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betreffende raadsinformatiebrief inzake aftandeling motie Swalmdal

Geachte leden,

ln de gemeenteraadsvergadering van 12 november 2015 is de motie Swalmdal aangenomen. De
motie roept het college van B&W op tot onderzoek naar de mogelijkheid om de spin-off aan
recreatieve activiteiten binnen het gebied Swalmdal beter te vermaatschappelijken. ln de motie is bij
de constateringen de Bosstraat genoemd als gebied, daarin is vervolgens het onderzoek uitgevoerd
De spin-off is voor het onderzoek opgevat als de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten
op basis van de infrastructuur die in de loop van de jaren is aangelegd en de mogelijkheden van
beheer en exploitatie van de natuur en mogelijke verdienmodellen in dat laatste.

Proces

Om te komen tot een goede afhandeling van de Motie Swalmdal is een uitgebreid traject doorlopen
waarbij veel partijen betrokken zijn. ln de eerste fase is gesproken met de indieners van de motie voor
een andere toelichting. Aansluitend heeft een overleg plaatsgevonden met de provincie, aanleiding
hiervoor was om de term vermaatschappelijking, die zowel in de motie alsook in diverse provinciale
beleidstukken terugkomt, verder te verduidelijken. Daarna zijn diverse partijen betrokken, grotendeels
zoals deze in de motie zijn genoemd. Met deze partijen is o.a. gesproken over de kansen en
randvoorwaarden die ze zien in het gebied, voor vermaatschappelijking, recreatie en promotie. Omdat
de opgave per partij kan verschillen is er voor gekozen om de partijen in te delen in drie groepen. Zo
is gesproken met lokale ondernemers, belangenverenigingen en partijen die vanuit hun professie

bezig z¡n met bos- en natuurbeheer en promotie.

Op verzoek van de ondernemers heeft een extra bijeenkomst plaatsgevonden op locatie. Daarbij zijn
ook diverse praktische zaken uit de omgeving naar voren gekomen. Denk hierbij aan de
fietspadverlichting, maaiwerkzaamheden en de keer- en parkeervoorziening aan de grens. Omdat
deze niet allemaal binnen de afhandeling van de motie passen worden deze zaken separaat
opgepakt.
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lnleiding

Vermaatschaopeliikinq
ln het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is de verankering van de natuur in de maatschappij
als opgave benoemd. ln de Natuurvisie Limburg 2016 is deze opgave verder uitgewerkt. De opgave is
meerledig maar kan sowieso worden uitgesplitst in enerzijds het betrekken van de maatschappij bijde
natuur en anderzijds wordt de maatschappij uitgenodigd om bij te dragen aan de natuuropgaven. Voor
de laatste opgave wordt in de natuurvisie ruimte geboden voor nieuwe verdienmodellen waardoor de
natuur zich deels zelf kan financieren. Aansluitend wordt in de goudgroene natuur ingezet op
kwaliteitsverbetering en gestreefd naar een goede toegankelijkheid waarbij het mogelijk is om een
bijdrage te vragen voor de beleving van natuur.

Afhankelijk van het gebied neemt de provincie een andere rol in. ln goudgroene natuur neemt de
provincie het voortouw, in en rondom de stad, buitengebied, de bronsgroene landschapszones en de
zilvergroene natuurgebieden ven¡vachten ze dat initiatieven door andere partijen worden opgepakt.
Dit houdt dus in dat in de goudgroene natuurzone deze rol kaderstellend en mee-ontwikkelend is en in
de overige gebieden is deze meer uitnodigend en faciliterend.

Swalmdal

Het gebied dat wordt beschreven is gelegen in de omgeving van de Bosstraat, gelegen tussen de
bebouwde kom en de grens met Duitsland. Kenmerkend voor het gebied is de aanwezigheid van de
vrij meanderde Swalm en omliggende bossen. ln het Provinciaal Omgevingsplan Limburg wordt
onderscheidt gemaakt in vier soorten gebieden, namelijk goudgroene natuurzone, zilvergroene
natuurzone, bronsgroene landschapszone en het overige buitengebied. Natura 2000-gebieden zijn
opgenomen in de goudgroene natuurzone. De aanwezige natuurgebieden in deze omgeving zijn
aangeduid als goudgroene natuurzone, de Swalm en directe omgeving is daarnaast ook Natura 2000-
gebied. ln het najaar van 2017 is door de provincie gestart met het actualiseren van het beheerplan
voor het Natura 2000-gebied Swalmdal. Hierin staat welke natuurwaarden beschermd worden en

welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar de relaties die bestaan
tussen de activiteiten in het gebied en de instandhouding van natuun¡raarden. De gemeente

Roermond heeft hier aan deel genomen. ln het eerste kwartaalvan 2018 worden de resultaten
verwacht.

