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De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2020, 
gehoord de beraadslagingen

overwegende dat
1. de gemeente Noordoostpolder een verantwoordelijkheid erkent bij het realiseren van de 

nationaal en Europees vastgestelde klimaatdoelstellingen;
2. in het najaar 2020 een nieuw beleidsplan openbare Ruimte (BOR) aan de raad wordt 

voorgelegd (voorjaarsrapportage pag. 8)
3. er nationaal, provinciaal en Europees door diverse overheden en belangenorganisaties wordt 

ingezet op investeren in biodiversiteit en dat daarbij rekening dient te worden gehouden met 
een juiste balans tussen flora en fauna,

van mening dat
1. Het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Noordoostpolder dienstbaar dient te zijn aan het 

realiseren van de klimaatdoelstelling en dat deze doelstelling mede leidend dient te zien bij 
de keuzes van gemeente Noordoostpolder in de vast te stellen BOR;

2. De gemeente Noordoostpolder het streven naar investeren in meer aanplant voor 
biodiversiteit dient te beogen en de BOR is een prima middelen om daar uitvoering aan te 
kunnen geven,

verzoekt het college
om in het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) dat in het najaar van 2020 aan de raad wordt 
voorgelegd, ook rekening te houden met met investeren in biodiversiteit voor het leveren van 
een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen (o.a. reductie C02),

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

De fractie(s) van: 
PvdA-NOP

D66

ONS-Noordoostpolder

SP

V°on j | C])l\

Tegen: 8 Pu
Besluit gemeenteraad:



Motie 2020-06-14j PvdA/D66/SP/ONS - Biodiversiteit

J.C.M. Goos 

M.T. Goelema

F. P.J. van Erp 

H. Schot 

T.P.R. Groen 

J.B.M. Bus 

Christenunie SGP
S. de Boer

G. P. Knijnenberg

T. J. van Dijk

H. J. Lambregtse 

Y.M. Mahmoud

'pij- SP.
T. van Steen

M. Dieleman

T.G. Hoekstra

D. van Sluijs

A.L. Heerspink #
J. Deen

'P
R. van der Velde

H. Wijnhoud

J.L.P. van Os GROENLINKS
NOOROOOSTPOLOER

B. Wielenga H.M. Hekkenberg

L. Verduin S.J. Schrijver

J. Hofland

M.W. van Wegen

L.H.M. Lammers

B.J. Aling

S. Werkman 4>
Voor: 21 Tegen: 8 Totaal: 29 gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD


