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Onderwerp 
 
Interreg Natuur Inbouw. 
 
Voorstel 
 
1. Kennis te nemen van het projectplan Interreg Natuur Inbouw. 
2. Bij toekenning van de Interreg Subsidie Natuur Inbouw de subsidie te storten in de 
reserve Energietransitie. 
3. Een budget ad € 49.200,- beschikbaar te stellen uit de reserve Energietransitie onder 
voorbehoud van toekenning van de Interreg Subsidie. 
 
Inleiding 
 
De in 2020 vastgestelde Weerter Routekaart Energietransitie geeft richting aan de weg 
naar een eerlijk, kansrijk en groen energieneutraal Weert in 2040. In 2021 is het Actieplan 
2020-2021 behorende bij de Routekaart Energietransitie vastgesteld door de Raad. Het 
hierin gelabelde budget voor biodiversiteit dient nog te worden onderbouwd met een plan 
om het budget daadwerkelijk te kunnen besteden.  
 
Het verduurzamen van bestaande woningen maakt onderdeel uit van de Weerter 
Routekaart Energietransitie binnen het doel: alle woningen zijn aardgasvrijproof in 2030. 
Om het verduurzamen op een eerlijke, kansrijke en groene manier te doen, dient rekening 
gehouden te worden met de biodiversiteit en met gebouwbewonende soorten.  
 
Het Interreg project Natuur Inbouw en bijbehorende subsidie aanvraag sluit aan bij de 
ambitie om de gebouwbewonende soorten een plek te geven. Dit Vlaams-Nederlandse 
projectvoorstel bestaat uit verschillende deelprojecten waarvan het projectplan Interreg 
Natuur Inbouw van de gemeente Weert er een van is. In het project nemen Vlaamse en 
Nederlandse overheden en instanties als de Vogelbescherming en universiteiten deel. 
Gezamenlijk wordt een subsidie aangevraagd binnen de Europese Interreg 
subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling binnen Interreg Vlaanderen-
Nederland. Projectleider van het gehele Interreg project Natuur Inbouw is de Vlaamse 
Overheid, zij coördineert en begeleidt de subsidieaanvraag en zorgt voor de samenhang 
tussen de verschillende deelprojecten. 
 
Relatie tot de strategische visie 
 
Het voorstel speelt in op de waarde: Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit. 
 
Beoogd effect 
 
Het versterken van biodiversiteit in de stedelijke omgeving. 
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Te meten als volgt: 
 
Het aantal nieuwe verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten in Weert.  
 
Beoogd(e) doel(en)  
 
Natuurinclusief verduurzamen. 
 
Te meten als volgt: 
 
Het aantal panden dat is voorzien van inbouwvoorzieningen. 

 
Argumenten  
 
1.1 De energietransitie dient op een groene manier te verlopen. 
Gebouwbewonende soorten als huismus, gierzwaluw en vleermuizen komen in Weert 
veelvuldig voor en vinden in de gebouwen een geschikte plaats om te verblijven en/of om 
zich hier voort te planten. Verbouwingen of na-isolaties van spouwmuren, gevels of daken 
zorgen ervoor dat deze verblijf- en voortplantingsplaatsen verdwijnen. Dit kan 
opgevangen worden door bij verbouwingen en na-isolatie inbouwkasten te plaatsen voor 
gebouwbewonende soorten. Het projectplan Interreg Natuur Inbouw voorziet hierin door in 
eigen gemeentelijke vastgoed inbouwkasten te plaatsen en inwoners te stimuleren om dit 
ook te doen na advisering door de energiecoaches van Warm Wonen in Weert. Op deze 
manier maken we een start met het natuurinclusief maken van de energietransitie. 
 
1.2 Het project richt zich op leren en bewustwording. 
Het project maakt het mogelijk om te leren op welke manier inbouwvoorzieningen voor 
grote groepen gebouwbewonende soorten het best geplaatst kunnen worden. Verder 
maakt het meer particuliere huiseigenaren in Weert bewust van de mogelijkheden in 
natuurinclusief na-isoleren.  
 
2.1 Interreg verdubbelt de gemeentelijke investering. 
Doordat er met cofinanciering wordt gewerkt zal de investering worden verdubbeld door 
Interreg waardoor er meer gerealiseerd kan worden. 
 
3.1 Er zijn middelen nodig voor de uitvoering van het projectplan. 
Voor de uitvoering van het projectplan Natuur Inbouw zijn financiële middelen nodig in de 
vorm van cofinanciering door de gemeente. 
 
3.2 De middelen zijn al door de raad gelabeld. 
Voor het versterken van de biodiversiteit binnen de energietransitie is in het actieplan 
Weerter Routekaart Energietransitie € 25.000,- opgenomen in de reserve Energietransitie.  
  
Kanttekeningen en risico’s  
 
Niet meedoen leidt tot biodiversiteitsverlies bij regulier verduurzamen van gemeentelijk 
vastgoed. 
Indien er geen geld wordt vrijgemaakt voor dit project dan leidt het verduurzamen van 
eigen vastgoed mogelijk tot verlies van biodiversiteit omdat populaties van 
gebouwbewonende soorten na isolatie van de panden geen plek meer vinden. 
  
Financiële gevolgen 
 
Voor de financiering van dit project is in totaal € 49.200,- nodig. De dekking vindt als 
volgt plaats:  
Reserve Energietransitie: € 24.600,- 
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Interreg subsidie: €24.600,-  
 
Participatie 
 
Projectpartners binnen de Interreg project Natuur inbouw hebben gezamenlijk het 
projectplan voor de gemeente Weert opgesteld. De wijze waarop externe stakeholders 
worden betrokken in het vervolgtraject zal nader worden bepaald in overleg met het team 
Communicatie en projectpartners binnen de Interreg aanvraag. 
 
Communicatie 
 
Communicatie naar inwoners tijdens de uitvoering verloopt via de kanalen van Warm 
Wonen in Weert en Heerlijk Weert en via de Warm Wonen Winkel. Op welke wijze dat 
plaatsvindt wordt besloten in overleg met de externe projectpartners en het team 
Communicatie van gemeente Weert. 
 
Planning en uitvoering  
 
Na akkoord op het voorstel vindt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 
plaats en wordt de Interreg aanvraag ingediend vanuit de Vlaamse overheid die hierin 
projectleider is. Eind februari 2023 is bekend of er groen licht is en of er op 1 maart 2023 
gestart kan worden.  
Uiterlijk op 25 november 2022 moet de gemeente Weert de handtekening onder de 
samenwerkingsovereenkomst plaatsen. Uiterlijk 26 november dient de subsidie bij 
Interreg aangevraagd te worden. 
 
Het project is gereed op 28 februari 2026. 
 
Evaluatie 
 
In 2026 ontvangt de raad de evaluatie van het Interreg project Natuur Inbouw via een 
raadsinformatiebrief. 
 
Bijlage(n)  
 
Openbare bijlagen:  

Projectplan Interreg Natuur Inbouw 

 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
A.M.A. Vrijenhoek 

 
 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1809265  
 
Advies raadscommissie  
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad 
als hamerstuk. 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022 
 
 
 
 besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het projectplan Interreg Natuur Inbouw. 
2. Bij toekenning van de Interreg Subsidie Natuur Inbouw de subsidie te storten in de 
reserve Energietransitie. 
3. Een budget ad € 49.200,- beschikbaar te stellen uit de reserve Energietransitie onder 
voorbehoud van toekenning van de Interreg Subsidie. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 november 2022. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


