
GEMEENTE I/tIEERT

Aan:
Raads- en commissieleden

Weert, 15 april 2019

Onderwerp: Toezeggingen commissievergadering ruimte en economie 3 april 2019: Vellen
van bomen in het lJzeren Man gebied.

Beste Raads- en Commissieleden,

Tijdens de commissievergadering ruimte en economie van 3 april 2019 is toegezegd een
aantal vragen over het vellen van bomen in het Ilzeren Man gebied schriftelijk te
beantwoorden. Hieronder beantwoorden wij deze vragen.

Vragen va n fra cti e G o u bet- D u ijste rs:

1. Waarom is het werkplan 2019 pas in maart ter goedkeuring aangeboden en niet voor
7 december 2018?

Het concept werkplan 2019 is in maart 2019 aangeboden. Vanwege de geplande
opruimingswerkzaamheden in de winter 2018-2019 is in het najaar van 2018 aan de
Bosgroep gevraagd hetwerkplan 2019 na de winterwerkzaamheden op te stellen. Dan is
duidelijk herkenbaar waar vervolgwerkzaamheden nodig zijn en kan het werk 2019 op het
detailniveau van het werkplan worden uitgeschreven.

2. Ziin er ambtenaren ter controle van de werkzaamheden ter plekke aanwezig geweest?

Ja, medewerkers van de gemeente Weert controleren ter plekke - in het bos - het
voorbereidende werk van de Bosgroep en het werk in uitvoering van de boswerkers. De
Bosgroep wordt gecontroleerd op haar bleswerkzaamheden (markeren van te vellen
bomen) en de boswerkers worden gecontroleerd op realisatie conform instructie en
gedragscode.

Bovenal voert de gemeente de regie over het werk van de Bosgroep en uitvoerende
boswerkers, onder andere op de aspecten:

. Kwaliteit:. Kwalitatief toetsen van voorbereiding en uitvoering (steekproeven in het
veld) aan de hand van de vastgelegde afspraken in de beheervisie en de
beheerovereenkomst;

¡ Instructie: Toezien (steekproeven in het veld) op het correct en volledig
i nstrueren/faci I iteren va n medewerkers en u itvoerenden ;. Actualiteiten: Bijsturen n.a.v. lokale actualiteiten zoals gewijzigd gebruik,
ontwikkelingen van flora en fauna; gewenste afstemming, communicatie en
i nformatieverstrekki ng ;. Administratief en financieel;

. Wet- en regelgeving;
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. Managementinformat¡e: rapporteren.

Beschermde planten en dieren mogen niet beschadigd of gedood worden. Daarom werken
partijen conform de Gedragscode Bosbeheer en/of de Gedragscode Natuurbeheer en wordt
de wettelijk beschermde flora- en fauna voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden
in kaart gebracht.
. Uitvoerende boswerkers hebben deze kaarten tijdens de uitvoering (digitaal enlof

analoog) bij de hand. De Bosgroep en de gemeente controleren op correct gebruik
tijdens de uitvoering. In de praktijk komt het neer op het vinden van aanvullende
situationele afstemming in het veld over de aanpak en volgorde van het werk:
zogenaamd werkoverleg.

3. Is het mogelijk om het Eendeven uit de pachtovereenkomst van de visvereniging te
halen?

Het college stemde 13 november 2072 in met een huurovereenkomst met visvereniging
Sint Petrus. De overeenkomst loopt tot 3I-12-2024.ln een bijlage zijn alle bevisbare
wateren opgenomen waarvoor Sint Petrus visvergunningen verstrekt. Op de lijst is het
Achtersteven (Eendenven) opgenomen. Wijziging van de lijst is mogelijk indien beide
partijen in onderling overleg instemmen en ondertekenen.

