
 

 

Ruimte voor Ruimte 

Het aantal agrarische bedrijven in Nederland neemt al jaren sterk af; een tendens die als gevolg van de 

schaalvergroting ook de komende tijd zal doorzetten. Een toenemend aantal agrarische opstallen 

verliest daarmee de oorspronkelijke functie. Uiteraard heeft dit een grote impact op het landelijk gebied, 

hetgeen veel partijen bezighoudt. Voor u als ondernemer brengt het stoppen met een bedrijf roerige 

tijden met zich mee, waarbij ook voor u ongetwijfeld de vraag aan de orde komt wat u met grond en 

opstallen kunt doen. Eén van de opties die ondernemers vanuit de overheid geboden wordt is de 

zogenaamde uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte.  

De uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte is een antwoord van de overheid om de ruimtelijke kwaliteit 

van het landelijk gebied te bewaren en te versterken. De regeling houdt in dat de initiatiefnemer met de 

overheid de afspraak maakt om storende of niet in het landschap passende bebouwing te slopen. In ruil 

voor deze sloop krijgt de initiatiefnemer medewerking van de overheid om op de saneringslocatie of op 

een andere plek beperkter nieuwbouw te plegen. Met de meerwaarde die op deze wijze gecreëerd wordt 

kan de sloop gefinancierd worden. De regeling is de laatste jaren een succes gebleken en kan een 

oplossing zijn voor de, reeds gestopte of nog te stoppen, ondernemer met voldoende opstallen.  

Is de Ruimte voor Ruimte regeling ook voor u interessant en haalbaar? Dit hangt uiteraard af van uw 

wensen en uw (ruimtelijke) situatie. Mogelijk zijn er voor u als stoppende ondernemer andere ruimtelijke 

oplossingen denkbaar die beter aansluiten bij uw toekomstbeeld. AgROM kan dit voor u nagaan en u 

bij de planvorming helpen. Het realiseren van functieveranderingen voor gronden en gebouwen en het 

begeleiden van Ruimte voor Ruimte regelingen behoort al jaren tot onze dagelijkse werkzaamheden. 

AgROM kan deze werkzaamheden ook voor u goed en betaalbaar uitvoeren. 

Voor meer informatie kunt u contact met AgROM opnemen via: info@agrom.nl / 023- 540 625 4 
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