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Onderwerp
Grootschalige bosontwikkeling in Weert.

Voorstel
1. In te stemmen met de ambitie om 20 hectare bos binnen een termijn van 4 jaar te

realiseren.
2. Voor de realisatie van nieuwe bossen een overeenkomst aan te gaan met de Vereniging
tot behoud van Natuurmonumenten.

Inleiding
Klimaatverandering en de invloed van het menselijk handelen drukken een duidelijke
stempel op biodiversiteit en de bescherming van natuurlijke biotopen. Bos- en
natuurgebieden hebben hierbij een heel belangrijke functie in het behoud en de
bescherming van deze natuurlijke systemen. Verder zijn bossen essentieel in het
vastleggen van COz en vormen een belangrijke buffer in het opvangen van
klimaatextremen. Grote aaneengesloten natuurlijke en inheemse bossen zijn recreatief
van bijzondere waarde voor onze eigen inwoners en voor de vele toeristen in deze
omgeving. In de gemeente Weert is voorbije jaren fors geïnvesteerd om deze bossen en
natuurgebieden te ontsnipperen. Deze investering samen met de reeds aanwezige
natuurlijke rijkdom van bos- en natuurgebieden heeft er toe bijgedragen dat Weert is
uitgeroepen tot de Groenste Regio van Wereld.
Ook in de verdere ontwikkeling van bossen en het ontsnipperen van natuurgebieden willen
we als gemeente proactief aan de slag gaan. Zo geven we invulling aan het gemeentelijk
coalitieprogramma door het vergroenen van de leefomgeving en het behoud en versterken
van biodiversiteit. Hiermee leveren we eveneens een bijdrage in het behalen van de
doelstellingen van het Klimaatakkoord.
Natuurmonumenten heeft aangeven dat grootschalige bosontwikkeling wenselijk is indien
dit aangesloten is aan bestaande bosgebieden, zoals in de omgeving van de Laurabossen.
Natuurmonumenten beschikt, in tegenstelling tot de gemeente, over een groot areaal
Weert,
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(agrarische) gronden om bossen op cruciale plekken te ontwikkelen. Natuurmonumenten
is als terreinbeheerder beter in staat om bossen aan te planten en te beheren en heeft
zich bereid verklaard om samen met de gemeente grootschalige bosontwikkeling op haar
terreinen te realiseren.
Bestemmingsolan

Het planvoornemen heeft betrekking op diverse percelen. Zie hiervoor de als bijlage
toegevoegde kaart. De percelen hebben de volgende bestemmingen:
Ei gendom Natu u rmon u me

nten :

Omgeving Laurabossen, sectie AH nrs. 6, 15, 145: Agrarisch
Eigendom Stichting Ark:

Omgeving Laurabossen: sectie Q nr. 63: Agrarisch met waarden - Natuur en
landschapswaarden.

Omgeving Wijffelterbroek: sectie AG nr. 90: Agrarisch, Waarde - Beekdallandschap,
Waarde - Gebied met kwetsbaar reliëf.
Omgeving Heltenbosbrug: sectie AF nrs. 107, 300: Agrarisch, Waarde - Beekdallandschap,
Waarde - Gebied met kwetsbaar reliëf.
Omgeving Krang: sectie AC nr. 144: Agrarisch, Waarde Beekdallandschap.

Beoogd effect/doel
Met de grootschalige bosontwikkeling dragen we bij aan het vastleggen van COz, het
opvangen van fijnstof, buffering in de opvang van klimaatextremen, verbetering van de
biodiversiteit en ontsnippering van bos- en natuurgebieden in de omgeving rond de
Laurabossen.

Argumenten
7.7. Meer inheems bos als bescherming van natuurwaarden
Door de agrarische gronden in gebruik te nemen ontstaat op termijn pioniersbos met
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nagenoeg geen zaden voor een natuurlijk bos voorkomen. Door de bosaanplant met

streekeigen plantmateriaal wordt de bosontwikkeling versneld en gevarieerder. Soorten
die als gevolg van ontginning nagenoeg verdwenen zijn worden aangeplant om zo een
oorspronkelijk natuurbos op termijn te realiseren.

