
Oplegnotitie ‘Uitgangspunten toepassing kwaliteitsverbetering landschap’ tbv 

behandeling in de regionale ontwikkeldagen/omgevingsdag 

 

 Voorstel/beslispunten 

- Kennisnemen van de notitie ‘Uitgangspunten toepassing kwaliteitsverbetering landschap’ en 

de toelichting erop. 

- Instemmen met het hanteren van de notitie ‘Uitgangspunten toepassing 

kwaliteitsverbetering landschap’ als basis van de werkafspraken voor kwaliteitsverbetering 

landschap. 

- Kwaliteitsverbetering Landschap als onderwerp opnemen in de Regionale Omgevingsagenda 

voor Zuidoost-Brabant 

 

Het proces van herijking afsprakenkaders kwaliteitsverbetering landschap 

In het voorjaar van 2021 zijn gemeenten en provincies samen begonnen met het proces om te 

komen tot herijking van de bestaande afsprakenkaders voor de regeling kwaliteitsverbetering 

landschap (art. 3.9 Interim omgevingsverordening). Die herijking zijn we gezamenlijk gestart n.a.v. 

gesprekken tussen gemeenten en provincie, ervaringen uit de praktijk, en de komst van de 

Omgevingsverordening.  

Het is nadrukkelijk een gezamenlijk proces geweest. Na een plenaire start hebben we in een reeks 

regionale werksessies met trekkers verkend op welke onderdelen de afsprakenkaders nog voldoen, 

en op welke onderdelen ze knellen, waar ze te onduidelijk zijn of waar ze nog afspraken missen. Na 

elke reeks van regionale werksessies is een terugkoppeling gedaan naar vertegenwoordigers van alle 

gemeenten. Daarnaast zijn alle gemeenten gevraagd om te reageren op hun bestaande 

afsprakenkader; wat werkt goed, wat werkt niet goed, wat mist.  

Gaandeweg werd duidelijk dat er meer behoefte was aan uitgangspunten die Brabantbreed gelden, 

zodat er duidelijkheid en een meer gelijk speelveld ontstaat. Daar heeft het proces zich dan ook op 

gericht. Die gezamenlijke lijn willen we nu gezamenlijk vastleggen met de notitie ‘Uitgangspunten 

toepassing kwaliteitsverbetering landschap Noord-Brabant’. Na vaststelling op de 

ontwikkeldagen/omgevingsdag moeten deze uitgangspunten doorwerken in de (sub)regionale 

afsprakenkaders. Deze actie moet in de verschillende (sub)regionale verbanden worden 

georganiseerd. 

De regio Zuidoost neemt in deze een bijzondere positie in, omdat daar niet één regionaal 

afsprakenkader bestaat. Er zijn wel meerdere lokale of subregionale afsprakenkaders. In de regio 

bestaat geen behoefte aan één gezamenlijk afsprakenkader, maar ambtelijk werd wel de 

meerwaarde van deze herijking via de Brabantbrede uitgangspunten gezien.  

Ook de waterschappen zijn in dit proces betrokken geweest. Vanuit hun werkzaamheden hebben zij 

wel eens te maken met de regeling, zij het duidelijk minder intensief dan gemeenten. In overleg is 

bepaald om hen op een aantal momenten te bevragen en input te leveren. Dat heeft ook zijn 

weerslag gekregen in de uitgangspunten.  

Een conceptversie van de notitie en toelichting is gedeeld met alle gemeenten en waterschappen. De 

reacties op die conceptversies hebben op onderdelen nog tot aanpassingen geleid.  



 

 

Ambitie en regie 

Met de uitgangspunten ontstaat een meer gezamenlijke lijn bij plannen en is vooraf meer 

duidelijkheid bij gemeenten en initiatiefnemers. De uitgangspunten zijn ingestoken om bij te dragen 

aan de kwaliteit van de leefomgeving door het versterken van het landschap.  

