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Onderwerp: Bewustwording klimaatadaptatie en biodiversiteit
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2020,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het college de raad een Perspectiefnota heeft aangeboden waarin zij verder onderzoek naar
klimaatadaptatie aankondigt en aangeeft meer aandacht voor biodiversiteit nodig te vinden;
2. het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van onze woon-, leef- en werkomgeving om
gemeentelijk beleid en gemeentelijke maatregelen vraagt;
3. droogte en hitte enerzijds en wateroverlast tijdens hoosbuien anderzijds zichtbaar maken dat
deze maatregelen nodig zijn;
4. waterbuffering, gescheiden waterafvoer, vergroening en het bevorderen van biodiversiteit
passende maatregelen zijn in de directe leefomgeving van onze inwoners,
van mening dat
1. klimaatadaptatie en het bevorderen van biodiversiteit start met bewustwording, niet alleen bij
overheden, organisaties en bedrijven, maar ook in de samenleving;
2. bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van duurzaamheid, wonen, openbare ruimte en
verkeer bewustwording van inwoners, wat betreft het belang van klimaatadaptatie en
biodiversiteit, een speerpunt behoort te zijn;
3. niet alleen de gemeente, maar ook organisaties en bedrijven bezig met (nieuw)bouw,
tuinaanleg, renovatie en verhuur hierin een belangrijke rol kunnen spelen;
4. een campagne als Operatie Steenbreek tot nu toe zeer succesvol is gebleken,
verzoekt het college
1. in ieder beleidsplan op het gebied van duurzaamheid, wonen, openbare ruimte en verkeer
aan te geven op welke wijze zij wat betreft klimaatadaptatie en het bevorderen van
biodiversiteit de inwoner
- bewust maakt van de noodzaak tot maatregelen,
- betrekt bij het te ontwikkelen beleid
- uitdaagt om in de eigen leefomgeving maatregelen te treffen die droogte, hitte en
wateroverlast voor zover mogelijk tegengaan en biodiversiteit bevorderen (waar relevant op
het betreffende beleidsterrein);
2. om in het gesprek met projectontwikkelaars, bouwbedrijven, Mercatus e.a. concrete
afspraken te maken over hun rol bij de bewustwording van inwoners op dit gebied en de
invulling daarvan;
3. inwoners te faciliteren en te stimuleren in het ontwikkelen van eigen initiatieven op dit terrein
en voorlichting te geven op welke wijze de inwoner in de eigen leefomgeving actie kan
ondernemen
en gaat over tot de orde van de dag.
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