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Geadviseerd besluit

1. Het LandschapsBasisPlan 2017 vaststellen en het Landschapsontwikkelingsplan 2005-2015 

intrekken.

Toelichting op beslispunten
Het LandschapsBasisPlan 2017 geeft de kaders aan voor het sectorale gemeentelijk beleid op het 

gebied van natuur en landschap. Dit kader heeft invloed op andere beleidsterreinen en plannen 

(evenementenbeleid, ruimtelijk beleid, bestemmingsplannen, e.d.).

Het LandschapsBasisPlan 2017 is de actualisatie van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2005-

2015. De analyse en bouwstenen van ons Renkumse Landschap, zoals beschreven in het vorige LOP 

zijn vrijwel onveranderd. Wel zijn een aantal nieuwe thema’s toegevoegd die invloed hebben op ons 

landschap. Voorbeelden daarvan zijn klimaatverandering, biodiversiteit en het benutten van de 

kracht van onze samenleving.

Daarnaast is de wijze van uitvoering van het plan duidelijk afwijkend van het plan uit 2005. Waar 

voorheen een uitgebreide en soms starre lijst van projecten (met bijbehorend gemeentelijk budget) 

werd opgesomd, voldoet dit niet meer aan de huidige eisen en wensen. Bovendien zijn de meeste 

eenvoudig uitvoerbare projecten inmiddels wel uitgevoerd. De laatste tijd komen initiatieven voor 

uitvoeringsprojecten veelal van derden (overheden, terreinbeherende organisaties, particulieren) en 

is de bijdrage van de gemeente in financiële en faciliterende zin niet allesbepalend, maar vaak wel 

noodzakelijk om het project te starten. In het LandschapsBasisPlan beschrijven wij op welke wijze 

het plan uitgevoerd wordt.

Een projectgroep van medewerkers van de teams ROM en BOR heeft het LandschapsBasisPlan 

gemaakt. Gedurende het proces zijn verschillende keren en op verschillende wijze onze inwoners 

betrokken (zie paragraaf 1.5 van het plan):

- een internetforum met 667 reacties van 462 deelnemers;

- een verdiepingsavond met 12 deelnemers;

- een fotowedstrijd met 300 foto’s van 41 fotografen;

- een leesgroep met 23 stakeholders;

- een overleg met agrarische bedrijven aangesloten bij LTO.
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Beoogd effect
Het in stand houden en waar nodig ontwikkelen van ons Renkumse landschap, met behulp van 

grondeigenaren, terreinbeheerders en inwoners.

Kader
Dit LandschapsBasisPlan 2017 is een gemeentelijke visie (een kader) op het gebied van natuur en 

landschap. Het is daarmee een sectorale uitwerking van De Ruimtelijke Visie 2025 en de 

Strategische Visie 2040, waarin 'landschap' één van de belangrijke pijlers is.

Argumenten

1. Het LandschapsBasisPlan 2017 is het logische vervolg op het Landschapsontwikkelingsplan 2005-

2015.

De visie op het landschap is aangepast aan de wensen en mogelijkheden van deze tijd.

2. Het LandschapsBasisPlan 2017 biedt een duidelijk en belangrijk kader voor ontwikkelingen in het 

landelijk gebied.

Veel initiatieven die ontstaan vragen een afweging of dat landschappelijk wel of niet gewenst is. 

Uitgangspunt is om het kader ruim en flexibel te maken waar het kan, en helder en beperkend waar 

dat noodzakelijk is. Ons landschap is één van de pijlers uit De Ruimtelijke Visie 2025 en De 

Strategische Visie 2040. Dat onderbouwt het belang van een stevig beleidsplan.

3. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het kader op dit beleidsterrein

Het LandschapsBasisPlan is een gemeentelijke visie (een kader) op het gebied van natuur en 

landschap. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om hierover te besluiten.

Kanttekeningen
Het LandschapsBasisPlan bevat beleidslijnen die geconcretiseerd worden in bestemmingsplannen 

of andere regelgeving. Bij het concretiseren vindt er een nadere afweging plaats, waarin ook andere 

belangen worden meegenomen. Dan kan de situatie voorkomen dat bij de concretisering de 

beleidslijn uit dit plan geheel, anders of niet wordt gerealiseerd.

Draagvlak
De inhoud van het LBP is gemaakt door onze medewerkers, waarbij veel partijen en inwoners 

hebben mee gepraat en gedacht. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het resultaat dat er nu ligt. 

Sommige onderwerpen zijn meer expliciet benoemd in het plan; andere onderwerpen zijn beknopt 

behandeld, maar het is nu een evenwichtig en samenhangend plan. Uit de reactie van inwoners en 

stakeholders is gebleken dat er waardering en draagvlak is voor dit plan. Het is natuurlijk mogelijk 

dat (andere) partijen of individuen het op onderdelen niet eens zijn met dit plan.

Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling door de gemeenteraad gaan wij een uitvoeringsplan opstellen voor 2017-2018. Na 

deze periode gaan wij het uitvoeringsplan evalueren, waarna een uitvoeringsplan voor de volgende 

periode zal worden opgesteld. Het uitvoeringsplan zenden we u ter kennisname toe.

Communicatie
Tijdens het opstellen van het plan is er op meerdere wijze gecommuniceerd over dit onderwerp 

(internetforum, verdiepingsavond, fotowedstrijd). Na vaststelling van dit plan zullen wij over het 

plan communiceren via het Gemeentenieuws in de Rijn en Veluwe.
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Financiële consequenties
Voor uitvoering op het gebied van natuur en landschap is structureel € 35.000,- beschikbaar. Dat 

blijft ongewijzigd met dit voorstel. Tweejaarlijks stellen wij een evaluatie en uitvoeringsplan op, 

waar wij verantwoorden hoe we dit geld gaan besteden. 

Juridische consequenties
Dit plan heeft geen directe juridische consequenties. Pas bij het concretiseren van beleidslijnen uit 
dit plan in bestemmingsplannen of andere regelgeving, zijn er juridische consequenties die op dat 
moment worden afgewogen.
Daarnaast wordt bij afwijkingen of wijzigingen van het bestemmingsplan een landschappelijke 
onderbouwing gevraagd. Dit LandschapsBasisPlan 2017 kan (een deel van) de onderbouwing 
leveren, al dan niet aangevuld met onderbouwingen van deskundigen.

WMO-aspecten
Dit plan geeft een enorme waardering en daarmee een impuls aan het (vrijwillig) werken in natuur 

en landschap. Het fysieke werk is met name ook geschikt voor mensen met een psychische en 

verstandelijke beperking. Ook ouderen blijven langer fit door het werken aan ons landschap.

Gezondheid
Het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de klimaatbestendigheid, het verkorten van 

de voedselketens en het werken als vrijwilliger in natuur en landschap zijn enkele thema’s die 

bijdragen aan de collectieve en individuele gezondheid van onze inwoners.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsaspecten zijn integraal onderdeel van dit nieuwe plan.

Effect op vermindering regeldruk
Geen. Dit plan levert niet meer of minder regels op.

Alternatieven 
Het dergelijk plan als dit is niet wettelijk verplicht. Een alternatief kan zijn om het plan niet vast te 

stellen. Maar dit is niet wenselijk, gezien de belangrijke invloed die natuur en landschap heeft op 

het wonen en werken in de gemeente Renkum. ‘Beleefbaar Landschap’ is immers één van de pijlers 

in onze Strategische Visie 2040 en De Ruimtelijke Visie 2025.
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