Bijlagen bij regels

Bijlage 1 Lijst van monumenten en cultuurhistorisch waardevolle
bebouwing
STRAAT

NUMMER

AANTAL OBJECTEN

ACHTER EMER

17

1

MIP

ACHTER EMER

15/15a

2 (gesplitst)

NEE

ACHTER EMER

9

1

JA

ACHTER EMER

9

1

JA

BOSDALDREEF

8

1

JA

BOTERBLOEMSTRAAT

21

1

NEE

BRIELSEDREEF

81

2

NEE

BRIELSEDREEF

39

2

NEE

GRINTWEG

5

2

JA

GRINTWEG

9

2

NEE

GRINTWEG

3

1

NEE

GRINTWEG

11

2

NEE

GRINTWEG

18

1

NEE

HEESTERBOSPAD

3

2

NEE

HOOGLAARSESTRAAT

3

3

NEE

HOOIJDONKSEWEG

4

2

JA

HOOIJDONKSEWEG

8

3

NEE

HOOIJDONKSEWEG

6

2

NEE

HOOIJDONKSEWEG

10

1

NEE

HOOIJDONKSEWEG

2

2

NEE

KETTINGDREEF

3

1

NEE

KETTINGDREEF

5

1

NEE

KETTINGDREEF

5A

1

NEE

KLUISSTRAAT

1

3

NEE

OVERVELDSESTRAAT

20

1

JA

OVERVELDSESTRAAT

33

1

JA

OVERVELDSESTRAAT

34

1

JA

OVERVELDSESTRAAT

29

1

NEE

OVERVELDSESTRAAT

27

1

NEE

OVERVELDSESTRAAT

25

1

NEE

OVERVELDSESTRAAT

26

1

NEE

OVERVELDSESTRAAT

5

1

NEE

OVERVELDSESTRAAT

10

1

NEE

OVERVELDSESTRAAT

12

1

NEE

OVERVELDSESTRAAT

3

1

NEE

OVERVELDSESTRAAT

22

1

NEE

PRINSENDREEF

2

1

NEE

RANDWEG

2

1

NEE

RIETDIJK

6

3

NEE

RIETDIJK

3

3

NEE

RIETDIJK

5

2

NEE

SCHUTSESTRAAT

44

1

JA

STRIJPENSEWEG

1

1

NEE

STRIJPENSEWEG

29

1

NEE

WEIMERSEDREEF

12

1

NEE

WERFTSEWEG

1

1

NEE

WERFTSEWEG

2

1

NEE

Bijlage 2 Landschapsinvesteringsregeling gemeente Breda
1. Aanleiding en doel
Waarom deze regeling?
Om de kwaliteit van het landschap te versterken heeft de provincie Noord-Brabant in haar
“Structuurvisie ruimtelijke ordening” en de “Verordening ruimte” het principe van ‘kwaliteitsverbetering
van het landschap’ geïntroduceerd. Over de uitvoering van kwaliteitsverbetering verdiende het
aanbeveling dat regionaal eenduidige afspraken werden gemaakt. Deze regeling is de resultante van
het regionale overleg hoe om te gaan met deze kwaliteitsverbetering.
In deze regeling is beschreven hoe de rood-met-groen koppeling op uniforme en eenduidige wijze
wordt toegepast, inclusief minimale basisinspanning en mogelijkheid van fondsvorming, de
periodieke verantwoording over uitvoering en het voeren van ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

Wat is het doel van de regeling?
Deze regeling geeft aan hoe de gemeente Breda naast de toepassing van artikel 2.1 van de
Verordening ruimte, ook toepassing geeft aan artikel 2.2. van de Verordening ruimte. Daar waar
wordt gesproken over de Verordening ruimte wordt bedoeld de Verordening ruimte 2012 of nieuwere
versies van deze Verordening.
Het is hierbij de bedoeling dat de afspraken direct helderheid bieden voor het grootste gedeelte van
de buitenstedelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Is er een kwaliteitsverbetering van het landschap nodig
of niet? Het is inmiddels door ervaringen bekend dat een beperkt deel van de buitenstedelijke
ruimtelijke ontwikkelingen niet eenvoudig in dergelijke afspraken is op te nemen, door de unieke
omstandigheden die verbonden zijn aan de ontwikkeling. In dergelijke gevallen blijft het noodzakelijk
om aan artikel 2.2 te blijven voldoen, maar over de wijze waarop kunnen via maatwerk afspraken
worden gemaakt in de lijn van de regionale regeling.

2. Reikwijdte rood-met-groen koppeling
Begrip ruimtelijke ontwikkeling
De Verordening ruimte 2012 definieert het begrip ruimtelijke ontwikkeling als bouwactiviteiten en
planologische gebruiksactiviteiten, waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht (Bor) een omgevingsvergunning is vereist.
Artikel 2.2 stelt dat elke ruimtelijke ontwikkeling, buiten het “bestaand stedelijk gebied” (zoals is
aangeduid in de Verordening ruimte) gepaard moet gaan met een kwaliteitsverbetering van het
landschap.
Omdat niet iedere ontwikkeling daadwerkelijk invloed uitoefent op de omgeving is regionaal
afgesproken dat een aantal ontwikkelingen geheel wordt uitgesloten van de verplichting van artikel
2.2.
Wel wordt regionaal landschappelijke ontwikkeling dermate belangrijk geacht dat hiervan, voor een
aantal ontwikkelingen, niet kan worden afgezien door te kiezen voor een andere manier van
kwaliteitsverbetering. Echter, met de landschappelijke inpassing is de kwaliteitsverbetering voor deze
ontwikkelingen dan ook afdoende geregeld.
Het begrip "elke ruimtelijke ontwikkeling" kan echter genuanceerd worden op basis van de invloed die
de beoogde ruimtelijke ontwikkeling heeft op de omgeving.
Hiermee rekening houdend worden de volgende categorieën onderscheiden, die anders kunnen
worden benaderd vanwege hun aard of omvang:
Categorie 1:

Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en waarbij geen
(extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist.
Categorie 2:
Ruimtelijke ontwikkelingen met relatief weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke
ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, of plaatsvinden in hiervoor
aangewezen gebieden waarbij de kwaliteitsverbetering van het landschap wordt vormgegeven
door te voorzien in enkel een goede landschappelijke inpassing.
Categorie 3:
Alle ruimtelijke ontwikkelingen welke mogelijk worden gemaakt via met name een
wijzigingsplan of een bestemmingsplanherziening, tenzij de ontwikkeling concreet benoemd
wordt in een andere categorie.
Uitleg categorie-indeling:
Categorie 1. Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en
waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist
Het gaat met name om de volgende typen ontwikkelingen:
a. Ontwikkelingen die de geldende (bestemmings)planregeling rechtstreeks mogelijk maakt of
die door de wet zijn uitgezonderd.
De Verordening ruimte, en daarmee ook artikel 2.2, is alleen van toepassing als er planologische
besluitvorming nodig is. Daarmee is het gebruik maken van de directe bouw- en gebruiksregels die in
geldende plannen zijn opgenomen uitgesloten van de verplichting tot kwaliteitsverbetering van het
landschap.
In het Besluit omgevingsrecht is in Bijlage II, art. 2, 3 en 4 door de wetgever aangegeven welke
ruimtelijke ontwikkelingen vergunningsvrij of met buitenplanse ontheffing van het bestemmingsplan
kunnen worden gerealiseerd. Hiermee vallen ook deze ruimtelijke ontwikkelingen niet onder de
werkingsfeer van artikel 2.2. van de Verordening ruimte. Naar verwachting zal de wetgever deze lijst
in de toekomst verder uitbreiden. Dit komt tegemoet aan de wens tot deregulering.
b. Ontwikkelingen die primair kwaliteitsverbetering van het landschap tot doel of gevolg
hebben
Hiertoe behoren alle ontwikkelingen die primair tot doel hebben de fysieke verbetering van de
kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve
mogelijkheden. Dit betreft niet alleen de aanleg van natuur- en landschapselementen, maar ook van
voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik, zoals de aanleg van wandelpaden.
Verder behoren hiertoe ook planologische ontwikkelingen/gebruiksactiviteiten die bijdragen aan het
behoud of herstel van cultuurhistorische waarden, zoals woningsplitsing binnen cultuurhistorisch
waardevolle bebouwing.
c. Kleinschalige ontwikkelingen die plaatsvinden binnen bestaande en/of binnen de geldende
planologische regeling passende bebouwing.
Hiertoe behoren onder meer aan huis gebonden beroepen en bedrijven, huisvesting van
seizoensarbeiders en reclasseringsjongeren in omgebouwde bedrijfsgebouwen, bed & breakfast,
(o.a. recreatieve) nevenactiviteiten en verbrede landbouwactiviteiten voor zover dit alles gerealiseerd
wordt binnen de bestaande bebouwing en/of vigerende bouwregeling.
Categorie 2:
Ruimtelijke ontwikkelingen met relatief weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke
ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, of plaatsvinden in hiervoor
aangewezen gebieden waarbij de kwaliteitsverbetering van het landschap wordt vormgegeven
door te voorzien in enkel een goede landschappelijke inpassing.
Hoewel het uitgangspunt van landschappelijke inpassing het aanplanten van groen is, kan het begrip
breder worden gezien. Kwaliteitsverbetering dient het uitgangspunt te zijn. Er kan in samenspraak
met de initiatiefnemer tot maatwerkoplossingen komen, wanneer bijvoorbeeld landschappelijke

