Begroting 2022

R&E.A.3

Amendement
Sturing ontwikkeling buitengebied
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 4 november 2021;
gezien de tekst in programma 07 volksgezondheid en milieu op pagina 45-46 van de begroting over
buitengebied en landbouw en natuur en landschap (hieronder overgenomen);;
overwegende dat
- de tekst geen kaderstelling en sturing door de raad biedt;
- een door de raad vastgesteld uitvoeringsprogramma buitengebied die kaderstelling en sturing zou
kunnen en moeten geven;
- de raad dit uitvoeringsprogramma niet eerder dan in de loop van 2022 kan vaststellen;
wijzigt de concept-begroting als volgt:

- de tekst over buitengebied en landbouw en natuur en landschap op pagina 45-46 wordt geschrapt;
- in de plaats van de geschrapte tekst onder “Wat willen we bereiken?” komt de tekst “In de loop van
2022 zal de raad een voorstel voor een uitvoeringsprogramma Buitengebied worden voorgelegd.
Op basis van het besluit van de raad zullen activiteiten en projecten op het gebied van
buitengebied en landbouw en natuur en landschap in gang worden gezet.”;

en gaat over tot de orde van de dag.
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C. Beenders

Wat is er aan de hand?

Buitengebied en landbouw
Het landelijk gebied staat voor urgente en uitdagende ontwikkelingen: de kwaliteit van bodem, water,
lucht, biodiversiteit en landschap moet omhoog. Tegelijkertijd staat Nederland voor grote opgaven op
het gebied van landbouw, wonen, klimaat, energie en economie, die moeten worden ingepast in de
beschikbare ruimte. Al deze opgaven vragen om een heldere visie, keuzes en draagvlak voor deze
keuzes. De provincie Limburg heeft onze omgeving aangewezen als één van de drie prioritaire
gebieden in Limburg voor de stikstof- en klimaatadaptatie aanpak.
Natuur en landschap
Aantasting van natuurlijke biotopen, toename van klimaatextremen en toename stikstofdepositie in
natuurgebieden. Ruimtelijke druk op natuur en landschap wordt groter.

Wat willen we bereiken?
Buitengebied en landbouw
Meer diversiteit en kwaliteit in het buitengebied van Weert. Het buitengebied is gebaat bij nieuwe
ontwikkelingen die bijdragen aan een gezonde en veilige omgeving, met meer aandacht voor
verbinding tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners en vrijwilligers die actief zijn
in het buitengebied. Economische innovatie, verbetering van biodiversiteit, waterrobuust,
klimaatbestendig en circulair produceren gaan hierbij samen.
Natuur en landschap
Een robuust ingerichte natuur en landschap met voldoende draagkracht om de gevolgen van
klimaatextremen en het menselijk handelen op te vangen. Samen met organisaties en vrijwilligers

schatten van natuur en landschap beschermen en uitdragen middels educatie. Verder werken aan de
ontsnippering van bos- en natuurgebieden door bosontwikkeling en het leefbaar maken van de
stedelijke omgeving door vergroening in relatie tot het provinciaal 1 miljoen bomenplan.

Besluitvorming: verworpen.

