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De raad van de gemeente ReuEel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethoudêrs van 23 april 2A19;

gehoord de beraadslaging;

gelet op arlike] 6.24Wel ruimtelíjke ordeníng;

De navolgende tekst als addendum bi Hoofdstuk 1 I Economísche garagraaf van de Omgevíngsvísie
Reusel-De Mierden vast te stellen.

Addendum

Financiele bíjdrage aan ruimtalijkø ontwikkelingen
Bij ínitíatieven vaor opwekkíng van wínd- of zonna-energia wordt verwacht dat een deel van het ren-
dement ten goede kamt aan inwoners uit de omgdving, of ze nu wøl of niet fínancíeel participeren en
of za nu wal of niet elektricíteit afnemen. Qok wordt van ínitiatiefnomars ean biidraga verwacht aan
een verdere verduurzaming van de lokale enargievooníening.

Per initiatíef kan aen Gebiedsfonds ingesteld wordan. Prímair heeft het Gebiedsfonds als daelom de
leefbaarheid van de omgevíng binnen de invloedsfear van het initiatief ta vergroten zodat lasten die da
omgeving ervaart worden goedgemaakt door maatregelen.
Het betrefr fysíeke maatregelen díe door het fonds gefinancierd wordan zoals maatregelen om geluid-
en zichthínder tegen te gaan an duurzaamheidsmaategelen aan de woníngen.
Secundair kan ruimtalijke kwatitøitsverþatering gefínancierd worden vanuit hetfonds, zoals het
verbeteren van ínfrastructuur, natuur, landschap, recreatieve voorzieningen en klimaatadaptie en
verduurzamíng van de omgeving van het ínitíatief dan walvan de gehele gameente Reusel-De
Mierden.

Per initiatief wordt nader uitgpwerkt wíe deølnamen ín hdt bestuur, wie het fonds beheert, welke af
drachten ptaatsvinden, hoe de uitgaven worden toegokend en hæ de evantuele vørdeling is tussen de
omgeving enerzijds en duurzaamheid voor een breder gebied andarziids. Da afbakening van de ge'
bieden waarin de fysíeke maatregalen worden genaman moet ook pr initiatief fupaalt worden"
Er wordt van een initiatief in ieder geval veruacht dat de omgeving binnen de invloedsfaer van het
initiatiaf voldoende gecompa nseerd wordt.

ln de landschapsinvasteringsregeling (LIR) is geregeld hoe een initiatiefnemer kan voldoen aan de
verptíchte kwaliteitsverbetaring van het tandschap voortkomende uit de Verordeníng Ruimte. Ðit kan
plaatsvínden door een rechtstreakse fysiake veravaning of compensatie vía een vereveníngs/ land'
scâapsfonds.
Bij toepassing van een landschapsfonds stort een initiatiofnemer aen geldbedrag in een fonds, op
bàsis van een kapitalisatie van de noodzakelijke verevening. De baheerder van het fonds gabruíkt de
investeringen vervolgens om de benodigde verevening te realiseren. Daarbii kunnen da varevenings-
bijdragen van verschillende initiatieven gebundeld worden ingezet. Het landschapsfonds kan worden
ingezet in Reusal-De Miarden voor:

a. Iand sehappe¡ I ijke in passing u a n bebouw ing e n be ste m mí ngsulakkon ;
b. aanleg of herstel van natuur- en landschapselementen tar versterking

structuur;
van de landschaps-

c, aanleg recreatieve voorzieningen ten behoeve van øxtensief recreatief medegebruik (bankies,
wandel pade n, be bord ing, etc) ;

d. fysieke inrichtingsmaatregelen gericht op behoud en herstel van cultuurhistorie en archeolo-
gia:



o. sloop van (niet cultuurhistarísche waardevolle) gebouwen/stallenkassen en verwíideren van
verhardíng;

f . verkleíne n/opheffen va n boste mm i ng svlakka n/bouwvlakke n ;
g. fysleke bljdrage aan reallseren Natuur Netwerk *abant.

De raad voornogmd,
dE