inpassing praktisch onhaalbaar of mogelijk ongewenst is.
Bij categorie 2 ontwikkelingen kan ook sprake zijn van maatregelen die noodzakelijk zijn vanwege de
waterhuishouding, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een retentie of het verplaatsen van watergangen.
Uiteraard is een en ander afhankelijk van het soort ruimtelijke ontwikkeling, het soort landschap en
watersysteem, en van de landschappelijke kwaliteit die ter plaatse nagestreefd wordt. De watertoets
is een goed instrument om te kijken of, en zo ja, welke mogelijkheden er zijn.
Definitie landschappelijke inpassing: het inpassen van een gebouw, of een gebruik in het
landschap, op perceels-, of clusterniveau, waarbij afstemming plaatsvindt op de structuur van het
landschap door middel van architectuur en/of sloop, of situering van de gebouwen en/of de aanplant
van gebiedseigen beplanting, dan wel de aanleg van andere landschappelijke elementen, zoals
waterpartijen, of grondwallen.
Hierbij wordt de relatie gelegd met artikel 2.1.van de Verordening ruimte, welke gaat over de algehele
“zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit”. Kortom bij ontwikkelingen die tot deze categorie behoren zal,
meer dan voorheen gebruikelijk was, een goede landschappelijke inpassing van het totale bouw-, of
bestemmingsvlak worden vereist. Daarmee wordt beoogd het initiatief in samenhang met de al
bestaande situatie en rekening houdend met de kwaliteiten van de omgeving, landschappelijk
verantwoord in te passen. Daarmee moet de landschappelijke kwaliteit worden verbeterd.
Landschappelijke inpassing kan slechts ter plaatse van de ruimtelijke ontwikkeling worden
gerealiseerd. Landschappelijke inpassing kan echter ook worden gekoppeld bij meerdere
ontwikkelingen in hetzelfde gebied.
Het gaat hierbij met name om ontwikkelingen die een relatief beperkte invloed op de omgeving
hebben en (traditioneel) als passend binnen en eigen aan het landelijk gebied worden beschouwd, of
in gebieden plaatsvinden die aangewezen zijn voor bepaalde ontwikkelingen.
Enkele voorbeelden van veel voorkomende ruimtelijke ontwikkelingen die tot deze categorie behoren,
zijn vormveranderingen van agrarische bouwvlakken, aanleg van minicampings (kleinschalig
kamperen) en paardenbakken, omschakeling van de ene agrarische bedrijfsvorm naar een andere en
nevenactiviteiten, doch alleen wanneer deze voorbeelden leiden tot een verslechtering van de
kwaliteit van het landschap.
In deze categorie van ontwikkelingen wordt het accent gelegd op een goede landschappelijke
inpassing van het initiatief in relatie tot de inpassing van het bouwvlak/bestemmingsvlak waarbinnen
het initiatief plaats vindt. In de huidige situatie gebeurt dit nog niet altijd of met een onvoldoende
kwaliteit en is de realisatie en instandhouding hiervan niet altijd verzekerd.
Categorie 3. Alle ruimtelijke ontwikkelingen welke mogelijk worden gemaakt via een
wijzigingsplan of een bestemmingsplanherziening, tenzij de ontwikkeling concreet benoemd
wordt in een andere categorie.
Dit betreft veelal ontwikkelingen die een beduidende invloed hebben op de omgeving en waarbij
vergroting van de geldende bouwmassa/-oppervlakte, vergroting van het geldende bestemmingsvlak
en/of bestemmingswijziging aan de orde is. De omvang van de bijdrage wordt gerelateerd aan de
omvang en invloed van de ontwikkeling. Grootschalige ontwikkelingen, dan wel niet aan het
buitengebied gerelateerde ontwikkelingen, moeten voldoen aan een kwaliteitsverbetering van het
landschap van 20% van de bestemmingswinst, of een compensatie die dezelfde waarde
vertegenwoordigt.
Er wordt vastgelegd, dat slechts sprake is van een goede ruimtelijke ontwikkeling, als wordt
bijgedragen aan kwaliteitsverbetering van het landschap. Omgekeerd zal niet worden meegewerkt
aan een ruimtelijke oplossing, als de bijdrage aan landschap, cultuurhistorie of recreatie niet
verzekerd is.
Het betreft uiteraard wel ontwikkelingen die verder passen binnen de kaders van de Verordening
ruimte.

3.

Methodiek Categorie 2
Landschappelijke inpassing vereist maatwerk. Landschappelijke inpassing betekent een zodanige
vormgeving en inpassing dat deze optimaal is afgestemd op bestaande dan wel nog te ontwikkelen
ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten. Landschappelijke inpassing vindt
bij voorkeur plaats op of direct aansluitend aan het bouwvlak/bestemmingsvlak.
Aan deze vorm van kwaliteitsverbetering worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve eisen gesteld:
 De landschappelijke inpassing van het bestemmingsvlak/bouwvlak wordt gerealiseerd op basis
van een goed erfbeplantingsplan/landschapsinpassingsplan. Dit plan bestaat uit een
ontwerptekening met een overzicht en een specificatie van de te nemen maatregelen zodat
helder is op welke wijze aan de landschappelijke inpassing vorm wordt gegeven. Indien
beplantingen onderdeel uitmaken van het plan worden uitsluitend inheemse soorten (zie Stika)
gebruikt. Het plan moet opgesteld worden door een gekwalificeerd adviesbureau (hovenier,
tuin-/landschaps-architect, bureau voor ontwerp en aanleg van groenvoorzieningen).
 Indien op het perceel al groenstructuren of landschapselementen bestaan, welke planologisch
niet zijn verankerd en die aan de criteria van kwaliteitsverbetering voldoen, mogen deze worden
meegeteld, indien deze van toegevoegde waarde zijn voor de landschappelijke inpassing. In een
herziening van het bestemmingsplan zullen deze elementen een passende bestemming krijgen.
 Door middel van een anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer wordt de
realisatie van het inpassingsplan financieel, juridisch en feitelijk verzekerd. Duurzame
instandhouding, beheer en onderhoud van de landschappelijke inpassing vormen ook aspecten
die in de anterieure overeenkomst worden vastgelegd;
 Nadat de anterieure overeenkomst is ondertekend dienen de structuren die meetellen voor de
landschappelijke inpassing op de verbeelding, behorende bij het betreffende plan (voorkeur) en
anders bij de eerstvolgende herziening van het (ontwerp)bestemmingsplan (uitwerkingsplan),
vastgelegd te worden. Ook is borging in de planregels nodig;
 Indien niet aan landschappelijke inpassing kan worden voldaan, dient de systematiek voor
‘categorie 3-ontwikkeling’ te worden toegepast.
Bij de vormgeving en invulling van landschappelijke inpassing wordt gekeken naar de algehele
situering van bouwvlak/bestemmingsvlak en niet alleen naar wat er door de desbetreffende ruimtelijke
ontwikkeling wordt toegevoegd of veranderd.
Omvang landschappelijke inpassing
Om de omvang van de landschappelijke inpassing wordt bepaald aan de hand van de volgende
formule:
2 keer de langste zijde van het nieuwe bouwvlak en 1 keer de kortste zijde maal 3 meter of 4 meter
als de ontwikkeling is gelegen binnen de bestemmingen Agrarisch met waarden –
landschapswaarden of Agrarisch met waarden - natuur en landschapswaarden.
Clustering landschappelijke inpassing
Bij landschappelijke inpassing kan ook gekozen worden voor clustering. Meerdere met een bouwblok
aan elkaar grenzende bedrijven werken een gezamenlijk landschappelijk inpassingsplan uit. De
berekening van de omvang van de landschappelijke inpassing wordt toegepast op de buitenkant van
de ontwikkeling en/of de buitenkant van de landschappelijk in te passen bedrijven. Daar waar
bedrijven met een bouwblok aan elkaar grenzen, hoeft het aan elkaar grenzende gedeelte niet
ingepast te worden.
Indien één of meerdere bedrijven die de landschappelijke inpassing clusteren een ontwikkeling
hebben die behoort tot categorie 3 van deze notitie, dan kan het zo zijn dat aanvullend individuele
afspraken worden gemaakt met deze ondernemers over extra kwaliteitsverbetering bovenop de
landschappelijke inpassing.

