
STRUCTUURVISIE 
Kwaliteitsimpuls landschap





STRUCTUURVISIE 
Kwaliteitsimpuls landschap

Datum: 16 december 2015
Project: 115.00.00.17.00





INHOUDSOPGAVEI 

1. Inleiding

2. Visie

3. Ontwikkelingen

4. Landschap

5. Kwaliteitsprestatie 

6. Fonds

7

11

15

19

35

41



6



7

INLEIDING1 



8

Bestemmingsplan 
buitengebied

Landschapontwikke-
lingsplan

Juridisch kader bestaande 
situatie en ontwikkelingen 

in buitengebied 

Beleidskader landschaps-
herstel en -ontwikkeling 

met kwaliteit

Juridische verankering tussen 
ontwikkelingen en ambities ten 

aanzien van kwaliteitsimpuls 
landschap

FONDS ruimtelijke kwaliteit 
landelijk gebied

Visienota buitengebied
-----

Landschap-Identiteit-Kaarten (LIK’s)
Ontwikkelingsvisies

Welstandsnota

Toetsingskader ruimtelijke 
kwaliteit bebouwing/ge-
bouwde ontwikkelingen

Algemeen kader: ontwikkelen met 
kwaliteit

V
IS

IE
K

A
D

ER
S

U
IT

V
O

ER
IN

G
FI

N
A

N
CI

ER
IN

G

Inspiratiedocument voor ont-
wikkelen met kwaliteit in het 

buitengebied

Structuurvisie 
kwaliteitsimpuls 

landschap
Projectenlijst 

(te ontwikkelen)
Ideeënboek 

(in voorbereiding)

Lijst met projecten die bijdra-
gen aan een verbetering van 

de kwaliteit van het 
buitengebied



9

1.1  Hoe en waarom
Al bij het opstellen van  de ‘Visienota buitengebied’ heeft 
de gemeente ruimtelijke kwaliteit als een van de speer-
punten van het beleid voor het buitengebied benoemd. 
Het landschap is de drager van (nieuwe) functies in het 
buitengebied en nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan de 
ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.
In deze ‘Structuurvisie kwaliteitsimpuls landschap’ is 
vastgelegd op welke wijze de gemeente uitvoering wil 
geven aan het bijdragen en versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit in het buitengebied. 
Deze structuurvisie heeft een tweeledig doel:
1. vastleggen welke basisprincipes worden gehanteerd 

bij het bepalen van de balans tussen de geboden 
ontwikkelingsruimte en de te realiseren ruimtelijke 
kwaliteit;  

2. bieden van een juridisch kader voor het instellen van 
een fonds ‘ruimtelijke kwaliteit’.

De structuurvisie past daarmee in de hele trits aan beleid 
voor het buitengebied zoals het schema op de pagina 
hiernaast ook laat zien. Daarnaast is de structuurvisie een 
verdere vertaling van het beleid van de provincie Overijs-
sel die stelt dat er een balans moet zijn tussen nieuwe 
ontwikkelingen in het landelijk gebied en daaraan gekop-
pelde ruimtelijke kwaliteitsinvesteringen in het landelijk 
gebied.

1.2 Structuurvisie t.o.v. ander gemeente-
lijk beleid
De afgelopen jaren is de gemeente veel bezig geweest 
met het herijken en vernieuwen van het beleid voor het 
landelijk gebied. 
Dat is begonnen met de ‘Visienota buitengebied’ en 
daaraan verbonden ‘Landschap-Identiteit-Kaarten’ . Deze 
beleidsdocumenten geven aan wat op hoofdlijnen de 
gemeentelijke visie is op de ontwikkeling van het bui-
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tengebied. Hier is al aangegeven dat de gemeente kiest 
voor een lijn waarbij ontwikkelingen in het buitengebied 
mogelijk zijn, als ze ook bijdragen aan de kwaliteit van het 
landelijk gebied. 

De algemene beleidsvisie is vervolgens vertaald in ver-
schillende kaderstellende documenten: het bestemmings-
plan, het landschapontwikkelingsplan en de welstands-
nota. Elk van deze stukken slaat een brug tussen beleid op 
hoofdlijnen naar regels en richtlijnen, maar steeds vanuit 
de achterliggende visie: ontwikkelen kan, mits het leidt 
tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Op dit moment wordt de derde stap gezet: van kaders 
naar concrete uitvoering.  Zo moet het ideeënboek, 
dat nog in voorbereiding is, concrete voorbeelden gaan 
bevatten die laten zien hoe met kwaliteit kan worden 
ontwikkeld in het landelijk gebied. 

Deze voorliggende structuurvisie speelt een belangrijke 
rol in de stap naar uitvoering. De structuurvisie legt een 
juridische koppeling tussen de ontwikkelingen in het bui-
tengebied en op welke wijze ze moeten bijdragen aan een 
kwaliteitsversterking van de landelijke, groene omgeving. 
De structuurvisie is bovendien de juridische basis voor een 
‘Fonds Ruimtelijke kwaliteit landelijk gebied’.

1.3  Beleid provincie Overijssel
Met het opstellen van deze structuurvisie is ook de door-
vertaling van het provinciale beleid rond de ‘Kwaliteit-
simpuls Groene Omgeving’ naar de eigen gemeentelijke 
uitvoering geborgd. 
De provincie Overijssel heeft in haar verordening een 
regeling opgenomen die kortgezegd inhoudt dat ontwik-
kelingen in het landelijk gebied wel mogelijk zijn, mits ze 
ook een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van 
diezelfde omgeving. 
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De provincie vraagt daarbij een balans tussen de omvang 
en aard van de ontwikkeling en de te leveren ruimtelijke 
kwaliteitsprestatie. In sommige gevallen is een basis-
inspanning voldoende, in andere gevallen wordt een 
aanvullende kwaliteitsprestatie gevraagd. In hoofdstuk 5 
wordt nader ingegaan op de werking van de provinciale 
‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’.

