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Swollwacht

Zwolle, 21 januari 2018
Motie vreemd aan de orde van de dag:

Natuurlijke oevers meekoppelkans voor dierenwelzijn
De raad van de gemeente Zwolle, gelezen de beantwoording van de artikel 45 vragen
rondom de situatie reeën Kop van Voorst/Westerveldse Bos, in vergadering bijeen op 21
januari 2018,
Overwegende dat
het college op de hoogte is dat er reeën verdrinken in het Zwarte Water ter hoogte van de
Kop van Voorst;
dat er in Overijssel weliswaar een vrijstelling geldt op ex art. 3.10 Wet natuurbescherming
voor de ree als beschermde soort, maar er wel sprake is van zorgplicht, die inhoudt dat een
ieder doet of juist nalaat wat redelijker wijs gevraagd kan worden om negatieve gevolgen
voor in het wild levende planten en dieren te voorkomen;
het college in de beantwoording van de artikel 45 vragen aangeeft op korte termijn een
aantal maatregelen te nemen om de situatie van de reeën rondom het Zwarte Water te
verbeteren, waarvoor dank;
Het project dijkverbetering Zwarte Water door het waterschap een groter gebied beslaat dan
de visie Zwarte Water; van stadsgracht tot Westerveld; deze motie gericht op dierenwelzijn
ligt hierdoor deels para lel en deels in het verlengde daarvan;
Van oordeel dat
aanvullend hierop bij het project dijkverbetering langs het Zwarte Water meekoppelkansen
liggen voor het waterschap en gemeente voor het verbeteren van dierenwelzijn en
biodiversiteit door natuurlijke oevers;
natuurlijke oevers te water geraakte dieren in staat stellen zichzelf in veiligheid te brengen;
natuurlijke oevers diverse voordelen bieden voor de flora, fauna en biodiversiteit zoals
bijvoorbeeld otters;
Roept het college op om:
Samen met het waterschap te onderzoeken of binnen het project dijkverbetering Zwarte Water
meekoppelkansen liggen om dierenwelzijn en biodiversiteit in het gebied te verbeteren door
natuurlijke oevers.
En gaat over tot de orde van de dag.
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