
 

Beantwoording vragen VVD 13 maart 2023 

Datum  13-03-2023 

Fractie VVD 

Onderwerp Landschapsontwikkelingsplan 

 
Vraag 1 

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

 

Antwoord 

De gemeenteraad heeft een vaststellende rol. 

 

Vraag 2 

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

zoals erfgoedbeleid, omgevingsvisie en andere beleidsdocumenten? 

 

Antwoord 
Het Landschapsontwikkelingsplan is een beleidsdocument dat dient als inspiratiebron bij grote en 
kleine projecten, om de karakteristieken van het rivierenlandschap herkenbaar te houden bij 
ontwikkelingen die plaatsvinden. Het helpt bij de omgang met de waardering die aan het landschap is 
toegekend in het erfgoedbeleid.  

Daarnaast is het LOP uit 2008 input geweest voor de omgevingsvisie. Zo zal dit nieuwe LOP input zijn 

voor de actualisatie van de omgevingsvisie. Verder is het LOP een thematische uitwerking van de 

omgevingsvisie. Er wordt invulling gegeven aan de drie kernambities die benoemd zijn in de 

omgevingsvisie: Toekomstbestendige en leefbare kernen; Dé fruitgemeente van Nederland en; 

Beleefbaar rivierenlandschap. 

 

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? 

 

Antwoord 

 
Het LOP is op zichzelf geen document om aanvragen op af te wijzen.  
Of iets vergunningsvrij is, is wettelijk vastgelegd in (de bijlagen van) de Wabo (Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht). Voor andere ontwikkelingen is in eerste instantie het bestemmingsplan 
het toetsingskader. Past het daarin dan moet in principe vergunning worden verleend. Bij nieuwe 
ontwikkelingen die niet rechtstreeks passen in het bestemmingsplan moet overwogen worden of de 
ontwikkeling passend is (of gemaakt kan worden). Dan zijn er allerlei toetsingskaders en 
beleidsdocumenten relevant. Die van de provincie is vooral de Pagina 2 van 2  
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Omgevingsverordening Gelderland. Op gemeentelijk niveau is het LOP een van de beleidsdocumenten 
die in beeld komen.  
De reguliere vergunningverlening wordt namens de gemeente (het college) door de Omgevingsdienst 
Rivierenland (ODR) gedaan.  

De gemeenteraad is het orgaan dat bestemmingsplannen (officiële herzieningen zoals bedoeld in 

artikel 3.1 van de Wro) vaststelt. Bij kleinere wijzigingsplannen (artikel 3.6 Wro) is het college het 

bevoegd gezag 

 

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? 

 

Antwoord 

Bij de besluitvormingsprocedure van omgevingsplannen. In de omgevingsplannen worden alle opgave 

en beleidsdocumenten integraal beoordeeld en vertaald naar een totaal plan. Daarin is het LOP een 

van de elementen. De omgevingsplannen worden door de raad vastgesteld. 

 

Vraag 5  
Op welke wijze dient de gemeenteraad betrokken te zijn omtrent besluitvorming omtrent afwijkingen 
van de aangenomen landschapsontwikkelingsplan?  
 
Antwoord 

De gemeenteraad is het orgaan dat bestemmingsplannen (officiële herzieningen zoals bedoeld in 

artikel 3.1 van de Wro) vaststelt. Daarbij doet het een integrale afweging. Het LOP is een van de 

documenten die een rol spelen bij die integrale afweging. 

 

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?  
 
Antwoord 
Ingediende plannen worden getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
bestemmingsplannen en aan de omgevingsverordening van de provincie. 
 

 
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?  
 
Antwoord 
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Aanvragen vinden op verschillende manieren plaats, waardoor exacte aantallen lastig te achterhalen 
zijn.  
De subsidies zijn de afgelopen jaren verstrekt via projecten van Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland (SLG), zoals Levend Landschap, Dorpen in het Groen, de aanleg van Klompenpaden of de 
oprichting van Hoogstambrigades. Dit zijn projecten die meewerken aan het bereiken van de visie in 
het LOP. Inwoners die een landschapselement aan willen leggen of beheren kunnen dat aangeven 
binnen zo’n project van SLG. De ‘subsidie’ die dan verstrekt wordt is niet in de vorm van financiën, 
maar in de vorm van plantmateriaal of van een cursus.  
Omdat de projecten van SLG bijdragen aan de visie van het LOP, doen de afzonderlijke aanvragen van 
inwoners binnen zo’n project dat ook.  
Concrete voorbeelden van aanvragen die gedaan zijn door inwoners zijn de aanleg van 
klompenpaden. Alle klompenpaden die zijn aangelegd in West Betuwe waren een wens van inwoners 
en zijn gerealiseerd met inzet van SLG en met budget van gemeente en provincie. 


