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MOTIE 2017-07-16H
Onderwerp: Versterking biodiversiteit Noordoostpolder
Deze motie heeft betrekking op 4.2.5 en 4.2.6 de Perspectiefnota

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2019,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de gemeente Noordoostpolder een schone en kleurrijke gemeente wil zijn;
2. er een afname van biodiversiteit plaatsvindt die zich uit in een achteruitgang van 

soortenrijkdom voor zowel flora als fauna;
3. het behoud en herstel van karakteristieke landschapselementen die bijdragen aan 

de bevordering van biodiversiteit een verantwoordelijkheid is van zowel 
grondeigenaren als de gemeente;

4. de bermen en plantsoenen weinig kleurrijk zijn;
5. er weinig diversiteit aan flora in de bermen langs fietspaden, gemeentelijke wegen 

en provinciale wegen staat;

van mening dat
1. bloemrijke bermen en plantsoenen bijdragen aan biodiversiteit en aan het 

leefgebied voor insecten, die erg belangrijk zijn voor landbouw, natuur en onze 
leefomgeving;

2. de bevordering van biodiversiteit bijdraagt aan de uitstraling van onze gemeente 
als toeristische hotspot voor fiets- en natuurliefhebbers en als aantrekkelijke 
vestigingsplaats;

3. gemeentelijk groen een drager is van een groenblauwe door-adering van ons 
landschap;

4. er nog veel onbenutte kansen zijn; natuurlijk groen- en bermbeheer, braakliggende 
terreinen en gevarieerde beplanting zijn bijv. bij uitstek geschikt voor de 
bevordering van biodiversiteit;

5. de gemeente aan bloemrijk bermbeheer zouden moeten doen, evenals agrariërs 
aan akkerrandenbeheer;

6. bij renovatie van fietspaden, wegen, plantsoen (park) en bij het verlagen of 
ophogen van de wegbermen, met geringe extra kosten, het een uitgelezen moment 
is de bermen zo mogelijk te verschralen danwel in te zaaien met een meerjarig 
bloemrijk mengsel;

verzoekt het college in de begroting 2020-2023 op te nemen
1. bij de uitvoering van werken in de openbare ruimte zo mogelijk de biodiversiteit te 

verhogen, en daarbij in het voortraject rekening te houden met de aanliggende 
gebruikers, eigenaren;

2. biodiversiteit, flora en fauna als actief beleidsthema onderdeel uit te laten maken 
van het beleid

en gaat over tot de orde van de dag.
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