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Onderwerp 
 
Natuur- en landschapsvisie 2016 
 
Voorstel  
 
1. De Natuur- en landschapsvisie 2016 vast te stellen.  
2. Met het uitvoeringsprogramma Natuur- en landschapsvisie oktober 2016 als    
richtinggevend kader in te stemmen. 
3. De financiële middelen opgebouwd in het Kwaliteitsfonds Buitengebied te koppelen aan 
het uitvoeringsprogramma van de Natuur- en landschapsvisie. 
 
Inleiding  
 
In het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Weert 2025 is het opstellen van de 
Natuur- en landschapsvisie opgenomen. Deze visie ligt nu voor. De Natuur- en 
landschapsvisie is het ambitiedocument waarin uitwerking gegeven wordt aan de doelen, 
opgaven en kansen voor natuur en landschap. De visie wil aanzetten tot participatie met 
en tussen burgers, belangengroeperingen en verenigingen.  
 

De voorliggende Natuur- en landschapsvisie bestaat onder andere uit een onderdeel 02 “ 
Visie” waarin kernachtig is weergegeven welke ambities de gemeente Weert heeft op het 
gebied van natuur en landschap. Op vraag van de Participatiegroep Groen is een 
beschrijving van het streefbeeld van de diverse landschapstypen toegevoegd. Daarnaast is 
een uitvoeringsprogramma bijgevoegd waarin een overzicht aan projecten is opgenomen. 
Aan dit uitvoeringsprogramma worden onder andere de financiële middelen gekoppeld die 
opgebouwd zijn in het Kwaliteitsfonds Buitengebied.   
 
Beoogd effect/doel  
 
Het doel van de Natuur- en landschapsvisie is om nieuwsgierigheid en verwondering op te 
wekken door middel van verhalen en educatie over natuur en landschap, de hoogwaardige 
landschapswaarden te bewaren (schatbewaring) en participatie aan te moedigen.   
Door samen met stakeholders en inwoners deze Natuur- en landschapsvisie op te stellen is 
een proces van interactie en dialoog op gang gebracht. Dit geldt niet alleen in de 
beschrijving van de visie maar ook bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Dit 
proces is nodig om door gebiedskennis en betrokkenheid, de natuurlijke, cultuurhistorische 
en landschappelijke kwaliteiten in de toekomst te behouden, te versterken en te 
verbijzonderen.  
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Argumenten  
  
1.1. De visie is opgesteld met belangengroeperingen en vertegenwoordigers van wijken 
en dorpen.  
Samen met belangenorganisaties, wijk- en dorpsraden, natuur- en plattelandsorganisaties 
en inwoners is gewerkt aan een visie waarin uiteenlopende inzichten en belangen op het 
gebied van ontwikkeling, gebruik en beheer van natuur en landschap dichter bij elkaar 
gebracht zijn. De deelnemers aan de Participatiegroep Groen hebben veel betrokkenheid 
getoond maar zijn logischerwijs niet op alle vlakken eensgezind in hun visie. Het is onze 
taak om hierin een integrale afweging te maken zoals beschreven in de voorliggende 
Natuur- en landschapsvisie. Zie paragraaf communicatie/participatie.  
 
1.2. De Natuur- en landschapsvisie beschrijft de ambitie en het streefbeeld voor natuur 

en landschap. 
De voorliggende visie geeft weer wat voor Weert van belang is op het gebied van natuur 
en landschap in heden en verleden en betrekt daarbij aardkundige, ecologische en 
cultuurhistorische waarden. Dit belang en deze waarden zijn vertaald in vijf ambities en in 
de beschrijving van de streefbeelden van de landschapstypen.  
 
De Natuur- en landschapsvisie bevat de volgende ambities: 

- Verwondering en nieuwsgierigheid opwekken en beleving van natuur en 
landschap stimuleren d.m.v. verhalen en educatie. 

