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Onderwerp 

 
Motie van het lid Boomsma inzake de Voorjaarsnota 2017 (natuurinclusief bouwen). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  
− de nieuwbouw en renovatie van woningen en panden, alsmede het ontwerpen en 

inrichten van de openbare ruimte, veel kansen biedt om de biodiversiteit van de 
stad te vergroten, door de omgeving met vaak ook relatief kleine en goedkope 
maatregelen geschikt te maken voor allerlei soorten dieren en planten, inclusief 
soorten die het thans moeilijk hebben;  

− dat gerealiseerd kan worden door `natuurinclusief’ te bouwen en daar structureel 
aandacht aan te besteden bij ontwerp, inrichting en bouw;  

− daarbij te denken valt aan bijvoorbeeld, neststenen voor huismussen, 
gierzwaluwen en spreeuwen, (inbouw)kasten voor vleermuizen, maar ook aan 
een slimme aanleg van groen en water en de keuze voor bloemen etc.;  

− er op dit moment en de komende jaren veel zal worden gebouwd; 
− natuurinclusief bouwen kan bijdragen aan een klimaatbestendige stad (Rainproof, 

tegengaan van hittestress);  
− natuurinclusief bouwen kan bijdragen aan de ecologische structuur van 

Amsterdam;  
− het op dit moment nog niet zo is dat bij nieuwbouw, renovatie en herinrichting van 

de openbare ruimte structureel de mogelijkheden om natuurinclusief te bouwen 
worden bezien;  

− natuurinclusief bouwen uitnodigt tot beweging en spel en bijdraagt aan de 
schoonheid van de stad en de gezondheid van haar inwoners. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
− Te onderzoeken of en hoe er structureel aandacht kan komen voor het realiseren 

van een ecologische opwaardering middels natuurinclusief bouwen, door dat als 
voorwaarde op te nemen bij de planvorming over nieuwbouw, bij de renovatie van 
bestaande woningen en de (her)inrichting van de openbare ruimte.  

− Daartoe een notitie op stellen en die voor te leggen aan de gemeenteraad. 
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Het lid van de gemeenteraad 
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