4.

Methodiek Categorie 3
Dit hoofdstuk beschrijft voor de ruimtelijke ontwikkelingen die niet tot de categorie 1 en 2 behoren, de
methodiek waarmee kwantitatief de minimale omvang bepaald wordt van de investering die gedaan
moet worden ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het landschap.
Voor de uitwerking van deze zogenaamde rood-met-groen koppeling heeft de provincie
Noord-Brabant, in samenspraak met een aantal gemeenten, een handreiking (1 november 2011)
opgesteld waarin methodieken zijn uitgewerkt om invulling c.q. uitvoering aan dit principe te geven.
Opgemerkt wordt dat deze handreiking een hulpmiddel en geen verplichte regel betreft.
De methode die in de handreiking nader is uitgewerkt, en waarvan wordt voorgesteld deze ook in
West-Brabant toe te passen, is als volgt samen te vatten: ‘rood’ wordt omgerekend naar een
tegenprestatie in euro’s, die vervolgens wordt omgerekend naar een “groene” tegenprestatie. Voor
deze omrekening zijn verschillende varianten denkbaar:

vaststellen van grondprijzen (bepaald percentage van waardestijging dient dan te worden
geïnvesteerd);

vaststellen van forfaitaire bedragen (vaste bedragen afgeleid van realistische schatting van
waardestijging);

taxatiewaarde (bepaald percentage van waardevermeerdering);

omvang van de investering (bepaald percentage van investering).
Voorgesteld wordt om forfaitaire bedragen vast te stellen omdat deze methode goed toepasbaar is
voor ontwikkelingen die vaak voorkomen. Voor overige (complexe) ontwikkelingen kan worden
aangesloten op de methodiek van taxatie waarbij een onafhankelijke taxateur de waarde van een
object voor én na realisering van het initiatief inzichtelijk maakt.
Voorbeeld forfaitaire benadering: uitbreiding agrarisch hulp- en nevenbedrijf:

uitbreiding van een bouwblok van 1 naar 1,5 hectare;

functieverandering: er verandert 0,5 ha agrarische cultuurgrond (waarde € 5) in 0,5 ha
agrarisch bouwblok (waarde € 25);

waardevermeerdering van de grond vanwege bestemmingswijziging: € 20 per m² = 5000 m²
x € 20 = € 100.000,--;

Voorstel: 20%, basisinspanning = € 20.000,-Na de omrekening van rood naar euro’s (in bovenstaand voorbeeld: € 20.000,--) dient omrekening
naar gewenste (groen)maatregelen plaats te vinden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de
rekentool die vanuit het Stimuleringskader groenblauwe diensten beschikbaar is. De kosten voor
aanleg/ onderhoud/waardevermindering van bijvoorbeeld een poel, hakhoutsingel en fruitboomgaard
zijn daarin berekend. Voor het voornoemde voorbeeld zou dit de aanleg van een houtsingel (275 m
lengte en 4 meter breedte) en poel (800 m²) kunnen betekenen.
Uitvoering
Naar verwachting zal in de meeste gevallen de verplichte kwaliteitsinvestering door de initiatiefnemer
op eigen terrein worden uitgevoerd. Overigens geldt op grond van de Verordening ruimte bij
uitbreiding van agrarische bouwblokken voor intensieve veehouderij de verplichting dat volgens de
Verordening ruimte 10% van het oppervlak van het bouwblok wordt benut ten behoeve van
landschappelijke inpassing. Deze verplichte investering mag de initiatiefnemer overigens verrekenen
met het omrekenbedrag dat voor vergroting van het agrarisch bouwblok is verschuldigd.
Ook kan de initiatiefnemer een particuliere derde, het waterschap of een organisatie (bijv. Brabants
Landschap) inschakelen, die voor hem de fysieke landschapsmaatregel uitvoert, dan wel op een
andere wijze bijdraagt aan de realisatie ervan.
Een andere mogelijkheid is dat de initiatiefnemer de gemeente verzoekt zijn verplichting over te
nemen. Dit kan zich voordoen wanneer de initiatiefnemer niet over gronden beschikt om de
tegenprestatie uit voeren, maar ook bij planmatige ontwikkelingen (bijvoorbeeld stedelijke uitbreiding)
waarbij de tegenprestatie van een dermate omvang is dat deze niet binnen het plangebied of directe
omgeving uitgevoerd kan worden. Voor dit alternatief is een fonds ingesteld. Door de inleg van dit

