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Geachte dames en heren.

Vanavond bespreekt u de Natuur en Landschapsvisie Gemeente Weert 2016.

Als Ecologische Werkgroep Weert Zuid hebben wij erg veel tijd en energie in gestoken in de

Natuur en Landschapsvisie. Desondanks hebben wij erg veel op- en aanmerkingen op de

voor u liggende visie, en wij zíjn niet de enige. Onze op- en aanmerkingen richten zich zowel
op gebied van participatie, als op inhoudelijk gebied. Ook vinden wij het geen goede zaak

dat er zoveel onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de status en de plaats van deze visie.
Op de eerste bladzijde van de visie wordt een antwoord gegeven. We lezen, dat de Natuur
en Landschapsvisie is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Weert
2025. Daarmee vormt ze een op zichzelf staand beleidsdocument, naast de Structuurvisie,
evenals de gebiedsvisie Kempen Broek-lJzeren man, de Kadernota Groen en het
Bomenbeleidsplan. Hierdoor wordt de enorme belangrijkheid en impact van de Natuur en

La ndscha psvisie goed weergegeven.
Naar analogie van de Structuurvisie: deze is voor U leidend. Juridisch en voor burgers is het
Bestemmingsplan leidend. Op dezelfde manier wordt straks de Natuur en Landschapsvisie
voor u leidend. Bovendien wordt ze richtinggevend voor de nieuwe Omgevingswet.
Dat de Natuur en Landschapsvisie belangrijk wordt, bl¡jkt uit het feit dat er nu al naar
verwezen wordt, nog vóórdat de Raad van Weert er een uitspraak over heeft gedaan. We
doelen hier op de voorgenomen realisatie van boscompensatie voor de CZW bij de
Heltenbosdijk.
Wij vragen u dan ook, om zich deze belangrijkheid goed te realiseren. Te vaak wordt deze

belangrijkheid ontkend of gebagatelliseerd. Aan de Participatiegroep Groen is

voorgehouden dat de Natuur en landschapsvisie een "koersdocument" is. En dat hij slechts
richtinggevend is. En dat het dan allemaal niet zo precies hoeft.
Het hoeft echter wél precies !! De Natuur en Landschapsvisie is een beleidsdocument!! En

dat heeft gevolgen voor de inhoud. Zo moeten bv. de kaarten die erin staan kloppen. Nu is
dat nog steeds niet het geval, ondanks dat wij samen met het IVN via onze zienswijzen
reeds de nodige verbetering aan die kaarten hebben bewerkstelligd. Ook anderen dat
hebben gedaan. de kaarten waren toen nog leesbaar omdat er wegen in getekend waren.
De wegen zijn nu weggelaten. Een kaart waarbij de wegen niet zijn ingetekend mist
herkenbaarheid. Voor de gemeenteraad is het daarbij belangrijk dat daardoor haar
controlerende taak zwaar wordt bemoeilijkt.
Ook het niveau van de visie moet in overeenstemming zijn met de belangrijkheid ervan. Wij
vinden het huidige niveau daarvoor te laag. Reeds in onze zienswijze op de Structuurvisie
hebben wij aangegeven dat natuur en landschap van Weert zich lang niet alt¡jd laten
vangen in algemeenheden, zoals "Mozaïeklandschap" erì "Beekdal". Het is juist zaak de zeer
bijzondere natuur en landschap van Weert beter benoemen.



Er zijn zeker stappen in de goede richting gezet. Nu moeten we doorpakken. Een stap in de
goede richting is, dat de bijzondere natuur van zandige heide benoemd is. Echter, hoe het
zit met de beekdalen in Weert is niet nader onder de loep genomen. Het beekdal in Weert
bestaat voor het overgrote deel n¡et uit beekdal, maar uit zeer bijzondere
doorstroommoerassen. Deze hebben een heel andere impact op natuur en landschap.
Hetzelfde kunnen we stellen voor de reeks bijzondere vennen langs het kanaal. Ze staan
zelfs niet op de kaart van de Natuur en Landschapsvisie, terwijl hier toch een Natura 2000
doelstelling op rust.

Over Natura 2000 mag opgemerkt worden dat het een Europese verplichting is die
aangegaan is door Nederland. De verplichting is dus aangegaan op bestuurlijk niveau. Een

gedeelte van die verplichting ligt binnen de grenzen van gemeente Weert. Overheden zijn
schatbewaarder, en hebben die verantwoordelijkheid. Hoewel niet direct op het bordje van
gemeente Weert, ligt hier dus wel degelijk een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Gelukkig
erkent Weert in haar Natuur en Landschapsvisie haar rol als schatbewaarder. Waarbij het
dan wel erg handig is als de schatbewaarder weet wat de inhoud van de schat is die ze

moet bewaren.

Over al deze punten is géén discussie geweest in de Participatiegroep Groen. Evenmin is het
punt "wildernisnatuur" in de Participatiegroep Groen ter sprake gekomen. Het is voor ons

een grote vraag of er bij al die bijzondere natuur die Weert heeft, nog wel behoefte is aan
"wildernis natuur". Deze vraag hebben wij al aangegeven in onze zienswijze op de

Structuurvisie. Omdat deze vraag onbeantwoord is gebleven, evenals onze mening over
doorstroommoerassen en de zwak gebufferde vennen langs het kanaal, hebben wij onze
zienswijze op de Structuurvisie als herhaald en ingelast ingevoerd in onze zienswijze op de
Natuur en Landschapsvisie. Als reactie wordt slechts gesteld dat de onderwerpen wél ter
sprake zijn gekomen. Deze reactie wordt op meerdere van door ons íngebrachte punten
gegeven.

lk hoop dat ik heb aangetoond dat er nog erg veel werk te doen is aan de Natuur en

landschapsvisie. Daarbij ben ik van mening dat dát in de Participatiegroep Groen zou

moeten gebeuren,
De visie is wat ons betreft nog niet rijp voor vaststelling.
Wij vragen u dan ook de voorliggende versie te beschouwen als een voortgangsdocument,
om daarna de Participatiegroep Groen de opdracht te geven dit voortgangsdocument uit te
werken tot een volwaardige Natuur en Landschapsvisie.

lk dank u voor uw aandacht.
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