Toekomstagenda Milieu
2014-2020
Stad met een hart
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Voorwoord
Wie over de toekomst praat, heeft het
over duurzaamheid. Verder kijken dan
naar vandaag de dag. Bewustzijn van
komende generaties. Milieu is een terrein met een verre horizon, van investeringen die zich op lange termijn uitbetalen. Maar ook van de wandeling morgen,
het bezoek aan de kinderboerderij of de
wens om stilte op dit moment.
Met deze Toekomstagenda Milieu bouwen we voort op een stevig fundament
dat in Amersfoort is gelegd. We zijn ons
bewust van wat er speelt in de stad, we
kennen onze wettelijke taken en onderhouden relaties met onze partners in en
buiten Amersfoort.
Deze Toekomstagenda benoemt concrete ambities en doelstellingen. Geen
vage vergezichten, maar duidelijke
stappen en deadlines. Dat mogen inwoners, bedrijven en andere partijen in de
stad van ons verwachten, zoals wij hen

ook erkentelijk zijn voor hun bijdrage en
initiatieven.
Duurzaamheid zit inmiddels in de genen van onze stad. De gemeente is
daarbij een bescheiden speler. Belangrijk is de energie en de ambitie die in de
stad leeft. Als wethouder Duurzaamheid en Milieu ben ik trots op die stevige voedingsbodem. Samen met onze
medewerkers bieden we met deze milieuagenda een heldere koers voor de
toekomst van onze stad.
En niet alleen de inhoud van deze
agenda is de moeite waard, ook aan de
vorm hebben we aandacht besteed. Een
vorm die, vanzelfsprekend, duurzaam
is. Geen papieren nota dus, maar een
digitale editie: met snelle navigatie en
prachtige foto’s uit de stad.
Cees van Eijk
Wethouder Duurzaamheid en Milieu
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We willen droge voeten als het regent, schoon water, vruchtbare
grond en een stabiel klimaat. En we willen betaalbare en duurzame
energie om al die dingen te doen die we willen en nodig hebben.
Dat willen we voor onszelf en voor generaties na ons.

D

at kan, als we wereldwijd krachten bundelen en deze opgaven
gezamenlijk aanpakken. Ook in Amersfoort
moeten we ons steentje bijdragen aan
het terugdringen van klimaatverandering, aan het behoud van biodiversiteit
en aan energie uit duurzame bronnen
als wind, zon en aardwarmte. In Nederland hebben we doelen gesteld en

afspraken gemaakt om deze doelen te
halen. Gemeenten spelen daarbij een
hele belangrijke rol. Zie ook de Tweede
balans van de leefomgeving

Sterk en veerkrachtig
We willen Amersfoort sterk en veerkrachtig maken. Dat doen we via onze
wettelijke taken op het gebied van milieu. We moeten er bijvoorbeeld voor
zorgen dat lucht en bodem aan normen

voldoen die de gezondheid van mens
en dier beschermen. Inwoners moeten
erop kunnen vertrouwen dat risico’s
van het vervoer van onveilige stoffen
beheersbaar zijn. Het is onze wettelijke
taak om nieuwe verontreinigingen te
voorkomen en de biodiversiteit minimaal in stand te houden. Ook op het
vlak van geluid en de inzameling van
huishoudelijk afval geldt deze aanpak
van ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Nieuwe allianties
Naast onze wettelijke taken krijgen we
als gemeente een andere rol. We gaan
nieuwe allianties aan met andere partijen in de stad. We stimuleren initiatieven van anderen en ondersteunen
verbindingen. Steeds meer mensen
beseffen dat de tijd voor actie nu is,
en niet later. Ze nemen steeds vaker
het heft in eigen handen, of het nu
gaat om eigen energieopwekking, het
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verbouwen van voedsel of het organiseren van tijdelijk groen in de wijk. Dit
proces willen we versnellen. Communicatie en samenwerking zijn dan ook
speerpunten in ons beleid. Wij verbinden ons met anderen en we brengen
anderen met elkaar in verbinding.

Toekomstagenda Milieu
Deze Toekomstagenda Milieu bouwt
voort op de ambities voor 2030 uit
het Milieubeleidsplan 2008-2011 (verlengd tot 2013). De Toekomstagenda
Milieu bevat vijf belangrijke thema’s:
1. Gezonde, veilige leefomgeving:
een goed leefmilieu voor jong
en oud
2. Klimaatbestendige stad: we kunnen
een stootje hebben
3. Afvalloze stad: afval is grondstof
4. CO2- neutrale stad:
energievoorziening in eigen hand
5. Groene stad: groen midden in
de samenleving
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Op het gebied van deze thema´s hebben we grote ambities met en voor de
stad. Ons uitgangspunt is dat afval niet
bestaat, alleen waardevolle grondstoffen. We koesteren ons groen en geven
de natuur de ruimte. We besparen op
het gebruik van conventionele energie
en zetten in op duurzame energiebronnen. We zorgen ervoor dat onze stad
de grillen van het klimaat op kan vangen. Het doel is een gezond, veilig en
leefbaar Amersfoort – nu en in de toekomst.