De gemeente geeft op haar eigen manier uitvoering aan 
de provinciale kaders rond het bepalen van de kwaliteits-
prestatie bij ontwikkelingen in het buitengebied. In deze 
structuurvisie wordt daar nader op ingegaan.
Vanuit de (landelijke) wetgeving is daarbij aangegeven 
dat er een duidelijke functionele of ruimtelijke relatie 
moet zijn tussen de ontwikkeling die een kwaliteitspresta-
tie moet leveren en dat wat er vanuit die kwaliteitspresta-
tie wordt gefinancierd.

Het kunnen leggen van deze ruimtelijke relatie is het 
tweede doel van deze structuurvisie.  Met deze structuur-
visie als juridische basis is het mogelijk om betalende en 
ontvangende projecten aan elkaar te koppelen, direct of 
indirect via een gemeentelijk fonds. Hoe deze koppeling 
tot stand komt, welke projecten daar bij betrokken zijn 
en hoe groot dan de kwaliteitsprestatie moet zijn, wordt 
duidelijk in het vervolg van deze structuurvisie.

1.4 Leeswijzer
In deze structuurvisie gaan we in hoofdstuk 2 eerst in op 
onze visie op het landelijk gebied en op kwaliteitsverbe-
tering in het bijzonder. Hoofdstuk 3 zoomt vervolgens in 
op de ontwikkelingen die we zien in het buitengebied. Het 
landschap en de diversiteit aan landschapstypen komen 
aan bod in hoofdstuk 4. 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de manier waarop de 
gemeente uitvoering wil geven aan de te leveren kwali-
teitsprestatie bij nieuwe ontwikkelingen in het buitenge-
bied.
Hoofdstuk 6 gaat ten slotte in op de werking van het 
gemeentelijk fonds.
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2.1 Visie op het landelijk gebied
In de ‘Visienota buitengebied’ is de gemeentelijke visie 
op het buitengebied vastgelegd. In de visienota zijn drie 
hoofddoelen benoemd:

 − op duurzame en efficiënte wijze ruimte scheppen 
voor ruimte vragende functies;

 − het vergroten van de leefbaarheid op het platteland, 
en;

 − het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit (de eigen 
identiteit).

Het landschap is de dragende functie voor nieuwe ontwik-
kelingen. En omgekeerd kan daarmee de gemeentelijke 
insteek voor het buitengebied worden samengevat als 
‘ontwikkelen met kwaliteit voor het buitengebied’. Dit 
houdt in dat er ruimte is voor economische activiteit, als 
ontwikkelingen in het buitengebied maar samen gaan 
met het versterken en benutten van de ruimtelijke kwali-
teit. 
Het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit wordt gezien 
als het verbeteren van de eigen identiteit van het landelijk 
gebied. Deze identiteit verschilt per landschap. Kwaliteits-
verbetering is dan ook een opgave die in elk landschaps-
type anders is.

2.2 Visie ten aanzien van 
 kwaliteitsverbetering landschap
Kwaliteitsverbetering van het landschap ziet de gemeente 
als het verder ontwikkelen en versterken van de verschil-
lende landschappelijke kenmerken het buitengebied. 
Daarbij richt de gemeente zich op het doorontwikkelen 
van de verschillende landschappelijke eenheden, zodat 
de eigenheid van elk landschap wordt vergroot. Er wordt 
bewust gesproken over doorontwikkelen, omdat een 
landschap nooit statisch is en het resultaat is van eeu-
wenlang ingrijpen van de mens in haar omgeving. Het 
streven is dan ook niet het conserveren of restaureren 

van een landschap, maar het in samenhang laten zien van 
de verschillende ontwikkelingen die een landschap heeft 
doorgemaakt.  
Dit doorontwikkelen van de verschillende landschap-
pelijke eenheden met elk hun eigen kenmerken wordt 
vormgegeven door:

 − nieuwe ontwikkelingen verder te laten bouwen op en 
bij te laten dragen aan de landschappelijke eigenheid 
van elk deelgebied;

 − projecten te realiseren die een (ruimtelijke) 
         kwaliteitsimpuls geven aan het landelijk gebied: in    
         het kader van beleefbaarheid en/of herkenbaarheid.

De gemeentelijke insteek is dus tweeledig. Enerzijds wil 
de gemeente nieuwe particuliere ontwikkelingen (op 
locatie, in ontwerp etc.) laten bijdragen aan de verster-
king van de eigenheid en kwaliteit van het landschap. Dat 
past ook in het beleid van de provincie ten aanzien van de 
‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’. Aan de andere kant 
initieert de gemeente ook zelf projecten in het kader van 
landschapsherstel en  -verbetering. 
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3.1 Verwachte ruimtelijke ontwikkelingen 
 buitengebied
Het buitengebied in Hardenberg is voortdurend in ontwik-
keling. Veranderingen in het Europese GLB-beleid zorgen 
voor een extra dynamiek in de landbouwsector. De land-
bouwsector, misschien wel de belangrijkste economische 
drager van het landelijk gebied, staat voor veel veran-
deringen. Veel agrariërs houden op, omdat opvolging 
of een goed toekomstperspectief ontbreken, anderen 
zoeken verbreding en nog weer andere agrariërs schalen 
op. Vergroening van de sector is een van de gezamenlijke 
actiepunten.

Ook de recreatiesector blijft zich vernieuwen om te kun-
nen voldoen aan de vragen en behoeften van de steeds 
veeleisender bezoekers.
Tot slot speelt duurzaamheid een steeds belangrijker rol. 
Ook in het buitengebied zijn steeds meer initiatieven op 
dat vlak. Windparken en zonnevelden verschijnen meer en 
meer in het Nederlandse buitengebied. 
In het overzicht hieronder is, op basis van thema’s uit de 
‘Visienota buitengebied’, een (niet uitputtende) opsom-
ming gegeven van ruimtelijke ontwikkelingen die redelij-
kerwijs te verwachten zijn in het buitengebied.

Verwachte ruimtelijke ontwikkelingen in buitengebied

1. Bodem en water
 − vergroten van de waterveiligheid in het Vechtdal.

2. Landschap
 − herstel en beleving van het archeologisch, cultureel 

en landschappelijk erfgoed.

3. Biodiversiteit
 − het ontwikkelen van grotere eenheden natuur en 

meer aaneengesloten natuur (EHS).

