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Afspraken voor uitwerking en toepassing kwaliteitsverbetering van het
landschap (10-01-2013)
Rezelinz fkwaliteitsverbeterinn van het landschap'
lnjuli 20 1 1 is de regeling %Kwaliteitsverbetering van het landschap' tlit de Nrel'ordening ruimte (art.
2.2.) in wcrking getreden. In het RRO van juni 20 1 2 is ingestemd met de uitgaïlgspunten voor
toepassing van deze regeling en in hct RRO van januari 20 1 3 zijn deze uitgangsptlnten bek'rachtigd in
een bestuurlil'k'e afspraak.
Notitie toepassingsbel'eik
De notitie toep|st'ug.îberrl'k vormt het basisdocumel|t voor het afsprakenkader van de provincie met de
emeenten in de regio Noordoost. Deze notitie bevat de categol'ie-indeling voor de Iaiet-planmatige
ruimtelijke ontw'ik-k'elingen in hct buitelAgebied en de bil'behorelàde tegelzprestatie. Voor planmatige
ontvk'k'elingen in het btlitengebiecl is art. 2.2. altijd van toepassing.
â-làpraak toepzsl'tlgsbelel'k.'
1 . de llotitie Tuepzsiîlgsbétl'rik en met name de verdeling van l'uimtelijk'e on|ik'k'elilzgcn over de
vel'schillcnde categoricën is de basis voor het afsprakelàkader over toepassingsbereik.
2. bij planmatige (stedeljke) onlvik'k'elingen is k'Asaliteitsvel.betering altijd van toepassilag,'
3. bj niet-planmatige olztwikk'elingen.. tegenpl'estatie ge|'elateerd aan impact:
cat. l geen impact: geen tegenprestatie
cat. 2 beperkte impact: landschalapelijk'e inpassing
cat. :3 grote impact: landschappelqke inpassing/lpll
Kw'aliteitsszel'beterilRz
Binnen de regio is geen unaniem beeld over de toepassing van de landschappelijk'e tegenpl'estarie die
eleverd moet worden. Er wordt ingezet op k'euzevrjheid voor de agzondel'lig'ke gemeenten.
ï
Ajèraak j=tllit|t'ut,tvbettn'ng.'
I . Bij planmatige (stedelil'k'e) olxtqxikkelingela: storting in een landschapsfbnds ofbijdrage in nattlra in
landscl4alnsv'erstel'kelAd projttct.
2. Bij niet-rllktnmatige ontsvic't*lilagell zijn gemeenten zelf s'er|tqvool'delijk voor de toepassing: in
nattlra (op ol'nabij de Inl'ojectlocade), ûnanciële bijdrage in l|dschaëlsfonds of een combinatie van
beide.
3 . Bij k|sralitttitsvel'betedng in natura (op of nabij de pmg'ectlocatie) bevat het ruimtelijk plan de
veranlvool'ding van de |aliteitsvel'betering.
4. De regio kiest niet vool' een (sublregiol|aal landscha.psfonds. Indien gemeenten een
gl'ensoverschl'il'delzd landschapsproj'ect willen realise|'en, wetrn zij elkaar te vinden.
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Methodiek bii Iliet-planmatiq'e 'catecprie 3' ontvkk'elleen
De regio dndt het belangrijk dat er ruimte is voor lokaal maatwerk. Uitgangspunt is een methodiek die
uitgaat van een forraitair bedrag op basis van voladqvaardev'e|eerdel'ing (lacstemmingswinst).
Afspraà metbodùî rppr bepaling Lql'tlll'téta'cbetol'q bij Ytlvgohiï 3 ' O/Il?.t4V' Vingen:
- berekening van een vol-m van forfàitair bedrag gebaseerd op een percentage van de
rondwaardeverandel'ing &estemnyingssvinst). Dit berekende forfàitair bedrag bepaalt de omvang van
ï
de te leveren prcstatie;
- gedi/erelxtieerd systeenl van ûlncties, ilxspanllingen en (gl'ondlwaardelly'
- een minimalc basisinsllanning voor de kwaliteitsvel'beteùng, gelneenten kunnen een hogere
inspanning vragen;
- dttidelig'k'laeid aan initiatiefnenyel's bij start planonls'iW' eling.