1.2. Geplande start in 2020.
Op basis van het beschikbare plantmateriaal en de beschikbare middelen wordt de ambitie
over meerdere jaren uitgespreid. Natuurmonumenten wil in het najaar van 2020 aan de
slag gaan met de realisatie van 10 hectare bos. Voordat de realisatie kan starten dient de
ruimtelijke procedure afgerond te worden om bossen te realiseren op voormalige
agrarische gronden.
1. Samenwerking met Natuurmonumenten.
Natuurmonumenten wil samen met gemeente Weert invulling geven aan de ambitie om
het bosareaal uit te brelden op gronden ln haar elgendom. Natuurmonumenten stelt ca. 34
ha grond ter beschikking waarop de bosontwikkeling kan plaatsvinden. Deze gronden
betreffen op dit moment hoofdzakelijk agrarisch bestemde gronden. Met de voorgenomen
bestemmingswijziging en de bosaanplant worden deze gronden feitelijk in gebruik
genomen als bos- en natuurgrond waarmee de robuuste natuurverbinding in de omgeving
van de Laurabossen gerealiseerd wordt. Door de samenwerking met Natuurmonumenten
op te zoeken hoeft de gemeente Weert zelf geen gronden aan te kopen. Hiermee is de
investering voor de gemeentelijke ambitie substantieel lager.

2.
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2.2. Bosconvenant Weert
De eerste fase van de ambitie van 20 ha betreft de realisatie van 10 hectare bos binnen 2
jaar. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld met Natuurmonumenten, zie bijlage. De
ambitie om 20 hectare bos binnen 4 jaar te realiseren wordt eveneens vastgelegd via deze
overeenkomst. Hiermee spant de gemeente zich in om de nodige financiële middelen
beschikbaar te stellen voor de realisatie van in totaal 20 ha bos. Zodra de middelen voor
de tweede fase beschikbaar zijn, leggen we dit voor ter besluitvorming aan uw college.
Natuurmonumenten stelt gronden beschikbaar en draagt zorg voor de aanplant en beheer
van het nieuwe bos. Daarnaast is deze overeenkomst nodig om een aanvraag voor
cofinanciering in te dienen bij de provincie Limburg. Verkennende gesprekken bij provincie
Limburg wijzen er op dat er mogelijkheden voor cofinanciering zijn vanuit het 1miljoenbomenplan en via een separate bestuursafspraak. Uitgangspunt voor provincie om
hiervoor in aanmerking te komen is dat de gemeentelijke cofinanciering vastgelegd is.

Kanttekeningen en risico's
Voor de realisatie van de bossen dient een uitgebreide procedure in het kader van de
omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Deze procedure staat open voor bezwaar.
Hierdoor bestaat de kans dat er vertraging in de realisatietermijn ontstaat.
Voor dit project wordt cofinanciering aangevraagd bij provincie Limburg. De uiteindelijke
omvang van dit project wordt mede bepaald op basis van de opgehaalde cofinanciering
waarbij aangegeven kan worden dat tenminste 10 ha zeker wordt gerealiseerd.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De kosten voor het realiseren van 10 hectare bos in lste fase op eigendom van
Natuurmonumenten bedragen € 250.000,-. De gemeentelijke bijdrage hierin bedraagt
€125.000,-. De overige bijdrage ad. €125.000,- wordt na het sluiten van deze
overeenkomst aangevraagd bij Provincie Limburg.
De gemeente draagt zorg voor de vergunningsprocedure. De eenmalige kosten (diverse
onderzoeken) inclusief legeskosten voor deze procedure bedragen € 16.487,-. Hierbij is er
rekening mee gehouden dat de ruimtelijke onderbouwing in eigen beheer wordt
opgesteld.
De gemeentelijke bijdrage ad. € 125.000,- voor bosrealisatie en € 16.487,- voor
leges/onderzoeken (totaal € I41.487,-) komen gedeeltelijk ten laste van het
Kwaliteitsfonds Buitengebied ad. € 20.462,04 en voor het overige Stedelijk Groenfonds,
onderdeel van Vl057 (Voorziening anterieure overeenkomsten zoals weergegeven in
onderstaande tabel).
Budget 1-1-2020
Krediet Natuur- en landschapsvisie

