Motie Duurzame Stadsparken!
Initiatiefnemers: D66 en ChristenU nie/SG P
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 16 februari 2016 ter bespreking van het
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 en de Raadsinform atiebrief over wateroverlast in de parken.
Constaterende dat,
Het college onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van de wateroverlast in het Wantijpark,
het W eizigtpark en het Wielwijkpark.
Uit de onderzoeken is gebleken, dat de overlast ontstaat na (zware) regenval.
Ook de hoogte van het grondwaterpeil, het waterdoorlatend vermogen van de grond en de
werking van de drainage spelen een rol.
In het Gem eentelijk Rioleringsplan 2016 - 2020 geen middelen voor Hemelwater zijn
opgenomen, de budgetten van Stadsbeheer ontoereikend zijn.

Overwegende dat,
De problematiek van wateroverlast in het Wantijpark, vooral de langzam e afvoer van water,
wordt al vele jaren aangepakt m aar dat voor lange termijnoplossingen, zoals het ophogen van
delen van het park het ontbreekt aan financiële mogelijkheden,
De problematiek van wateroverlast in het W eizigtpark vooral zit in de slechte
waterdoorlatend heid van de toplaag; hiervoor zijn verschillende oplossingen maar het
ontbreekt aan financiële mogelijkheden.
De wateroverlast in het W ielwijkpark via grootschalige herinrichting op afzienbare termijn
wordt aangepakt.
Duurzam e instandhouding van alle stadsparken in Dordrecht van groot belang is.

Van mening zijnde d a t :
Ingrijpende maatregelen voor het duurzaam in stand houden van het Wantijpark en
W eizigtpark noodzakelijk zijn.
Dat de kosten van dergelijke maatregelen in alle Dordtse stadsparken behoren tot de
zorgplicht Hemelwater en zullen moeten worden opgenomen en gefinancierd uit het
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2020

Verzoekt het college:
Alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het Wantijpark en W eizigtpark duurzaam in
stand te houden en deze maatregelen en de benodigde financiële middelen op te nemen in
het G em eentelijke Rioleringsplan.
De Gem eenteraad over de aanpak van de maatregelen en de financiering van de maatregelen
in het 2e kwartaal 2016 te informeren en daarbij ook in te gaan op maatregelen en financiering
in de overige stadsparken (Sterrenburgpark, Park Merwestein, Dubbelsteynpark).

En gaat over tot de orde van de dag.
BVD