- Bewustwording en betrokkenheid vergroten.  
- Schatbewaring en ontwikkeling van hoogwaardige landschapswaarden en 

toegankelijkheid van de landschappen borgen. 
- Ruimte blijven creëren voor ontwikkelingen in het landschap. 
- Ruimte creëren voor een duurzaam gebruik van het landschap door de 

verbinding te leggen met een klimaatbestendige stad, energietransitie en 
duurzame lokale voedselproductie. 

 
2.1. Het uitvoeringsprogramma vormt een dynamisch overzicht van projecten. 
Het uitvoeringsprogramma van de Natuur- en landschapsvisie geeft uitvoering aan de 
ambities en de wensen die gesteld zijn in de visie. Het overzicht aan projecten en 
onderzoeksopdrachten is een aanzet en vormt een overzicht voor de korte termijn (5 
jaar). Het uitvoeringsprogramma en de financiële uitvoerbaarheid zijn dynamisch 
(voortdurend aan verandering onderhevig, worden aangevuld op basis van nieuwe 
budgetten, trekkers en kansen). Periodieke evaluatie, actualisering en bijstelling van het 
uitvoeringsprogramma en de financiële uitvoerbaarheid zijn noodzakelijk.  Projecten op 
langere termijn worden bij tussentijdse evaluaties toegevoegd.  
Het gemeentelijk uitvoeringsprogramma voor de natuur- en landschapsvisie haakt aan op 
provinciale en rijksopgaven, zoals het PIO (Platteland In Ontwikkeling, het 
uitvoeringsprogramma van provincie Limburg), het Deltaprogramma voor Hoge 
Zandgronden.   Zie verder paragraaf uitvoering/evaluatie. 
 
3.1. De projecten in het uitvoeringsprogramma zijn gekoppeld aan het Kwaliteitsfonds 

Buitengebied en worden aanvullend gefinancierd met overige publieke en private 
middelen. 

Om de ambities te kunnen realiseren, is het van belang te blijven investeren in 
versterking, ontwikkeling en beheer. In de Structuurvisie Weert 2025 is het 
Kwaliteitsfonds Buitengebied als instrument uitgewerkt om te investeren in 
landschappelijke kwaliteit. Uw raad wordt gevraagd dit Kwaliteitsfonds Buitengebied te 
koppelen aan het voorliggende uitvoeringsprogramma van de Natuur- en landschapsvisie. 
Daarnaast worden overige publieke middelen, zoals de Points of Interests (waarover uw 
raad recent heeft besloten), subsidies en fondsen, en private middelen, zoals CZW, 
ingezet om projecten uit te voeren. De in het uitvoeringsplan genoemde financiering wordt 
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als richtinggevend beschouwd. Zie verder de paragrafen financiële gevolgen en 
uitvoering/evaluatie. 
 
Kanttekeningen en risico’s  
 
1.1. De Natuur- en landschapsvisie is geen document met een juridische status.  
De Natuur- en landschapsvisie is een op zichzelf staand beleidsdocument voor de 
landschappelijke ontwikkeling van Weert. De Natuur- en landschapsvisie vormt het 
afwegingskader voor ontwikkelingen die in het bestemmingsplan niet voorzien zijn. Tevens 
is het een inspiratiekader en zorgt het voor een gezamenlijke koers en uitwerking van 
projecten. Op basis van de landschappelijke uitgangspunten kunnen onderdelen verankerd 
worden in nieuwe bestemmingsplannen.  
 
Financiële gevolgen 
 

- De financiering van het voorliggende uitvoeringsprogramma bestaat uit middelen 
die opgebouwd zijn in het Kwaliteitsfonds Buitengebied, als onderdeel van de 
Structuurvisie Weert 2025. Daarnaast worden incidentele middelen, zoals het 
budget Points of Interests €42.000, CZW € 40.000, subsidies en bijdragen van 
derden gekoppeld aan projecten benoemd in het uitvoeringsprogramma. 
Momenteel is een bedrag van € 234.752,80 beschikbaar in het Kwaliteitsfonds 
Buitengebied. De opbouw van dit bedrag is in een afzonderlijke bijlage uiteen 
gezet.  

