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Afdeling : R&E - Algemeen Raadsvoorstel:
DJ-1445109 

Naam opsteller voorstel : Werner Mentens
W.Mentens@weert.nl / 0495-575353

Zaaknummer:
1418597

Portefeuillehouder : Ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo

Onderwerp

Bosontwikkeling fase 2.

Voorstel

1. Een bedrag van € 125.000 voor de 2de fase van de bosaanplant beschikbaar te 
stellen. 

2. Akkoord te gaan met de besteding van de provinciale subsidie van € 125.000 aan 
de uitvoering van het bomenplan fase 2. 

Inleiding

Op 31 maart 2020 heeft het college ingestemd met de realisatie van 20 ha bos binnen een 
termijn van 4 jaar. Tijdens de raadsvergadering d.d. 23 september 2020 is een verklaring 
van geen bedenkingen afgegeven ten aanzien van de omgevingsvergunning om de 
realisatie van de grootschalige bosontwikkeling mogelijk te maken. De vergunning is 
verleend. Twee beroepen zijn ingediend bij de Rechtbank Limburg en beide ongegrond 
verklaard. Er is een hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Deze procedure loopt 
nog. 

In het voorjaar van 2021 is de eerste 10 ha bos aangeplant op percelen gelegen aan de 
Vetpeelweg. Aangegeven is dat op het moment dat de financiële middelen beschikbaar zijn 
voor fase 2, deze voor besluitvorming voor te leggen. Dat is thans het geval.  

Tijdens de raadsvergadering d.d. 23 september 2020 is een motie aangenomen waarin 
onder andere wordt opgeroepen om strikte voorwaarden op te leggen ten aanzien van het 
beheer, met name de bestrijding van onkruiden. De voorbije periode hebben er diverse 
gesprekken en terreinbezoeken met Natuurmonumenten en LLTB plaatsgevonden. Tijdens 
de gesprekken zijn de randvoorwaarden voor de beheerovereenkomst besproken. Tijdens 
de veldbezoeken is besproken op welke wijze de beheerovereenkomst in uitvoering 
gebracht dient te worden. De ontwikkeling van de bosaanplant en het beheer wordt tijdens 
regulier ambtelijk overleg opgevolgd en besproken. De beheerafspraken zijn ter informatie 
bijgevoegd. 

Beoogd effect/doel

Met de aanleg van bossen dragen we bij aan het vastleggen van CO2, het opvangen van 
fijnstof, buffering in de opvang van klimaatextremen, verbetering van de biodiversiteit en 
ontsnippering van bos- en natuurgebieden in aansluiting op bestaande natuurgebieden. 

Argumenten 
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1.1 Uitvoering fase 2 bosconvenant.
In het bosconvenant overeengekomen met Natuurmonumenten is vastgelegd dat de 
gemeente zich inspant om de financiële middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie 
van 20 ha bos. De voorziening Kwaliteitsfonds Buitengebied bevat voldoende financiële 
middelen om fase 2 van het bosconvenant uit te voeren. Met het ter beschikking stellen 
van de middelen kan de uitvoering hiervan opgestart worden en worden de afspraken 
zoals vastgelegd in het bosconvenant nagekomen.  

2.1 Beschikking cofinanciering provincie Limburg.
Gedeputeerde Staten van provincie Limburg hebben op 18 juni 2020 een bedrag van 
€500.000 gereserveerd voor het bomenplan Weert. € 250.000 hiervan is gereserveerd 
voor de aanleg van bossen in de gemeente Weert. De aanvraag voor de beschikking van 
de gereserveerde middelen is ingediend bij de provincie Limburg.

Kanttekeningen en risico’s 

De omgevingsvergunning is nog niet onherroepelijk. Het beroep tegen de 
omgevingsvergunning is door de Rechtbank Limburg ongegrond verklaard. Er is hoger 
beroep ingesteld bij de Raad van State. Het kan nog langere tijd duren voordat de 
behandeling plaats vindt. Zolang er geen uitspraak is vanuit de Raad van State is de 
vergunning rechtsgeldig en kan er op eigen risico gebruik van gemaakt worden. Verder is 
de bosaanplant niet onomkeerbaar. 

