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aan aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Valkenswaard is een mooie, groene gemeente die trots is op haar bos- en natuurgebieden. We beschikken
over 3 schitterende beekdalen die op de schaal van Europa tot de top behoren. Deze bijzondere kwaliteiten
maken dat Valkenswaard een aangename gemeente is om te wonen en te verblijven. Het in stand houden of
waar mogelijk verbeteren van deze natuurlijke omgeving is belangrijk en waardevol voor bijvoorbeeld de
ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme.
Een landschapsontwikkelingsplan (LOP) dient ervoor om alle ontwikkelingen in het buitengebied
te (be)geleiden die te maken hebben met landschap. Zodoende blijft Valkenswaard een aantrekkelijke woonen recreatiegemeente.
De raad wordt voorgesteld om het Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard 2011 – 2020 vaststellen.
B.

Voorgesteld besluit

Het Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard 2011 – 2020 vaststellen.
C.

Aanleiding

In het kader van het Kavelruilproject en vervolgens de zogenaamde WILG Valkenswaard – Waalre werden
aan onze gemeente regelmatig (beleidsmatige) vragen gesteld over onze visie op het landschap in onze
gemeente. Een actueel landschapsontwikkelingsplan voor onze gemeente werd dan ervaren als een gemis.
Toen in 2010, in opdracht van Dienst Landelijk Gebied/provincie alle waardevolle landschapselementen in
onze gemeente werden geïnventariseerd vormde deze informatie een aanleiding en waardevolle input voor
het (voordelig) opstellen van een landschapsontwikkelingsplan.
D.

Toelichting
Toelichting

Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) dient ervoor om alle ontwikkelingen in het buitengebied te
(be)geleiden die te maken hebben met landschap. Het voornaamste doel daarbij is het stimuleren van
initiatieven in het buitengebied (door o.a. particulieren, instanties en gemeente) die te maken hebben met het
behouden, versterken en verbeteren van de landschappelijke identiteit in onze gemeente, in de brede zin van
het woord.
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Voor het LOP is eerst door middel van een sterkte-/zwakte-analyse het landschap in onze gemeente
beschreven. De gemeente is hiervoor opgeknipt in 14 deelgebieden. Deze SWOT-analyse vormt de input
voor een landschapsvisie en de concrete vertaling van deze visie naar de 14 deelgebieden. Per deelgebied
worden vervolgens een opgave, een streefbeeld, fysieke maatregelen en beleidsmaatregelen geformuleerd.
Dit leid tot een uitvoeringsprogramma waarin 16 concrete projecten worden benoemd waar we de komende
jaren aan willen werken. De uitvoering van deze projecten zorgt voor een kwaliteitsimpuls in het
buitengebied van Valkenswaard.
De beoogde planperiode van dit LOP is 2011 tot en met 2020.
Het LOP kan input geven aan de beoogde kavelruil Valkenswaard en het bevat een onderbouwing die ook
gebruikt kan worden bij processen in het kader van het reconstructieplan Boven Dommel. Het LOP vormt
tevens een belangrijke bouwsteen voor de algehele herziening van het bestemmingsplan buitengebied.
Het LOP is geen planologisch-juridisch instrument. Met andere woorden, er kan geen wettelijke aanspraak
gemaakt worden op basis van dit LOP. Het LOP is een op zichzelf staand plan, maar heeft wel een duidelijke
koppeling met de Structuurvisie (met name deel B van deze visie...moet nog worden opgesteld) en met het
(nieuwe) bestemmingsplan Buitengebied (is momenteel in voorbereiding/procedure opgestart).
Het eindrapport van het LOP ligt voor u ter inzage.
E.

Beoogd resultaat

Aan het LOP is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. In dit programma worden 16 specifieke projecten
genoemd. Het is de bedoeling om deze projecten binnen de planscope uit te voeren of tenminste de
haalbaarheid van deze projecten te onderzoeken.
F.

Oplossingen

-G.

Argumentatie

Valkenswaard is een mooie groene gemeente met een schitterende natuur en prachtige beekdalen. Dat willen
wij behouden en waar mogelijk ons buitengebied kwalitatief verbeteren/versterken. Bevordering van de
kwaliteit van ons buitengebied is van belang voor de agrarische sector in onze gemeente, maar ook voor
landschapsbeheer, natuur, cultuur-historie, toerisme en recreatie. Met deze uitgangspunten is in het
onderhavige Landschapsontwikkelingsplan rekening gehouden.
H.

Monitoring en evaluatie

Van de voortgang van de 16 projecten wordt jaarlijks aan uw raad verslag gedaan.
I.

Tijdpad

Het Landschapsontwikkelingsplan heeft een looptijd van 2011 tot en met 2020.
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J.