Basisinspanninç
Dc aotitie Toepzsingsbc|'k is het s'ertrckpunt voor bcpalen van de basisinspanning die bij de
verschillcntle l'uil|ytelig'k'c ontw'ikkelingen wordt vool'gestaan. Voor planmatige (stedelijke)
onlvik'kelingen wordt aal|gesloten bij de eerdere afspraken voor rood-|zoor-groenkoppeling bij
stedelijke uitbrcidingen en het voorstel uit de handreild ng.
Afspraà ôr|'z'p'|/c?lzpd'?|g.'
Voor olanmatize (stetleli'lke) olatwik'k'elingen'.
- een vaste afdracht per m2, te steilen op 1 o/o van de klitgifteprij's.
Voor niet-plal4Tnzttiet- ontNvikk'elilte'en'.
- categorie l : geen i|lslAalanilag,'
- catcgorie 2: een gorde lantlsclxappclil'k'r illpassing ol) basis van cen goedgek'etlrd landschapsplala en
borging van tlitvoeùllg en beheer;
- categorie 3 : de besclzl'evel: fbrfaitail'e methode, waarbij uitgegaan wordt van minimaal 200/0 van de
grondsvaardev-e|eerdel'ing.
Ruimteli'k k-qw'aliteitslleleid
Bij de gemeenten in de regio Noordoost is voldoende beleidskader voor de beoordeling en sturing van
l'ttimtelil'k'e ontwik-k.' 'elingen en dc daarmee verbonden k'waliteitsvelbetring van het landschap. Dit
betekent dat gemeenten in de regio beschikken over:
een stnlcttlursrisic orvoornemens zijn deze op te stellen/ te actualisel'en,'
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een actueel beleidskader en/ of parate gebiedskennis om de inl'ichtingsvool'stellel; voor
kwaliteitsv'et'betering te beoordelen en aan te sturen.
een anAbitiek'aart met regionale laladscl|allsopgaven voor investering in (sublrep'onale
laladsclxapsversterk'encle projecten.
A-fàpratlk nlimttllj' k hâlaliteî'tsbek|'d.'
Gcmeenten dragen zelf zorg voor het benodigde nzimtelijk kvvaliteitskader.
%reran|ool'dine en monitorine
In de Verol'dening Ruimte is opgenomen dat van de kwaliteitsverbetering die is verzekerd via een
Gnanciële bijdrage in een Ial|dschapsfonds regelmatig verslag moet worden gedaan in het regionaal
ruimtelijk overleg. Voor dc k'wraliteitsverbeterilag Nia een bestemmingsplan zijn geen nadere vereiste
voor de v'el'antqs|ool'ding opgenomen. Gemeenten zijn zelrver||'oordelil'k voor de uitvoering en
handhaving van de kwaliteitss.'cl'betel'ing.
In het RRO vanjuni 20 1 2 is argesproken om de werkwjze van de regeling te twalueren. De regeling
ook inhoktdelijk' worden geëvaltleerd, waarbij ook de uitvoering en handhasing van de
k'w'aliteitsverbetering wordt meegenomen.
Ajàpraà l|n'atl|oordî'.tv monitorù?g é'p evalltaùe:
l . Jaarlijks wordt in het RRO verslag gedaan van de financiële bijdrage aan en besteding van het
landschapsfonds voor k'vvaliteitsverbetel'ing van het landschap.
2 . Gemeenten zijn zelf v'erantsvoordelil' k voor de uitvoering en de handhaving van de
k'Nvaliteitsverbetel'ilag.
2. De werkwijze (|11 de resultaten van kvv'aliteitsserbetel'ing van het landschap evalueren in najaar
2 0 l 3 .