4. Landbouw
 − schaalvergroting agrarische sector: grotere stallen, 

grotere erven;
 − verbreding agrarisch bedrijf met nevenactiviteiten, 

zoals recreatie of biologische teelten;
 − beëindiging van agrarische bedrijven;
 − verplaatsing en nieuwvestiging van agrarische bedrij-

ven.

5. Wonen
 − nieuwe woningen in kader van rood-voor-roodregeling;
 − (zorg)wonen in vrijkomende agrarische bebouwing;
 − nieuwe woningen in kader van rood-voor-groen/rood-

voor-blauw.

6. Economie en infrastructuur
 − capaciteitsverruiming kanaal Almelo - De Haandrik;
 − opwaardering N34 tot stroomweg
 − nieuwe bedrijven in vrijkomende agrarische bebou-

wing;
 − schaalvergroting bestaande niet-agrarische bedrijven.

7. Recreatie en toerisme
 − doorontwikkeling bestaande recreatiebedrijven;
 − nieuwe (dag)recreatieve voorzieningen;
 − recreatieve voorzieningen in vrijkomende agrarische 

bebouwing.

8. Duurzaamheid
 − windparken;
 − zonnevelden.
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3.2 Onverwachte ruimtelijke ontwikkelingen
Er zijn natuurlijk ook altijd ruimtelijke ontwikkelingen 
die niet op voorhand worden verwacht. Vaak gaat het 
om ruimtelijke ontwikkelingen van buitenaf (soms ook 
als gevolg van landelijke ontwikkelingen) en nieuwvesti-
ging van bedrijven of functies in het buitengebied waar 
redelijkerwijs van te voren geen rekening mee gehouden 
kan worden. Dergelijke verzoeken vragen een zeer nauw-
keurige afweging van belangen en vragen een gedegen 
ruimtelijke kwaliteitsinspanning, waarbij altijd sprake is 
van een impuls die de basisinspanning overstijgt.

3.3 Welke ruimtelijke ontwikkelingen 
 investeren?
Alle voorgaande ruimtelijke ontwikkelingen in het lande-
lijk gebied hebben onmiskenbaar een uitwerking op de 
uitstraling en verschijningsvorm van het gemeentelijke 
buitengebied. Zoals in de ‘Visienota buitengebied’ ook is 
aangegeven, zijn ontwikkelingen (en daarmee economi-
sche activiteit) nodig om voor de komende decennia een 
toekomstbestendig landelijk gebied te kunnen houden. 
Maar de gemeente wil ook de kwaliteit van het landelijk 
gebied hoog houden, zodat het een aantrekkelijke om-
geving blijft om te wonen en te recreëren. Daarom wordt 
steeds de relatie gelegd tussen ontwikkelen en investeren 
in de kwaliteit van de omgeving.

De insteek van het provinciale beleid is dat elke nieuwe 
ontwikkeling een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwali-
teit conform de gebiedskenmerken. Dit is de zogenoemde 
basisinspanning. 
Voor grootschalige ontwikkeling van bestaande functies 
in het buitengebied en voor nieuwvestiging van functies 
vraagt de provincie een aanvullende kwaliteitsprestatie. 
Onder nieuwvestiging valt alles wat niet als bestaande 
functie kan worden aangemerkt. Wat er precies onder 
grootschalige uitbreiding wordt verstaan wordt groten-

deels aan de gemeenten overgelaten. Het werkboek Kwa-
liteitsimpuls Groene Omgeving kan daarbij als voorbeeld 
worden gebruikt.

De gemeente Hardenberg kiest voor de volgende benade-
ring. Van een nieuwe ontwikkeling is sprake als deze niet 
bij recht  mogelijk is  volgens het bestemmingsplan. 
In al deze gevallen is een planologische procedure nood-
zakelijk. Voor al deze ruimtelijke ontwikkelingen geldt de 
basisinspanning. Zo moet worden aangetoond hoe de 
ontwikkeling een versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
beoogt. Als sprake is van nieuwvestiging, grootschalige 
uitbreiding of een functiewijziging met ruimtelijke impact 
is bovendien de kwaliteitsimpuls van toepassing.
De gemeente verstaat hieronder alle ruimtelijke ontwik-
kelingen die primair uit het oogpunt van ontwikkelings-
ruimte worden geinitieerd zoals: 

 − uitbreiding van agrarisch bouwperceel (groter  
 dan 1,5 ha.);

 − uitbreiding van niet-agrarisch bedrijf;
 − uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatie;
 − mestvergisting;
 − nieuwvestiging van agrarisch bedrijf;
 − nieuwvestiging van woningen in landelijk ge  

 bied;
 − nieuwvestiging van niet-agrarische bedrijvigheid
 − nieuwvestiging van verblijfsrecreatie.

Voor al deze ontwikkelingen geldt dus dat zij, naast een 
basisinspanning ook een aanvullende kwaliteitsprestatie 
moeten leveren. Hoe deze kwaliteitsprestatie tot stand 
komt, wordt uiteengezet in hoofdstuk 5.
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Landschappelijke deelgebieden
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4.1  Bestaande beleidsplannen
De Landschapidentiteitskaarten (LIK’s) vormen samen 
met de ontwikkelingsvisies de basis voor de kwaliteits-
verbetering die in het landelijk gebied wordt nage-
streefd. In het landschapontwikkelingsplan is die basis 
nader uitgewerkt. De ambities van het landschapont-
wikkelingsplan sluiten goed aan op de insteek vanuit 
de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving: ruimte bieden 
aan vernieuwing,  maar wel zodanig dat ontwikkelin-
gen bijdragen aan het vergroten van de ruimtelijke 
kwaliteit
In het landschapontwikkelingsplan (LOP) is een visie op 
het landschap in de gemeente Hardenberg neergezet.
De komende jaren is het streven deze visie stap voor 
stap gestalte te geven aan de hand van uitvoerings-
projecten. In het landschapontwikkelingsplan is het als 
volgt omschreven:
“Het LOP verwoordt en verbeeldt de ambitie om de ruim-
telijke kwaliteit van het buitengebied van Hardenberg 
te versterken. Hierbij gaat het om de landschappelijke 
identiteit (beeld, beleving), de natuurwaarden (flora en 
fauna) en de cultuurhistorische waarden. Deze ambitie 
wordt gerealiseerd in een buitengebied met sterke econo-
mische dragers, waarin ruimte is voor de dynamiek van 
een vitaal platteland”.

