
  

 

7 september 2020 

Motie: De Nooterhof, dé plek voor Natuur en Milieueducatie 

 

Geconstateerd hebbende dat: 

- De raad in 2019 een plan voorgelegd zou krijgen voor de toekomst van de 

Nooterhof. Dit niet gelukt is waarna het college aangaf dat de raad voor april 

2020 een plan over de toekomst van de Nooterhof zou krijgen. 

- De raad in mei 2020 een memo kreeg waarin staat dat de raad pas in het 

voorjaar 2021 een plan voorgelegd krijgt met daarin de toekomstvisie over  de 

Nooterhof. 

- Natuurorganisaties en honderden vrijwilligers en betrokken Zwollenaren klaar 

staan de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan; 

 

Van mening dat: 

- De Nooterhof een plek moet blijven waar natuur, milieu en gemeenschapszin 

centraal staan, waar Zwollenaren (jong en oud) vertrouwd kunnen raken met 

de natuur en bijpassende thema’s zoals klimaatadaptie en biodiversiteit 

- Ook verenigingen zoals de Milieuraad, KNNV, IVN etc. hier een plek zouden 

moeten kunnen krijgen. 

- De urgentie om een dergelijke plek te creëren groot is gezien de opgaven 

waar de samenleving voor staat: het ontwikkelen van kennis en bewustzijn in 

de samenleving over natuur en milieu is een belangrijke randvoorwaarde voor 

de omslag naar schone energie en een gezond milieu.  

 

Draagt het college op:  

- Om bij de begroting 2021 een toekomstplan incl. benodigde middelen voor te 

leggen dat voldoet aan de volgende randvoorwaarden: 

o De Nooterhof blijft een plek waar natuur en milieu en gemeenschapszin 

centraal staan en leidend zijn; 

o Waar eventuele commerciële activiteiten bovengenoemde functies 

versterken; 

o Waar verenigingen die zich inzetten voor natuur en milieu een plek 

krijgen; 



o De Nooterhof is een plek die ecologisch beheerd wordt. 

o De Nooterhof is dé plek waar Natuur- en Milieueducatie voor 

verschillende doelgroepen georganiseerd wordt. 
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