fonds aan de beoogde landschapsversterking te labelen, kunnen projecten binnen de gemeente
worden gerealiseerd.
Basisinspanning
Op basis van de provinciale handreiking worden de volgende percentages gehanteerd:
- stedelijke uitbreiding:
1% van uitgifteprijs
- uitbreiding bestemming:
20% waardevermeerdering grond
- uitbreiding bebouwing:
20% waardevermeerdering object
- hergebruik VAB woning:
20% waardevermeerdering object
- niet-agrarisch functie (nevenactiviteiten of
20% van het verschil tussen een agrarische
hergebruik):
bedrijfsbestemming en de (gecorrigeerde) waarde
van een bedrijfskavel
- overige ontwikkelingen:
maatwerk
Privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomst
De uitvoering van de (groen)maatregel dient te worden geborgd. Dit impliceert dat een
privaatrechtelijke overeenkomst dient te worden gesloten waarin met een boetebeding zowel de
aanleg als de instandhouding van de tegenprestatie wordt vastgelegd. Daarnaast is het nodig om ook
op een publiekrechtelijke manier de ontwikkeling te borgen, door de inpassing op de verbeelding op
te nemen en in de planregels een koppeling te leggen tussen de activiteit en de landschappelijke
inpassing.
Hardheidsclausule
Het kan voorkomen dat toepassing van deze methodiek leidt tot een bijdrage aan
kwaliteitsverbetering die redelijkerwijs niet in die situatie kan worden gevraagd. In dat soort situaties
heeft het college van B&W de mogelijkheid om af te wijken van de toepasselijke methodiek. Deze
zogenaamde hardheidsclausule biedt de mogelijkheid om van de methodiek af te wijken wanneer die
voor een belanghebbende gevolgen zou hebben die niet in verhouding staan tot de doelen die met de
werkafspraken worden nagestreefd. De hardheidsclausule kan alleen worden toegepast, mits met
goede redenen omkleed. De omvang van de bijdrage aan de kwaliteitsverbetering tegenover het
belang van het individuele geval zal moeten worden afgewogen. Zo kan indien de impact in het
gebied/landschap slechts minimaal is via maatwerk gemotiveerd worden afgeweken van de
basisinspanning van 20% waardevermeerdering van de grond of het object bij categorie 3.

5. Taxaties
Er wordt gewerkt met een vaste vierkante meterprijs binnen bouwblokken van € 25,-. Daarnaast
gelden er afwijkende bedragen voor het soort bedrijf dat op een bouwblok is gevestigd. Gesteld kan
worden dat voor intensieve veehouderijen, alsmede grondgebonden agrarische bedrijven een hogere
vierkante meterprijs geldt dan voor meer ruimte vragende agrarische bedrijven, zoals glastuinbouw,
of teeltondersteunende voorzieningen (TOV).
Taxaties zullen door de gemeente worden uitgevoerd op basis van de volgende uitgangspunten:
Differentiatie voor diverse vormen van agrarische bedrijven:
Agrarische bedrijfsvorm
grondprijs/m2
Veehouderij, land- en tuinbouw
Glastuinbouw
Teeltondersteunende voorzieningen
Grondwaarde buiten bouwblok

6.

€ 25,€ 15,€ 9,€ 5,-

Investering/m
2
€ 4,€ 2,€ 0,80

Investeren in kwaliteitsverbetering van het landschap
Nadat is bepaald welk bedrag in de kwaliteitsverbetering van landschap moet worden geïnvesteerd,
is de vraag waarin moet worden geïnvesteerd. De Verordening ruimte heeft hiervoor een aantal
manieren opgenomen waarop de kwaliteitsverbetering kan worden uitgevoerd.
Kwaliteitsverbetering kan worden uitgevoerd door middel van:
a. landschappelijke inpassing van bebouwing en bestemmingsvlakken;
b. aanleg c.q. herstel van natuur- en landschapselementen ter versterking van de
landschapsstructuur;
c. aanleg recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik (bankjes,
wandelpaden, bebording, etc.);
d. fysieke inrichtingsmaatregelen gericht op behoud en herstel van cultuurhistorie en archeologie;
e. sloop van (niet cultuurhistorisch waardevolle) gebouwen/stallen/kassen en verwijderen
verharding;
f. verkleinen/opheffen van bestemmingsvlakken/bouwvlakken;
g. fysieke bijdrage aan realisering Ecologische hoofdstructuur (EHS) en ecologische
verbindingszones (EVZ’s).
Deze lijst is niet limitatief. Andere vormen van kwaliteitsverbetering zijn mogelijk, wanneer er sprake
is van verbetering van de landschappelijke kwaliteiten. Vormen van kwaliteitsverbetering, welke niet
landschappelijke winst opleveren zijn niet toegestaan, zoals investeringen in duurzaamheid en
dierenwelzijn.
a. Landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing van het bestemmingsvlak/bouwvlak wordt gerealiseerd op basis van
een gekwalificeerd opgesteld erfbeplantingsplan/landschapsinpassingsplan, dat door een
gekwalificeerd adviesbureau (hovenier, tuin-/landschapsarchitect, bureau voor ontwerp en aanleg van
groenvoorzieningen) is opgemaakt. Uit het opgestelde plan moet duidelijk blijken hoe en met welke
(natuur- en landschaps)elementen de landschappelijke inrichting wordt vormgegeven (zie ook bijlage
1).
b. Natuur- en landschapselementen
Met betrekking tot een investering in de aanleg van natuur- en landschapselementen kan gebruik
worden gemaakt van het Stimuleringskader Groen-Blauwe diensten (STIKA). Het plan voor het
STIKA bevat een beschrijving van de aanwezige landschapstypen. Deze landschapstypen sluiten aan
op diverse vormen van natuur- en landschapselementen (zoals akkerranden, poelen, hakhoutwallen
etc.). Afhankelijk van de locatie waar de investering in het landschap zal landen kan mede aan de
hand van het STIKA bepaald worden welke ingreep gewenst is en wat de bijbehorende kosten zijn.
Het is aan de initiatiefnemer om zorg te dragen voor realisatie van de gestelde oppervlakten en
kwaliteiten. Indien de initiatiefnemer de aanleg goedkoper kan realiseren dan de richtbedragen in het
STIKA dan is dit ten voordele van de initiatiefnemer.
Een investering voortvloeiend uit de toepassing van de regeling “kwaliteitsverbetering van het
landschap” (artikel 2.2 verordening ruimte) geeft geen recht op subsidie vanuit het STIKA.
c. Voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik
Ook een investering in de aanleg van recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief
medegebruik wordt als onderdeel van kwaliteitsverbetering van het landschap gezien.
Initiatieven die gericht zijn op het vestigen of uitbreiden van een recreatief bedrijf hebben voordeel bij
het realiseren van recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik, zoals
openbaar te gebruiken bankjes of wandelpaden en fietspaden.

