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Onderwerp

Burgerinitiatief Weerterlandhout

Voorstel

1. De samenwerking met Weerterlandhout te continueren voor de duur van 3 jaar
2. Tijdens de samenwerking parkmeubilair af te nemen van Weerterlandhout tegen

betaling èn daarvoor vers stamhout ter beschikking te stellen voor bewerking door
Weerterlandhout.

Inleiding

In Nederland zijn stichtingen en ondernemingen actief om het lokaal hout te verwerken tot
nuttige voorwerpen. In 2OI7 is Stichting Weerterlandhout (SWL) opgericht om zich in te
zetten om het vrijkomende hout van uitgevallen bomen te gebruiken voor nuttige
gebruiks- en kunstvoorwerpen. Daardoor blijft het CO2 in het hout nog vele decennia
gevangen.

Beoogd effect/doel
Continueren van de samenwerking tussen gemeente Weert en burgerinitiatief Stichting
Weerterlandhout door stamhout van gevelde bomen ter beschikking te stellen voor
bewerking tot nuttige voorwerpen.

Argumenten

1. 1 Burgerinitiatief Weerterlandhout stimuleren
De gemeente Weert vindt de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen belangrijk en
nodigt haar inwoners uit zelf met ideeën komen. Daarom is in 2017 incidenteel subsidie
verstrekt voor de staftkosten van het burgerinitiatief Weerterlandhout. Structurele
subsidie voor burgerinitiatieven bestaat niet.
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De gemeente Weert heeft net als Weerterlandhout duurzaamheid hoog in het vaandel

staan. Het burgerinitiatief stimuleert een circulaire economie. Van gekapt hout maken zij

gebruiksvoorwerpen, waarin de opgeslagen CO2 wordt vastgehouden. De houtbewerking

doen zij bij voorkeur traditioneel. Daartoe leiden ze betrokken mensen op.

Alhoewel structurele subsidie niet aan de orde is, zal de gemeente Weert het

burgerinitiatief en de effecten voor duurzaamheid stimuleren door parkmeubilair tegen

hetaling af te nemen en stamhout ter beschikking te sLellen.

1.2 Meerdere iaren ziin nodig om de schaal te vergroten
De Stichting geeft aan dat ze meerdere jaren nodig hebben om het initiatief van kleine

schaal uit te laten groeien tot een schaal waarop zij zichzelf kunnen bedruipen. Hoeveel
jaren precies is afhankelijk van tal van ontwikkelingen waarmee de Stichting te kampen

heeft; een aantal is opgenomen in dit collegeadvies. Daarom wordt de samenwerking voor

een periode van tenminste 3 jaar gecontinueerd en afgesloten met een evaluatie.

2.7 Stamhout s nodig om producten te maken voor de verkoop
De gemeente Weert zal kansen aangrijpen om parkmeubilair te kopen van de Stichting.

Daarenboven ontvangt de Stichting bij verkoop aan de gemeente een aantal kilogrammen

vers hout, gelijk aan het gewicht van het gekochte product vermenigvuldigd met een

factor 5 (indicatief en mits deze hoeveelheden stamhout vrijkomen).

Zodoende maakt de gemeente Weert de continuering van de samenwerking mogelijk, met
enerzijds een toeleverende rol aan de voorkant en anderzijds een aankopende rol aan de

achterkant van het bewerkingsproces.

Kanttekeningen en risico's

1 Samenwerkino Stichting Weerterlandhout en gemeente Weert
De zelfstandige Stichting Weerterlandhout vloeit voort uit Stichting Groen Weert. Enkele

leden en bestuursleden zijn actief voor beide stichtingen. Onlangs hebben collegeleden

een gesprek gevoerd met het bestuur van Stichting Groen Weert om rollen en functies

duidelijk te kunnen scheiden.

- Een overeenkomst stuiten over de afname van kaphout
Kwantitatieve en kwalitatieve garanties kan de gemeente Weert niet geven. Immers, er
worden alleen bomen gekapt die noodzakelijk weggenomen moeten worden. Er zullen

nooit extra bomen verwijderd worden om stamhout te verkrijgen'

De gemeente Weert zal de Stichting Weerterlandhout inzicht geven in de gemeentelijke

kaplijst, zodat SWL tijdig kan aangeven welke bomen geschikt zijn voor verwerking tot
producten. De planning en het vellen blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Aansluitend vervoer en opslag van vrijgekomen stamhout is de verantwoordelijkheid van

SWL.

