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Beantwoording artikel 39 vragen 
landschapsbeleid

Geachte mevrouw ter Haar,

Namens de Burgerforum-fractie heeft u een aantal vragen gesteld op basis van artikel 39 
van het Reglement van Orde van de gemeenteraad over het landschapsbeleid van de 
gemeente Losser.
Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen aan.

1) Ziet de gemeente de noodzaak om zeer zorgvuldig om te gaan met ons Twentse 
landschap en daar ook dwarsverbanden te blijven zoeken met partijen die op dit 
gebied de kennis hebben en werkzaam zijn?

Ja, de gemeente is zich terdege bewust van de waarde en het belang van de 
instandhouding van het kenmerkende landschap, met name binnen het gebied 
Noordoost-Twente (NOT). Waar mogelijk wordt samengewerkt met de provincie, de 
overige drie NOT gemeenten, belangenorganisaties en grondeigenaren om dit doel te 
bereiken.
Het gaat daarbij onder meer om regulier overleg met het Gebiedscollectief Noordoost- 
Twente, Landschap Overijssel (in het kader van de uitvoeringsorganisatie van Groene 
en Blauwe Diensten), Provincie Overijssel (o.a. Groene Loper initiatief Losser- 
Oldenzaal, Cascobeleid)
Ook in het kader van het stimuleren van toerisme werken wij samen met LTO, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Routenetwerken Twente.

2) Wil het college zich sterk maken voor behoud van NOT als nationaal landschap en dit 
bij mogelijke locaties voor windmolens als uitgangspunt nemen?

Op Rijksniveau is de status “Nationaal Landschap” formeel vervallen. Binnen de 
provincie Overijssel wordt het NOT-gebied, juist vanwege zijn kenmerkende en 
waardevolle landschap, aangemerkt als Nationaal Landschap. Speciaal voor de 
(twee) Nationale landschappen in Overijssel zijn de Gebiedsprogramma’s van de

verslingerd aan de d i n k e /



provincie, met bijbehorende subsidieprogramma verlengd. Wij blijven ons beijveren 
om gezamenlijk het kenmerkende NOT-landschap te behouden.
Ten behoeve van het behoud en versterking van het Nationaal Landschap 
Noordoost-Twente is op 4 juli 2005 een bestuursovereenkomst getekend waarin de 
NOT-gemeenten, de provincie en het waterschap zich hebben gecommitteerd aan de 
gezamenlijke voorbereiding en uitwerking van het nationaal landschap.
Uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid is "behoud door ontwikkeling", d.w.z. mits de 
kernkwaliteiten worden behouden of versterkt zijn binnen Nationaal Landschappen 
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk (ja, mits principe).
Uiteraard vormt de bescherming van de kenmerkende landschapswaarden een 
belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van mogelijk geschikte locaties voor het 
eventueel plaatsen van windmolens en de mogelijke landschappelijke inpassing 
daarvan.

3) Is de gemeente bereid om o.a. cascobeleid, kapverordening en handhaving integraal 
op te nemen in een breder landschapsbeleid (inclusief bomenbeleidsplan) of op zijn 
minst een samenhangend en helder beleid te formuleren ten aanzien van kap, 
herplant en handhaving?

Op dit moment werken wij aan het opstellen van een Groenbeleids- en beheerplan 
waarin ook het beleid ten aanzien van bomen en landschapselementen zal worden 
vastgelegd. Het handhaven van het vastgestelde beleid moet vervolgens ook prioriteit 
krijgen.
In algemene zin vinden wij het van meerwaarde dat alle beleidsuitspraken over een 
onderwerp, onderling afgestemd, geactualiseerd en goed leesbaar en kenbaar voor 
een ieder staan opgenomen in één beleidsdocument. Wat ons betreft wordt dat de 
nieuwe Omgevingsvisie en in het verlengde daarvan het nieuwe Omgevingsplan.
In de voorbereiding op deze stukken zal het beleid beoordeeld worden op actualiteit 
en waar nodig aangepast of uitgebreid worden.
In verband met het beperken van de regeldruk behoort overigens ook het schrappen 
van niet-functioneel beleid tot de mogelijkheden.

4) Is de gemeente bereid om de intentieverklaring "leder kind een boom” (met het 
streven om elk kind in zijn of haar basisschooltijd minimaal één eigen boom te laten 
planten) te ondertekenen en boomfeestdag weer in te voeren?
En als project daarbij behoud en/of herstel van houtwallen te kiezen? Dit kan in 
overleg met bijvoorbeeld een organisatie als De Groene Loper die ook gericht is op 
kinderen.

Wij onderschrijven het belang van deze gedragsverandering en van acties als “leder 
kind een boom”. Graag willen wij samen met de raad werken aan het opnieuw 
invoeren van de boomfeestdag in Losser. Over de exacte invulling van deze dag 
kunnen wij afstemmen met de Groene Loper Losser-Oldenzaal en/of met andere 
partijen.



5) Hoe zet de gemeente in op de landschapsdeals (Greune deals) en welke 
instrumenten kan zij hierbij inzetten?

De 'Greune deals’ zoals wij die kennen worden met name gehanteerd bij afspraken 
met partijen om specifieke duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Uiteraard 
kunnen dit ook doelstellingen zijn die tot landschapsversterking leiden.
Momenteel zijn we in NOT-verband in gesprek met belangenorganisaties om te 
komen tot een “Landschapsdeal NOT”. Deze landschapsdeal heeft tot doel het 
plegen van het juiste onderhoud en in stand houden van de kenmerkende houtwallen 
binnen het NOT-gebied. De landschapsdeal heeft een tweeledig karakter. Enerzijds 
het informeren, instrueren en de bewustwording van het belang van goed en tijdig 
onderhoud. Anderzijds het financieel stimuleren van dat onderhoud. Dit initiatief 
verkeert nog in de voorbereidende fase en moet een aanvulling gaan vormen op de 
mogelijkheden die de Groene en blauwe dienstenregeling biedt. Besluitvorming over 
de inzet van de gemeente in de vorm van uren en co-financieringsmogelijkheden is 
nodig.
Op onderdelen biedt de regeling van het Gebiedscollectief NOT mogelijkheden voor 
landschapsversterkend gebruik van met name agrarische gronden. Dit is met name 
een financiële stimuleringsregeling (vergelijkbaar met de oude regeling voor agrarisch 
natuurbeheer).

6) De provincie kan kappen zonder kapvergunning, ook als het gaat om bomen in onze 
gemeente. Is de gemeente bereid om hier in ieder geval melding van te maken, zodat 
inwoners op de hoogte zijn van de kap door de provincie en het feit dat hier geen 
vergunning voor nodig is?

De provincie is als eigenaar zelf niet vrijgesteld van een eventuele vergunningplicht 
om te kappen. Wel is het zo dat particulieren of andere eigenaren die willen kappen in 
sommige, specifiek omschreven situaties een kapmelding moeten doen bij de 
provincie in het kader van de Wet Natuurbescherming (vroegere Boswet) alvorens 
gekapt mag worden. In die situaties moet er binnen drie jaren na de kap herbeplant 
worden. Het betreft de kap van meer dan 10 are bos en/of de kap van meer dan 20 
bomen in rijopstelling. De provincie is bevoegd gezag wat betreft het kenbaar maken 
van kapmeldingen. Wij zijn er uiteraard niet op tegen dat die kapmeldingen lokaal 
bekend gemaakt worden. Het college zal er bij de provincie op aandringen om haar 
publicaties inzake provinciale kapvergunningen te publiceren in een lokale krant in 
Losser

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Losser,

secretaris, burgemeester,


