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Onderwerp: Gezonde en klimaatadaptieve woonwijken

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. binnen de gemeente Noordoostpolder de nodige nieuwbouwplannen op stapel staan;
2. gemeente Noordoostpolder de gronduitgifte verzorgt;
3. klimaatadaptatie van groot belang is bij de inrichting van nieuwe wijken;
4. dit overigens ook geldt voor reeds bestaande woonwijken;
5. een groene leefomgeving bijdraagt aan de gezondheid van inwoners;
6. de gemeente maatregelen dient te nemen om klimaatadaptatie te bevorderen;
7. het onderwerp klimaatadaptatie meegenomen dient te worden in de begroting 2023,
8. bewustwording van de inwoners van de gemeente Noordoostpolder een belangrijk onderdeel 

van het beleid hierop is,

van mening dat
1. de gemeente een belangrijke taak heeft bij het actief informeren van de inwoners over 

klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving, om zo bij te dragen aan bewustwording;
2. inwoners zelf in hun eigen omgeving een bijdrage kunnen leveren aan klimaatadaptatie en 

een gezonde leefomgeving;
3. zij hiervoor bij nieuwbouw van hun woning bij uitstek in de gelegenheid zijn;
4. maar ook aanpassingen bij hun bestaande woning en tuin kunnen doen;
5. er veel informatie en adviezen beschikbaar zijn, dikwijls echter versnipperd en passief 

aangeboden,

verzoekt het college
1. Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal 2023 met een plan van aanpak te komen dat 

concrete maatregelen bevat om inwoners bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen aan 
een gezonde en klimaatadaptieve inrichting van hun leefomgeving, hen daartoe te stimuleren 
en indien nodig te faciliteren;

2. Hierin in ieder geval op te nemen dat de gemeente bij de gronduitgifte voor nieuwbouw de 
inwoners die een kavel kopen actief en persoonlijk adviseert over de mogelijkheden om hun 
eigen leefomgeving klimaatadaptief in te richten en bij te dragen aan een gezonde en groene 
leefomgeving;

3. Vooruitlopend op het plan van aanpak aan het gestelde onder beslispunt 2 alvast uitvoering te 
geven

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie(s) van: Naam: mdtekening:
ChristenUnie-SGP Gerda Knijnenberg

Voor: j ZLf PM, OUL-<5GP, CDA, C ~PüióA / 6iL , -Dó 6
Tegen: 2

1 V“’/ WD
Besluit gemeenteraad: Aangenomen / vcwvorpcn



Motie 2022-07-15e CU-SGP Gezonde en klimaatadaptieve nieuwbouwwijk

PU - wxswoosrpotocR

W.C. Haagsma 

A.L. Heerspink 

T.E. Langenberg 

Y. Knobbout 

A. Evers 

A. Tuinenga 

Christenunie SGP 

J.W. Simonse 

G.P. Knijnenberg

S. de Boer

Y.M. van der Horst 

G. Lambregtse

T. J. van Dijk

P
J.M. Halma 

J.L.P. van Os 

A. Kromkamp

ft
ONS

D66

M.W. van Wegen

Voor: 24 Tegen: 3 Totaal: 27^ gemernte
NOORDOOSTPOLDER

L.H.M. Lammers 

H.M. Wiedijk 

B.J. Aling 

S.G. Bosman

PVAA - »*0»

L. Mulder 

H. van der Linde

GROENLINKS
NOORDOOSTPOLDER

H.M. Hekkenberg 

S.J. Schrijver

M.B.W. Uitdewilligen 

M. van der Slikke 

M.T. Goelema 

J.B.M. Bus 

L. Geerts


