
 

 

 
 
 
 

 
          AMENDEMENT 

 
Onderwerp: omgevingsvergunning bosontwikkeling 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 23 september 
2020, 
 
Gezien het raadsvoorstel “Omgevingsvergunning Bosontwikkeling”, 
 
Overwegende dat: 

 de natuur- en cultuurhistorie die typerend zijn voor het Weerter 
landschap te summier zijn uitgediept; 

 Weert vanuit zijn verleden een zeer hoogwaardige natuur kent met 
moerassen, natte en droge heides en boerenakkertjes, maar met 
heel weinig bos; 

 in de ecologische quickscan beschermde zoogdieren, vogels en 
reptielen worden vermeld waarvoor ten aanzien van de geplande 
ingrepen de wet Natuurbescherming weliswaar niet wordt 
overtreden; maar die met een veranderde biotoop (bos) in de 
toekomst wél zullen verdwijnen; 

 beheer zich beperkt tot alleen de bosaanplant, en dan nog slechts 
de eerste 3 jaar na aanleg; 

 het accent met name op bossen wordt gelegd bij het vastleggen van 
CO2.  

 
Voegt aan het voorstel toe: 
“onder de voorwaarde dat in de omgevingsvergunning de volgende 
voorwaarden worden opgenomen: 

1. de natuur en cultuurhistorie van het landschap worden onderdeel 
van het voorliggende plan; 

2. voor de gedeeltes die niet aangeplant worden met bos wordt een 
natuurinrichtingsplan gemaakt; 

3. naast bos worden er ook houtwallen aangelegd zodat behoud en 
herstel van de streekeigen identiteit van het landschap, de 
biodiversiteit en de erfgoedwaarden gewaarborgd worden; 



 

 

4. de verdwijnende en te verwachten soorten op basis van de Natura 
2000 lijst of Rode lijst worden meegenomen bij de afweging op 
welke locatie bos en op welke locatie  
andere vormen van natuur worden aangelegd; 

5. Natuurmonumenten wordt verplicht tot actief en blijvend beheer 
zodat bos en openheid van het landschap naast elkaar kunnen 
blijven bestaan; 

6. in de omgevingsvergunning wordt exact vastgelegd om hoeveel 
hectares bos en om hoeveel hectares natuur het gaat en waar deze 
zijn gesitueerd; 

7. vanwege de klimaatdoelstellingen wordt bij de afweging tussen het 
realiseren van bos en andere vormen van natuur, met name natte 
natuur, betrokken de effectiviteit van CO2 opslag van beide vormen 
van natuur; 

 
gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie Duijsters,  
 
K. Duijsters  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitvorming: ingetrokken. 