Vele steden, gemeenten en terreinbeheerders hebben inmiddels projecten opgestart om 
bossen aan te leggen. Dit leidt tot schaarste van autochtoon plantmateriaal. Hierdoor kan 
er mogelijk vertraging in de realisatie van de bossen ontstaan.

Financiële gevolgen

De benodigde middelen voor de 2e fase van de Bosontwikkeling ten bedrage van              
€ 125.000,- worden ten laste gebracht van de Voorziening Kwaliteitsfonds Buitengebied 
(V8101). Hieronder is een overzicht van het verloop van de Voorziening Kwaliteitsfonds 
Buitengebied vanaf 1-1-2021 opgenomen. 

onderwerp inkomsten uitgaven
Stand per 1-1-2021 € 95.194,00
Omgevingsvergunning Grote Hegsteeg 31 € 650,00
Omgevingsvergunning Pater Kiggenstraat 5 € 25.000,00
Bestemmingsplan Windpark Weert € 50.745,50
Nog uit te geven 1e fase bosontwikkeling (b&w 31-
3-2020)

€ 20.462,04

Omgevingsvergunning Heikempweg 10 € 3.600,00
Omgevingsvergunning Breijvin 1 € 3.280,00
Te ontvangen inzake omgevingsvergunning 
Blaakvenweg 1

€ 4.170,00

Te ontvangen inzake bestemmingsplan 
Pylsstraatje 2B

€ 15.000,00

Te ontvangen inzake bestemmingsplan 
Rakerstraat 8A

€ 3.600,00

Bosontwikkeling 2e fase € 125.000,00
Cofinanciering provincie Limburg fase 1 en 2 € 250.000,00 € 250.000,00
Totalen € 451.240,50 € 395.462,04
Stand per 21-11-2021 € 55.778,46

De boeking van de te ontvangen en uit te geven subsidie van de provincie loopt via de 
Voorziening Kwaliteitsfonds Buitengebied (V8101). 



Pagina 3

De provincie Limburg heeft een maximale bijdrage van € 250.000,- toegezegd voor de 
Bosontwikkeling in Weert. De financiële bijdrage van de provincie Limburg wordt 
beschikbaar gesteld op basis van concrete uitvoeringsplannen. De aanvraag voor de 
beschikking van de cofinanciering is ingediend bij provincie Limburg. Dit geld wordt via de 
gemeente overgemaakt naar Natuurmonumenten, op basis van de resultaatverplichting. 
Uiteraard gebeurt dit niet voordat de provincie de aanvraag heeft gehonoreerd en de 
middelen naar de gemeente heeft overgemaakt. Het overdragen van de financiële 
middelen gebeurt op basis van gerealiseerde hectares bos. De realisatie hiervan wordt 
vastgelegd waarna de beheerperiode van tenminste 30 jaar in gaat, als voorwaarde vanuit 
het convenant dat gesloten is met Natuurmonumenten.

Uitvoering/evaluatie 

De uitvoering van de bosaanplant wordt opgepakt door medewerkers en vrijwilligers van 
Natuurmonumenten. In het plantseizoen 2022 tot en met plantseizoen 2024 wordt de 2de 
fase van de bosaanleg uitgevoerd op gronden van Natuurmonumenten. 

Communicatie/participatie 

De bosontwikkeling is besproken met Natuurmonumenten, LLTB, Provincie Limburg, 
Waterschap Limburg en gemeenten Nederweert en Leudal binnen de 
gebiedssamenwerking PiO Weerterland.

Bijlagen 

Ter informatie : Beheerafspraken naar aanleiding van bosontwikkeling Weert. 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

drs. M.J.M. Meertens mr. R.J.H. Vlecken
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1445109 

Advies raadscommissie 

-

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021

besluit:

1. Een bedrag van € 125.000 voor de 2de fase van de bosaanplant beschikbaar te 
stellen. 

2. Akkoord te gaan met de besteding van de provinciale subsidie van € 125.000 aan 
de uitvoering van het bomenplan fase 2. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


