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1 lnleiding
Dit uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst Platteland in
Ontwikkel ing Weerterland.

1.1 Algemeen

ln het buitengebied en de overgangszone tussen stedelijk en landelijk gebied zijn nog veel (overheids)
opgaven te realiseren, maar er zijn ook nog veel wensen en ideeën bij de bewoners en gebruikers van
het buitengebied. Hiervoor heeft de Provincie Limburg onder de naam Platteland in Ontwikkeling (PiO)
een nieuwe manier van werken mogelijk gemaakt. Het is een gebiedsgerichte en geïntegreerde
manier van werken in het platteland.

ln deze werkwijze is iedere betrokken partij zelf verantwoordelijk voor de eigen (al dan niet wettelijk
bepaalde) taken en doelrealisatie. De meerwaarde van de PiO werkwijze ligt dan in de synergie
tussen doelen die bereikt kan worden door een goede en intensieve samenwerking op basis van
gelijkwaardigheid.

De ambitie binnen PiO is het realiseren en verbinden van (maatschappelijke) doelen op het vlak van
natuur, water, landbouw, toerisme en recreatie, monumenten, maar ook de samenhang met stedelijke
ontwikkeling, leefbaarheid, duuzaamheid of andere thema's kan aan de orde zijn.

Het doel hierbij is om de door burgers en organisaties gewenste ontwikkelingen en de noodzakelijke
Europese, Rijks en Provinciale ontwikkeling in het gebied op gang te brengen, te stimuleren en te
facilíteren, waarbij de in het gebied aanwezige energie een belangrijk startpunt is.

1.2 PIO Weerterland

PiO Weerterland omvat de gehele gemeenten Weert en Neden¡veert.

Binnen het gebied dat valt onder PiO Weerterland is nog een drietal andere gebiedsprocessen
gaande: mini PiO Weerterbos (uitvoering PAS maatregelen), mini PiO Groote Peel
(afrondingsaankopen) en de Samenwerking Grensgebied de Kempen. Met alle drie wordt ambtelijk
structureel afgestemd en waar mogelijk/noodzakelijk wordt de samenwerking actief opgezocht.

De ambitie in PIO Weerterland is door in gezamenlijkheid de doelen en opgaven te realiseren te
komen tot een gezonde leefomgeving.

2 Programmalijnen en fases
Tijdens bestuurlijke en ambtelijke werksessies en twee streeksessies zijn de ontwikkelingen, wensen
en ambities uit het gebied opgehaald. Deze ontwikkelingen, wensen en ambities worden in projecten
binnen verschillende programmalijnen uitgewerkt. Daarnaast is er ook een aantal ontwikkelingen die
reeds een autonoom proces doorlopen. Om die reden vormen ze een onderdeel van het
uitvoeringsprogramma PiO Weerterland. Dit betekent vooral dat er wordt afgestemd en aangehaakt
daar waar mogelijk.

De volgende program mal ij nen zij n ondersche iden:
A. Ondernemen
B. Klimaat
C. lnfrastructuur
D. Landschap en mensen



E. Randzone
F. Kanalen

De volgende fases worden ondersche¡den:
Fase I zijn de projecten die daadwerkelijk worden opgestart in 2019 of al in uitvoering zijn
Fase 2 zijn de projecten die daadwerkelijk worden opgestart in 2020 en verder.

3 Projecten fase 1

Programmal ijn A Onderne men
A1 Systeemverandering pluimveehouderij
A2 Verbetering landbouwstructuur
A3 Vrijkomende agrarische bebouwing / Asbest
A4 Verbetering bodemvitaliteit met toepassing van groene reststromen
A5 Erfafs¡:uelitrg

Programmalijn B Kimaat
81 Omlegging Raam
82 Haarvaten van het watersysteem
B3 Pilot waterbeschikbaarheid
84 AA-dal zuid

Programmalijn C lnfrastructuu r

Programmalun D Landscnap en mensen
D1 Realisatie goudgroene natuur
D2 Stekelstruwelen
D3 PAS-maatregelen Laurabossen
D4 PAS-maatregelen Kruispeel
D5 Pilot Landschapsfonds
D6 Natte natuurparel Areven/Wijffelterbroek
D7 Natte natuurparel Moeselpeel/Kootspeel
D8 Natte natuurparel De Krang
D9 Natte natuurparel Roeventerpeel

Programmalijn E Randzone
E1 Stadsrandzone Weert-Zuid
E2 Stadsrandzone Boshoven

Programmalijn F Kanalen
F1 Herinrichting Kanaalzone Nedenveert fase 2 en 3

Bovenstaande projecten worden in fase 1 opgestart. ln bijlage 1 zijn de projectformats opgenomen
waarin meer informatie over het project zelf. Bijlage 2 is een overzichtskaart waar de ligging van de
projecten uit fase 1 is weergegeven.

