Motie
Onderwerp: Riooltrappen
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 14 april 2021,
Constaterende dat :








Vergroening van de woonomgeving door 7500 m2 verharding te
vervangen door groen, invloed heeft op de flora en fauna op Moesel;
Er een gescheiden rioleringsstelsel aangevuld met wadi’s voor extra
hemelwateropvang bij extreme omstandigheden wordt aangelegd;
Dit invloed heeft op de biodiversiteit in Moesel;
Uit het onderzoek van Ravon blijkt dat juist in periodes van
wateroverlast, jaarlijks miljoenen kleine zoogdieren en amfibieën een
wrede dood sterven in Nederlandse riolen;
Tijdens de behandeling prioriteitenlijst knelpunten riolering op 23
januari 2019 een concrete toezegging is gedaan om inzichtelijk te
maken op welke plekken de meeste slachtoffers onder amfibieën vallen,
naar aanleiding van de toegezonden rapporten en wat hier tegen
gedaan kan worden;
In de raadsinformatiebrief van 5 december 2019 als conclusie wordt
aangegeven dat er voor nader (veld)onderzoek geen financiële middelen
en personele capaciteit aanwezig is om de aanwezigheid van amfibieën
te bepalen.

Van mening zijnde dat:
 Het onderzoek naar aanwezigheid van amfibieën op Moesel
meegenomen dient te worden bij de wijkgerichte aanpak Moesel 1ste
fase;
 De gemeente Weert capaciteit, kennis en kunde in huis heeft om dit te
onderzoeken aangezien we stadsecologe in dienst hebben;
 Alle in Nederland voorkomende amfibieën beschermd zijn, zodat een
ieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor in het wild levende
dieren en planten;
 Het een taak van de gemeente is om op eigen terreinen en in openbaar
gebeid maatregelen te nemen die voorkomen dat dieren in straatkolken
terecht komen.

Draagt het college op:



Om in Moesel riooltrappen te plaatsen ter voorkoming dat amfibieën en
andere dieren verdrinken in straatkolken.
Dit in samenspraak met Ravon, natuurorganisaties en de rioolbeheerder
te doen.

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

Besluitvorming: verworpen.
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