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Financiering regionaal Landschaps Ontwikkelings Plan

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 9.750,-- ten laste van de post
onvoorzien.
burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Inleiding
Voor het opstellen van een regionaal Landschaps Ontwikkelings Plan dient de gemeente
Nieuwkoop een bedrag van € 9.750,-- beschikbaar te stellen.
Beoogd effect
1.1 Het Landschaps Ontwikkelings Plan kan een goede onderbouwing vormen richting
provincie bij gemeentegrensoverschrijdende uitvoeringsgerichte projecten en
ontwikkelingen. Ook kan het LOP als een goede beleidsafstemming dienen over
belangrijke aspecten die spelen in het landschap en het buitengebied zoals:
-tegengaan verrommeling;
-recreatieve routes;
-landgoederen;
-ruimte voor ruimte regeling;
-basis voor beheerplan Natura 2000, Nieuwkoopse Plassen
-een betere aansluiting/afstemming van landschappelijke plannen tussen de
deelnemende gemeenten.
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2.1 Daarnaast vormt het LOP een waardevolle uitwerking van de Structuurvisie. Deze
laatste is leidend. Inhoudelijk zal het LOP de uitgangspunten van de Structuurvisie volgen
waarbij het LOP wel een groter detailniveau kent dan de Structuurvisie, en er hangt ook
een concrete uitvoeringsparagraaf aan. In die zin heeft het LOP in elk geval een
duidelijke meerwaarde.
3.1 Tenslotte kan er een belangrijke landschappelijke meerwaarde ontstaan als de
gemeenten binnen het Rijnstreekberaad gezamenlijk een Landschaps Ontwikkelings
Plan opstellen dan dat dit door elke gemeente afzonderlijk wordt opgepakt.
Argumenten:
1.1 Rijks- en provinciale overheid dringen er in toenemende mate op aan beleid te
ontwikkelen waarbij de kwaliteit van het landschap centraal staat.
Daarbij wordt verwacht dat breed wordt gekeken naar de verschillende invalshoeken van
de landschappelijke kwaliteit zoals ruimtelijke ordening, recreatie, toerisme, natuur en
milieu.
2.1 Zoals bekend wordt hieraan in de Structuurvisie nadrukkelijk aandacht besteed.
Het Landschaps Ontwikkelings Plan gaat zoals reeds opgemerkt dieper op de materie in.
Wat betreft de gemeente Nieuwkoop is aandacht gevraagd voor:
-kwalitatief aantrekkelijk buitengebied waarbij aandacht wordt besteed aan een betere
inrichting van de overgangszone tussen dorp en buitengebied;
-invulling geven aan de spanning tussen het open houden van het landschap en de eisen
die de agrarische sector stelt om te kunnen blijven functioneren;
-verbetering van de landschapskwaliteit, zodat meer recreanten het gebied gaan
gebruiken;
-invloed van Schiphol;
-specifieke gebiedsdelen zoals;
a.natuurcompensatie in het project Oude Rijnzone
b.inrichting van de Langeraarsche Plassen
c.inrichting van de sierteeltgebieden
d.overmatige verlichting
e.inrichting ecologische verbindingen ronde de Drecht
f.inrichting van het gebied De Venen
g.toepassing landgoederenregeling
h.ontwikkeling concrete recreatieve voorzieningen zoals ligplaatsen
3.1 Nadrukkelijk is bepaald dat bestaande beleidsstukken en visies bij de opstelling van
het Landschaps Ontwikkelings Plan worden betrokken en dat ook veel ruimte wordt
ingepland voor communicatie met doelgroepen en inwoners. Het plan heeft een
doorlooptijd van ongeveer anderhalf jaar. Er zal een stuurgroep en een projectgroep
worden gevormd.
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4.1 De financiering verdient nog enige speciale aandacht.
In de begroting 2008 is voor de produktgroepen Natuur en Landschap geen budget
beschikbaar.
De totale kosten voor het opstellen van een Landschaps Ontwikkelings Plan bedragen
ongeveer € 200.000,-- waarvan 75% wordt gesubsidieerd door het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Subsidie is inmiddels toegezegd door LNV.
Nieuwkoop dient derhalve een bedrag van € 9.750,-- beschikbaar te stellen.
5.1 Aangezien het een regionaal project betreft waaraan de gemeente Nieuwkoop voor
een betrekkelijk gering bedrag kan deelnemen, stellen wij u voor de éénmalige kosten ten
laste te brengen van de post onvoorzien.
Uit drie offertes is gekozen voor het bureau Brons en Partners Landschapsarchitecten BV
te Culemborg.
Kanttekeningen:
1.1 Deelname
Het is van belang dat alle deelnemende gemeenten, aangesloten bij het
Rijnstreekbedraad, deelnemen aan de ontwikkeling van het LOP. Niet deelnemen
betekent dat er in feite een deel ontbreekt in het regionale Landschaps Ontwikkelings
Plan.
2.1 Structuurvisie
De indruk zou kunnen bestaan dat het Landschaps Ontwikkelings Plan geen meerwaarde
heeft naast de Structuurvisie. Het LOP volgt de Structuurvisie maar gaat meer in detail in
op de materie. Bovendien is het LOP voorzien van een uitvoeringsparagraaf.
Communicatie
Uitgebreid bij de totstandkoming van het LOP door inschakeling van doelgroepen en
inwoners. Dit is verankerd in het planproces.
Actief als het LOP is vastgesteld.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen:
• Landschaps Ontwikkelings Plan, offerte van Brons en Partners
Landschapsarchitecten bv.
Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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