Financiële gevolgen

Voor de uitvoering van het LOP worden in dit B&W-advies geen extra financiën gevraagd. Dit impliceert
dat er binnen de huidige begroting, maar ook met behulp van subsidies gewerkt wordt aan de uitvoering van
het LOP.
Aan het LOP is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. In dit programma worden 16 projecten genoemd.
Voor de financiering van het uitvoeringsprogramma zijn onderstaande zaken van belang.
Huidige gemeentelijke begroting
Binnen de huidige begroting is budget opgenomen dat direct of indirect voor het LOP kan worden ingezet.
Denk o.a. aan bestaande budgetten voor o.a. ‘Landschappelijke beplanting’, ‘Laanbeplanting’,
‘Reconstructie’ en ‘Groen – Blauwe diensten’.
Lage heide wonen
In de bouwgrondexploitatie voor het plan Lage heide wonen, is een verplichte bijdrage opgenomen voor
projecten in het landelijk gebied. Het gaat om een bijdrage van € 2,50 per m2 bouwgrond die in dit gebied
wordt verkocht. Bij verkoop van alle bouwgrond komt derhalve ongeveer € 250.000,= beschikbaar voor
kwaliteitsverbetering in het landelijke gebied. Met name de projecten die zijn gelegen in de omgeving van
Lage heide wonen komen voor dit budget in aanmerking (zie bijvoorbeeld de projectbeschrijvingen 3, 5, 10
en 12 in het LOP).
Reconstructie Boven-Dommel
Alle 16 projecten zijn reeds aangemeld bij Reconstructie Boven-Dommel. Via deze ingang wordt de
provincie geïnformeerd over onze ambitie in ons mooie buitengebied. De ambitie binnen Boven-Dommel zal
bepalend zijn voor het budget dat de provincie in het kader van de reconstructie aan Boven-Dommel gaat
toekennen. In 2012 zal duidelijk worden welke projecten in Valkenswaard kansrijk zijn voor een
reconstructiebijdrage.
Subsidies
Bijlage 4.2 van het LOP (pag. 108) bevat een overzicht van mogelijk kansrijke subsidies. Voor elk project
zal onderzocht worden of het voor subsidie in aanmerking komt.
Hier wordt opgemerkt dat voor het kunnen opstellen van dit LOP de gemeente 50% subsidie heeft ontvangen.
Momenteel loopt er ook een subsidieregeling in onze gemeente (betreft de regeling ‘Groen Blauwe Diensten’
- loopt tot 2014); hiervoor komt project 2 ‘Aanleg van kleine Landschapselementen’ in aanmerking.
Middelen derden/samenwerking
Omdat de gemeente niet de enige partij is die betrokken is bij het LOP, zoeken wij waar mogelijk naar
samenwerking en/of gezamenlijke financiering. Binnen Boven Dommel wordt al intensief samengewerkt en
dat willen we vasthouden.
Maar samenwerking wordt ook gezocht met organisaties zoals de wijkraad Dommelen en de Dorpsraad
Borkel & Schaft (de projecten 4, 6, 7, 9, 11, 14 en 15 lenen zich hiervoor). Ook voor andere instanties geldt,
dat indien mogelijk/zinvol de gemeente wil samenwerken.
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Samenloop
Projecten die in eerste instantie niet zijn opgezet om het landschap te verbeteren, kunnen hieraan echter wel
een belangrijke bijdrage leveren. Denk bijvoorbeeld aan wegreconstructies in relatie tot het versterken van
laanbeplanting/groenstructuren en bijvoorbeeld maatregelen in het kader van het rioleringsplan.
Samenloop wordt ook gezocht met het Integraal Dorps Ontwikkelingsplan Borkel en Schaft en met
initiatieven op het gebied van Toerisme en Recreatie (o.a. verbeteren routestructuren).
Landschapsfonds
Naar verwachting zal de gemeenteraad de Structuurvisie deel A vaststellen in haar vergadering van 1 maart
a.s.. De gemeente is ook bezig om deel B van de Structuurvisie op te stellen. In deel B kan de gemeente een
methodiek opnemen die het voor de gemeente mogelijk maakt om kosten te verhalen van ruimtelijke
ontwikkelingen. Door het instellen van een Landschapsfonds, kunnen bijdragen worden gestort vanuit
ontwikkelingen met opbrengstpotentieel. Vanuit dit fonds kunnen gelden worden aangewend om projecten
uit het LOP te betalen. De concrete invulling van dit fonds in het kader van deel B van de Structuurvisie
wordt te zijner tijd aan uw college en aan de raad voorgelegd. Het instellen van een Landschapsfonds is een
uitvloeisel van de Verordening ruimte van de provincie.
Tot slot
De meeste projecten worden gefaseerd opgepakt. Indien echter blijkt dat een project binnen de kaders van de
begroting niet kan worden uitgevoerd, dan brengen wij de financiering apart in beeld en zullen wij voor zo’n
project college/raad middels een apart voorstel nader adviseren.
K.

Communicatie

Het landschapsontwikkelingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met diverse collega’s (intern) en
organisaties (extern) die een directe relatie hebben met het buitengebied. Middels het organiseren van
werksessies zijn intern en extern een groot aantal personen pro actief bij het planproces betrokken geweest.
Deelnemers aan de werksessies extern zijn: wijkraad Dommelen, Dorpsraad Borkel & Schaft,
Milieuwerkgroep Valkenswaard, Bomenstichting, IVN, Heemkundekring, Jagersvereniging,
Plattelandsvereniging, ZLTO, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Provincie, Dienst
Landelijk gebied, VVV/ANWB, Bosgroep en Waterschap. Bijlage 5.1 van het LOP (pagina 111, van het
rapport) bevat een volledige opsomming van de deelnemers.
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,
drs. R.F.W. van Eijck.

burgemeester
drs. A.B.A.M. Ederveen.

Bijlage(
Bijlage(n)

-Ter inzage liggende stukken

Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard 2011 – 2020, Grontmij, 15 juni 2011.
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