Motie Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig bij ontwikkeling Snellerpoort
De raad, in vergadering bijeen op woensdag 17 december 2018, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:





Snellerpoort alles in zich heeft om een blikvanger van de stad te worden en het verdient
om met zorg te worden ontwikkeld;
Na het vaststellen van het ambitiedocument "Snellerpoort, een ander perspectief"
fasegewijs aan de realisatie van de bouwvelden gaat worden gewerkt;
Het coalitieakkoord 2018-2022 de wens wordt uitgesproken meer inspanningen te doen
voor het behoud van biodiversiteit in de gemeente Woerden;
Het de doelstelling van de gemeente Woerden is om in 2050 de leefomgeving
klimaatbestendig te hebben ingericht.

Overwegende dat:







Als gevolg van stedenbouwkundige ontwikkelingen onder andere het aantal huismussen
en gierzwaluwen sinds het eind van de vorige eeuw afgenomen zijn;
De genoemde afname in combinatie met een toenemend duurzaamheidsbesef heeft
geresulteerd in een nieuwe opkomende manier van bouwen: natuurinclusief bouwen,
waarbij bij de bouw van woningen, bedrijfspanden en andere objecten de natuur wordt
geïntegreerd;
Natuurinclusief bouwen biodiversiteit in de stad vergoot. Daarnaast verhoogt het de
geluidsisolatie, luchtzuivering, waterbergingscapaciteit, warmteregulering in het stedelijk
gebied;
Er met betrekkelijk weinig extra werk en middelen al veel bereikt kan worden op gebied
van natuurinclusief bouwen;

Verzoekt het college:
1. Bij de invulling van de bouwvelden natuurinclusief bouwen de ambitie te laten zijn.
2. Voor eventuele meerkosten, die voor natuurinclusief bouwen gemaakt moeten worden
ten opzichte van traditionele bouw, in te zetten op het verkrijgen van subsidie,
bijvoorbeeld vanuit het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
3. Een klimaatrobuuste en ecologisch slim ingerichte openbare ruimte de ambitie te laten
zijn.
En gaat over tot de orde van de dag.
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