Samenhang en samenwerken
We willen onze ambities waarmaken
en aansluiten bij actuele ontwikkelingen. De lat ligt hoog. Klimaat en (leef)
milieu zijn grenzeloos en ook wij moeten verder kijken dan bestaande hokjes
en afdelingen en over organisatiegrenzen heen. We leggen dwarsverbanden
en nieuwe accenten in onze aanpak.
We benaderen natuur en milieu als één
samenhangend systeem en we zetten
in op (nieuwe vormen van) samenwerking en financiering.
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1

Een gezonde,
veilige
leefomgeving

Een goed leefmilieu
voor jong en oud
8

Een gezonde
en veilige stad

1

Voorop staat dat het gezond en veilig is om in Amersfoort te
verblijven. Als gemeente spannen we ons dagelijks in om te zorgen
dat Amersfoort minimaal voldoet aan milieuwetgeving zoals de
Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder. Dit betekent dat de
basiskwaliteit voor lucht, geluid en externe veiligheid in orde is.
Waar mogelijk is het stiller, schoner en veiliger. Maar we doen méér.

E

en gezonde en veilige stad
is een stad waar je schone
lucht inademt, waar je in de
grond kunt wroeten omdat
je erop kunt vertrouwen
dat de bodem schoon is, waar je prettig
woont omdat bedrijvigheid binnen de
geluidnormen blijft. Een veilige stad is
een stad waar risicovolle bedrijvigheid
in beeld èn onder controle is.

Amersfoort voldoet aan de kwaliteitsnormen voor lucht, geluid, water,
bodem en veiligheid. Dat willen we
graag zo houden en waar mogelijk
verbeteren. Dat gaat niet vanzelf. De
stad ontwikkelt zich voortdurend en
bedrijvigheid neemt toe. Woonhuizen,
winkelpanden, kantoren en bedrijven
delen de schaarse ruimte. Hoe we de
ruimte van de stad gebruiken en inrich-
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ten, heeft altijd gevolgen voor ons leefmilieu. De keuzes die we hierin maken,
baseren we op een zorgvuldige afweging van deze gevolgen en de manier
waarop ze met elkaar samenhangen.
Als gemeente zien we erop toe dat bewoners en bedrijven zich aan de regels
houden. Met de wet in de hand zorgen we dat risico’s aanvaardbaar zijn
èn blijven. We weten waar mogelijke
knelpunten liggen en waar het kan,
pakken we ze aan.

In de Toekomstagenda Milieu leggen
we de lat nog een stukje hoger dan in
het vorige Milieubeleidsplan. We willen minder inwoners blootstellen aan
verkeer- en spoorlawaai en huisvesten
zo min mogelijk kwetsbare groepen
(kinderen en mensen die zichzelf niet
kunnen redden) in de nabijheid van
wegen waarover gevaarlijke stoffen
vervoerd worden.

Duurzaam en vitaal
Amersfoort wil als duurzame, vitale stad een centrum in de regio
zijn. Deze ambitie staat ook in het Verkeer- en vervoersplan.
Sleutelwoorden zijn ‘voorkomen, verkorten, veranderen,
verschonen en verstillen’. Veranderen gaat bijvoorbeeld over
gedragsveranderingen: vaker auto’s delen, meer gebruik maken
van het openbaar vervoer of van ander duurzaam vervoer, zoals
elektrisch rijden. Hiermee voorkomen we ook uitstoot van
vervuilende stoffen en geluid. Voorbeelden van verschonen en
verstillen zijn elektrisch rijden en stil asfalt.
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Onderdeel

Wettelijke taak?

Ambitie 2030

Doelstellingen 2020

Lucht

Ja

Een luchtkwaliteit die
blijft voldoen aan de
landelijke grenswaarden
en gezondheidsklachten
voorkomt.

>> Resultaatsverplichting: de
luchtkwaliteit bij alle woningen
blijft voldoen aan de wettelijke
grenswaarden. Het gaat om
stikstofdioxide (NO2) en fijnstof
(PM10).

Lucht, geluid
en externe
veiligheid

Nee

Verdergaande ambities dan
wettelijke normen voor een
veilige en gezonde stad.

>> In 2017 is een actieplan Stiller,
Schoner, Veiliger vastgesteld en
in uitvoering (zie tekst rechts op
deze pagina).

Geluid

Ja

Woningen met een hoge
geluidsbelasting gaan
we isoleren zodat het
geluidniveau binnenshuis
acceptabel is.

>> We onderzoeken of we subsidie
kunnen krijgen voor het saneren
van woningen met een geluidbelasting tussen 60 en 65dB (de
landelijke zgn. B-lijst woningen).
Als subsidie beschikbaar komt,
wordt gestart met de uitvoering.

De veiligheidsrisico’s zijn
bekend en beheersbaar.

>> Als onderdeel van het actieplan
Stiller, Schoner, Veiliger onderzoeken we of minimale afstanden te hanteren zijn tussen
nieuwe kwetsbare bestemmingen en drukke wegen/ spoorwegen waarover gevaarlijke stoffen
worden vervoerd.

