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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Instemmen met: 
 
1. het gezamenlijk voortzetten van de vigerende landschapontwikkelingsplannen van de drie voormalige 

gemeenten voor de hele gemeente Stichtse Vecht, voor de periode tot en met 2020;  
2. het uitvoeren van het geharmoniseerde uitvoeringsprogramma binnen het bestaande budget, waarbij 

de middelen voor het hele buitengebied van de gemeente Stichtse Vecht worden ingezet. 
 

 
Samenvatting 
 
De drie voormalige gemeenten   hebben een landschapontwikkelingsplan met bijbehorende 
uitvoeringsprogramma’s vastgesteld. De plannen zijn interactief met de bevolking opgesteld. Alle plannen 
en programma’s zijn volgens hetzelfde stramien geschreven met beleid, uitvoeringsplannen en doelen 
voor de specifieke delen van het buitengebied. De beschikbare middelen waren per kern verschillend. 
 
Harmonisatie maakt dat de landschapontwikkelingsplannen verder als beleid in gezet kunnen worden, en 
de uitvoeringsprogramma’s uitgevoerd met de bestaande middelen die nu aan het hele buitengebied ten 
goede komen. 
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Harmonisatie 
Op 1 januari 2013 dient al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 
Maarssen te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is  bepaald in artikel 28 van de Wet Algemene regels herindeling. 
 
Onderstaand treft u een voorstel aan om beleid en regelgeving op het gebied van natuur en landschap te 
harmoniseren. Hierdoor zullen per datum van vaststelling  voor de gehele gemeente Stichtse Vecht de 
langschapsontwikkelingsplannen (hierna: LOP) als geharmoniseerd beleid van kracht zijn. Het voorstel 
voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het Plan van Aanpak 
Harmonisatie. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het LOP  van Maarssen en het gezamenlijke LOP van Breukelen en Loenen sluiten volledig bij elkaar aan 
als het gaat om de beoogde doelstellingen. Beide dragen ze bij aan de uitgesproken doelstellingen van de 
raad en het college op het gebied van natuur, cultuurhistorisch landschap, recreatie, duurzaamheid en 
(plattelands-)economie.  
 
Het geharmoniseerde LOP helpt de kenmerkende landschappen en daarmee de identiteit van de 
gemeente te behouden en te versterken. Dit behoud is een belangrijke voorwaarde voor een vitale 
recreatie- en toerismesector, en daarmee van economisch belang voor de gemeente Stichtse Vecht. 
Tevens brengt het in beeld welke ecologisch waardevolle gebieden bescherming behoeven, en hoe door 
verbindende natuur een afname van de biodiversiteit wordt tegengegaan, zodat ook in de toekomst nog 
van waardevolle natuur gesproken kan worden.  
 
Het uitvoeringsplan is geen wettelijke taak, maar biedt de gemeente vele voordelen. Het uitvoeringsplan 
versterkt de groene identiteit van de gemeente ten opzichte van het rood van Amsterdam, Hilversum, 
Utrecht en Woerden. Het verschaft de gemeente daardoor een sterke groene positie die deze steden hard 
nodig hebben. Ook realiseert het uitvoeringsplan veel verantwoorde kleinschalige recreatie infrastructuur 
wat de lokale economie weer ten goede komt.  
 
Argumenten 
Voor het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht gelden momenteel twee LOP’s, een LOP is 
specifiek voor de voormalige gemeente Maarssen (2010) en een gezamenlijk LOP is vastgesteld voor de 
voormalige gemeenten Breukelen en Loenen (2008). Anders dan bij andere te harmoniseren 
beleidsdocumenten geldt, dat het vigerende beleid van de LOP’s locatiespecifiek is opgesteld. Dit 
betekent dat het vigerende beleid aansluit bij de karakteristieken van de verschillende landschappen. 
Vanwege de verscheidenheid van de landschappen is het niet zinvol om alle beleidsdoelstelling van de 
drie voormalige gemeenten exact aan elkaar gelijk te trekken. Wel is gebleken dat de LOP’s qua 
doelstellingen en indeling goed op elkaar aansluiten, doordat de gemeente Maarssen bij de 
totstandkoming van het LOP reeds heeft geanticipeerd op de herindeling met Breukelen en Loenen. 
 
