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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 november 2009 
 
Onderwerp:   Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Tynaarlo  
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: J.R. Nanninga 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 882 
E-mail adres:   j.r.nanninga@tynaarlo.nl 
                                             1.    Vaststellen van de Nota van zienswijzen 
                                             2.    Vaststellen van de Structuurvisie (LOP) 
Bijlagen:     
 -    Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 -    Structuurvisie LOP (reeds in uw bezit, uitgedeeld raadsvergadering 24 nov. 09) 
 -    Nota van zienswijzen ((reeds in uw bezit, uitgedeeld raadsvergadering 24 nov. 09) 
 -    Eerdere college- en raadsbesluiten (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Landschap heeft in Tynaarlo een bijzondere plek binnen het collegebeleid. Het is thema nummer 1 in ons 
collegeprogramma 2006-2010 onder de noemer van ‘Duurzame ontwikkeling en Landschappelijke 
kwaliteit’. Dit heeft enerzijds te maken met de hoge kwaliteit van het landschap in de gemeente maar 
anderzijds ook met de zorg om deze kwaliteit vanwege gesignaleerde knelpunten en te verwachten 
ontwikkelingen als schaalvergroting en bewoningsdruk. Daarnaast zijn er veel vragen vanuit de 
samenleving en ontwikkelingen uit de markt die om een antwoord vragen. Tegen die achtergrond 
ontstond er behoefte aan een onderliggende visie op het landschap waarop het bestaande beleid en de 
uitvoering kan worden toegesneden, aangescherpt of uitgebreid. En dat op basis van deze visie nieuwe 
plannen, projecten en instrumenten kunnen worden ontwikkeld. 
 
Op basis van dit beleid hebben wij als college in 2007 besloten om een Landschapsontwikkelingsplan 
(hierna te noemen: LOP) op te stellen en heeft uw raad via de voorjaarsnota 2007 hiervoor de financiële 
middelen beschikbaar gesteld. Uitgangspunt hierbij is dat ontwikkelingen mogelijk zijn mits de kwaliteit 
van het landschap verbetert of tenminste gelijk blijft: dit houdt in dat een expliciete keuze wordt gemaakt 
voor landschappelijke kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het voorliggende structuurvisie LOP (bijlage 
2) is na een ontwikkelproces van twee jaar het eindresultaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Doelstelling LOP 
 
Als gemeente Tynaarlo positioneren wij onszelf als Groene Long tussen de stedelijke agglomeraties van 
Groningen en Assen. Het landschap in onze gemeente vormt daarbij het basiskapitaal. Het LOP werkt dit 
nader uit en geeft aan hoe hiermee om te gaan in termen van behoud, versterken en ontwikkelen. 
 
Het LOP bevat een integrale visie voor de ontwikkeling van het landschap van Tynaarlo voor de   
komende 10 jaar en heeft een meervoudige (uitvoerings) doelstelling: 
 
- Samenhang in beleid en plannen door visie; Het LOP is als beleidskader de centrale spil voor het 

stroomlijnen van het beleid, plannen en ideeën op het gebied van landschap. In het kader van de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) krijgt het de status van structuurvisie 

- ‘Moederplan’ voor beheer en uitvoering; Het LOP biedt als uitvoeringskader de basis voor een 
consistente doorwerking van het gemeentelijke landschap- en natuurbeleid naar uitvoering en beheer 

- Constructieve sturing; Voor het optimaal vervullen van de gemeentelijke regierol zijn de hoofdlijnen 
voor sturing in een operationeel beoordelingskader vastgesteld 

- Inspireren en verleiden; Het LOP is niet alleen een beleidsinstrumentarium. Als inspiratiebron moet het 
partijen (bewoners, ontwikkelaars, ondernemers, Landbouw, bestuurders, natuurbeschermers etc.) 
ook inspireren en verleiden om op een andere manier naar de omgeving te kijken en hier op een 
respectvolle manier mee om te willen gaan. Het biedt handvatten bij nieuwe initiatieven voor zowel 
gemeente als initiatiefnemers. 