4.2  Deelgebieden en hun landschappelijke ken-
merken 
De gemeente wordt gekenmerkt door een diversi-
teit aan landschapstypen. Voor elk landschap zijn de 
ruimtelijke kwaliteitsopgaven anders. Daarom wordt 
in deze structuurvisie, net als in het landschapontwik-
kelingsplan en in de LIK’s, onderscheid gemaakt in 
landschappelijke deelgebieden. 

De volgende zes deelgebieden worden onderscheiden:
1. Beekdallandschap van Reest en Vecht
2. Essen- en hoevenlandschap

4.
 L

A
N

D
SC

H
A

P

3. Besloten veenontginningen
4. Open veenontginningen
5. Besloten heideontginningen
6. Open heideontginningen.

De kaart op de pagina hiernaast  laat zien waar de 
verschillende landschapstypen zich bevinden in de 
gemeente.

4.3 Ambities kwaliteitsimpuls landschap
Voor elk van de landschapstypen zijn de bestaande 
landschappelijke kenmerken beschreven op de navol-
gende pagina’s en voor elk landschapstype worden 
ook opgaven benoemd. Deze opgaven richten zich op 
een kwaliteitsimpuls voor het landschap. Het land-
schapontwikkelingsplan fungeert daarbij als bron en 
uitgangspunt. De opgaven richten zich op:

 − herkenbaarheid van het landschap: bijvoorbeeld de 
aanplant van houtsingels in het essen- en hoeven-
landschap;

 − beleefbaarheid van het landschap: bijvoorbeeld het 
realiseren van ommetjes vanuit de dorpen, of het 
ontwikkelen van een natuurspeelplaats.

De opgaven zijn de basis voor uitvoeringsprojecten in 
ieder landschap. Deze uitvoeringsprojecten zijn op een 
projectenlijst opgenomen die jaarlijks wordt geactua-
liseerd.

4.4 Projecten en KGO
De kwaliteitsprestatie die wordt gevraagd van alle 
grootschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 
moet ook worden geïnvesteerd in projecten waarvan 
de gemeente heeft aangegeven dat ze bijdragen aan 
een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het 
buitengebied.De projecten die op de projectenlijst 
in de bijlage bij deze structuurvisie zijn opgenomen, 
komen daarvoor in aanmerking.
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De Reest
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LANDSCHAPPELIJKE ONDERLEGGER BEEKDALLANDSCHAP (o.b.v. LIK)
LANDSCHAP  − Open stroomgebied;

 − Oude meanders;

 − Verspreid liggende spaarzame bebouwing;

 − Kronkelige smalle wegen;

 − Verspreid liggende bosjes, wegbeplanting en houtwallen;

 − Natuurgebieden.

ONTWIKKELINGSRICHTING Diverse functies landbouw, water(retentie), extensieve recreatie.

INZET  − Waar bestaande kwaliteiten hoog zijn, zoals  in het Reestdal en in het Vechtdal 

bij Rheeze – Diffelen ligt de inzet vooral bij het blijvend zichtbaar houden van 

het contrast tussen het open beekdal en de beplante randen;

 − Kansen voor het beter beleefbaar maken van het Vechtdal als landschappelijke 

eenheid bij Gramsbergen.

OPGAVEN  − aanvullen en herstellen landschappelijk raamwerk van houtwallen, bomenrijen 

en bosjes;

 − herstellen en aansluiten oude Vechtmeanders, inclusief passend beheer;

 − aanleg van voorzieningen voor de recreatievaart op de Vecht;

 − meer natuurlijker inrichting Reestdal met verhoging waterpeil;

 − behouden en in samenhang versterken van de cultuurhistorische elementen 

van de Loozensche linie.
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De Lutteres
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LANDSCHAPPELIJKE ONDERLEGGER  ESSEN- EN HOEVENLANDSCHAP (o.b.v. LIK)
LANDSCHAP  − Grote en onregelmatige verkaveling van de essen;

 − Kleinschalig, glooiend landschap;

 − Verspreide agrarische erven aan de rand van de es;

 − Waardevolle landschapselementen (houtwallen, bossingels, wegbeplanting, 

solitaire bomen en boomgroepen);

 − Kronkelige wegen.

ONTWIKKELINGSRICHTING Diverse functies: (verbrede) landbouw, wonen, recreatie

INZET Behouden en waar nodig sterker accentueren van de landschapskenmerken van het 
essen- en hoevenlandschap door te bouwen aan het landschappelijk casco (casco-
benadering).

OPGAVEN  − Behoud en herstel van beplantingspatronen als landschappelijk raamwerk en 

landschappelijke drager (houtwallen, houtsingels, bomenrijen, kleine bosjes, 

bomenlanen); 

 − Herkenbaar houden van de essen door behouden en aanbrengen van nieuwe 

esrandbeplantingen en verwijderen van beplanting op de es;

 − Stimuleren landschappelijke inpassing van erven

 − Beleefbaar houden en beleefbaar maken van bijzondere cultuurhistorische 

elementen, zoals de Venebruggerschans en Landgoed De Groote Scheere;

 − Versterken relatie dorp en omgeving door in te zetten op de van oudsher 

logische verbindingen tussen (het hart van) het dorp en het omliggende 

         landschap.
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Bij Schuinesloot



27

BE
SL

O
TE

N
  V

EE
N

O
N

TG
IN

N
IN

G
EN

LANDSCHAPPELIJKE ONDERLEGGER  BESLOTEN VEENONTGINNINGEN (o.b.v. LIK)
LANDSCHAP  − Veenkoloniale  blokverkaveling en lange strokenverkaveling;

 − Halfopen landschap;

 − Strak, rechtlijnig wegenpatroon;

 − Verspreide erven aan de weg;

 − Weg- en erfbeplanting;

 − Lintbebouwing.