Hieronder een ovezicht van deze projecten met een aantal (financiele) gegevens.

Trekker Totale kostenNr,

A1

A2

Projcct

Systeemvernieuwing
pluimveehouderij -

gebiedsontwerp

Verbetering
landbouwstructuur

Gemeente Weert /
Nederweert /
Leudal

LLTB

€490.000

Waarvan
gesubsidieerd

€400.000

POP3 nog
onbekend

€400.000



A3 Vrijkomende agrarische
bebouwing / asbest

A4 Verbetering bodemvitaliteit
met toepassing van groene
reststromen

A5 Pilot erfafspoeling

Gemeenten /
ondernemers
LLTB

LLTB

PM

€74.656

€ 42.s00

PM

€ s0.000 (fase 1)

€ 35.000

PM

€ 16.000

€ 120.000

€ 20.000

€ 1_30.000

€70t.400

PM

€49.776

POP3, DHZ

PM

geen

PM

geen

€ 8.500

€ 120.000

€ 20.000

€ 100.000

€ 554.400 DHZ

€ 58.500 SKNL

€ 26.550 DHZ

€ 58.500 SKNL

€ 458.355 DHZ

€ 65.000 sKNL

€7L.965 ÐHZ
€ 11.261SKN1

PM

€ 50.000 actieplan
waterrecreatie
provincie Limburg

B1

82

B3

B4

D1

D2

Omlegging Raam

Haarvaten van het
watersysteem
Pilot waterbeschikbaarheid

AA-dalZuid

Realisatie goudgroene
natuur
Stekelstruwelen

D3 PAS-maatregelen

D4 PAS-maatregelen Kruispeel

D5 Pilot Landschapsfonds

Natte natuurparel
Areve n/Wijffe lte rb roe k

Natte natuurparel
Moeselpeel/Kootspeel
Natte Natuurparel De

Krang

Natte natuurparel
Roeventerpeel

Stadsrandzone Weert-Zuid
(fase 1)

Waterproblematiek
Boshoven

Herinrichting Ka naa lzone
Nederweert fase 2 en 3

ProvincieLimburg €4.320.702

Natuurmonu menten
Gemeente
Nederweert
Waterschap
Limburg

Waterschap
Limburg

Gemeente
Nederweert
Natuurmon u menten
Natuurmonu menten
IKL / gemeenten
Weert en
Nederweert
Natuurmonu mentenD6

D7

D8

D9

E1

Ê2

Natuurmonumenten €98.550

Natuurmonumenten €538.355

LimburgsLandschap €94.825

Gemeente Weert € 25.000 PM

F1

Gemeente Weert /
Waterschap
Limburg

Gemeente
Nederweert

PM

€ s60.000

Voor alle projecten in fase 1 zijn de totale kosten voor zover bekend circa €7.716.988.



4 Projecten fase 2

Naast de projecten in fase 1 zijn er nog meerdere doelen, wensen en ambities, die nog niet in een
format zijn uitgewerkt. Hieronder vallen ook veel wensen en ambities die in de streek zelf leven, zoals
tijdens de werksessies en streeksessies zijn genoemd.

Niet dat alle wensen en ambities kunnen uiteindelijk gerealiseerd worden, maar ze zullen zoveel
mogelijk worden gebruikt en kunnen als inspiratiebundel gebruikt worden bij het uitwerken van nieuwe
projecten.

De tot nu toe benoemde projecten in fase 2 zijn

Programmalijn A Onderne men

. Knolcyperus

Programmalijn B Kimaat

. Wb 21 þan 14 Nederweert
¡ WaterretentieWijffelterbroek
. Vliet
. Tungelroysebeek
. Risicodialoog na stresstest
. Bientje
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r Adaptief wegbeheer
. Landbouwroutesbuitengebied

Programmalijn D Landschap en mensen

. Vogelakker oude vuilstort Ospel

. Weertbeek/Altweerterheide
¡ Herenboeren
. Saneren en herinrichting stortlocaties

Programmalijn E Randzone

. WB 21 Heyeroth/Stramproy

Programmalijn F Kanalen

¡ Noordervaart
. Verplaatsingpassantenhaven Budschop
¡ Willemsroute
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a 1: Projectformats fase 1

2: Overzichtskaarta