d. Cultuurhistorie en archeologie
Het is ook mogelijk om te investeren in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, elementen of
terreinen in de omgeving. Voorbeelden zijn herstel en restauratie van cultuurhistorisch waardevolle
bebouwing, bestaande drinkpoelen, wegkruizen, groenelementen. Gedeeltelijk kan de systematiek
van het STIKA hiervoor gebruikt worden. Voor de investering in cultuurhistorisch waardevolle
gebouwen zijn de specifieke restauratiekosten (onder aftrek van subsidies) een aanknopingspunt.
e. Sloop van (niet cultuurhistorisch waardevolle) gebouwen/stallen/kassen
Het verwijderen van overbodige, landschappelijk storende bebouwing in het buitengebied vormt een
belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het landelijke gebied. Voor het slopen van stallen en andere
bedrijfsbebouwing (inclusief asbest en kelders) wordt gerekend met kosten van € 25,00 per m² en bij
het saneren van kassen met €5,00 per m² glas.
f. Verkleining/opheffen van bestemmingsvlakken/bouwvlakken
Bij het omzetten van een agrarisch bouwvlak met bedrijfswoning naar een woonbestemming kan
enerzijds waardevermeerdering ontstaan voor het deel dat de woonbestemming krijgt. Aan de andere
kant zal deze niet-agrarische bedrijfskavel veelal aanzienlijk kleiner worden dan de omvang van het
oorspronkelijke agrarische bouwblok, dat grotendeels met een agrarische gebiedsbestemming
(waarop de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing is gesaneerd) kan worden herbestemd. Dit
gedeelte van het oorspronkelijke agrarische bouwblok kan dan ook afgewaardeerd worden naar
agrarische cultuurgrond. Deze waardevermindering (bestemmingsverlies) kan vervolgens ingezet
worden om (gedeeltelijk) invulling te geven aan kwaliteitsverbetering van het landschap. Dat is
inherent aan de hiervoor geschetste werkwijze met forfaitaire bedragen. Deze wijze van voldoen aan
kwaliteitsverbetering kan ook toegepast worden bij andere verkleiningen c.q. opheffingen van
bestemmingsvlakken waarbij duidelijk sprake is van het terugdringen van gebruik- en
bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van de vigerende bestemmingsregeling en daarmee van
bestemmingsverlies.
g. Fysieke bijdrage aan EHS en EVZ’s
De kwaliteitsverbetering kan betrekking hebben op het realiseren van delen van de ecologische
hoofdstructuur en van ecologische verbindingszones. Hierbij wordt veelal agrarische cultuurgrond
omgezet in een natuur-of bosbestemming. Er zijn voldoende praktijkgegevens bekend om de kosten
gemoeid met aanleg en onderhoud van allerlei natuurdoeltypen te kunnen bepalen. Naast de kosten
gemoeid met aanleg en de eerste jaren van onderhoud kan ook de waardevermindering van de grond
(omzetten van agrarisch naar natuur) bij de investering in kwaliteitsverbetering betrokken worden.