ONTWIKKELINGSRICHTING Diverse functies: wonen, (verbrede) landbouw, natuur en economie (kleinschalige 
bedrijven binnen VAB).

INZET Behoud en versterking van de beslotenheid in de vorm van kleine bosgebieden, 
perceelgrensbeplanting (singels) en “dichte erven” .

OPGAVEN  − Behoud en herstel van beplantingspatronen als landschappelijk raamwerk en 

landschappelijke drager in besloten veenontginningen  (bomenrijen, bosgebie-

den, (elzen)singels op perceelsgrenzen);

 − Versterken relatie dorp en omgeving door in te zetten op de van oudsher lo-

gische verbindingen tussen (het hart van) het dorp en het omliggende landsc-

hap;

 − Stimuleren landschappelijke inpassing van erven;

 − Behouden en herstellen greppelstructuur;

 − Behoud doorzichten vanuit linten naar landschap;

 − Stimuleren passend beheer van kleine landschapselementen (bomenrijen, 

singels, kleine bosjes).
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Rauwbloksweg bij Kloosterhaar
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LANDSCHAPPELIJKE ONDERLEGGER  OPEN VEENONTGINNINGEN (o.b.v. LIK)
LANDSCHAP  − Rationeel van opzet;

 − Veenkoloniale blokverkaveling en strokenverkaveling;

 − Open landschap met waardevolle doorzichten;

 − Vaarten en wijken;

 − Strak, rechtlijnig wegenpatroon met wegbeplanting;

 − Rechthoekige verspreide erven met bebouwing, kopgevel naar de weg;

 − Transparante erven;

 − Grote boerderijen: Gronings type.

ONTWIKKELINGSRICHTING Landbouw

INZET  − Het vergroten van de beleefbaarheid van het landschap door het beter zicht-

baar maken van de wijkenstructuur als zich daar kansen voordoen;

 − Versterking van de beeldkwaliteit van erven;

 − Behouden en versterken van de openheid en doorzichten vanuit de linten.

OPGAVEN  − Behoud en herstel van beplantingspatronen als landschappelijk raamwerk en 

landschappelijke drager in besloten veenontginningen  (bomenrijen, bosgebie-

den, (elzen)singels op perceelsgrenzen);

 − Versterken relatie dorp en omgeving door in te zetten op de van oudsher lo-

gische verbindingen tussen (het hart van) het dorp en het omliggende landsc-

hap;

 − Stimuleren landschappelijke inpassing van erven;

 − Behouden en herstellen greppelstructuur;

 − Behoud doorzichten vanuit linten naar landschap;

 − Stimuleren passend beheer van kleine landschapselementen (bomenrijen, 

singels, kleine bosjes).
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Bosgebieden markeren de besloten heideontginningen
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LANDSCHAPPELIJKE ONDERLEGGER  BESLOTEN HEIDEONTGINNINGEN (o.b.v. LIK)
LANDSCHAP  − Regelmatige en grootschalige verkaveling;

 − Halfopen tot besloten landschap d.m.v. bosgebieden met soms heideterreinen 

er in; 

 − Strak, rechthoekig wegenpatroon met wegbeplanting;

 − Verspreid liggende erven langs  wegen;

 − Bebouwing met de kopgevel naar de weg

ONTWIKKELINGSRICHTING Diverse functies: wonen, (verbrede)landbouw, recreatie en economie (kleinschalige 

bedrijven binnen VAB)

INZET  − Versterken van het van oudsher besloten karakter met veel perceelsgrensbe-

plantingen, ruilverkavelingsbosjes en kleine bosgebieden;

 − In de omgeving van Kievitshaar wordt dit gestimuleerd in het project ‘vrijwil-

lige kavelruil.

OPGAVEN  − Behoud en herstel van beplantingspatronen als landschappelijk raamwerk en 

landschappelijke drager (bomenrijen, bosgebieden, (elzen)singels op perceels-

grenzen);

 − stimuleren landschappelijke inpassing van erven;

 − aandacht vragen voor de architectuur van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen;

 − Radewijk als recreatief uitloopgebied neerzetten door verbinding te leggen 

tussen bestaande landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle elementen 

en toeristische trekpleisters.
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Westinghuizerveld (bron: Google streetview)
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LANDSCHAPPELIJKE ONDERLEGGER  OPEN HEIDEONTGINNINGEN (o.b.v. LIK)
LANDSCHAP  − Rechthoekige verkaveling;

 − Grote open ruimtes;

 − Strak, rechthoekig wegenpatroon;

 − Rechthoekige erven;

 − Bebouwing met de kopgevel naar de weg, schuren staan er los omheen;

 − Grote boerderijen, groningstype.

ONTWIKKELINGSRICHTING Landbouw

INZET Behouden van de openheid door af te zien van de aanleg van beplanting, afgezien 
van erfbeplantingen.

OPGAVEN  − Open houden van het Westerhuizingerveld door alleen erfbeplantingen te 
versterken;

 − Behoud doorzichten vanuit linten naar landschap;

 − Aandacht vragen voor de architectuur van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen.
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5.1 Verbinding tussen ontwikkelingen en 
 projecten
Met deze structuurvisie legt de gemeente een koppe-
ling tussen nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen in het 
buitengebied en de projecten die worden opgezet voor 
verbetering van de landschappelijke kwaliteit en eigen-
heid van het buitengebied.
De gemeente geeft daarmee ook invulling aan de ruim-
telijke kwaliteitsprincipes uit het provinciale beleid. In 
de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel  is 
namelijk vastgelegd dat ruimtelijke ontwikkelingen in 
het landelijk gebied een passende compensatie moeten 
bieden voor de omgeving. 

5.2 Werking kwaliteitsprestatie
De gemeente Hardenberg volgt bij het bepalen van de 
kwaliteitsprestatie de opzet van het provinciaal kwali-
teitskader. Uitgangspunt is een goede balans te creëren 
tussen de ruimtelijke impact van een ontwikkeling en de 
ruimtelijke kwaliteitsprestatie die daar bij hoort.
Twee principes vormen het vertrekpunt:
1. elke ontwikkeling moet bijdragen aan een verster-

king van de ruimtelijke kwaliteit;
2. de ontwikkelingsruimte die men krijgt moet in 

evenwicht zijn met investeringen (prestaties) in de 
ruimtelijke kwaliteit.

