AMENDEMENT
Beperking aantal onderzoeken mobiliteit uit reserve energietransitie

Raadsvergadering 14 april 2021, agendapunt 13, Mobiliteitsplan Weert 2030

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 14 april 2021,
gezien het voorstel van het college voor de vaststelling van het Mobiliteitsplan Weert 2030, onderdeel
‘Mobiliteitsplan onttrekking uit budget reserve energietransitie’’
overwegende dat:




mobiliteit een aandeel heeft van 20% van het energieverbruik in Weert,
het college voorstelt om een veelheid van onderzoeken uit te voeren naar maatregelen op het
gebied van mobiliteit, duurzaamheid en verkeersveiligheid, en deze te betalen uit de reserve
energietransitie,

van mening zijnde dat:



het streven om het energieverbruik door mobiliteit in Weert te beperken voortkomt uit het streven naar een energieneutraal Weert in 2040,



de gemeente Weert met haar aandeel in de Regionale energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML 1.0) voldoet aan de eisen van het Nationaal Klimaatakkoord,




beperking van het energieverbruik door mobiliteit daarom wettelijk niet verplicht is,



veranderingen in de mobiliteit wat betreft energieverbruik en duurzaamheid op de eerste plaats
uit technische ontwikkelingen en de samenleving moeten komen, en ook zullen komen,



een deel van de onderzoeken vooral gericht is op de verkeersveiligheid, waarbij beperking van
het energieverbruik en duurzaamheid slechts zijdelings aan de orde zijn,




het uitvoeren van de voorgestelde twaalf onderzoeken niet uitvoerbaar is,

de gemeente wat betreft de bemoeienis met de keuzen van de inwoners op het gebied van mobiliteit niet verder moet gaan dan de wettelijke eisen van de rijksoverheid,

de financiële situatie van de gemeente Weert het niet toelaat om aan de slag te gaan met de
uitkomst van de twaalf onderzoeken en studies,

wijzigt punt 3 van het voorstel als volgt:
de tekst van punt 3 wordt geschrapt en vervangen door; “In te stemmen met de eerste trede van het
uitvoeringsprogramma (2021-2023) en hiertoe € 40.000,- aan te wenden uit de reserve energietransitie
voor het opstellen van een fietsparkeerplan en een proef bewaakte fietsenstalling oud stadhuis (G13 en
G14)”,
en gaat over tot de orde van de dag.
Fractie CDA Weert
Peter Mols

Besluitvorming: ingetrokken.