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Bijlage: Catego|e-lde|g iet-pl|ma|ge ontwzkk' elingen uit de notide Toep|slpberei
Cateçorie 1 : zeen inoassincr of tezenorestatie
r
Tot deze categon'e ôznrt'r/ in iedrr geval de volgende concreet lenpéw?zé' ôïntwlàùr- lingen:
vergroten inhoud van een burgel|oning tot 600 m3;
vergroten inhoud van een bedl'il'fswol:ing tot 750 m3;
vergroten aantal m2 bjgebouwen bij woning tot I 00 mz in totaal;
realisatie Ruimte voor ruimte n'oningtenl,'
ont|vik'k'eling ter realisatie van EHS compel4satie',
wijzigen bestemming naar Bos/Natuur en treflèn bestemmingsregeling/aanleg voorzielàingen
die een ty- sieke verbeterillg van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water,
natuur, landschap of ctllttlurhistol'ie of van extensieve l'ecreatieve mogelig'k-heden tot gevolg
hebben'
vestiging van of de splitsing in mcerdere vvooyleenheden in montlmentale/
k'al'aktelistiek'e/cultuul'histoùsch w'aal'devolle bebouwing;
uitbreiçlil|g besten|mingsv'lak wonen tot l 000 mz;
herbouw woning binnen geldend bestemmillgsvlak;
bed & breakfast en kleillschalige l'ecreaticx'e nevenactiviteiten in/bij (betll'ijlèlwoning binnen
vigerende botl|x'l'egeling (oppelx'lakte bijgebou|ven) en binncn geldend bestemmingsvlak
wonen of lliet agrarisch bedrijr tot een maximum van 200 m2;
ncvenactidteiten en verbrede landlaousvactidteiten bij een agrarisch bedrijf of Wonen-vzu
binnen bestaande bebouss'ingsmogelijkheden tot een maximum van 200 mz;
aan huis gebonden beroep/bedl'ijf in/bij woning binnen geldendc bouwregeling (oppelw'lakte
bijgebouw'enl,'
onthefling mantelzorg in/bij woning binnen geldende bouwregeling (oppela,lakte
lail'gebouu'enl'
1
onthefling tijdelijke huisvesting seizoel|sal'beiders binnen geldende, bestaande bebouwing (dit
mag niet leiden tot het ontstaan van een zelfstandige woonruimtel,'
huiwesting l'eclasseringsl'olagel'en op (avarisch) bedrijf binnen geldende, bestaande
bebouwing;
toestaan tijdelàjke teeltondel'stctlnellde v'oo|ieningen;
N'erkoop van op het eigen (agral'isch) bedrijf velNaardigde producten (inclusief de verkoop van
stl'eek'eigetx producten) tot een maximum van 200 m2 binnen geldende bouwregeling
bedl'ijrslaebou|vilzg,'
bouw van ooievaarsnesten',
toestaan Bosmalz-molcns tot 5 m.
l'b(??' //f'/ olvnie behart'u tot cleïe fïatqorie:
olatïvikkelilRgttn onder toepassing N'an de directe bouu|ogelijkhedelx/botlw'l'egels en
gebl'uiksl'cgels van een geldelld bestenl|ningsplan,'
dc gevallen genoemd onder artikel 4 van Bijlage 11 BOR;
de gcvallen genoemd onder artikel 3 van Bijlage 11 BOR; voor zover er sprakc is van ccn
strijdige situatie met bestemmingsplall orbehecrsverordenil4g wordt deze opgeheven met een
onthesng;
bilxnel|planse 1 Oo/o-afvvil'u' ng: kleine afwil'kingen ten behoeve van hoogte en situering.
Tenzïù' #e ontwî|êliïtg coïlcreet benoemd wordt in een antit're tïateg|ie.
In het voormalige prodnciale ruimteljke beleid (Streekplr, Paraplunota ruimteljke ordening) waren
de hiervoor genoemde oppewlakte- en inhoudsmaten opgenomen als gangbare bovenmaten tot waar
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gemeentcn de mogelijkhcid krcgen deze rtlimtelil'k-e on|'ikkelingen te Faciliteren. Het zou nietjuist zijn
voor deze mogelijkheden nu opeens een extra inspanning te eisen.
