
   

M O T I E  2022-07-
Onderwerp: Gezonde en klimaatadaptieve nieuwbouwwijk

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. binnen de gemeente Noordoostpolder de nodige nieuwbouwplannen op stapel staan;
2. gemeente Noordoostpolder de gronduitgifte verzorgt;
3. klimaatadaptatie van groot belang is bij de inrichting van nieuwe wijken;
4. een groene leefomgeving bijdraagt aan de gezondheid van inwoners;

van mening dat
1. de gemeente maatregelen dient te nemen om klimaatadaptatie te bevorderen;
2. de gemeente een belangrijke taak heeft bij het informeren van de inwoners over 

klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving, om zo bij te dragen aan bewustwording;
3. inwoners zelf in hun eigen omgeving een bijdrage kunnen leveren aan klimaatadaptatie en 

een gezonde leefomgeving;
4. het onderwerp klimaatadaptatie meegenomen dient te worden in de begroting 2023;
5. bewustwording van de inwoners van de gemeente Noordoostpolder een belangrijk onderdeel

van het beleid hierop is;
6. zij hiervoor bij nieuwbouw van hun woning bij uitstek in de gelegenheid zijn, 

verzoekt het college
bij de gronduitgifte voor nieuwbouw, zoals die de komende jaren gepland staat, de inwoners 
die een kavel kopen actief te informeren over de mogelijkheden om hun eigen leefomgeving 
klimaatadaptief in te richten en bij te dragen aan een gezonde en groene leefomgeving

en gaat over tot de orde van de dag.
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