
 

 

Motie opstellen criteria Natuurinclusief bouwen en ontwerpen 

 

De gemeenteraad van Woerden bijeen op 12 maart 2020 voor het vaststellen van het 

bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt (Campinaast) 

 

Constaterende dat: 

1. Bij nieuwe bestemmingsplannen in de stedelijke omgeving vaak sprake is van een dichte 

bebouwing; 

2. Stedenbouwkundige plannen zich, in de ontwerpfase, met name richten op technische 

ontwikkelingen; 

3. Als een stedenbouwkundigontwerp ecologisch gezien niet klopt het daarna eigenlijk 

aangepast zou moeten worden; 

4. Om dit te voorkomen een integrale aanpak, reeds in de ontwerpfase, van groot belang is 

5. Bij een dichte stedelijke bebouwing, i.v.m. de leefbaarheid van de woonomgeving, hoge 

eisen worden gesteld aan de ecologische inrichting; 

6. Er bij het ontwerpen van nieuwe bestemmingsplannen, tot nu toe, geen criteria worden 

meegegeven, hoe natuurinclusief bouwen en ontwerpen kan worden ingericht en 

gewaardeerd; 

7. Dit bij partijen, die bij het ontwerp betrokken zijn, onduidelijkheid geeft. 

 

Overwegende dat: 

1. Bij een goede volgorde in de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan eerst een 

robuuste groen/blauw structuur wordt ontworpen en daarna de woongebouwen worden 

ingepast;  

2. Groene en blauwe aders, door en om het plangebied, met aansluitende ecologische 

verbindingen, van groot belang zijn voor de biodiversiteit en dus voor de leefbaarheid  

van de woonomgeving; 

3. Het daarom nuttig en nodig is een ecoloog te betrekken bij de eerste ontwerpen van een 

nieuw bestemmingsplan; 

4. Bij aanvang van het ontwerp criteria t.a.v. natuurinclusief bouwen en ontwerpen worden 

meegeven om duidelijkheid te geven voor alle betrokken partijen;  

 

Verzoekt het college: 

1. Voor het ontwerpen van bestemmingsplannen criteria op te stellen hoe invulling kan 

worden gegeven aan natuurinclusief bouwen en ontwerpen en op welke wijze deze 

worden gewaardeerd; 

2. Deze voorstellen met de gemeenteraad te bespreken voor vaststelling. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Chris van Iersel, LijstvanderDoes 

Jaap van der Does, LijstvanderDoes 

Reem Bakker, Fractie Bakker 


