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Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 - gezonde leefomgeving

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 9 november 2020 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de gemeente Noordoostpolder de gemeenteraad de programmabegroting 2021-2024 heeft 

vastgesteld;
2. in deze begroting ambitie en speerpunten zijn benoemd voor de leefomgeving en de rol van 

water en groen (biodiversiteit);
3. klimaatverandering een grote impact heeft op de leefomgeving van onze inwoners;
4. de WHO normen voor een gezonde leefomgeving heeft opgesteld;
5. de GGD kenwaarden voor een gezonde leefomgeving hanteert binnen de GHOR;
6. er een landelijk plan deltaplan biodiversiteit is,

van mening dat
1. het in tijden van klimaatverandering cruciaal is rekening te houden met de gevolgen hiervan 

bij het inrichten van de leefomgeving van onze inwoners;
2. extreme hitte een directe bedreiging is van de volksgezondheid;
3. wateroverlast schade veroorzaakt en gevaren met zich meebrengt;
4. dat bij inbreiding, uitbreiding en herstructurering rekening gehouden moet worden met deze 

effecten;
5. algemeen op gezondheid en welzijn van mensen, met als gevolg minder druk op de zorg;
6. de Raad voor de Volksgezondheid recentelijk een rapport heeft uitgebracht met 

aanbevelingen voor een gezonde leefomgeving, welke door gemeente Noordoostpolder 
gehanteerd kunnen worden,

besluit de Programmabegroting 2021-2024 gewijzigd vast te stellen onder toevoeging van een 
extra activiteit onder speerpunt 2. Toekomstbestendig voor water en natuur (pag. 24)

2.4 - Wij ontwikkelen een 
normenkader voor het 
klimaatadaptief en natuurinclusief 
inrichten van de leefomgeving, 
waarbij een gezonde leefomgeving 
het uitgangspunt is

In 2021 zetten wij ons in voor een gezonde 
woonomgeving, waarin rekening gehouden wordt met 
de gevolgen van klimaatverandering en de positieve 
bijdrage van groen op de gezondheid. Wij willen 
daarvoor een normenkader hanteren voor toetsing of 
de woonomgeving een positief effect heeft op 
gezondheid en welzijn.______________________________
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