Externe
veiligheid

Ja

Stiller, schoner, veiliger
We hebben in 2012 geluidbelastingkaarten
opgesteld waarin we aangeven hoe de
geluidsituatie is als we kijken naar wegverkeer,
railverkeer en industrielawaai. Op basis hiervan
stelden we in 2013 het actieplan geluid op met
daarin een overzicht van knelpuntlocaties. In
deze Toekomstagenda willen we twee nader
te bepalen knelpuntlocaties daadwerkelijk
aanpakken. Het exacte aantal woningen en
de exacte kosten zijn nog niet bekend. In het
actieplan ‘stiller, schoner, veiliger’ brengen
we dit soort knelpunten in beeld. Op het
moment dat ergens een ontwikkeling plaats
vindt, kunnen we dan een integrale oplossing
bedenken waarin we geluid, luchtkwaliteit en
veiligheid meenemen. Ook voor de uitwerking
van dit actieplan vragen we budget.
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2

Een klimaatbestendige stad

Een veerkrachtige stad
kan een stootje hebben
12

Een klimaatbestendige stad

2

Een klimaatbestendige stad houdt rekening met de gevolgen van
klimaatveranderingen: droogte, hitte, overstromingen, wateroverlast
en veranderingen in biodiversiteit. Amersfoort wacht niet af, maar
anticipeert bij de inrichting en het beheer van de stad op het grilliger
worden van het klimaat. Daarbij kijken we niet alleen naar de kosten
die dit met zich meebrengt, maar ook naar de kansen en de baten.

K

limaatverandering is een
van de drie grote mondiale
milieuopgaven
waar we voor staan. Zo
langzamerhand dringt
het tot iedereen door dat het klimaat
verandert. Ook dicht bij huis hebben
we er mee te maken. Op veel plaatsen
in Nederland kan het riool de extreme
neerslag niet verwerken, met ondergelopen straten en kelders als gevolg. We
hebben vaker te maken met extreme
warmte of droogte.

Programmatische aanpak
De complexiteit van de problematiek vraagt om een goede coördinatie
en onderlinge afstemming tussen de
verschillende beleidsvelden (Milieu,
Stedelijk Beheer, Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Wonen en Projectontwikkeling), maar ook met betrokken partijen buiten de gemeente zoals
het waterschap. Met het waterschap
ontwikkelden we in het project De Natuurlijke Alliantie een methode om bij
de inrichting van de ruimte in te spelen
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op de effecten van klimaatverandering. Daarom willen we dit thema via
een programmatische aanpak invullen
en uitvoeren.

Het gebied bepaalt
Bij de inrichting en het beheer van de
stad houden we rekening met het veranderende klimaat. Voortaan bepalen
de eigenschappen van het gebied hoe
we het aanpakken. Een simpel voorbeeld: ligt een gebied laag, dan houden
we rekening met mogelijke wateroverlast bij de ontwikkeling van gebouwen
in en functies van het gebied.
We treffen maatregelen om op voorhand de gevolgen van het extremere
en onvoorspelbare klimaat op te vangen. We zorgen bijvoorbeeld voor voldoende groen en bomen, zodat we
goed beschut zijn tegen de felle zon.
Voor het teveel aan water organiseren
we waterbuffers en waterbergingsgebieden.

Preventie
Preventie is belangrijk. Bij het ontwerpen
en inrichten van gebouwen en gebieden
letten we erop dat het energie- en
waterverbruik zo laag mogelijk is, dat
de hitte weg kan en tijdelijk opgeslagen
wordt, of dat juist optimaal gebruik
wordt gemaakt van de wind voor
koeling. Uiteraard worden materialen
hergebruikt.

Samenhang
Voor het klimaatbestendig maken van
de stad is het noodzakelijk om inrichtingsvraagstukken in samenhang te
bekijken. Wat is van belang voor een
optimale inrichting van de ruimte?
Welke bijdrage levert een project aan
de verbetering van de structuur van
bodem, water en groen? Wat we doen
voor een klimaatbestendige stad sluit
aan op het programma Groene stad
dat eind 2015 afloopt. Onze uitgangspunten leggen we vast in onder meer
de visie op water in de stad.
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Ecosysteemdiensten
We willen de samenhang en samenwerking versterken. Daarom gaan we vanuit
de verschillende beleidsdisciplines samen
met provincie, regio, waterschap, waterbedrijf en anderen op zoek naar de mogelijkheden en baten van ecosysteemdiensten
waar de regionale economie van profiteert.
Voorbeelden van ecosysteemdiensten zijn
schone lucht, zuiver water, opslag van koolstof, maar ook ontspanning en recreatie.
Kijk hier voor meer informatie over ecosysteemdiensten. Omdat klimaatbestendigheid een relatief nieuw thema is, willen
we actief kennis en ervaring delen met
inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en
maatschappelijke organisaties.

Onderwerp

Wettelijke taak

Ambitie 2030

Doelstellingen 2020

Water

Ja

In de hele stad is het water van goede kwaliteit.
Voldoende doorstroming
in het watersysteem.
Geen grondwateroverlast.
Overstromingskans van
hooguit één keer in de
100.000 jaar.

>> Visie op Water in de stad.
>> Gezamenlijke regionale lobby voor
versterking Grebbedijk.
>> Onderzoek naar kwaliteitsverbetering oppervlaktewater en grondwater.
>> Platform voor delen kennis en
ervaring met bewoners, bedrijven,
kennisinstituten, overheden, maatschappelijke organisaties

Natuur en
biodiversiteit

Ja

Geen schade aan natuur door vernatting of
verdroging. Toegenomen
biodiversiteit t.o.v. 2015.