Toch moeten de LOP’s in het kader van de wet Arhi geharmoniseerd worden tot een samengesteld LOP 
met beleid en een uitvoeringsprogramma dat uniform werkzaam is voor het hele buitengebied van de 
gemeente Stichtse Vecht tot en met mei 2020. Voorgesteld wordt om bij raadsbesluit de beide LOP’s als 
één te beschouwen, zonder dat de bestaande documenten in elkaar worden geschoven.  
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Kanttekeningen 
Als gevolg van bezuinigingen op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau staat de uitvoering van het LOP 
onder druk. Als de huidige ontwikkelingen doorzetten kan het LOP niet of slechts zeer beperkt wordt 
uitgevoerd. Wordt het uitvoeringsplan gestopt in de zin dat er geen budget meer beschikbaar gesteld 
wordt, dan kan het ministerie van EL en I zelfs (een deel van) de opstellingssubsdie terugvorderen (zie 
ook financiën).  
 
Communicatie 
Aan de vaststelling van de LOP’s is een uitvoerig participatief traject vooraf gegaan. Voor het LOP 
Breukelen-Loenen is nauw overleg gevoerd met een klankbordgroep – bestaande uit 
belangenorganisaties en specialisten – en zijn bewoners geconsulteerd via een gespreksronde en een 
enquete. Ook bij de totstandkoming van het LOP Maarssen is een klankbordgroep actief betrokken 
geweest, en zijn meerdere discussie- en inloopavonden georganiseerd 
 
Omdat met deze harmonisatie niets verandert aan de inhoud van beide documenten, is afgezien van een 
dergelijke uitgebreide voorbereiding. Wel zal uw besluit kenbaar worden gemaak via de gemeentesite en 
de VAR.  
 
Financiën en risico’s 
In het kader van de bezuinigingsoperatie is ook het beleidsveld natuur en landschap niet buiten schot 
gebleven. Ook op provinciaal en rijksniveau worden forse bezuinigingen doorgevoerd. De bezuiniging 
gaat niet ten koste van de reguliere uitvoering op basis van het landschapsonderhoudsplan (GLOP), maar 
ten laste van te ontwikkelen projecten als uitvloeisel van het landschapsontwikkelingsplan (LOP). Er zal 
creatief naar andere wegen worden gezocht om projecten van de grond te krijgen, bijvoorbeeld door 
inschakeling marktpartijen, andere vormen van financiering, andere wijze van landschaps- en 
natuurbeheer etc. Daarnaast zal de post subsidies op projecten worden ingezet omdat dit bedrag in de 
afgelopen jaren niet volledig is uitgegeven.  
 
Voor de komende jaren zijn de volgende bedragen in de begroting opgenomen: 
 
a. € 30.000 voor goederen en diensten: bedoeld voor uitgaven in het kader van de uitvoering van het 

landschapsonderhoudsplan (glop) 
b. € 22.000 voor subsidies 
c. €   5.000 voor onderhoudswerkzaamheden: lees projecten landschapsontwikkelingsplan 
 ------------ 
 € 57.000 
 
Een risico bij het sterk verlaagde budget voor projecten ten behoeve van het LOP, is dat mogelijk 
afspraken met het voormalige ministerie van LNV (nu ELI) worden geschonden. Voor het opstellen van 
het LOP Breukelen-Loenen heeft het ministerie 75% bijgedragen (ca. € 75.000) en voor het LOP 
Maarssen 50% (ca. € 35.000). Voorwaarden voor deze subsidie waren 1. Dat de voorbereidingen leidden 
tot een vastgesteld LOP en 2. Dat er voldoende gemeentelijk budget beschikbaar was om de 
uitvoeringsprogramma’s gedurende 10 jaar uit te voeren. Aan de eerste voorwaarde is door de drie 
voormalige gemeenten voldaan, de tweede voorwaarde staat onder druk.  
 
Vervolg 
Voor de periode tot en met 2020 zal het uitvoeringsprogramma naar vermogen worden uitgevoerd. Tegen 
het einde van de looptijd van het LOP in 2020, wordt de vorm en voortzetting op grond van de dan 
geldende inzichten aan de gemeenteraad voorgelegd.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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