Terugkerende activiteiten zijn nodig om het biotoop Eendenven duurzaam in stand te
houden. Voorbeelden van beheermaatregelen zijn het uitzetten van vis, het tegengaan van
houtige opslag langs de oever en riet maaien om verlanding tegen te gaan'

Visvereniging Sint Petrus is een huurder met een waardevolle bijdrage aan het dagelijks
beheer van de lJzeren Man, met bijzondere aandacht voor de plassen, vennen en sloten.
De leden zetten zich direct in door bijvoorbeeld afvalbakken te ledigen, zwerfvuil te
verwijderen en grootschalige opschoonacties te organiseren. Met het in stand houden van
de visstand wordt de overmatige groei van waterplanten tegengegaan. Dat houd het
biotoop in stand waar de aanwezige bever op af is gekomen.

Vragen.van fractie DUS Weert:

4. Waarom is het werkplan voor het opvolgende iaar niet vóór 7 december ter
goedkeuring aangeboden, besproken en indien noodzakelijk aangepast, zoals in de
b e h ee rsove ree n ko m st sta a t?

Zie antwoord bij vraag 1.

5. Kan er inzicht worden gegeven of er bij het verrichten van de werkzaamheden door de
Bosgroep in de lJzeren Man "social return" heeft plaatsgevonden en vanuit welke
organisaties uit het sociale domein?

In de beheerovereenkomst heeft de gemecnte Weeft de Bosgroep opgedragen om bij de
organisatie en uitvoering van het beheer prioriteit te geven aan het sociaal rendement. Dit
komt tot uiting in het betrekken van lokale vrijwilligers bij het beheer en de inzet van
werkvoorzieningsschappen. Tevens is er regelmatig overleg en samenwerking met
groepen van inwoners, lokale stichtingen en vindt voorlichting en educatie plaats aan
scholen, buurtbewoners en overige geïnteresseerden. Enkele voorbeelden uit 2018 zijn:

. Het betrekken van leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs Widdonckschool bij
boomfeestdag 2018. Ook hielp de Groenploeg van het VSO bij het onderhoud aan de
Landschapselementen.

. Visvereniging Sint Petrus heeft zich ingezet om de door hen gehuurde
oppervlaktewateren te onderhouden, de visstand in stand te houden en voldoende
visplaatsen te behouden. De leden zetten zich direct in door bijvoorbeeld afvalbakken
te ledigen, zwerfvuil te verwijderen en grootschalige opschoonacties te organiseren.
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De recreatieve routestructuren zijn verzorgd door Prio Verve Groen. Ook is door hen
de recreatieve bebording schoongemaakt en zijn waar nodig openstellingsborden
vervangen.
De kinderen en volwassenen verbonden aan PSW (pedagogisch sociaal werk) bieden
regelmatig hun zeer gewaardeerde hulp aan op de Kinderboerderij, in de Ilzeren Man
en rondom het zwembad.

6. Heeft er een controle op het afgevoerd hout plaatsgevonden en komen de afgevoerde
hoeveelheden overeen met de afgesproken hoeveelheden?

Alleen bomen die gemarkeerd (geblesd) zijn om te vellen mogen worden verwijderd uit
het bos. Tijdens het werk in uitvoering is er voortdurend controle door de Bosgroep en de
gemeente op de te vellen bomen.

De Bosgroep bleste de bomen in het najaar van 2018. Tijdens het blessen is tegelijkertijd
een inschatting gemaakt van de hoeveelheid af te voeren hout in m3 en tonnen, Deze
inschattingen worden - tezamen met uitvoeringseisen zoals certificeringen, Gedragscodes
Bos- en/of Natuurbeheer - opgenomen in contractstukken die de Bosgroep namens de
gemeente op de markt zet. De inschrijver die de hoogste vergoeding biedt, voor het
uitvoeren van de boswerkzaamheden in ruil voor het vrijgekomen hout, krijgt het werk
gegund.

De exacte hoeveelheid hout blijkt uiteindelijk uit de weegbonnen. Al het afgevoerde hout
wordt gewogen.

7. Is de llzeren Man volgens de Natuur- en landschapsvisie ook omschreven als een
Stadswandelbos?

De natuur- en landschapsvisie geeft de visie weer over de diverse landschapstypen in de
gemeente Weert, maar zegt niets over de IJzeren man specifiek. Het landschapstype voor
de omgeving van de IJzeren man is getypeerd als droog bos en mozaïeklandschap.

Met vriendelijke g roet,

gebied .
Peter Claassen
Hoofd afdeling




