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Weert, 21-09-2021 
 
Onderwerp :  Reactie rondvraag commissie Ruimte 22-09-2022 schriftelijke informatie 

op vragen van Fractie Duijsters naar aanleiding van het collegebesluit 
Ondersteuning aanvraag kandidatuur Vlaams Landschapspark.  

 
 

 
 
Leden van de commissie, 
 
Vooruitlopend op de Raadscommissie Ruimte van 22 september as. Zijn vragen gesteld 
door Fractie Duijsters naar aanleiding van het collegebesluit Ondersteuning aanvraag 
kandidatuur Vlaams Landschapspark. 
 

1) De Vlaamse en Nederlandse gemeenten hebben een aanvraag gedaan om erkend 
te worden als Vlaams Landschapspark. Is het verdrag van Aarhus hierop 
toegepast? Zo ja, op welke wijze. Zo nee, waarom niet?  

 
De aanvraag heeft betrekking op het Vlaamse gedeelte van het grenspark Kempen~Broek, 
de steun is uitgesproken door alle partners van het grenspark, waarmee haar kandidatuur 
is versterkt. De steunbetuiging door het college betreft een openbaar stuk. Dus aan de 
toegang tot informatie voor wat betreft deze aanvraag wordt aan voldaan. Die informatie 
heeft betrekking op milieubescherming. Deze zaak kan daar dan onder gerangschikt 
worden.  
Aangenomen mag worden dat de aanvraag c.q. de toewijzing daarvan zal bijdragen aan 
de bewustwording en betrokkenheid van het publiek bij de natuur. En dat past in het 
Verdrag van Aarhus. 
Verder is van belang dat de echte besluitvorming betrekking heeft op Vlaams grondgebied. 
Het betreft voor de gemeente Weert enkel een steunbetuiging in verband met de 
samenwerking in het Grenspark Kempen-Broek. 
 

2) Op welke wijze word er samengewerkt tussen deze gemeenten? Betreft dit een 
samenwerking op alleen bestuurlijk niveau en/of ook op uitvoerend niveau? Zo ja, 
kunt u wat voorbeelden geven zodat wij een beter beeld hiervan krijgen. 

 
De aanvraag werd ingediend door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland voor het 
Vlaamse deel van het Kempen~Broek. In principe heeft deze kandidatuur geen effect op 
het Nederlandse deel van het Kempen~Broek. De Nederlandse gemeenten (maar ook 
andere Nederlandse partners uit het samenwerkingsverband) in het GrensPark 
Kempen~Broek hebben een steunbrief opgesteld om de kandidatuur te ondersteunen 
gezien de jarenlange grensoverschrijdende samenwerking in het gebied.  
 
Als de kandidatuur door de eerste selectieronde geraakt, krijgt het grenspark de opdracht 
om een masterplan en operationeel programma uit te werken. In principe is dit ook enkel 
voor het Vlaamse deel, echter vanuit het samenwerkingsverband dragen we hier aan bij 
en zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk aangehaakt. Aangezien voor de lopende kandidatuur 
om door UNESCO als grensoverschrijdend Biosfeergebied erkend te worden een UNESCO 
managementplan en een (grensoverschrijdend) masterplan opgesteld wordt, zijn deze 
documenten gebruikt voor de aanvraag. Het concept managementplan werd besproken 
met alle 44 partners uit het samenwerkingsverband Kempen~Broek waarin diverse 
sectoren zijn vertegenwoordigd. Het zal binnenkort ook op de website 



 

www.kempenbroekunesco.eu worden gepubliceerd zodat geïnteresseerde burgers het 
kunnen inkijken en kunnen becommentariëren. De verdere verfijning van dit 
managementplan tot op het niveau van concrete acties zal in de (nabije) toekomst op een 
participatieve manier gebeuren. De manier waarop we hierin burgers kunnen betrekken 
wordt nog bekeken. 
 
De samenwerking in het Kempen~Broek gebeurt op bestuurlijk en op uitvoerend niveau. 
De gemeenten en provincies zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in de stuurgroep 
Kempen~Broek en op ambtelijk niveau is er niet alleen een vertegenwoordiging in de 
projectgroep, maar wordt  ook geregeld op het terrein samengewerkt rond concrete 
project. Voorbeelden zijn het project Grensgevallen waarmee we het grensverleden in de 
regio terug beleefbaar willen maken. Met de gemeente Weert werken we samen aan het 
deelproject Weerterbeek en de Bocholter Graven. Meer info is te vinden op 
www.grensgevallen.eu.  
Daarnaast werken we met de gemeente samen aan concrete projecten via de 
Samenwerking Grensgebied De Kempen, het project Wildlife Economy, het UNESCO 
aanvraagdossier, grensoverschrijdende afstemming van de recreatieve routestructuren, 
het samenwerkingsverband De IJzeren Man,…. 
 
 
 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Werner Mentens 
  
  

 