7. Indeling in categorieën van de meest voorkomende ruimtelijke ontwikkelingen in
het buitengebied
De in hoofdstuk 2 beschreven indeling in 3 categorieën is in dit hoofdstuk uitgewerkt en
geconcretiseerd naar type ontwikkeling en tegenprestatie.
Categorie 1: Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en
waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist.
GENERIEK:
 Ontwikkelingen die zonder dat een afwijkingsbesluit nodig is passen binnen de regels van het
geldende bestemmingsplan (planconforme vergunningen);
- Ontwikkelingen die vallen onder artikel 2 – 3 en 4 Bijlage II Bor, voor zover deze vergunningvrij zijn;
- Ontwikkelingen die vallen onder artikel 3 Bijlage II Bor, voor zover niet vergunningvrij (een aantal
specifieke vergunningen met een afwijkingsbesluit);
- Ontwikkelingen die vergund worden op basis van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 1 Wabo
(vergunningen met binnenplanse afwijking), voor zover die afwijking geen wezenlijke ruimtelijke
impact heeft;
- Ontwikkelingen die vergund worden op basis van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2 Wabo juncto
artikel 4 Bijlage II Bor (vergunningen met kleine buitenplanse afwijking), met uitzondering van lid 6
(installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onder w, van de Elektriciteitswet) en lid 7 (installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame
energie wordt geproduceerd door het bewerken van uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5,
tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangewezen eindproducten etc.), voor zover
die afwijking geen wezenlijke ruimtelijke impact heeft;
- Ontwikkelingen die naar hun aard reeds een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële
kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve
mogelijkheden tot gevolg hebben;
- Alle ontwikkelingen in panden met cultuurhistorische waarden en met instemming van een
deskundige instantie, zoals de Boerderijenstichting, waarbij de ontwikkelingen (mede) zijn gericht op
behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden.

Categorie 1: Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed
en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist.
SPECIFIEK:
- Vergroten bestemmingsvlak Wonen tot 1500 m². Boven 1500 m² worden bestaande situaties
gerespecteerd;
- Vergroten inhoud woning tot 750 m³, of zoveel het geldende bestemmingsplan toestaat;
- Herbouw woning binnen bestemmingsvlak (artikel 11.1 lid 3a Verordening ruimte);
- Vergroten aantal m² bijgebouwen bij woning tot maximaal 100 m², of zoveel het geldende
bestemmingsplan toestaat;
- Vestiging van of splitsing in meerdere wooneenheden in monumentale/karakteristieke/
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (artikel 11.1 lid 3 Verordening ruimte);
- Tijdelijke mantelzorgwoning in/bij woning binnen het geldende bestemmingsplan;
- Aan huis gebonden beroep/bedrijf in/bij woning binnen het geldende bestemmingsplan;
- Bed & breakfast en kleinschalige recreatieve nevenactiviteiten in/bij woning binnen het geldende
bestemmingsplan;
- Nevenactiviteiten en verbrede landbouwactiviteiten bij een agrarisch bedrijf binnen geldend
bouwvlak en binnen het geldende bestemmingsplan;
- Verkoop van op het eigen (agrarisch) bedrijf vervaardigde producten (inclusief de verkoop van
streekeigen producten) tot een maximum van 200m², of zoveel het bestemmingsplan toestaat,
binnen het geldende bestemmingsplan;
- Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen;
- Wijziging bestemming Agrarisch Bedrijf (inclusief agrarisch verwant en agrarisch-technisch
hulpbedrijf) of Bedrijf, met een omvang van minimaal 1 ha., in bestemming Wonen of andere
bestemming zoals Horeca, maatschappelijke doeleinden of recreatie, mits het bestemmingsvlak
wordt verkleind tot maximaal 1500 m2, overtollige voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt
en maximaal 200 m² aan bijgebouwen (wat voormalige agrarische bedrijfsbebouwing kan zijn);
- Tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders: binnen (omgebouwde) bedrijfsbebouwing binnen het
bouwvlak;
- Paardenbakken binnen bestemmings-, of regulier bebouwingsvlak welke het bestemmingsplan
rechtstreeks toestaat;
- Een vrijkomende agrarische bedrijfswoning welke wordt aangemerkt als ‘plattelandswoning’;
- Vormverandering van een (agrarisch) bouwvlak of van een bestemmingsvlak (zonder afwijking
van de geldende bouwregels), indien de vormverandering niet leidt tot een verslechtering van de
kwaliteit van het landschap;
- Een inpandige vergroting van een woning bij een langgevelboerderij binnen bestaande
bouwmassa;