>> Onderzoek naar knelpunten en kansrijke blauwe en groene maatregelen.

Klimaat
(-adaptatie)

Nee

Geen hitte-eilanden
in de stad.

>> Uitvoeren klimaatstress-test, ontwikkelen Hittekaart.
>> Opstellen risicobeheerplan: actief
communiceren over lokale gezondheidsrisico’s rondom water en hitte.
>> Opstellen van concrete beleidsdoelen voor verharding en daaraan
gekoppelde instrumenten om dit
tegen te gaan.

Ecosysteemdiensten

Nee

Optimaal benutten van
ecosysteemdiensten.

>> Financieringsconstructies voor
klimaatbestendige oplossingen voor
bodem, water en groen.

Risico´s beheersen
Risico’s verminderen we door ze allereerst
in kaart te brengen. We maken een risicobeheerplan en hittekaarten. Ook gaan we
concreet aan de slag door gezamenlijk te
lobbyen voor het versterken van de Grebbedijk en het voorkomen van schade aan
natuur door vernatting of verdroging.

Klimaatbestendige stad
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3

Een afvalloze
stad

Afval is grondstof
16

Een afvalloze
stad

3

Amersfoort wil een afvalloze stad worden. Dit betekent op
een andere manier omgaan met afval- en grondstoffen. Ons
uitgangspunt is: afval bestaat niet, afval is grondstof. In plaats
van afval op te halen, gaan we waardevolle grondstoffen
inzamelen. Wat bedrijven en inwoners zelf niet meer willen
gebruiken, eindigt niet meer vanzelf op de afvalberg. Daarbij
gaat het zowel om het beter scheiden van huishoudelijk afval als
bijvoorbeeld het hergebruik van bouwmaterialen.

Spaarzaam is beter
Als de afvalproductie van Amersfoortse
huishoudens blijft toenemen, gaat dit
op den duur ten koste van de kwaliteit
van leven in de stad. Bij spaarzamer gebruik van grondstoffen snijdt het mes
aan twee kanten: we leggen minder
beslag op schaarse grondstoffen en
dringen tegelijk de vervuiling van onze

omgeving terug. Afval bestaat niet,
enkel een verzameling waardevolle
grondstoffen.
In 2013 boden inwoners 53 procent
van het afval gescheiden aan. Om te
zorgen dat dit substantieel stijgt, denken we na over een andere organisatie
van de afvalinzameling. Uitgangspunt
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hierbij is het stimuleren van de gescheiden inzameling van waardevolle grondstoffen (groente- fruit- en tuinafval (gft),
papier en kunststof verpakkingsafval) en
het verkleinen van de hoeveelheid restafval. In 2014 leggen wij de gemeenteraad
een nieuwe manier van inzamelen voor.
Natuurlijk is dat wennen voor alle betrokkenen. Daarom maken we dit proces ook
zo makkelijk mogelijk voor inwoners.
Voorlichting en communicatie zijn een
speerpunt. En we stimuleren en helpen
bij initiatieven van inwoners en bedrijven
op dit gebied. Het moet logisch worden
voor inwoners en bedrijven om het afval
gescheiden aan te bieden. Zie voor een
uitwerking van deze plannen de website
van de gemeente Amersfoort.
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Hergebruik materialen
Ook bedrijven, scholen en organisaties stimuleren we actief om een bijdrage te leveren aan
het sluiten van de grondstoffenkringloop. Met
een inventarisatie brengen we de kansen en
mogelijkheden boven tafel. Waar het kan, gaan
we hiermee aan de slag.
Duidelijk is dat we zuiniger moeten omgaan
met grondstoffen. Bouwmateriaal dat lokaal
vrijkomt bij sloop willen we zoveel mogelijk
opnieuw gebruiken. Hergebruik van bouw- en
sloopafval stimuleert de regionale circulaire
economie (waarin afval een grondstof is voor
nieuwe producten). Andere kansrijke mogelijkheden zijn het gebruik van bermgras (van
de gemeente) als biomassa en hergebruik en
recycling van elektronische apparatuur zoals
telefoons. In 2014 start er een pilot circulaire
inkoop bij de gemeente.

Afvalloze stad
Onderwerp

Wettelijke taak

Ambitie 2030

Doelstellingen 2020

Nieuwe inzamelstructuur afval
en grondstoffen
2014-2020

Ja

Afvalloze stad

>> Resultaatsverplichting: voor het substantieel
verhogen van het afvalscheidingspercentage
wordt in 2014 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd
>> Inspanningsverplichting: jaarlijks faciliteren
we een aantal initiatieven uit de stad.

Bouwmaterialen

Nee

>> Inspanningsverplichting: minimaal 70% van
gemeentelijk bouw- en sloopafval hergebruiken.