Het merendeel van het bosgebied is in eigendom van de gemeente Roermond en Staatsbosbeheer,
kleine delen zijn in particulier bezit. Eigendommen van de gemeente concentreren zich ten noorden
van de Bosstraat en ten zuiden van de Bosstraat aan de oostzijde van de Kroppestraat.
Staatsbosbeheer heeft eigendommen ten zuiden van de Bosstraat, ten westen van de Kroppestraat is

in eigendom van Staatsbosbeheer.

Resultaten

Recreatie

ln de Bosstraatzijn diverse ondernemers actief. De aard van de ondernemingen varieert. Er is horeca,
een camping, de winkel met Max Verstappen merchandise, het zwembad, een tankstation, een
shiitake kwekerijen een kartcentrum. De bedrijven zijn individuele ondernemers of familiebedrijven.
Het zwembad is een stichting gerund door vrijwilligers. De Max Verstappen store is gekoppeld aan de
webshop van Max Verstappen en volledig gewijd aan formule I piloot Max Verstappen. Max
Verstappen store is landelijk en internationaal regionaal georiënteerd. Het gebied is te bereiken met
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openbaar vervoer, met de fiets en met de auto. Bij de meeste ondernemingen is voldoende
parkeerruimte om het bezoek op te vangen.

ln 2015 is in de hele gemeente een netwerk van knooppuntenroutes gerealiseerd. Zowel voor
wandelaars, fietsers en ruiters zijn doorlopende netwerken gerealiseerd. Bij het realiseren van de
knooppuntenroutes is besloten om de overige routes, met uitzondering van thema routes op te heffen.
ln het Swalmdal zijn nog diverse themaroutes aanwezig, namelijk; TRAP-route (Toeristisch Recreatief
Archeologisch Project), Water Wandel Wereld een natuurleerpad en het landelijke Pieterpad. Gesteld
kan worden dat in de omgeving van de Bosstraat een uitgebreid netwerk aan routestructuren
aanwezig is.

ln samenwerking met het Grenspark maas Swalm Nette wordt gewerkt aan het project

Cultuurgeschiedenis digitaal. Daarin worden buitenmaatregelen getroffen en wordt ook een applicatie
(app) ontwikkeld waarmee de beleving van het Grenspark en dus ook het Swalmdalwordt vergroot.
Momenteelwordt gewerkt aan de inhoud en techniek van deze app, circa 360 objecten worden daarin
verder uitgewerkt die op een later moment zijn te raadplegen.

Ook wordt momenteel onderzocht of het haalbaar is om een mountainbike route te realiseren. Dit
gebeurt in samenwerking met omliggende gemeentes, de Bosgroep Zuid Nederland en Ons WCL.
Aanleiding hiervoor is meerledig, enerzijds zijn er geen mountainbikeroutes en is hier wel behoefte
aan, anderzijds vinden nu regelmatig conflicten plaats met bijvoorbeeld wandelaars, ook wordt er
gemountainbiket in kwetsbare gebieden waardoor ecologie, archeologie of cultuurhistorie worden
beschadigd.

Uit de gesprekken met de betrokkenen blijkt dat er geen behoefte is aan nieuwe recreatieve routes, er
wordt echter niet afkerend gereageerd op het onderzoek naar de mogelijkheid voor
mountainbikeroutes. Ook voor wat betreft de ecologie is het niet wenselijk om het gebied onnodig veel
te doorsnijden, bij het eventueel realiseren van een mountainbikeroute wordt rekening gehouden met
de ecologische kwaliteiten van het gebied.