 
Structuurvisiestatus 
Voorgesteld wordt om het LOP de status van structuurvisie te geven conform de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). De Wro geeft namelijk de mogelijkheid om thematische beleidsvelden zoals een LOP de 
status van structuurvisie te geven met een wettelijke looptijd van 10 jaar. Het doorlopen ontwikkelproces 
is hier ook op geënt geweest. Het landschapsbeleid krijgt hiermee een stevige verankering ten opzichte 
van andere beleidsvelden en het draagt bij tot integraliteit. Daarnaast wordt uitvoering van het beleid 
hiermee geborgd. 
 
Communicatie- en ontwikkelproces 
Zoals in het vorige raadsvoorstel ook al is aangegeven, heeft een uitgebreid proces geleid tot de inhoud 
van het nu voorliggende structuurvisie LOP. Voor de inhoudelijke realisatie is externe deskundigheid 
ingehuurd en werd de begeleiding van het proces gevormd door een Stuurgroep, Projectgroep, en een 
Klankbordgroep. Deze Klankbordgroep bestond uit een 25-tal overheids-/maatschappelijke en 
(lokale)vrijwilligersorganisaties. (Voor een totaaloverzicht: zie het colofon achter in het LOP). Tussentijdse 
resultaten zijn gecommuniceerd in de vorm van nieuwsbrieven en vermelding op de gemeentelijke 
website. Door deze werkwijze hebben wij gestreefd naar een breed gedragen eindresultaat.  
 
Na onze instemming met het Voorontwerp op 31 maart 2009 is het vrijgegeven voor vooroverleg. In deze 
periode is het LOP verzonden aan de Belangenverenigingen van de kleine(re) dorpen en aan alle 
regiopartners en overheden met daarbij het verzoek om reactie. Er heeft informeel overleg plaats 
gevonden op bestuurlijk niveau en zijn er presentaties gegeven aan onder andere uw raad op 11 mei 
2009. Ook is er informatie geplaatst op de gemeentepagina en is het Voorontwerp in z’n geheel geplaatst 
op de gemeentelijke website www.tynaarlo.nl. Tot slot is er op 29 juni j. l. een openbare informatieavond 
gehouden. 
 
De ontvangen reacties tijdens de periode van vooroverleg zijn in de ‘Notitie reacties Vooroverleg LOP’ 
van commentaar voorzien en hebben geleid tot een aantal wijzigingsvoorstellen. Tezamen met een 
aantal ambtelijke wijzigingsvoorstellen zijn deze vervolgens verwerkt in het Ontwerp structuurvisie LOP 
die door uw raad op 8 september 2009 is vrijgegeven voor formele inspraak.  
Het Ontwerp structuurvisie LOP is wederom naar alle regiopartners, overheden en Belangenverenigingen 
van de kleine(re) dorpen gestuurd. Hierbij is er gewezen op de mogelijkheid om gedurende de formele 



 

inspraakperiode zienswijzen in te dienen. Daarnaast is de periode van formele ter inzagelegging 
aangekondigd op de gemeentepagina, de Staatscourant en is het Ontwerp structuurvisie LOP in z’n 
geheel geplaatst op de gemeentelijke website. 
 
Zienswijzen 
Tezamen met een reactie uit de Voorontwerpfase zijn er zes zienswijzen ontvangen. Eén zienswijze gaat 
over het niet betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Voorontwerp en de mate van versterking van de 
esrand van Taarlo. Één zienswijze is een verzoek voor dorpsommetjes en een fietsverbinding. Van de 
vier overige zienswijzen is er één waarin geconstateerd wordt dat hun reactie op het Voorontwerp  
verwerkt is in het Ontwerp. Één met een verwijzing naar hun positieve reactie op het Voorontwerp. In de 
andere twee wordt waardering uitgesproken, waarin samenwerking wordt aangeboden en wordt 
geadviseerd om de partijen te betrekken bij de verdere uitvoering van het LOP beleid. 
 
In de Nota van zienswijzen hebben wij de zienswijzen voorzien van reactie en zijn er wijzigingsvoorstellen 
gedaan. Tezamen met een aantal ambtelijke wijzigingsvoorstellen zijn die vervolgens verwerkt in de nu 
voorliggende eindversie van de structuurvisie LOP. Inhoudelijk heeft dit echter niet meer geleid tot 
substantiële wijzigingen.   
 