- Naast de directe investeringen worden voor alle projecten mogelijkheden voor 
cofinanciering en subsidiëring onderzocht, door nauwe samenwerking, 
grensoverschrijdend,  met andere overheden. Op deze manier kunnen zo voor 
gemeenschappelijke doelen financiële middelen samen gebracht worden.  

- De uitgewerkte projectvoorstellen worden voor gemeentelijke besluitvorming 
omtrent financiering en uitvoering voor akkoord voorgelegd aan het college van 
Burgemeester en Wethouders. 

- De verantwoording van de inzet en de middelen binnen deze projecten wordt 
jaarlijks voorgelegd aan de Raad, tezamen met een verslag van de gerealiseerde 
projecten in het voorgaande jaar. 

 
Uitvoering/evaluatie  
 

- Het uitvoeringsprogramma wordt na vaststelling van de Natuur- en 
landschapsvisie met de Participatiegroep Groen verder uitgewerkt en inhoudelijk 
aangevuld. In deze plannen worden de afzonderlijke doelstellingen, de inhoud, 
planning, rol en verantwoordelijkheden, concreet inrichtingsplan (indien aan de 
orde) en eventueel de exploitatie uitgewerkt. De projectenlijst wordt jaarlijks 
geactualiseerd.  

- Een aantal projecten wordt aangejaagd en uitgewerkt door de gemeente Weert 
vanuit het uitvoeringsprogramma. Ook kunnen projecten tot stand komen op 
initiatief van bewoners en door derden, als gevolg van compensatie of vanuit 
andere beleidsterreinen. 

- Ook mensen van buiten de Participatiegroep Groen kunnen afzonderlijk projecten 
indienen die bijdragen aan de doelstellingen van de Natuur- en landschapsvisie.  
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Communicatie/participatie 
  

- De Natuur- en landschapsvisie is tot stand gekomen met belangenorganisaties, 
wijk- en dorpsraden, natuur- en plattelandsorganisaties en inwoners van Weert. 
Hiervoor zijn diverse discussieavonden (zie blz. 7 van de visie), een busexcursie 
naar het Weerter landschap en een thema-avond op het gebied van duurzame 
energie-opwekking en klimaatverandering georganiseerd. De vele inzichten en de 
grote betrokkenheid geven aan dat het van groot belang is om in goed overleg te 
blijven. Door een platform voor dit doel te creëren (minimaal 2x per jaar) en deze 
overlegstructuur in de toekomst te onderhouden (waar andere organisaties of 
bewoners ook op kunnen aanhaken), kan lokale gebiedskennis vergaard worden. 
In het platform wordt het uitvoeringsprogramma uitgewerkt en informatie gedeeld 
over ruimtelijke ontwikkelingen of relevante aspecten die van impact zijn op de 
natuur en het landschap van Weert.  

- De concept Natuur- en landschapsvisie is besproken met de commissie 
Cultuurhistorie. Uit dit overleg zijn aanbevelingen gekomen. De aanbevelingen 
waren gericht op het concreter maken van een herstelplan voor de 
cultuurhistorische elementen in het landschap en de daarbij behorende ambities. 
Daarnaast speelt het oorlogsverleden in de grensstreek een rol in de beschrijving 
van de bijzondere elementen, zoals de Peelraamstelling, schansen en de Graven 
van Bocholt. 

 
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 

1. Natuur- en landschapsvisie 2016 
2. Kaart met landschapstypen 
3. Kaart met Deelgebieden 
4. Eindverslag inspraak (ter informatie) 
5. Uitvoeringsprogramma Natuur- en landschapsvisie oktober 2016.  
6. Overzicht “ voeding”  Kwaliteitsfonds Buitengebied. (ter informatie) 

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



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001324 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18-10-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
 
1. De Natuur- en landschapsvisie 2016 vast te stellen.  
2. Met het uitvoeringsprogramma Natuur- en landschapsvisie oktober 2016 als    
richtinggevend kader in te stemmen. 
3. De financiële middelen opgebouwd in het Kwaliteitsfonds Buitengebied te koppelen aan 
het uitvoeringsprogramma van de Natuur- en landschapsvisie. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 november 2016 . 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