Categorie 2: Ruimtelijke ontwikkelingen met relatief weinig landschappelijke invloed, dan wel
ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, of plaatsvinden
in hiervoor aangewezen gebieden waarbij de kwaliteitsverbetering van het landschap wordt
vormgegeven door te voorzien in enkel een goede landschappelijke inpassing.
- Voor zover de locatie gelegen is in het agrarisch gebied, als bedoeld in de Verordening ruimte:
vergroten agrarisch bouwvlak tot 1 ½ ha;
- Voor zover de locatie gelegen is in de groenblauwe mantel, als bedoeld in de Verordening
ruimte: vergroten agrarisch bouwvlak tot 1 ½ ha. Onder landschappelijke inpassing dient hier te
worden verstaan de aanplant van een landschapselement met een minimale lengte van 2 maal
de lange zijde en 1 maal de korte zijde van de uitbreiding van het bouwblok en een minimale
breedte van 4 meter. Indien een landschappelijke inpassing op de locatie niet mogelijk is, dan wel
onvoldoende kwaliteitsverbetering kan bieden wordt de uitbreiding opgenomen in categorie 3;
- Uitbreiding van een intensieve veehouderij tot 1,5 ha. waarbij 10% van het bouwblok wordt
aangewend voor landschappelijke inpassing;
- Vergroten van bouwvlak voor agrarisch verwant, of agrarisch-technisch hulpbedrijf tot 1 ha.,
gelegen in zowel agrarisch gebied, als de groenblauwe mantel;
- Alle glastuinbouwontwikkelingen in Vestigingsgebieden en doorgroeigebieden voor
glastuinbouw, tenzij het valt onder categorie 1 (binnen rechtstreekse mogelijkheden geldend
bestemmingsplan);
- Vormverandering van een (agrarisch) bouwvlak of van een bestemmingsvlak (zonder afwijking
van de geldende bouwregels), indien de vormverandering leidt tot een verslechtering van de
kwaliteit van het landschap;
- Omschakeling agrarisch bedrijf van de ene agrarische bedrijfsvorm naar een andere agrarische
bedrijfsvorm, welke het geldende bestemmingsplan niet rechtstreeks toestaat (omvang bouwvlak
onveranderd);
- Wijziging bestemming Wonen, VAB of Bedrijf naar bestemming agrarisch-agrarisch Bedrijf
(inclusief agrarisch verwant en agrarisch-technisch hulpbedrijf), voor zover het bestemmingsvlak
niet wordt vergroot;
- Minicampings(o.a. kamperen bij de boer) met een omvang en seizoensduur voor zover is
toegestaan binnen het geldende bestemmingsplan, direct aansluitend aan het bestemmingsvlak
en met gebouwde voorzieningen binnen bestaande bebouwing of geldende bouwmogelijkheden;
- Tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders: binnen het bouwvlak in caravans en/of woonunits
vanwege voorkomen visuele hinder;
- Wijziging bestemming agrarisch-agrarisch bedrijf (inclusief agrarisch verwant en
agrarisch-technisch hulpbedrijf) of bedrijf in bestemming Wonen of wonen met VAB aanduiding,
of andere bestemming, zoals Horeca, Maatschappelijke Doeleinden of Recreatie, mits het
bestemmingsvlak wordt verkleind tot maximaal 5000 m², overtollige voormalige bedrijfsbebouwing
wordt gesloopt behalve als het cultuurhistorisch waardevolle bebouwing betreft en maximaal 500
m² voormalige agrarische bedrijfsbebouwing resteert.
- Vergroten bestemmingsvlak Wonen van 1500 m² tot max. 3000 m2.

Categorie 3: Alle ruimtelijke ontwikkelingen welke mogelijk worden gemaakt via een
wijzigingsplan of een bestemmingsplanherziening, tenzij de ontwikkeling concreet benoemd
wordt in een andere categorie.


Al wat niet onder categorie 1 en 2 valt.

8. Zekerstelling uitvoering door initiatiefnemer en handhaving
De uitvoering van rood-met-groen koppeling moet door de initiatiefnemer worden verzekerd hetgeen
wordt vastgelegd in een overeenkomst.
Naast het aangaan van een anterieure overeenkomst worden bepaalde zaken als landschappelijke
inpassing dienen ook in het bestemmingsplan publiekrechtelijk te worden geregeld.

Bijlage 1

Nederlandse naam
Beuk
Bosaalbes
Boswilg
Brem
Eenstijlige meidoorn
Es (gewone)
Gelderse roos
Gele kornoelje
Gewone esdoorn
Gewone vlier
Gewone vogelkers
Grootvruchtige
meidoorn
Haagbeuk
Hazelaar
Hulst
Iep
Jeneverbes
Kraakwilg
Kruipwilg
Kruisbes
Ratelpopulier
Rode kornoelje
Ruwe berk
Schietwilg
Sleedoorn
Spaanse aak
(Veldesdoorn)
Taxus
Tweestijlige meidoorn
Vuilboom
(Sporkehout)
Wegedoorn
Wilde appel
Wilde gagel
Wilde kardinaalsmuts
Wilde liguster
Wilde lijsterbes
Wilde peer
Wilg
Wintereik

Wetenschappelijke
naam
Fagus sylvatica
Ribes rubrum
Salix carprea
Cytisus scoparius
Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior
Viburnum opulus
Cornus mas
Acer pseudoplatanus
Sambucus nigra
Prunus padus
Crateagus x macrocarpa

Waar toepassen?
leem- en zandig leem
leem- en zandig leem
algemeen (pionierssoort), zon
zandbodems of voedselarme bodems, zon
zon, geen specifieke bodemeisen
overal, op rijkere, natte bodem
vochtige bodems
leem- of zandig leem,ook in schaduw
voedselrijke bodems, overal
voedselrijke zand- en leembodems,
halfschaduw
leem- en zandig leem

Carpinus betulus
Corylus avellana
Ilex aquifolium
Ulmus sp. (U.minor of
U.glabra)
Juperinus communis
Salix fragilis
Salix repens
Ribes uva-crispa
Populus tremula
Cornus sanguinea
Betula pendula
Salix alba
Prunus spinosa
Acer campestre

Vochtige, voedselrijke kalkrijke bodem
rijkere, vochtige gronden, niet in polders

Taxus baccata
Crataegus laevigata
Rhamnus frangula

lemige bodems
ietwat vochtige leem- en kleibodems
overal toepasbaar (zeker zandgrond)

Rhamnus cathartica
Malus sylvestris
Myrica gale
Euonymus europaeus

leem-, klei-, en kalkhoudende bodems
vooral leemstreek, lichtminnend
natte zandige bodems
leem- en zandig leem, beekdalen, niet in
polders
basische bodems
eerder arme gronden
lichtminnend, voedselarme zand, ook leem
vochtige bodems
leemstreek

Ligustrum vulgare
Sorbus aucuparia
Pyrus pyraster
Salix sp.
Quercus petraea

(leem en zandleem)

vochtige bodems
zandbodems
leembodems en duinen
algemeen, liefst zandige gronden, zon
op rijkere bodems
droge voedselarme bodems, zandgronden
vochtige bodems, cultuurlandschappen
licht en halfschaduw, geen arme zandgrond
leem- of zandig leem Verdraagt schaduw

