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AMENDEMENT 2021-09-21b
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 21.0002126
Onderwerp: Gebiedsmarketing met groene focus
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d.13 september 2021
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het Strategisch Marketingplan Gebiedsmarketing vanavond ter besluitvorming voorligt;
2. dit het kader is voor de inrichting en uitvoering van de gebiedsmarketing van Noordoostpolder;
3. hier nadrukkelijk middellange- en langetermijndoelstellingen voor werk en het aantrekken van
bedrijven aan gekoppeld zijn,
van mening dat
1. de opwarming van de aarde een halt toegeroepen dient te worden;
2. we onszelf de vraag moeten stellen wat we hier in Noordoostpolder kunnen bijdragen om dit
voor elkaar te krijgen;
3. we door het vergroenen en verduurzamen van onze economie door middel van
energiezuinige, energieneutrale en energleopwekkende bedrijven een belangrijke stap kunnen
zetten;
4. het onszelf in de markt zetten als aantrekkelijk vestigingsgebied voor dit soort bedrijven dan
ook grote prioriteit moet hebben,
besluit het voorstel gewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat
aan de volgende passage van het strategisch marketingplan (pagina 12)
Bedrijven
Om bedrijven te verleiden zich in Noordoostpolder te vestigen en huidige bedrijven te behouden
zetten we in op een aantal specifieke clusters. Daarin vergeten we de andere sectoren uiteraard niet.
Ook zij dragen bij aan de lokale economie.
de volgende tekst toe te voegen:
De focus ligt op het aantrekken (en behouden) van innovatieve, duurzaam opererende
bedrijven. Dit draagt bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde en past binnen de
ambitie van Noordoostpolder om in 2030 energieneutraal te zijn.
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