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Zuidelijke Rekenkamer kritisch over invulling Ruimte voor Ruimte-regeling  
Noord- en Midden Limburg  
 
De provincie Limburg heeft zich in de periode 2000 – 2010 met veel energie ingezet voor een 
goede invulling van de Ruimte voor Ruimte-regeling. De provincie heeft zich daarbij wel in 
een moeilijke positie gemanoeuvreerd door een doelstelling te formuleren zonder te 
beschikken over voldoende instrumenten om het behalen van die doelstelling te kunnen 
beïnvloeden. Hoewel Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten stelselmatig en 
uitgebreid zijn geïnformeerd over de regeling, vindt de rekenkamer deze informatie van 
onvoldoende kwaliteit. 
 
Dat zijn de hoofdconclusies die de Zuidelijke Rekenkamer trekt naar aanleiding van een 
onderzoek dat zij op verzoek van Provinciale Staten instelde naar de Ruimte voor Ruimte-regeling 
Noord- en Midden Limburg.  
 
De Ruimte voor Ruimte-regeling stelde veehouders onder bepaalde voorwaarden in staat om hun 
stallen tegen een vergoeding te laten slopen. Deze sloopsubsidies, in totaal bijna € 60 mln., 
werden voorgefinancierd door de provincie. De gedachte achter de regeling was dat de provincie 
vervolgens het voorgefinancierde bedrag kon terugverdienen door de verkoop van zogenoemde 
Ruimte voor Ruimte-kavels. Met de regeling wilde de provincie een positieve impuls geven aan de 
ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied.  
 
De rekenkamer concludeert dat de provincie Limburg onvoldoende instrumenten heeft ontwikkeld 
om invloed uit te kunnen oefenen op de realisatie van het geformuleerde doel. Er is niet 
aangegeven wanneer sprake is van ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Hierdoor is geen inzicht 
mogelijk in de mate van doelbereiking en kan er ook niet op worden (bij)gestuurd. Ook 
constateerde de rekenkamer dat het beleidskader niet altijd actueel was en verschillende 
richtlijnen niet onderling consistent en niet helder.  
 
De rekenkamer plaatst kritische kanttekeningen bij de informatie aan Provinciale Staten, die 
volgens haar op onderdelen niet volledig, consistent en begrijpelijk is. Zo worden nauwelijks 
oorzaken gegeven voor fluctuaties in gepresenteerde gegevens. Ook wordt uit de documenten 
niet altijd duidelijk welke berekeningen ten grondslag lagen aan de bepaling van bijvoorbeeld het 
aantal kavels en de door de provincie gehanteerde normbedragen voor het terugverdienen van de 
sloopsubsidies.  
 
Op basis van haar onderzoek beveelt de rekenkamer aan om in de toekomst de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van provinciaal beleid op voorhand transparant vast te leggen. Ook pleit de 
rekenkamer ervoor om bij langer lopende projecten één of meerdere keren een tussenbalans op 
te maken en er zorg voor te dragen dat zonodig kan worden bijgestuurd.  



 
 
 
De rekenkamer roept Provinciale Staten op om van Gedeputeerde Staten informatie te vragen die 
–ook voor iemand zonder inhoudelijke voorkennis- in begrijpelijke termen duidelijk maakt wat de 
stand van zaken van de uitvoering van het project is, in welke mate de prestaties zijn geleverd 
en tegen welke kosten, in welke mate de doelen zijn bereikt en wat voor de haalbaarheid de 
verwachtingen en de risico’s zijn.  
 
In een reactie op het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten aangegeven dat zij de 
aanbevelingen van de rekenkamer weliswaar overnemen, maar het rapport onevenwichtig vinden 
omdat vooral wordt ingegaan op zaken die niet zijn gelukt.  
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