
 

Beantwoording vragen tijdens oordeelsvorming 14 maart 2023 

Datum  17 maart 2023 

Fractie Verschillende fracties 

Onderwerp Landschapsontwikkelingsplan 

 
Vraag 1 

VWB vindt dat landschap en biodiversiteit als onderdeel van bedrijventerreinen duidelijker in het 

voorstel terug mag komen. 

 

Antwoord 

Dat staat in de uitvoeringsagenda bij het project Multifunctionele bedrijventerreinen. Zoals 

aangegeven in de uitvoeringsagenda zijn daar verschillende financieringsmogelijkheden voor. 

 

Vraag 2 

Dorpsbelangen mist visie op de gehele landbouw. We zijn fruitgemeente, maar er is ook veehouderij, 

akkerbouw, glastuinbouw, enzovoort. Dat ziet Dorpsbelangen te weinig terug in het 

Landschapsontwikkelingsplan. 

 

Antwoord 

In het LOP staat dat er inderdaad veel fruitteelt plaatsvindt in de gemeente en dat dat komt doordat 

de bodem en de watervoorziening in de streek daar een aanleiding voor zijn. Dat geldt voor de 

stroomruggen. Verder staat in het LOP dat de komgronden een andere bodemsamenstelling hebben, 

waardoor daar meer veehouderij terug te vinden is. Daarnaast is in de uitvoeringsagenda een project 

opgenomen met de naam ‘Toekomstbestendige fruit-, land- en tuinbouw’. Het LOP en de 

uitvoeringsagenda erkennen dus de diversiteit in de agrarische sector. 

 

Vraag 3 

LLB, CDA en GroenLinks. In de risicoparagraaf wordt bij het soort risico aangegeven ‘Personeel’. Het 

college wil dat de gemeenteraad het LOP vaststelt, maar geeft gelijk aan dat de hoeveelheid projecten 

waarvoor het LOP inspiratie biedt zo groot wordt dat de huidige personeelsbezetting te klein is. Hoe 

wil het college dit dan realiseren? 

 

Antwoord 

In de risicoparagraaf wordt niet aangegeven dat de huidige personeelsbezetting te klein is. Er wordt 

aangegeven dat er een gemiddelde kans bestaat dat de personeelsbezetting te klein wordt. Voor het 

geval dat zo’n situatie zich voordoet wordt de toepassing van het LOP uitgelegd aan zo veel mogelijk 

relevante ambtenaren, zodat er wordt voorkomen dat er voorbij wordt gegaan aan het LOP als de 

hoeveelheid projecten en initiatieven toeneemt. 
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Vraag 4 

GroenLinks. Wat is het verschil tussen het LOP dat nu voorligt en de versie die in april 2022 voorlag? 

Als het goed is, is in het presidium gevraagd om een was/wordt-document. 

 

Antwoord 

De vraag die vanuit het presidium binnenkwam was om tijdens de beeldvormende raadsvergadering 

een toelichting te geven op de verschillen tussen het LOP zoals dat in april 2022 voor lag en het LOP 

zoals dat nu voorligt. Alle verschillen die er zijn, zijn tijdens de beeldvorming aan bod gekomen. 

 

Vraag 5 

PvdA mist een project om tot een visie op TOV te komen. 

 

Antwoord 

Dat is een project wat niet alleen vanuit de invalshoek landschap moet worden bekeken. Het project 

moeten worden opgepakt door een projectteam, met een projectleider en verschillende adviseurs die 

hun inbreng hebben vanuit economie, duurzaamheid, landschap, recreatie, klimaatadaptatie, 

enzovoort. 

 

Vraag 6 

D66 mist inbreng van individuele inwoners. 

 

Antwoord 

De input van inwoners is in ieder geval ingebracht door middel van de kernagenda’s. Een voorbeeld is 

het project ‘Dorps- en stadsentrees’. Deze is een op een terug te vinden in de kernagenda van Acquoy. 

 

Vraag 7 

D66 zou inwoners graag meer betrokken willen zien. Is het mogelijk een publieksvriendelijke uitleg te 

geven over het LOP en de ensembleboeken? 

 

Antwoord 

Dit past goed binnen het project ‘Landschapspromotie’. 

 

Vraag 8 

SGP. In het raadvoorstel wordt ongeveer 4 ton genoemd: 2 ton van gemeente, 2 ton cofinanciering. De 

bedragen in de uitvoeringsagenda zijn lastig te matchen met financiële dekking zoals gesteld in 

raadsvoorstel. Hoe heeft de financiële dekking in het raadsvoorstel betrekking op de 

uitvoeringsagenda? 

 

Antwoord 

De financiële dekking die in het raadsvoorstel staat is wat er in totaal beschikbaar is. Dat moet het 

college nog verdelen over de verschillende projecten in de uitvoeringsagenda op het moment dat het 

ermee aan de slag gaat en dat is afhankelijk van kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden. De 
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budgetten die bij de projecten in de uitvoeringsagenda vermeldt staan geven dus aan wat er 

maximaal beschikbaar is voor het specifieke project. 

Daarnaast is het mogelijk om met één ingreep de doelen van verschillende projecten te bereiken. Dat 

betekent ook dat het mogelijk is om met één uitgave de doelen van verschillende projecten te 

bereiken. Door bijvoorbeeld een voor een kern markante plek te accentueren door middel van een 

kunstwerk dat ook de biodiversiteit vergroot en waarbij informatie over de plek wordt gegeven, 

worden er doelen bereikt voor de projecten Biodiversiteitsversterking, Dorpsidentiteit en Landschap- 

en natuureducatie. Vandaar dat sommige budgetten meerdere malen terugkomen. 

 

 

 

 


