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- Landschapsinvesteringsregeling Nuenen c.a. 2015,  

aangepast 26 maart 2020





































Bij alle ontwikkelingen in het buitengebied die in strijd

zijn met het geldende bestemmingsplan, maar waaraan

vanuit ruimtelijke overwegingen toch medewerking kan

worden verleend, hanteert de gemeente Nuenen de

Landschapsinvesteringsregeling Nuenen c.a.. Dat

betekent dat ruimtelijke ontwikkelingen in het

buitengebied moeten bijdragen aan de verbetering van

de kwaliteit van het landschap. De gemeente Nuenen

heeft de voorkeur om investeringen te laten

plaatsvinden aansluitend op of in de nabijheid van het

initiatief. Het is echter mogelijk dat investeringen niet in

de nabijheid gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld

vanwege een gebrek aan grond). Op dat moment kan

die investering worden ingezet elders binnen de

gemeente, om gemeentelijke beleidsdoelen met

betrekking tot kwaliteitsverbetering van het landschap te

realiseren.

17 - Kwaliteit landschap































Landschapsinvesteringsregeling Nuenen c.a. 

(aangepast in 2020) 

In artikel 3.2. van de provinciale Verordening Ruimte 

(onlangs overgenomen in de 'Interim 

omgevingsverordening') wordt verplicht gesteld dat 

ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied bij 

moeten dragen aan de verbetering van de kwaliteit 

van het landschap en is van toepassing op alle 

ontwikkelingen in het buitengebied die in strijd zijn 

met het geldende bestemmingsplan, maar waaraan 

vanuit ruimtelijke overwegingen toch medewerking 

kan worden verleend. De gemeente Nuenen heeft er 

voor gekozen om vooraf vast te leggen hoe in het 

algemeen met verplichting uit artikel 3.2 van de 

Verordening Ruimte wordt omgegaan en heeft dit 

beschreven in de Landschapsinvesteringsregeling 

Nuenen c.a. 

Uitgangspunten voor Ruimtelijk Casco

De gemeente Nuenen heeft de voorkeur om

investeringen te laten plaatsvinden aansluitend op

of in de nabijheid van het initiatief. Het is echter

mogelijk dat investeringen niet in de nabijheid

gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld vanwege

een gebrek aan grond). Op dat moment kan die

investering worden ingezet elders binnen de

gemeente, om gemeentelijke beleidsdoelen met

betrekking tot kwaliteitsverbetering van het

landschap te realiseren.