Zwerfafval

Nee

>> Minder zwerfafval in de stad, uitgewerkt in
een plan van aanpak in 2014.
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4

Een CO2neutrale stad

Energievoorziening
in eigen hand
20

Een CO2neutrale stad

4

Amersfoort wil in 2030 een CO2-neutrale stad zijn. Dat
betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen
hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we
zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken. De
voordelen zijn helder: energielasten blijven betaalbaar en we
houden de energievoorziening meer in eigen hand.

D

e CO2-uitstoot is de belangrijkste veroorzaker
van het klimaatprobleem en de bijbehorende opwarming van
de aarde. Het is nog maar de vraag of
we de opwarming van de aarde binnen
de 2 graden kunnen houden (wereldwijd is dat de doelstelling). We merken
nu al de gevolgen van de opwarming
door periodes van veel neerslag in
korte tijd, afgewisseld met periodes
van grote droogte. De opwarming van

de aarde bedreigt uiteindelijk ook de
mondiale voedselvoorziening.

Alles op alles
We moeten alles op alles zetten om
verdere klimaatverandering tegen te
gaan. We doen dit door het gebruik
van fossiele brandstoffen terug te
dringen en zoveel mogelijk duurzame
energie in Amersfoort zelf op te wekken. Hiermee wordt de CO2-uitstoot
verminderd. Daarnaast krijgen we hoe
dan ook te maken met veranderingen
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s

in het klimaat en is het zaak ons daar
op voor te bereiden (zie het thema
Klimaatbestendige stad).

Schone energie
Om ons doel te bereiken, moet Amersfoort het gas- en elektriciteitsverbruik
ten opzichte van 2010 (gas- en elektriciteitsverbruik in 2010 was 813 kton
CO2 uitstoot) halveren en de resterende energiebehoefte duurzaam opwekken. Als dit niet volledig lukt, is inkoop
van groene stroom en groen gas een
laatste optie. Concreet: van conventionele, fossiele brandstoffen (aardolie,
aardgas en kolen) stappen we over
naar schone, hernieuwbare energie
(zonne-, bio- en windenergie, bodemwarmte). Willen we deze energietransitie op tijd voor elkaar krijgen,

dan moeten hier nu vol op inzetten.
Wellicht kunnen we in de toekomst
ook gebruik maken van geothermie,
waarbij de energie uit diepe bodemlagen wordt benut. Vanwege de zeer
hoge kosten is dit nu alleen interessant
bij grootschalige ontwikkelingen. Wel
denken we vooruit. We nemen maatregelen waardoor we de mogelijkheden
voor het gebruik van geothermie in de
toekomst open houden.

Samen met bedrijven en bewoners
De gemeente kan deze doelstelling alleen samen met anderen bereiken. Gelukkig voelen ook inwoners, bedrijven
en organisaties in de stad deze noodzaak. De lokale initiatieven voor duurzame energie schieten als paddenstoelen uit de grond. Er zijn zeer veel
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initiatieven in de stad die we als gemeente kunnen ondersteunen. Wat we doen voor een CO2-neutrale stad
sluit aan op het Programma Duurzame Ontwikkeling.
Dit programma loopt tot 2015.
Een grote opgave ligt in het energiezuiniger maken
van bestaande woningen en andere gebouwen. We
werken hierbij samen met woningcorporaties, schoolbesturen en bedrijven. Energieneutraal renoveren van
schoolgebouwen pakken we aan in samenhang met
het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Het rijk
scherpt landelijk de wettelijke verplichting voor nieuwbouw aan naar energieneutraal in 2020. In Amersfoort
streven we nu al zo veel mogelijk naar energieneutrale

Onderwerp

Wettelijke taak

Ambitie 2030

Doelstellingen 2020

Algemeen

Nee

Een CO2-neutrale stad in 2030.

Energiebesparing in de
bebouwde
omgeving

Nee

>> Plan van aanpak voor het verduurzamen van
gemeentelijk vastgoed.
>> Intentieverklaring Energieneutraal renoveren
met woningcorporaties, ‘033Energie en schoolbesturen’ is uitgevoerd: minimaal 1000 panden
gerenoveerd naar gebouw zonder energierekening.
>> Faciliteren van initiatieven in de stad voor
energiebesparing en/of collectief opwekken
van duurzame energie.

Duurzame
energie

Nee

>> Stimuleren van plaatsing van zonnepanelen
(als je dak niet geschikt is: aansluiten bij andere projecten).
>> Stimuleren van het gebruik van bodemenergie,
riothermie en restwarmte.
>> Ondersteunen van initiatieven voor windenergie op locaties uit Structuurvisie 2030.

Bedrijven

Ja

>> Meer aandacht voor handhaving energiebesparing conform Nationaal Energieakkoord.
>> Convenantafspraken met bedrijven die daar
niet onder vallen.

CO2-neutrale stad

nieuwbouw om te voorkomen dat
deze woningen in de toekomst alsnog gerenoveerd moeten worden
naar energieneutraal.

Goede voorbeeld
Het is belangrijk om als gemeente
het goede voorbeeld te geven. Bij

inkoop en aanbesteding zetten
we in op energieneutraal, net als
bij nieuwbouw en renovatie van
gemeentelijk vastgoed. Bovendien stellen we voor de komende
jaren ook doelen voor het gebruik
van bodemenergie en riothermie
(warmte uit het riool).
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Een groene stad

Groen midden in de
samenleving
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Een groene stad

5

Amersfoort is een groene stad. Die kwaliteit willen we behouden en
versterken door bodem-, groen- en watersystemen in samenhang
te bekijken. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties zetten
we ons in voor natuur midden in de samenleving. Dit doen we door
robuuste groenstructuren in de stad aan te leggen en te beheren. De
bodem willen we benutten in plaats van uit te putten. Het systeem
van water, bodem en groen houden we in balans.

