
 

Vragen VVD 3 maart 2023 

Datum  3 maart 2023 

Fractie VVD 

Onderwerp Landschapsontwikkelingsplan 

 
Voorafgaande aan de komende raadsvergaderingen over het LOP en de bijbehorende 

Ensembleboeken zijn er een aantal vragen om meer duiding te kunnen geven aan de status van het 

LOP, de bijbehorende ensembleboeken en de uitvoeringsagenda LOP 2023-2027 wil de fractie van de 

VVD enkele vragen beantwoord zien.  

 

Daarbij het uitdrukkelijke verzoek de vragen voorafgaande aan de beeldvormende vergadering van 9 

maart 2023 schriftelijk te beantwoorden. 

 

Vraag 1 

Wat is de rol van de gemeenteraad in de besluitvorming van het landschapsontwikkelingsplan 

 

Vraag 2 

Hoe verhoudt dit document zich tot andere beleidsplannen in het kader van ruimtelijke ordening, zoals 

erfgoedbeleid, omgevingsvisie en andere beleidsdocumenten? 

 

Vraag 3 

Welke status heeft het landschapsontwikkelingsplan? Is hier sprake van een nadere interpretatie voor 

het college van B&W, vergelijkbaar met een ministeriele regeling bij landelijke wetgeving of betreft dit 

een beleidskader met mandaat en bevoegdheden waarbij afwijking voorafgaand toestemming dient te 

worden verkregen van de gemeenteraad? 

 

Vraag 4 

Als het LOP een visie-document is, wanneer mag de Gemeenteraad een kaderstellend document 

verwachten, die gebaseerd op het LOP, een toetsingskader is voor aankomende plannen? 

 

Vraag 5 

Op welke wijze dient de gemeenteraad betrokken te zijn omtrent besluitvorming omtrent afwijkingen 

van de aangenomen landschapsontwikkelingsplan? 

 

Vraag 6 

Hoe worden plannen zoals die voor de eerder gememoreerde Steendert (zie vragen VVD hierover) en 

die voor de Lievelinge/Lingebos (zie vragen VVD hierover)  getoetst aan kaders als deze in het LOP 

niet meegegeven worden en een kaderstellend document (zie vraag 4) ontbreekt? 
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Vraag 7 

Kan het college aangeven hoe vaak een aanvraag voor een subsidie of een aanvraag voor wijziging is 

ingediend waarbij het LOP daadwerkelijk is gebruikt om een aanvraag te honoreren of af te wijzen. En 

kunt u voorbeelden geven? 