Welwordt aangegeven dat de ondernemers wisselend profiteren van de aanwezige routes, dit doordat
de start- en eindpunten vaak op één centrale plek liggen. Met name voor de TRAP-route wordt
aangegeven dat de aanduidingen verouderd zijn en er wordt getwijfeld of deze nog juist zijn. De
gemeente zal deze route controleren en waar nodig actualiseren.

Promotie
De Bosstraat is als gebied onderdeel van grotere gehelen. Het Grenspark Maas-Schwalm-Nettetal, de
fietsknooppuntennetwerken, de wandelroutes en de ruiterpaden zijn daar voorbeelden van. ln de
promotie die de VW Midden-Limburg en het Routebureau Noord- en Midden-Limburg voor de
gemeente verzorgen komt het gebied niet als afzonderlijk gebied onder de aandacht, maar steeds als
onderdeel van die grotere gehelen. De Bosstraat op zich zelf is te klein om breed gepromoot te
worden. Dit is ook in relatie tot de omvang van bezoek dat door het gebied kan worden venrverkt.

Als resultaat van de bijeenkomsten is bij de ondernemers een initiatief ontstaan om samen aan
promotie te gaan werken. Met de opening van de Max Verstappen store heeft het gebied een trekker
erbijgekregen die bezoekers van ver buiten de regio naar de Bosstraat haalt. Hierin ligt een kans voor
de gezamenlijke ondernemers. De reis en het verblijf van de bezoekers van de Max Verstappen store
kan worden uitgebreid met het aanbod van de andere ondernemers. Andersom bestaat die kans ook.
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Bezoekers van de andere ondernemers kunnen hun tijdsbesteding uitbreiden met een bezoek aan de
winkel.

Bij de ondernemers bestaan nog vragen over de promotie van de ondernemer op de routes zelf om de
bezoeker opmerkzaam te maken op de nabijheid van de horecagelegenheden. Tijdens de gesprekken
is aangegeven dat herijking plaatsvindt van de toeristische bewegwijzering met de bekende bruine
borden. ln 2019 wordt hiermee gestart.

Vermaatschaopeliikinq & Verdienmodellen

Zoals reeds aangegeven is de opgave voor vermaatschappelijking meerledig. Zowel de doelstelling
om de maatschappij te betrekken bij natuur, als ook de uitdaging om te komen tot bijdragen van de
maatschappijaan natuur komen aan bod.

Door betrokkenen wordt aangegeven dat in het verleden bossen werden beheerd zonder dat er
voldoende aandacht was voor draagvlak van de omgeving of gebruiker. Aangegeven is dat al
tientallen jaren geleden hier een kentering in is ontstaan. Steeds meer gebieden werden opengesteld
en hebben inmiddels een recreatieve infrastructuur. Zo is in het Swalmdal ook een uitgebreide
routestructuur aanwezig. Bijgrootschalige ingrepen in de gemeentelijke bossen worden
belanghebbenden geinformeerd. Werkzaamheden vinden plaats door, of in opdracht van de
gemeente.

ln het gebied zijn een aantal initiatieven die bijdragen aan de omgeving. Zo is door een heemkunde
vereniging in de jaren '90 een TRAP-route (Toeristisch Recreatief Archeologisch Project) geïnitieerd
en in samenwerking met o.a. de gemeente gerealiseerd. Ondernemers beheren hun eigendommen
maar vaak ook direct aangrenzend groen, bijvoorbeeld door het verwijderen van bladafval en het
vaker maaien van de bermen.

De nieuwe ontwikkeling, het bijdragen aan natuur door de maatschappij en het zoeken naar nieuwe
verdienmodellen voor natuur, worden door zowel de ondernemers als de partijen die belast zijn met
bos- en natuurbeheer, recreatie en promotie als onhaalbaar beschouwd. De ondernemers zijn ook niet
op zoek naar grote uitbreidingen van hun ondernemingen, maar richten zich vooral op de kwaliteit van
hun onderneming. Daarbij natuurlijk niet uit het oog verliezend het vergroten van omzet en rendement
binnen de mogelijkheden van de onderneming.