H

et creëren en behouden van voldoende
robuuste en gevarieerde groengebieden is
noodzakelijk voor een
leefbare en klimaatbestendige stad.
‘Groen’ staat niet alleen voor gezond
en genieten (bewegen, ontspannen),
maar levert ons ook drinkwater, voedsel, hout, mogelijkheden voor waterberging, verkoeling en recreatie op.

Ook voor de biodiversiteit is variatie
belangrijk. Alleen bij voldoende variatie blijft de natuur in evenwicht. De
ambitie van Amersfoort is een duidelijk waarneembare groei van kenmerkende planten- en dierensoorten in
onze stad en het omringende (cultuur)
landschap. Voorwaarde daarvoor is een
sterke groenstructuur die aansluit op
de landelijke ecologische hoofdstructuur (EHS) en verbonden is met het
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groen in de stad, dicht bij huis. Dit
biedt planten en dieren ook meer
mogelijkheden zich aan te passen
aan het veranderende klimaat.

De waarde van groen
Groen Amersfoort kunnen we verder
versterken door de kansen die zich
voordoen te benutten en te stimuleren. We willen ervaring opdoen met
nieuwe vormen van samenwerking
en financiering. Braakliggende terreinen kunnen bijvoorbeeld (soms
tijdelijk) ruimte bieden voor natuur
en recreatie. Bij het verlenen van een
bouwvergunning kan de aanvragende partij misschien investeren in de
omliggende natuur. Door het leveren

en benutten van ecosysteemdiensten kunnen groenprojecten zichzelf
steeds meer terugverdienen.
We kijken ook heel praktisch. We
stimuleren bewoners om hun tuin
groen in te richten en niet vol te
leggen met tegels. Groene tuinen
bergen water en dragen bij aan een
buffer tegen opwarming. Bedrijven
kunnen zorg voor omliggend groen
inpassen in hun bedrijfsvoering.
Tegelijkertijd gaan we het natuurlijk beheer versterken, zetten we
de hoofdgroenstructuur letterlijk
op de kaart en benutten we de
natuurwaarde en tijdelijke kansen
voor groen.
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Intensiever samenwerken
Sleutelwoord bij het verder vergroenen van de stad
is samenwerking. We zoeken aansluiting bij andere partijen in de stad. We stimuleren bijvoorbeeld
ontwikkelaars en aannemers tot bouwen met zorg
voor biodiversiteit (‘inclusief bouwen’). Met het waterschap gaan we aan de slag met de Natuurlijke
Alliantie: een gebiedsgerichte aanpak van bodem,
water, groen en ruimtelijke ordening. Ook zoeken
we aansluiting bij andere beleidsvelden zoals gezondheid, economie en onderwijs.
Ook bewoners kunnen een bijdrage leveren. Veel
inwoners en organisaties dragen natuur en groen
in Amersfoort een warm hart toe en zetten zich
daar voor in. Zo inventariseren vrijwilligers van
milieugroepen IVN KNNV en Vogelwacht regelmatig de soorten planten en dieren. Steeds vaker
willen bewoners meedenken en meewerken in
groen(projecten). Scholen, bedrijven en vele organisaties maken via het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) kennis met natuur en groen en
onderwerpen als CO2-neutraal en de afvalloze stad.

Stadslandbouw
In het coalitieakkoord 2013-2014 spraken we af om
de mogelijkheden voor stadslandbouw in en om
onze stad uit te breiden. Daarom stellen wij integraal – en samen met ondernemers, instellingen en
betrokken inwoners binnen het lokale netwerk van
EEM – het lokaal actieplan Stadslandbouw Amersfoort op. Dit actieplan benoemt kansen en acties
die de partijen de komende jaren op kunnen pakken. Daarnaast sluiten wij ons aan bij het landelijk
Stedennetwerk Stadslandbouw.

Onderwerp

Wettelijke taak

Ambitie 2030

Doelstellingen 2020

Ecologische
structuur

Deels

Een goed functionerende ecologische
structuur in Amersfoort die aansluit
op de landelijke
ecologische hoofdstructuur.

>> Vergroten van de samenhangende groenstructuur.
>> Verzorgen van bestaande natuurwaarden.
>> De (gewenste) groenstructuur staat op de
kaart.

Flora en
fauna

Deels

Waarneembare toename van kenmerkende planten- en
dierensoorten in
Amersfoort.

>> In 2018 is er een nieuwe uitgave van Stand van
de Natuur die beschrijft hoe de biodiversiteit
ervoor staat (www.amersfoort.nl/4/biodiversiteit/Stand-van-de-Natuur.html).
>> Beheer, gericht op het vergroten van natuurwaarden (bloemrijke bermen, natuurvriendelijke oevers en faunapassages).
>> Bestrijden uitheemse soorten die een bedreiging vormen voor inheemse plant- of diersoorten.
>> Tijdelijke natuur op braakliggende terreinen.
>> Aannemers/ontwikkelaars bouwen met zorg
voor biodiversiteit (inclusief bouwen).

