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Motie - Natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020, gelezen het 

raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024, 

 

Constaterende dat: 

1. Woerden in de komende jaren forse bouwinspanningen heeft gepland; 

2. In het coalitieakkoord 2018-2022 de wens wordt uitgesproken meer inspanningen te 

doen voor het behoud en versterking van de biodiversiteit in de gemeente Woerden; 

3. Het de doelstelling van de gemeente Woerden ook is om in 2050 de leefomgeving 

klimaatbestendig te hebben ingericht. 

 

Overwegende dat:  

1. Als gevolg van de huidige manier van bouwen diverse soorten vogels (onder andere 

huismussen en zwaluwen) en vleermuizen sterk afgenomen zijn; 

2. Natuurinclusief bouwen de biodiversiteit in een stad vergroot. Andere positieve effecten 

Zijn: betere geluidsisolatie, luchtzuivering, warmteregulering en warmtebergings-

capaciteit; 

3. Toenemend duurzaamheidsbesef heeft geresulteerd in een nieuwe manier van bouwen 

i.c. natuurinclusief bouwen; 

4. Er met betrekkelijk weinig extra werk en middelen veel bereikt kan worden op gebied van 

natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen. 

 

Verzoekt het college: 

1. Bij de nieuwe bouwprojecten inzichtelijk te maken hoe klimaatbestendige, ecologische, 

slimme en natuurinclusieve inrichting van de openbare ruimte en de gebouwen mogelijk 

is; 

2. Zijn uiterste best te doen om subsidies te verwerven om natuur inclusief bouwen breed in 

te kunnen zetten; 

3. De raad op logische momenten in te lichten over de vorderingen op dit gebied. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Daphne van der Wind, ChristenUnie/SGP 

Marguerite Boersma, Progressief Woerden 

Tom Boersma, D66 

 

 

 



        
  

2 van 2 

 

Toelichting: 

In de begroting 2021-2024 is het onderwerp natuur inclusief bouwen, ondanks de aangenomen 

motie van 19 december 2019 niet te vinden. Om te zorgen dat dit onder de aandacht van de 

organisatie blijft hebben wij deze motie opgesteld.  

 

 