Een verdienmodel dat voor sommige bossen relevant is, de houtoogst, is in het Swalmdal slechts een
van de financieringssporen en niet dekkend. Dit komt omdat het als natuurbos wordt beheerd en
productie van hout bijzaak is en slechts beperkt toegestaan en gewenst. ln de natuurvisie (provinciaal)
staat dat het ook mogelijk is om een bijdrage te vragen voor natuurbeleving. Men is unaniem dat dit
niet bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak, en beschouwd dit als ongewenst.

Het vergroten van de recreatieve waarde door middel van gericht beheer en daarmee ook het
vergroten van het draagvlak wordt als positief ervaren. Nieuwe ontwikkelingen voor recreatie zijn
omschreven bij de paragraaf recreatie en toerisme. Aangegeven wordt dat grootschalige
veranderingen in beleving en recreatie niet noodzakelijk zijn. Een van de kwaliteiten in het gebied is
stilte en rust.
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Conclusies

Geconcludeerd wordt dat op het gebied van vermaatschappelijking geen mogelijkheden voor grote
vernieuwingen worden gezien in het Swalmdal. Nieuwe verdienmodellen worden door de partijen
belast met bos- en natuurbeheer en ondernemers niet gezien. De activiteiten van de ondernemers en
het gebied hebben veelal een relatie met elkaar. Het samenspel van aangelegde infrastructuur en het
rendement van de ondernemingen is in wezen de spin-off van alle investeringen. Bij een gezamenlijke
promotie kan de spin-off toenemen.

Binnen de goudgroene natuurzone zijn initiatieven gebonden aan strikte wet- en regelgeving waardoor
weinig beleidsvrijheid is. lnitiatieven op het gebied van beheer en onderhoud in de gemeentelijke
bossen kunnen gefaciliteerd worden, aanvragen hiervoor zijn er nog niet geweest. Naar aanleiding
van de gesprekken worden deze ook niet verwacht.

Er zijn twijfels over de actualiteit van de TRAP-route, de gemeente neemt het initiatief om deze route
te controleren en daar waar nodig aanpassingen te doen zodat deze weer actueel is.

Als resultaat van de bijeenkomsten is bij de ondernemers een initiatief ontstaan om te komen tot een
betere promotie van het gebied. De ondernemers pakken dit zelfstandig op, de gemeente heeft hier
geen rol in.

Bijtoekomstige investeringen van de gemeente in de Bosstraat is het opportuun en vanzelfsprekend
de ondernemers te betrekken bij de probleemformulering, de planvorming en de uitvoering.

Voor het vermaatschappelijken van recreatieve spin-off worden op dit moment niet meer
mogelijkheden gezien dan de manier waarop de samenwerking op de Bosstraat functioneert. Er is
geen concrete wijze om vermaatschappelijking op een zinnige manier in te zetten in andere
natuurgebieden in de gemeente. De casus Bosstraat heeft vooral aangetoond dat direct en open
contact met ondernemers in het gebied van grote waarde is voor een aanpak met draagvlak,
vruchtbare randvoorwaarden voor de ondernemers en uitleg over mogelijkheden en onmogelijkheden
in beleid.

De afhandeling van de motie heeft lang geduurd, dit als gevolg van de open vraag en brede invulling.
De winst is dat de ondernemers betrokken zijn bij dit proces en er bijtoekomstige ontwikkelingen
duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Wij hopen u hiermede voldoende geinformeerd te hebben

Hoogachtend,

r en wethouders van Roermond,

De burgemeester,

mr. drs Th.L. - de Leest
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BIJLAGE 1

ln het onderzoekzijn vertegenwoordigers van de onderstaande organisaties en ondernemingen
uitgenodigd. Op een uitzondering na hebben alle ook deelgenomen aan gesprekken en
bijeenkomsten.

Pension Groenewoud

Friture Martha

Café de Bosrand

Tankstation Kok

Camping Aan de grens

Eetcafé aan de Grens
Euroindoorkarting Swalmen
Herberg De Bos

Zwembad de Bosberg
Max Verstappen Store
Dorpsraad Swalmen
Milieu en Heemkunde -
Verenging Swalmen
WV Midden Limburg

Ons WCL
Grenspark Maas Swalm Nette
Staatsbosbeheer
Bosgroep Zuid-Nederland
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