Biodiversiteit
bedrijven

Nee

Bodem

Ja

De bodem is geschikt voor een
breed gebruik.

>> Alle historische bodemverontreinigingen hebben we gesaneerd of zijn beheersbaar.
>> We nemen preventieve maatregelen om nieuwe bodemverontreinigingen te voorkomen.

Duurzaam
voedsel in de
stad

Nee

We bieden ruimte
voor stadslandbouw
en regionale voedselketens.

>> Opstellen en uitvoeren van acties uit het lokaal
actieplan EEM-netwerk .
>> Amersfoort neemt deel aan het stedennetwerk
Stadslandbouw.
>> Amersfoort neemt deel aan het Europese
netwerk URBACT (gericht op duurzaam voedsel
in de stad).
>> We verbinden lokale initiatieven.

>> Gemeente Amersfoort stimuleert en ondersteunt initiatieven om biodiversiteit in de
bedrijfsvoering op te nemen.

Groene stad
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Een klimaatbestendig, afvalloos, CO2-neutraal, groen, gezond
en veilig Amersfoortkunnen we alleen samen met andere
partijen bereiken. De stad – en de toekomst – is immers van
ons allemaal. Het vraagt om gezamenlijke inspanning en
gedeelde verantwoordelijkheid.

G

emeente Amersfoort
heeft een aantal wettelijke taken op het
gebied van milieu en
leefomgeving (geluid,
luchtkwaliteit, externe veiligheid). Hier
kunnen we sturen en is onze rol relatief
groot. Dat ligt anders als het gaat om
een groene, klimaatbestendige stad of
het terugdringen van de CO2-uitstoot.
Daar zijn veel partijen bij betrokken.
Onze rol is daar anders, maar niet minder belangrijk.

Onze uitdaging is te signaleren wat er
speelt in de stad en initiatiefnemers
met elkaar te verbinden zodat het initiatief verder wordt gebracht naar concrete resultaten. Daarnaast zijn deze
signalen uit de stad input voor nieuw
te ontwikkelen beleid. Deze werkwijze
van Samen Duurzaam verbindt de stad
met het stadhuis en andersom. De
stad loopt immers tegenwoordig op
sommige punten sneller dan het stadhuis. We ondersteunen inwoners en
organisaties die zelf aan de slag willen,
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Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME)
Het CNME ontwikkelde een goed doordachte leerlijn
voor natuur- en milieueducatie. De leerlijn begint
bij de kinderopvang en loopt via het basisonderwijs
door naar het voortgezet onderwijs. Zo komt de jeugd
van Amersfoort in contact met duurzaamheid en dat
legt de basis voor betrokkenheid later in hun leven.
CNME benadert natuur- en milieuonderwerpen op
een toegankelijke en positieve manier. De nadruk ligt
op wat leerlingen zelf kunnen doen om bij te dragen
aan duurzaam consumeren en produceren. Door zo
aan te sluiten bij hun leefwereld van de kinderen komt
de duurzame samenleving weer een stukje dichterbij.
Bijkomend voordeel is dat we zo ook werken aan de
relatie tussen de leerlingen (inwoners) en hun stad.

bijvoorbeeld met kennis of het bieden
van een netwerk, maar ook door goed
te luisteren, door drempels weg te nemen en randvoorwaarden te scheppen.
Wij verbinden ons met anderen en we
brengen anderen met elkaar in verbinding.
De instrumenten die we inzetten om
ons doel te bereiken, staan niet los van
elkaar maar lopen in elkaar over en versterken elkaar. De instrumenten zijn:
>> inhoudelijke milieuadvisering aan
en de samenwerking met andere

beleidsvelden en programma’s (zoals het programma Groene Stad en
het programma Duurzame Ontwikkeling)
>> wet- en regelgeving
>> Samen Duurzaam Amersfoort
(communicatie, participatie, werken
in netwerken)
>> natuur- en milieueducatie
>> ecologisch beheer (onder andere
door mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt)

Samenhang
De natuurlijke systemen van bodem,
water en groen beïnvloeden elkaar
en vormen een geheel van onderling
samenhangende systemen. We benaderen de natuurlijke systemen dus in
samenhang zodat maatregelen elkaar
versterken. Een robuuste groenstructuur draagt bij aan het in stand houden
van biodiversiteit, aan een gezonde
leefomgeving, klimaatbestendige stad
en het terugdringen van de CO2-uitstoot. We werken integraal en gebieds-

gericht en werken samen met partners
als waterschap, woningcorporaties,
Rova, andere gemeenten uit de regio,
Stichting Amersfoort onderneemt
duurzaam, de Vereniging Amersfoortse Bedrijven, de Vereniging van Amersfoortse Ondernemers, 033-Energie, het
onderwijs, groene verenigingen, IVN,
NMU, het waterbedrijf en bewonersverenigingen.
De afwegingen die we daarbij maken,
zijn niet altijd eenvoudig. Soms is spra-

30

ke van tegengestelde belangen: kies je
voor zonnepanelen in een historisch
stadsaanzicht? Wegen de voordelen van
windenergie op tegen mogelijke hinder
van geluid, slagschaduw of een lagere
grondwaarde? Is geluidarm asfalt wenselijk als de levensduur korter is?