- Parkmeubels afnemen
Gemeentelijke projectleiders en kartrekkers van ruimtelijke ontwikkelingen worden intern

r"ege!matig en vr"ijblijvend gewezen op de kansen en producten van Weerterlandhout.

Projectleiders, en de plannenmakers en aannemers die daarbij horen, kunnen de

eindproducten van Weerterlandhout afnemen. Het aangeboden product en de prijs worden

dan vergeleken met die van reguliere aanbieders waarna zij gunnen op basis van de prijs-

kwaliteitverhouding.

De afdeling Openbaar Gebied registreert samen met de Stichting het gewicht van het

verkochte product aan de gemeente Weert. De Stichting ontvangt bovenop de

Pagina 2



afgesproken prijs vers hout, gelijk aan het aantal kilogrammen van de producten
vermenigvuldigd met een factor 5 (indicatief).

- Duurzaamheidsboodschap uitdragen
De gemeente gebruikt de website heerlijkweert.nl voor het uitdragen van boodschappen
over duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De Stichting heeft een concepttekst
opgesteld met het verzoek deze op te nemen op de website heerlijkweert.nl

Het maken van een koppeling met onderwijs is vanuit het perspectief van de gemeente
een waardevolle toekomstige aanvulling om de boodschap over duurzaamheid kracht bij te
zetten: een educatief programma met een praktijkonderdeel houtbewerking maakt
wellicht blijvende indruk op jonge mensen.

- Ruimte voor opslag en verwerking
Stichting Weerterlandhout geeft aan nog niet te beschikken over de ideale ruimte voor
opslag en bewerking van hout. De huidige samenwerkingen met bijvoorbeeld de Stichting
Sint Aloysius is een voorlopige oplossing met tal van beperkingen. Het vinden van ruimte
is primair de verantwoordelijkheid van SWL.

- Subsidiemogelijkheden
Op 11 oktober 2OI7 is een incidentele subsidie verleend voor Weerterlandhout ten
behoeve van de startkosten van het burgerinitiatief.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen consequenties voor beheerbudgetten
De financiële consequenties verbonden aan dit collegevoorstel zijn nihil en worden
opgevangen binnen bestaande beheerbudgetten voor het onderhoud van groen en bomen
Stichting Weerterlandhout voorziet zelf in vervoer, opslag en bewerking van het stamhout

Geen consequenties voor kredieten van projecten
De kredieten voor projecten worden niet verhoogd om mogelijk producten van SWL af te
nemen. Projectleider, plannenmakers en aannemers maken binnen de bestaande
budgetten afwegingen om producten van Weerterlandhout tegen betaling af te nemen. Dat
doen zij op basis van prijs-kwaliteitverhouding, passende binnen de beschikbare middelen.

Staatssteun
Het is zaak dat er geen sprake is van staatssteun of onrechtmatigheden in het kader van
aanbestedingen/concessies en concurrentievervalsing. Daarom zal Weerterlandhout via
jaarlijkse rapportages voor de gemeente onderbouwen op welke wijze en door wie het
hout verwerkt wordt en wat de inkomsten en uitgaven zijn. Daarenboven wordt verslag
uitgebracht over de maatschappelijke effecten voor bijvoorbeeld duurzaamheid en
educatie. De gemeente wil ook inzicht in de producten die de Stichting tegen betaling
teruggeeft aan de gemeente: welke producten staan straks in de openbare ruimte,
gemaakt van boomstammen uit Weert?

Duurzaamheid

Door het hout van uitgevallen bomen te gebruiken voor gebruiks- of kunstvoorwerpen
blijft het CO2 in het hout nog vele decennia gevangen (bron www.weerterlandhout.nl)

De activiteiten van Weerterlandhout dragen op authentieke wijze bij aan educatie en de
maatschappelijke boodschap over duurzaam heid.
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Uitvoering/evaluatie

Jaarlijks ambtelijk overleg met Weerterlandhout naar aanleiding van tusserrtijdse jaarlijkse

evaluatie. Na 3 jaar wordt de evaluatie, over de gehele periode 2O2O-2O22, met het

college gedeeld. De afdeling Openbaar Gebied is contactpersoon voor Stichting
Weerterlandhout.

communicatie/ Part¡ci Patie

De Stichting heeft een concepttekst opgesteld met het verzoek te plaatsen op de website
heerlijkweert. nl

Overleg gevoerd met

Intern:
Frank van Kruijsdijk
Jan Ploumen
Tjalle Fijlstra
Renata Bruinsma
Werner Mentens

Extern:
Weerterlandhout

Bijlagen:

1) Concepttekst voor website heerlijkweert.nl, opgesteld door Weerterlandhout.
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