Catezorie 2.. alleen inoassine nodig
Tot des categoie beàortn in ieder geval de vokende cancreet benoemde ontté|lirqen.'
minicampings met kleinschalige kampeergelegenheden tot een maximum van 25 rrlobiele
kampeermiddelen',
bed & breakf'ast en keinsciaalige recreadeve nevelAactidteiten in/bij (bedril'fslwoning binnen
Nigerende bouwregeling (oppewlak'te bil'gebouwen) en binnen geldend bestemmingsvlak
wonen of nict agrarisch bedrijf vanafeen oppe|lakte van 200 m2;
ncvenactisiteiten en verbrcde l|dbouwactidteitell bj een agrarisch bed|'ijf binnen bestaande
bebotlvngsmogelij'|- eden vanaj- 2 00 mz;
ï'ormv'eral|dering van een agrarisch bouwvlak of een bestenynlingsvlak-',
paardenbakkcn aansluitend aan hct bouNvvlak;
omschak'cling van ap'arischc bedl-j'fsvoering (grondgcbonden, intensief, overig niet-
gl'ondgebol:den) zonder vergroting van het bouwrvlak;
voor zover de locatie is gelegen in het agrarisch gebied, als bedoeld in de %|erol'dening ruimte:
Nzergroten agrarisch boussvlak tot 1 ,5 ha;
voor zover de locatie is gelegen in de gl'oenblauu'e mantel, als bedoeld in de Xrerordening
ruimte: N'ergroten agrarisch bousvvlak tot 1 ha.
I'ur ha ove|ige behoren tot deze catqon'e alk oïlkzïî'ùeliïlgea welke mo.gel.ijk wLïrélvm çwllf't|f éa de (bitla|îk|ase)
qjitaj Litlgsb|'oegdàrl'd, tenzii de ontuiReliq concreet benoemd wordt ùl e| andor categorie. Tevt'ns en ?'p lœt
ô||?lpl?'.?wl#|c bepaald ïvorden dat eén spes|jï eke- ajvk'k'ing wel als catqoti.e 3 belttmtbbi moet wordtm.
Catc orie 3. berekende kqvaliteitsvel'bete|n van het landscha nodi
Tot deze catevn'e ô|//prt??l i rf ieder geval de rolgende concreet ô|pt'wz/e' oïltltli|ling|.'
- omschakeling, zonder verp'oting van het bouwvlak, van agrarisch bouNvvlak of Wonen-v/tB
naar Bedrijtl Recreatie, Agrarisch gerelateerd etc.;
wijzigen Agrarisch, Wonen-vAB Bedlijf, Recreatie, Agrarisch gel'elateerd etc. naar Wonen;
uitbl'eiding bestemmingsvlak Bedrijf, Wonen (> 1 000 m2)z Horeca, Recreatie etc.;
vergroten aantal mz bebouwing binnen Bedrijf, Recreatie, Horeca etc.;
vergrotcn inhoud van een agrarische Bedrijfswoning boven 750 m3;
realiseren van cen woning op basis van artikel l 1 .4, Oaliteitsverbetedng in
bebouwingsconccntraties binnen zoekgebied s'erstedelil'u' ng (Bio-woningl',
omsc.hakelell van een niet agrarische bestemming met bouwwlak naar agrarisch
grondgebonden of' lniet-grondgebondcn',
wijzigen tcn behoeve van telecoknmunicatie (zcndlylasten e,d.);
vergroten aantal 1442 laijgebouwen bij een woning groter dan l 00 m2;
nieuwbouw (eerstc) lnedrijfswoning.
Voor het ovoige behoren tllt deze L-alegon'e alk a|?N/ïsrz/ïllle? welke mogelilk ïllortkm :674tlt.ë/ vé een 1î..% 'ö'm'ngsklalî ç'féï6'ït
bes|tlntiïlgsplaïlllczl'eïll'll| tenzli ' de ontwiHding L'oncreet benoenld wordt in 6e?l andere categori' e.




