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De looptijd van de landschapsontwikkelingsplannen Breukelen - Loenen en Maarssen verlengen met
5 jaar.

Samenvatting

Op 1 november 2010 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Maarssen het
Landschapsontwikkelingsplan Maarssen vastgesteld. De gemeenten Breukelen/Loenen hadden het
Landschapsontwikkelingsplan Breukelen – Loenen al vastgesteld in september 2008. Beide
Landschapsontwikkelingsplannen zijn door de nieuwe gemeente Stichtse Vecht overgenomen. De
landschapsontwikkelingsplannen bestaan uit 3 delen:
- Een inventarisatie, analyse en visie
- Een uitvoeringskaart
- Een uitvoeringsprogramma.
De Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) hebben een looptijd van 10 jaar. Omdat de looptijd van
de plannen afloopt staan we nu voor de keus een nieuw LOP op laten stellen of de looptijd verlengen.
De voorkeur heeft het de looptijd het LOP te verlengen met maximaal 5 jaar.
Het uitvoeringsprogramma is een deel van de basis voor de budgetten voor natuur en landschap.
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Pagina 1 van 3

rvs Verlengen looptijd

1.
2.
3.
4.
5.
6a.
6b.

landschapsontwikkelingsplannen B-L-

Bijlagen

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) hebben een looptijd van 10 jaar. Omdat de looptijd van
de plannen afloopt staan we nu voor de keus een nieuw LOP op laten stellen of de looptijd te
verlengen.
Het heeft de voorkeur de looptijd van het LOP te verlengen met maximaal 5 jaar.
Het uitvoeringsprogramma is een deel van de basis voor de budgetten voor natuur en landschap.
Het LOP heeft tot doel het behouden van het landelijk karakter van het landschap en het geven van
randvoorwaarden voor landschaps- en natuurontwikkeling in het buitengebied. Hierbij staat het
behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijk identiteit van de verschillende delen
voorop.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De LOPs Breukelen-Loenen en Maarssen bestaan uit 3 delen:
- Een inventarisatie, analyse en visie
- Een uitvoeringskaart
- Een uitvoeringsprogramma.
De landschapsontwikkelingsplannen geven een beeld van de bestaande waarden en de
ontwikkelingen die plaatsvinden. Daarnaast zet het landschapsontwikkelingsplan het vigerende
beleid uiteen, waardoor een compleet overzicht ontstaat van de ontwikkelingen en opgaven die in het
gebied liggen/. Deze opgaven zijn vertaald in een visie. Om deze visie te realiseren is deze
uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.
In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven wat door wie opgepakt moet gaan worden en wat de
kosten hiervoor zijn. De bedragen in de begroting zijn mede hierop gebaseerd.

Argumenten

Geen directe noodzaak tot aanpassing LOP
Omdat de dynamiek in het landschap in het buitengebied laag is lopen veel onderdelen van het
uitvoeringsprogramma nog door. Denk aan de inrichting van het landschap met Kleine
Landschapselementen of het opzetten van het burgerbeheer. Onderdelen van het
Uitvoeringsprogramma zijn ook verwerkt in de Agenda Vergroenen die in september 2018 door het
college is vastgesteld. Er is geen directe noodzaak de inzichten over het landschap of het
uitvoeringsprogramma te herzien.
Omgevingsvisie is leidend
Momenteel wordt er gewerkt aan een omgevingsvisie voor de gemeente. Deze moet de basis gaan
vormen voor de ontwikkeling van de gemeente voor de komende jaren. Ook het rijk en de provincie
zijn met dergelijke plannen bezig. Het is beter de omgevingsvisie af te wachten en op basis hiervan
te kijken welke (beleids)plannen we voor het landschap en het buitengebied willen maken. Op basis
daarvan kan gekeken worden of het zinvol is opnieuw een landschapsontwikkelingsplan op te stellen
of dat de Omgevingswet vraagt om een andere planvorm.
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Reacties op verlening LOPs
De betrokken partijen zijn 22 juli 2019 per mail op de hoogte gesteld van het voornemen de looptijd
van de LOPs te verlengen met maximaal 5 jaar. Daarbij zijn ze in de gelegenheid gesteld een reactie
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Kosten voor herziening LOP
De verwachting is dat kosten in tijd en geld van een herziening van de LOPs aanzienlijk zijn.
Voorgesteld wordt de omgevingsvisie af te wachten en op basis hiervan te kijken welke
(beleids)plannen we voor het landschap en het buitengebied willen maken.
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te geven op het voornemen. De provincie heeft aangegeven dat zij geen bezwaren heeft tegen de
verlenging van de looptijd van de LOPs. Er zijn geen verdere reacties binnen gekomen.

Kanttekeningen

Het verlengen van de looptijd van de LOPs is een raadsbevoegdheid. Beide documenten zijn destijds
door de gemeenteraad vastgesteld. Op 16 juli 2019 heeft het college besloten om eerst de partijen
die betrokken zijn bij het uitvoeren en opstellen van de LOPs te raadplegen over de verlenging. Dit
overleg heeft inmiddels schriftelijk plaatsgevonden en heeft niet geleid tot bezwaren.

Communicatie

Voor het opstellen van de LOPs is destijds een participatietraject gevolgd. De destijds bij het
opstellen van de LOPs betrokken partijen zijn met een brief in kennis gesteld van het huidige
voornemen tot verlenging van de looptijd en zijn tot 15 september 2019 de gelegenheid geboden te
reageren.
Het verlengen van de looptijd heeft geen gevolgen voor de inhoud van de LOPs of de
beleidsuitspraken die daarin worden gedaan. Het is niet nodig hier participatie op te voeren.
Nadat de raad besloten heeft de looptijd van de LOPs te verlengen worden deze gepubliceerd op
overheid.nl zodat iedereen deze kan raadplegen.

Financiën, risico’s en indicatoren

Het verlengen van de looptijd van de LOPs heeft tot gevolg dat de budgetten die de gemeente heeft
voor het uitvoeringsprogramma kunnen blijven doorlopen over de komende jaren omdat de grondslag
is vastgelegd.
Tegen het verlengen van de looptijd van de LOPs is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Het gaat niet om een besluit gericht op een rechtstreeks rechtsgevolg.
8 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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