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Motie
V.M.5

Onderwerp: bermen en biodiversiteit

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 7 november 2018,

Overwegende dat:
¡ Er op 7 november 2012 twee moties zijn aangenomen omtrent bermen

in het buitengebied.
o Beide moties het gebruik van bermen behelzen.
r Motie Vl.M.7 specifiek bedoeld was om bermen te verkopen aan Ark-

Natuurontwikkeling.
o Motie Vl.M.L bedoeld was om inzicht te krijgen in het onrechtmatig in

gebruik nemen van bermen.
r Dít onrechtmatig gebruik er toe heeft geleid dat, ook nu nog,

(natuur)percelen niet tot nauwelijks bereikbaar zijn, ook niet door
hulpdiensten bij bv. Natuurbranden.

r De biodiversiteit ernstig onder druk staat.
r Bermen bij het weer op peil brengen van de biodiversiteit een

bela ngrijke rol spelen.
o De gemeente Weert daarom voornemens is om te investeren in bermen en daarmee in de

biodiversiteit.
o Het daarom van belang is dat de eigendomsverhoudingen duidelijk zijn.
o Het rapport omtrent het gebruik van bermen in het buitengebied in het eerste kwartaal

van 2013 uitgebracht had moeten worden en wellicht een update nodig heeft.

Spreekt uit dat:
Beleid om de biodiversiteit in bermen te stimuleren alleen kan slagen als de

eigendomsverhoudingen va n bermen duidelijk zijn.

Draagt het college op:
ln het eerste kwartaal van 20L9 met een plan te komen hoe en wanneer de

eigendomsverhoudingen van bermen hersteld kunnen worden.

En gaat over tot de orde van de dag,

H. Van de Loo

Fractie Weert Lokaal



PâÉU

Motie vr.M.1

Onderwerp: gebruik van bermen

Deraadvan de Weert in d.d.7 november 201

ûverwege,nde dat:
o Er het buitengebied vele zandpadønen wegen zijn die nauweüjks door de ge,lneelrte

behee¡d worden
¡ Dit er in bepaalde gevallen toe heeft geleid dat eeir groot deel van de benneir in

gebruik is genomen door derden
. Dit in bepaalde gevalle,lr er toe heeft geleid dat de breedte van de weg feruggebracht is

van I a 9 meter naar ninder dan 3 a 4 meter
r Hierdoor schade is ontsúaan aan de fl.ora van debemren. Zo is de (beschermde en

zeldzme) koningsvar€n op plaatsen geheel verdwe,ncn

o Dit bij calamiteiten zoals bei:n- en bosbranden kan leiden tot verkeerde inschattingen

en daardoor onnodige schade tot gwolg kan hebben

r Dit in veel gwallen wellicht niet bewust ma¿r wel wedq¡echtelijk is gebeurd

o Hiertegen derhalve handhavend oggetreden moet worden

r Er ook gevallen bekend zijn waarin dit niet leidt tot enig nadeel voor de Ge'meeirte

Weert e,lr dus verkoopvan debe,l:ne,n een overwegingkan rijn
r Door verkoop van de bennen de reserve van het grondbedrijf gedeeltelijk op orde

gebracht kan worde,n

Draagthet college op:

. Te inventarisere,lr waar de wede,rrechtelijk in gebruik zijnde be'men zich bevinden.

¡ De Raad een aanbeveling te doen \ryaår en hoe op te heden tegen de geiroemde

overheding
o Hierover ínhet tweede kwartaal van2013 Þrapporteren

æ gaar. over tot de orde van de dag.

Fractie WEERT Lokaal,

H.J.IV.M. Van De Loo