€7'-.176,99

Kwallte¡tsfonds Bu¡tengeb¡ed

€20.462,U

¡iidrage bp Vensteeg

Reservering

nkomsten

Saldo per 14-2020

€,7'-.176,99

€ 8.s00,00

1

r¡tgegeven sloop stallen Bocholterweg 27

€ 8.500,00

rest claim sloop stallen vanu¡t nieuwe
inkomsten € 38.439,84

b&w 31-3-2020 t.b.v. grootschalige
bosontwikkeling lste fase 10 ha
Stedelijk Groenfonds

€20.462,04

ct62.929,t9

c234.398,97
€ 6.610,75
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nog u¡t te geven voor Wijkpark Fatima, b&w

19-11-2019
cnwangen voor Wijkpark Fat¡ma,
Fatimahuis, compensat¡e 3 bomen

€ 1.200,00

netto u¡tgave speeltoestellen Wijkpark
Fat¡ma, b&w 2+3-2020

€5.67t,87

nog te ontvangen uit verkoop gronden

Hegstraat

€t9.778,OO

onwangen voor Stadspark bp.
Woongebieden 2019, Heerlijkheidlaan 2

€ 2.160,00

onwangen voor Stadspark bp.
Woongebieden 2019, Boshoverweg 59

€ 5.400,00

liny Forest, b&w 24-3-2020

€ 7.500,00

nog te onwangen inkomsten grondverkoop
Lidl parkeerplaats

€ 7.s00,00

nog te ontvangen voor stadspark, bp.
Begijnenhofstraat 114 en 13
u¡tgaven grootschalige bosontwikkeling
fase 10 ha, b&w 31-3-2020

€ 33.300,00

lste

€

uitgaven onderzoekskosten/leges 20 ha bos,
b&w 31-3-2020

fotaal

104.537,96

€ 16.487,00
€ 326.038,00

/ìraarvan gereserveerd voor w¡Jkpark Fatlma

€26.852,57

¡vaarvan gereserveerd voor stadspark

€25.527,OO

€ 234.106,38

€L2.282,62

€ 1.200,00

€ 15.769,95

€ 40.860,00

€ 66.38¿00

Natuurmonumenten draagt evenredig bij door agrarische gronden ter beschikking te
stellen voor deze ontwikkel¡ng en zorg te dragen voor de aanplant, het langjarig beheer en
het in stand houden van het nieuwe bos.
Voor dit project zijn we momenteel in overleg met provincie Limburg om te komen tot een
bestuursafspraak voor cofinanciering. De provinciale cofinancieringt zodrc beschikt,
worden aangewend voor het project waarmee de inspanningsverplichting voor de 2de fase
gerealiseerd kan worden.
Het bosbeheer voor de uitbreiding van het bosareaal komen voor rekening van
Natuurmonumenten.

Duurzaamheid
De uitbreiding van het bosareaal in de gemeente Weert met streekeigen plantmateriaal
draagt bij tot de gemeentelijke doelstellingen in het versterken van biodiversiteit.

Uitvoering/evaluatie
De uitvoering van de bosaanplant wordt opgepakt door medewerkers en vrijwilligers van

Natuurmonumenten. In het november 2020 wordt een grote bosplantactie georganiseerd
De betrokkenheid van inwoners en scholen van Weert wordt uitgezocht en uitgewerkt.

Communicatie/ participatie
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Betrokkenheid inwoners en scholen bij de boom/bosplantactiviteiten in de komende jaren
wordt verder u itgewerkt i.o. m. Natuu rmonu menten.

Overleg gevoerd met
Intern:
Ruimte & Economie: Lusan Korten-Kavelaars, Orte Hermus, Marjo Beeren, Marian Arts
VTH : Ingeborg Verschuuren
Financiën: Edward Salman
Extern:
Natuurmonumenten, Rob van Schijndel, Karin de Feijter
Provincie Limburg, René Bijlmakers, Nathalie Obrusnick, Inger Orbons, Lex Hoefnagels
Waterschap, Eric De Wit

Bijlagen:

1.
2.

Bosconvenant Weert
Overzichtskaart percelen bomenplan
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