In alle gevallen wordt in eerste instantie gezocht naar 
een kwaliteitsprestatie binnen hetzelfde plangebied: de 
basisinspanning.
Als blijkt dat met kwaliteitsinspanningen binnen het plan 
of de locatie zelf geen evenwicht kan worden bereikt, 
zijn er aanvullende kwaliteitsprestaties in de omgeving 
nodig. Dan is er ook sprake van een meer gebiedsgerichte 
benadering , is er een planologische procedure nodig en 
daarmee is ook de KGO-regeling van toepassing. Voor die 

gevallen is ook deze structuurvisie bedoeld.
Daarbij valt te denken aan:

 − vergroting van het agrarisch bouwvlak (>1,5 ha.);
 − nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf;
 − mestvergisting;
 − boomteelt en ondersteunend glas;
 − rood-voor-rood;
 − vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB);
 − knooperven;
 − nieuwe woningen;
 − uitbreiding of nieuwvestiging van niet-agrari  

 -sche bedrijven;
 − uitbreiding of nieuwvestiging van verblijfsrecre- 

 atie;
 − nieuwe landgoederen en rood-voor-groen op   

 bestaande landgoederen;
voor zover deze ruimtelijke ontwikkelingen niet bij recht 
mogelijk zijn in  het bestemmingsplan.

5.3 Invulling geven aan de basisinspanning
De basisinspanning die met een nieuwe ontwikkeling ge-
paard gaat, bestaat uit het versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit binnen hetzelfde plangebied, bijvoorbeeld het 
eigen erf.
Wat deze basisinspanning kan zijn, is in elke situatie weer 
maatwerk en hangt af van de landschappelijke kenmer-
ken en kwaliteiten ter plekke. De gemeente baseert zich 
daarbij op de LIK’s die een goede weerslag geven van de 
landschappelijke eigenheid op de locatie of binnen het 
plangebied. 

5.4 Aanvullende kwaliteitsprestaties
Een aanvullende kwaliteitsprestatie bestaat uit een 
substantiële investering in de kwaliteit van de directe 
omgeving. Deze investering kan heel verschillend zijn: 
bijvoorbeeld de versterking van het recreatief netwerk 
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door de aanleg van een wandelpad, de aanleg van nieuwe 
landschapselementen of een bijdrage aan een natuur-
speelplaats. Maatwerk is wat dat betreft de standaard!
Voor de gemeente telt het uiteindelijke resultaat. Daar-
mee staat het sturen op de ruimtelijke kwaliteit voorop.

5.5 Hoogte en omvang kwaliteitsprestatie
Om de hoogte en omvang van de aanvullende kwaliteit-
sprestatie te kunnen bepalen en daarmee een passend 
project, hanteert de gemeente hetzelfde afwegingskader 
als de provincie.
Daarbij zijn drie aspecten van belang:

 − gebiedseigen of gebiedsvreemde functie;
 − schaal en impact;
 − eigen belang of maatschappelijk belang;

Gebiedseigen of gebiedsvreemd
Een gebiedseigen functie past in de beleidsdoelstellingen
van een gebied. De gemeente kijkt hierbij naar de be-
leidsuitgangspunten in de ‘Visienota buitengebied’ en 
de ontwikkelingsvisies die in het kader van het bestem-
mingsplan Buitengebied voor de verschillende deelgebie-
den zijn gemaakt.
De impact van een gebiedseigen functie is vaak kleiner 
dan die van een gebiedsvreemde functie.  Een grondge-
bonden agrarisch bedrijf in een het open heideontgin-
ningslandschap draagt bijvoorbeeld vanuit de functie zelf 
bij aan de instandhouding van die gebiedskenmerken en 
gebiedskwaliteiten.
Bij een gebiedsvreemde functie is er eerder sprake van
gebruikseffecten die een negatieve invloed kunnen
hebben op de omgeving (verkeer, milieu, geurgevoelig-
heid en op ontwikkelmogelijkheden van andere functies 
in de nabijheid.Daarom wordt bij de ontwikkeling van een 
gebiedsvreemde functie  een hogere kwaliteitsprestatie 
of hogere investering gevraagd om een goede balans te 
bereiken. 

Schaal en impact op de omgeving
Het tweede wegingsaspect om de hoogte van een kwa-
liteitsprestatie te kunnen bepalen hangt samen met de 
omvang van de uitbreiding op zich en de verhouding daar-
van tot de bestaande bebouwing. Hoe groter de ontwik-
kelingsruimte en de impact op de omgeving, des te meer 
kwaliteitsprestaties er nodig zijn voor een goede balans. 
De omvang en aard van de kwaliteitsprestatie blijft maat-
werk. 

Eigen belang of maatschappelijk belang
De gemeente vindt het ook van belang te bepalen in hoe-
verre de gewenste ontwikkeling alleen een eigen belang 
dient of ook maatschappelijke belangen realiseert.
Als het initiatief namelijk ook een of meerdere maat-
schappelijke belangen dient, kan daarmee de te leveren 
ruimtelijke kwaliteitsprestatie kleiner zijn of soms zelfs 
beperkt blijven tot de basisinspanning op alleen het eigen 
erf.
Voorbeelden hiervan zijn het in stand houden van een 
landgoed of maatschappelijke voorzieningen of het bie-
den van zorg op een agrarisch bedrijf.
Op deze manier geeft de gemeente een andere weging 
aan initiatieven die bijvoorbeeld bijdragen aan de leef-
baarheid van het landelijk gebied dan kapitaalkrachtige 
ontwikkelingen met winstoogmerk. 