De uitgangspunten uit deze notitie vormen de basis van de nieuwe werkafspraken tussen gemeenten 

en provincie met betrekking tot de regeling kwaliteitsverbetering landschap. Dat is ook de status van 

de notitie: werkafspraken over uitvoering van bestaand beleid. De uitgangspunten gaan over 

aspecten als de werkwijze, de basisinspanning, mogelijke maatregelen en kosten, maar niet over de 

feitelijke invulling van de regeling bij concrete gevallen. Bij die invulling ligt de regie bij gemeenten.   

 

Geen grote koerswijziging, ruimte voor maatwerk 

In essentie vinden er met de uitgangspunten geen grote koerswijzigingen plaats. De systematiek met 

indeling in categorieën blijft in stand. De lijsten met verdeling van ontwikkelingen in categorieën is 

geen onderdeel van dit proces. Bij doorwerking van de uitganspunten in de (sub)regionale 

afsprakenkaders kunnen deze lijsten worden herzien.  Wel hebben we gezamenlijk duidelijker 

benoemd wat voor soort maatregelen wel en niet ingezet kunnen worden. En onder welke 

voorwaarden.  

We hopen zo te bouwen aan een frisse set van duidelijke nieuwe afspraken waar we weer een tijd 

mee vooruit kunnen. 

Binnen de set van Brabantbrede afspraken is zeker ruimte voor maatwerk. Zowel bij de 

(sub)regionale of lokale doorvertaling, als bij concrete casussen. Om dit te benadrukken is ook een 

hardheidsclausule en flexibiliteitsbepaling opgenomen. 

Gaandeweg het proces is gebleken dat er een behoefte is aan inzicht in regionale bandbreedtes wat 

betreft bestemmingswaarden. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan zo'n overzicht wat in een later 

stadium zal volgen. Dit overzicht van bestemmingswaarden is geen onderdeel van de besluitvorming.   

Daarnaast werken we aan een actualisatie van richtbedragen voor sloopkosten. Er is breed behoefte 

aan een inzicht in actuele richtbedragen voor sloop, omdat deze niet regionaal verschillen. Maar het 

bovenhalen van redelijke richtbedragen is tot nu toe lastig gebleken. Ook deze actualisatie zal in een 

later stadium volgen en is geen onderdeel van de besluitvorming. 

 

Vastelling en vervolg 

Met het doorlopen proces zijn we gezamenlijk tot een goed en eerlijk resultaat gekomen. Om de 

uitgangspunten ook echt hun waarde te laten hebben, moeten ze in de ontwikkeldagen vastgesteld 

worden. Om het gewenste gelijke speelveld te bereiken is het van belang dat de uitgangspunten in 

dezelfde ronde van ontwikkeldagen/omgevingsdag worden vastgesteld. Vanaf het moment dat de 

uitgangspunten zijn vastgesteld zullen ze als vertrekpunt dienen voor het bepalen van de 

kwaliteitsverbetering van het landschap in het buitengebied gekoppeld aan een ruimtelijke 

ontwikkeling. Het is aan de gemeenten hoe ze in alle redelijkheid omgaan met lopende plannen. 



Na vaststelling moeten de uitgangspunten nog wel hun doorwerking krijgen in de verschillende 

(sub)regionale afsprakenkaders. Daarover moeten we nog afspraken maken.  

Daarnaast denken we ook na over een manier om het onderwerp periodiek met de regio’s te kunnen 

blijven bespreken. Uit de sessies blijkt dat hier behoefte aan is.  

 

Relatie met de Regionale Omgevingsagenda 

Omdat er niet eerder over het onderwerp kwaliteitsverbetering landschap regionale afspraken in 

Zuidoost-Brabant zijn gemaakt is dit onderwerp (nog) niet op de Regionale Omgevingsagenda 

opgenomen. Hert hoort er echter wel op aangezien de (Interim) Omgevingsverordening (en eerder 

ook de Verordening Ruimte) van de provincie dit wel vereist(e). In artikel 5.20 lid 4 van de IOV, resp. 

artikel 7.9 lid 4 van de OV staat dat we regionale afspraken maken over kwaliteitsverbetering 

landschap, als onderdeel van de uitwerking van de Regionale Omgevingsagenda. Met dit voorstel 

over de gezamenlijke uitgangspunten is het bestuurlijke proces om tot deze regionale afspraken te 

komen, in gang gezet.  

 


