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Onderwerp
Actualisatie komgrenzen volgens de Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet)

Voorstel
1. De ontwerpkaart met komgrenzen volgens de Wet Natuurbescherming vastte stellen
2. De ontwerpkaart met komgrenzen Wet Natuurbescherming ter inzage te leggen
conform de inspraakverordening.

Inleiding
Bosareaal beschermen.
Op grond van de Wet Natuurbescherming (WNb) per01-01-2017 inwerking getreden en
de bepalingen in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt de
bebouwde komgrens gehanteerd om bevoegdheden tussen provincie en gemeente af te
bakenen. De Wet Natuurbescherming, voorheen de Boswet, beschermt bossen en
landschappel ijke (laa n)beplantingen.
De provincie heeft buiten de bebouwde komgrens volgens de WNb een taak bij de
verlening van ontheffingen, handhaving en subsidieverlening. Voor het rooien van bos of
bomen in een rijbeplanting, is in vele gevallen een kapmelding nodig en wordt
herplantplicht opgelegd door de provincie.

Binnen de bebouwde kom liggen deze bevoegdheden bij de gemeente.
Wildbeheer.

De bebouwde komgrens volgens de WNb bepaalt mede de juridische bevoegdheid van de
provincie in het kader van wildbeheer. Binnen de bebouwde kom is het verboden te jagen
tenzij hiervoor door de provincie een vrijstelling voor verleend is.

Beoogd effect/doel
De bebouwde komgrenzen volgens de WNb worden bij de actualisatie kaart gelijk gelegd
met de grens van het bestemmingsplan Buitengebied. Hiermee wordt uniformiteit en
du idelijkh eid gecreëerd bij vergu n n in gverlen ing, toezicht en handhaving.
Weert,
25 juli 2018
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Argumenten
De huidige komgrens is vastgesteld op 25 maart 1964 en is dus sterk verouderd. Door de
stedelijke ontwikkeling zijn grote delen van de wijken Boshoven, Leuken en Graswinkel
buiten de bebouwde komgrens komcn tc liggcn.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Binnen de bebouwde kom kan vrijstelling verleend worden door de minister of door
provinciale staten voor het bestrijden van overlast door bepaalde soortcn (plantcn of
dieren). De gemeente Weert kan hiertoe een ontheffing aanvragen bij ruimtelijke
ontwikkelingen, om schade te voorkomen, bestendig beheer of algemeen belang.

Het is verboden de jacht uit te oefenen binnen de bij besluit van de gemeenteraad
vastgestelde grenzen van de bebouwde kom, of in de onmiddellijk aan de bebouwde kom
grenzende terreinen. De provincie hanteert de vastgestelde bebouwde komgrenzen
volgens de WNb om hier handhavend in op te treden.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.
Com m u n icatie/

participatie

Het is gebruikelijk dat beleidswijzigingen ter inzage worden gelegd conform de
inspraakverordening van de gemeente, voordat vaststelling plaatsvindt. Eenieder kan dan
een inspraakreactie indienen. De bekendmaking van de ter inzage legging wordt
gepubliceerd in het Gemeenteblad. De stukken worden gepubliceerd op de website van de
gemeente Weeft.
Na de inspraakperiode leggen we het ontwerp ter vaststelling voor aan de raad
Geadviseerd wordt dit voorstel op de TILS lijst te plaatsen

Overleg gevoerd met
Intern
Openbaar gebied, dhr. W. Op 't Roodt, (functioneel beheerder groen);
Ruimte en Economie, dhr. H. Creemers (juridisch beleidsadviseur);
VTH, dhr. H. Wang (juridisch beleidsadviseur).
Extern:
Provincie Limburg, cluster Natuur, dhr. L. Janssen
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