5.6 Waar investeren
Als de omvang van de kwaliteitsprestatie is bepaald is het 
van belang om te zoeken naar passende projecten die in 
het kader van deze kwaliteitsprestatie kunnen worden 
gerealiseerd. De gemeente hanteert daarbij het uitgangs-
punt dat de investeringen bij voorkeur worden gedaan 
in de directe omgeving van de nieuwe ontwikkeling. Op 
deze manier liggen ‘lusten en lasten’ in elkaars verlengde 
en vindt de compensatie ook plaats in de leefomgeving 
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Landschappelijke deelgebieden op hoofdlijnen in kader van uitwisseling projecten en investeringen
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 2. Investeren op eigen gronden;
3. Investeren in eigen (woon)omgeving;
4. Investeren binnen hetzelfde landschapstype; 
5. Financiële bijdrage in het fonds ‘Ruimtelijke 

kwaliteit landelijk gebied’.

1. Investeren op eigen erf (basisinspanning);B
as

is

van degenen die ook de consequenties van de ontwikke-
ling moeten ervaren.
De gemeente werkt daarom aan de hand van de volgende 
stappen:
1. investeren in projecten die op eigen gronden kunnen 

worden gerealiseerd;
2. investeren in projecten in eigen (woon)omgeving;
3. investeren in hetzelfde landschapstype.

Als een initiatiefnemer eigen grond heeft in de directe 
omgeving van de locatie waar de nieuwe ontwikkeling 
plaats gaat vinden, is dat ook het eerste zoekgebied om 
projecten gericht op een kwaliteitsverbetering van het 
landschap te realiseren. Hieronder kunnen ook extra 
investeringen op het eigen erf vallen, bijvoorbeeld in de 
vorm van het slopen van landschapsontsierende gebou-
wen, het inleveren van onbenutte bouwrechten of extra 
architectuur. Bij investeringen op de overige eigen gron-
den kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het herstel van 
wijken of de aanleg van nieuwe houtsingels, afhankelijk 
van wat passend is bij de landschappelijke kenmerken.

Is er geen eigen grond of lukt het niet om een passend 
project te realiseren , dan kiest de gemeente voor een 
groter gebied: de eigen (woon)omgeving. Vaak advi-
seert de gemeente de initiatiefnemer om in overleg met 
plaatselijke (belangen)verenigingen te bekijken of zij ook 
ideeën en projecten hebben die in aanmerking kunnen 
komen.

De laatste stap is te bepalen of er binnen hetzelfde land-
schapstype projecten voorhanden zijn. Daarbij wordt een 
indeling in vier hoofdlandschappen aangehouden, waarin 
de open en besloten veenontginningen en de open en 
besloten heideontginningen uitwisselbaar zijn ten aanzien 
van de investering in projecten. De kaart op de pagina 
hiernaast geeft deze indeling weer. 

Bij de investering in een project wordt gekeken in welk 
landschapstype het initiatief valt en welke projecten bin-
nen hetzelfde hoofdlandschapstype voorhanden zijn.
Het is voor de hand liggend om, als het enigszins mogelijk  
is, dan een project te kiezen dat in hetzelfde aaneengeslo-
ten landschapstype valt. Als voorbeeld wordt in geval van 
een nieuwe ontwikkeling bij Slagharen in eerste instantie 
gezocht naar projecten in de noordelijke veenontgin-
ningen rond Slagharen en Dedemsvaart en pas in tweede 
instantie in het zuidelijke deel van de veenontginningen 
bij Bergentheim en Bruchterveld. 

5.7 Kwaliteitsprestatie of fonds?
Niet in alle gevallen kan op afdoende wijze de kwaliteits-
prestatie worden gerealiseerd in een project. In dat geval 
is er geen passend project voorhanden dat met de nieuwe 
ontwikkeling kan worden gefinancierd. Er is dan geen 
goede balans te vinden tussen investering en project.
Voor die gevallen heeft de gemeente een fonds ‘Ruim-
telijke kwaliteit landelijk gebied’ in het leven geroepen. 
De gemeente heeft daarmee de mogelijkheid de investe-
ringen te bundelen en te richten op maatschappelijk en 
landschappelijk van belang zijnde projecten.
Omdat de gemeente de voorkeur geeft aan het daadwer-
kelijk investeren in kwaliteit in de directe omgeving van 
een nieuwe ontwikkeling, is een bijdrage in het fonds de 
laatste optie om te kunnen voldoen aan de kwaliteitspres-
tatie. Het onderstaande schema geeft dat ook aan. 
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Op 1 juli van elk kalenderjaar: hoeveel geld zit er 
voor ieder landschapstype in het fonds?

Genoeg voor uitvoeren 
project(en) in landschapstype

Project(en) uitvoeren.
Spelregels:
1. Project dat past binnen budget
2. Project boven aan de lijst (a) 
gaat voor op project onder aan 
de lijst (z)

Nog restant budget?

Terug laten vloeien in fonds

NIET genoeg voor uitvoeren 
project(en) in landschapstype

Is er in combinatie met andere 
landschapstypen (gemeente-
breed) genoeg geld om een 
project te realiseren? 

Project realiseren dat past bin-
nen beschikbare budget; 
Spelregels: 
1. Landschapstype met hoogste 
bijdrage gaat voor 
2. Hoge prioriteit gaat voor lage 
prioriteit 

Zijn er mogelijkheden voor       
cofinanciering?

Geld nog een jaar laten staan.
Regel: maximaal 5 jaar geld 
opsparen!

X

Ja Nee

Ja Nee

JaNee

Nog restant budget?

X

Ja Nee

Werkwijze fonds
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6.1 Fondsvorming
We kiezen er als gemeente voor om een ‘Fonds ruimte-
lijke kwaliteit landelijk gebied’ in het leven te roepen. Dit 
fonds is een laatste mogelijkheid voor initiatiefnemers 
die ontwikkelplannen hebben in het landelijk gebied 
maar geen passende kwaliteitsimpuls kunnen bieden om 
toch een bijdrage te kunnen leveren aan de ruimtelijke 
kwaliteit.

Jaarlijks wordt bekeken of met de gebundelde bijdra-
gen in het fonds projecten voor kwaliteitsverbetering 
van het landelijk gebied van de bij de structuurvisie 
horende projectenlijst kunnen worden gerealiseerd. De 
projectenlijst wordt daarbij ieder jaar geactualiseerd  en 
vastgesteld door het college van B&W en voorzien van 
minimaal één project per landschapstype.