Raadsvergadering 8 september 2009 
In navolging van uw reacties tijdens de raadsvergadering van 8 september j. l. kan voor de volledigheid 
nog worden opgemerkt dat; onder andere landschapselementen in de dorpen, cultuurhistorische 
elementen, -gedenktekens, -monumenten en aardkundige waarden mede input zijn geweest en als 
bouwsteen hebben gediend voor het nu voorliggende eindproduct. Er is ten behoeve van het LOP een 
kaart Cultuurhistorie (blz. 38) opgesteld waarbij het accent heeft gelegen op de zichtbare cultuurhistorie 
(historische geografie) op de schaal van het Landschap. Het heeft daarbij tevens z’n vertaling gekregen 
in de visie op het gewenste landschap. Het behouden en versterken van de cultuurhistorische waarden 
maakt dan ook deel uit van de Hoofdlijnen van de visie.  
 
Het afzonderlijk benoemen van de hierboven vermelde elementen en monumenten vindt echter plaats in 
onder andere het Groenstructuurplan, Bomenstructuurplan, de Cultuurhistorische Atlas Tynaarlo,de 
Archeologische Monumentenkaart en de Cultuurhistorische- en Aardkundige Waardenkaarten. Daarin 
krijgt het een plek dan wel z’n bescherming.  
 
De opgave voor het LOP is geweest de ambitie ten aanzien van de huidige en potentiële kwaliteiten te 
benoemen en aan te geven hoe ontwikkelingen zich kunnen voltrekken met respect voor deze 
kwaliteiten. Het LOP schept de kaders bij ontwikkelingen maar werkt dit niet gedetailleerd uit. Immers 
iedere ontwikkeling/initiatief is op zich uniek en vraagt daarom om maatwerk. 
Bestaande activiteiten en nieuwe (economische) ontwikkelingen blijven dus ook wat het LOP betreft 
mogelijk. Uitgangspunt hierbij is wel dat ontwikkelingen mogelijk zijn mits de kwaliteiten van het 
landschap verbetert of tenminste gelijk blijft. Het LOP past binnen het concept ‘ontwikkelingsplanologie’: 
Ja mits staat voorop en geen Nee, tenzij . 

Vervolgprocedure 

Ter voorbereiding op vaststelling is een formele inspraakprocedure doorlopen. Tegen het besluit tot 
vaststelling is op grond van de nieuwe Wro geen beroep meer mogelijk. 
 
Na definitieve vaststelling van de Structuurvisie LOP zal er dit jaar ook nog een publieksbrochure van het 
LOP beschikbaar zijn.  
 
 



 

Financiële consequenties 

In de perspectievennota 2009 (nieuw beleid) is er voor de komende 3 jaar per jaar € 150.000,- 
aangevraagd. Tijdens de begrotingbehandeling op 27 oktober 2009 heeft uw raad in de begroting 2010 € 
150.000,- beschikbaar gesteld om met de uitvoering van het LOP beleid te kunnen starten. De gevraagde 
budgetten voor 2011 en 2012 zijn door uw raad verwerkt in het meerjarenperspectief en 
meerjarenbegroting maar zullen nog wel formeel gevoteerd moeten worden door uw raad. 
 
Uitvoering 
Na vaststelling van de Structuurvisie LOP zal uitvoering van het beleid plaats vinden in de vorm van inzet 
van het LOP als inspiratiebron, beleidskader, constructieve sturing en als uitvoeringskader. Dit laatste 
vindt plaats aan de hand van een werkboek met uitvoeringsplannen en een uitgewerkt financieel 
overzicht (looptijd 4 jaar). Naar verwachting zal het werkboek dit jaar (2009) nog gereed zijn. Na 
besluitvorming hierover door ons als college, zullen wij uw raad hierover informeren.  
 

Gevraagd besluit 

1.    Vaststellen van de Nota van zienswijzen 
2.    Vaststellen van de Structuurvisie (LOP) 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,      burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,   secretaris a.i. 