6.2 Werking van het fonds
De insteek van het fonds is om projecten voor de 
kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied mogelijk 
te maken. Dat betekent dus ook dat als er voldoende fi-
nanciële middelen in het fonds zitten, projecten worden 
uitgevoerd en geld niet onnodig wordt opgepot.

De bijdragen in het fonds worden per landschapstype 
gelabeld. Het landschapstype is gelijk aan het land-
schapstype waar de nieuwe ontwikkeling plaatsvindt. 
Daarbij worden de landschapstypen en hun begrenzing 
zoals die in deze structuurvisie zijn opgenomen als uit-
gangspunt gehanteerd.

Op één moment per jaar wordt de balans van het fonds 
opgemaakt. In dat geval zijn er 3 mogelijkheden:
1. Er is genoeg geld voor  een project binnen een 

landschapstype;
2. Er is niet op voorhand genoeg geld om een project 

uit te kunnen voeren;
3. Er is niet genoeg geld.

Als er genoeg geld in het fonds zit om een aan het 
landschapstype gekoppeld project van de projectenlijst 
te kunnen uitvoeren, wordt dit project uitgevoerd. Als 
er meer projecten zijn, worden er meerdere projecten 
uitgevoerd.

Van belang hierbij is de prioritering van projecten.  Voor 
elk landschapstype zijn de projecten op volgorde van 
wenselijkheid gezet (a, b, c etc.), waarbij een project 
bovenaan de lijst een hogere prioriteit heeft dan onder-
aan de lijst.

Wanneer er niet op voorhand genoeg geld in het fonds 
zit om een project uit te voeren, wordt eerst gekeken 
naar mogelijkheden om de budgetten van verschillende 
landschapstypen te combineren. Zo kan alsnog een 
project worden gerealiseerd, waarbij in eerste instantie 
wordt gekozen voor een project uit het landschapstype 
dat ook de hoogste bijdrage levert.

Het fonds is sterk gericht op het uitvoeren van projec-
ten. Mocht ook het bundelen van bijdragen onvoldoen-
de opleveren, kan nog worden gekeken naar mogelijk-
heden voor cofinanciering. Is dat ook niet aan de orde, 
dan kan het geld in het fonds nog een jaar worden 
gereserveerd. 
Het streven is om zo snel mogelijk projecten te realise-
ren vanuit de bijdragen in het fonds. Daarom zullen de 
bijdragen in het fonds niet langer dan vijf jaar blijven 
staan om zo de garantie te geven dat ook daadwerkelijk 
projecten worden gerealiseerd.

Het schema op de pagina hiernaast zet de werking van 
het fonds overzichtelijk neer.
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6.3 Hoogte investering
De hoogte van de bijdrage die in het fonds wordt ge-
daan wordt bepaald door het college van Burgemees-
ter en Wethouders aan de hand van door hun vastge-
stelde beleidsregels. 
Het algemene principe voor het bepalen van de hoogte 
van de bijdrage sluit aan bij de insteek van de Kwali-
teitsimpuls Groene Omgeving. Daarbij wordt gekeken 
naar:
1. Omvang van de ontwikkeling
2. Al dan niet functioneel aan het buitengebied verbon-

den zijn van de ontwikkeling.

Er wordt bij het bepalen van de hoogte van de inves-
tering gezocht naar een balans tussen ontwikkeling en 
tegenprestatie ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. 
Logischerwijs speelt de omvang van de ontwikkeling 
daarin een rol. Bij de omvang van de ontwikkeling wordt 
gekeken naar het aantal m2 dat betrokken is bij de ontwik-
keling.

Daarnaast vinden we als gemeente het van belang om 
onderscheid te maken tussen functies die in het buitenge-
bied thuishoren en functies die niet aan het buitengebied 
gebonden zijn. Voor functioneel aan het buitengebied 
gebonden grootschalige ontwikkelingen (windparken, 
loonbedrijven etc.) is het landelijk gebied de aangewezen 
plek. Dat gaat niet op voor andersoortige grootschalige 
ontwikkelingen als een transportbedrijf of een nieuwe 
woning. In die gevallen is de gewenste kwaliteitsprestatie 
ook groter.

6.4	 Te	financieren	projecten
Voor de uitvoering van de structuurvisie wordt jaarliks 
een projectenlijst gevoegd van projecten die vanuit een 
bijdrage aan het fonds kunnen worden gefinancierd. Niet 
alle projecten komen voor financiering in aanmerking. 

Het landschap en de verbetering van de kwaliteit van het 
landschap staat steeds voorop. 
De gemeente hanteert de volgende randvoorwaarden 
voor projecten op de lijst:

 − het project moet een (visueel) zichtbare bijdrage leve-
ren aan de ruimtelijke kwaliteit van het project;

 − het project moet bijdragen aan de herkenbaarheid en 
/of beleefbaarheid van de ruimtelijke kwaliteit van het 
landelijk gebied;

 − het project wordt gerealiseerd in het buitengebied 
van de gemeente, niet binnen de kernen.

6.5 Maatwerkclausule
In alle gevallen heeft het college van Burgemeester en 
Wethouders de mogelijkheid om af te wijken van bo-
venstaande uitgangspunten en beleidsregels in situa-
ties waarin bovenstaande werking van het beleid niet 
voorziet. Dat geldt ook als  de inbreuk van een nieuwe 
ontwikkeling niet in verhouding staat tot de gevraagde 
investering vanuit de Kwaliteitsimpuls en de gevolgde 
werkwijze dus tot ongewenste uitkomsten leidt. 
Deze zogenaamde maatwerkclausule kan leiden tot een 
verlaging van de gevraagde financiële compensatie als 
specifieke omstandigheden dat rechtvaardigen. Aspecten 
als maatschappelijke of sociale meerwaarde van de ont-
wikkeling, werkgelegenheid, veiligheid, duurzaamheid, 
ruimtegebrek of logistiek vormen daarvoor de onderbou-
wing. 
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