Voorbeelden van succesvolle samenwerking op
het gebied van duurzaamheid:
• Ondernemers in de stad richtten energiecoöperatie Samenduurzaam op (100% Eemstroom).
• Gemeente Amersfoort en marktpartijen
richtten 033Energie op, een consortium dat
particuliere woningeigenaren, woningbouw-

De aanpak zoals we die hier schetsen,
leidde al tot succesvolle samenwerkingen en resultaten.

corporaties en verenigingen van eigenaren
stimuleert hun woningen energiezuiniger te
maken.
• Ondernemers zetten een stichting op om

Monitoring

mede ondernemers duurzaamheidvignetten

Elke vier jaar brengen we een Milieubalans uit. De Milieubalans geeft inzicht
in hoever we zijn met de uitvoering van
onze beleidsdoelstellingen en inzicht
in de kwaliteit van de leefomgeving
van bijvoorbeeld lucht, bodem, water
en geluid. De eerste Milieubalans uit
2007 leverde input voor het milieubeleidsplan 2008-2011 en de tweede
dateert uit 2011. Het algemene beeld
dat hieruit naar voren kwam, was dat
de uitvoering in een gevorderd stadium was, maar nog niet afgerond. Dit
vormde aanleiding om de looptijd van
het milieubeleidsplan met twee jaar te
verlengen. De eerstvolgende milieubalans brengen we uit in 2016/2017, halverwege de looptijd van deze Toekomstagenda.

toe te kennen; de gemeente faciliteerde de
start.
• Samenduurzaam en de ondernemers in de
stad ontwierpen een portalwebsite om kennis te ontwikkelen en te delen
• De gemeente Amersfoort stelt informatie beschikbaar over mogelijkheden om
duurzame energie op te wekken (zonnescan,
masterplan bodem, ruimtelijke verkenning
windenergie).
• Jongeren (verschillende scholen voortgezet onderwijs) gaan in het project Let’s go
outside met ouderen op pad in de natuur in
samenwerking met Matchpoint Betrokken
Ondernemen.
• Nieuwe Eemland gaat aan de slag met
duurzaamheid en krijgt hiervoor een gastles
van duurzame installateur aangesloten bij
033Energie. Daarnaast gaan de leerlingen
op bezoek bij verschillende Amersfoortse
bedrijven: ROVA, Kringtex, etc.
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Mensen &
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Gezond en Veilig
Adviseurs op vakgebied
geluid, lucht en externe

>

veiligheid
Afvalloos
Beleidsadviseur. We werken
hier samen met de collega’s
van Stedelijk Beheer (zij
voeren de regie)
Klimaatbestendigheid
Adviseurs op vakgebied
klimaat en op participatie/
netwerken
CO2 – neutraal
Adviseurs op vakgebied

Menskracht
Met de thema’s en uitgangspunten
van onze toekomstagenda Milieu leggen we de lat hoog. Onze ambitieuze
doelstellingen realiseren we samen
met partners in de stad. Op ieder thema’s zetten we menskracht in. Daarbij
gaat het om adviseurs en specialisten
in die werken binnen projecten en die
kennis en ervaring hebben met participatie en netwerken.

>> Afvalpreventiebudget € 116.000
>> Milieuadvisering algemeen
€ 124.000
= (aanvullend) onderzoek, specialistische adviezen en monitoring
>> Klimaat en energie € 53.000
>> Samen Duurzaam (participatie en
netwerken) € 75.000
>> CNME (beheer en educatie)
€ 116.000
>> Subsidie stadsboerderijen Vosheuvel
en Brinkhorst € 258.000

Financiële middelen
Naast de inzet van personeel zijn er
ook (structurele of jaarlijkse) uitvoeringsbudgetten beschikbaar:

klimaat, energie en duurzaam
bouwen en op participatie/
netwerken

Aandachtsgebieden Inzet personeel
(stand van zaken 2013)

Groen, biodiversiteit
en bodem
Adviseurs op vakgebied natuur/biodiversiteit en bodem
en op participatie/netwerken
(C)NME en Sociale activering
Adviseurs op vakgebied educatie, netwerken, beheerders

Nieuw incidenteel budget

CNME, vrijwilligers e.d.

Voor de aanpak van een a twee knelpuntlocaties uit het actieplan geluid

Leiding
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(zie hoofdstuk Gezonde en veilige
stad) moet nog gezocht naar dekking.
Een deel hiervan kan komen uit geluidbudgetten binnen ISV en de afdeling
Milieu. Afhankelijk van knelpunt en
locatie bekijken we de financiële mogelijkheden binnen projectgelden en
zoeken we cofinanciering. Ook voor de
uitwerking en uitvoering van het actieplan Stiller, schoner, veiliger zal budget
nodig zijn. Het opstellen van dit plan
staat gepland voor 2016. Op dat moment zal ook duidelijk worden wat de
financiële consequenties hiervan zijn.
RUD
De handhaving Wet Bodembescherming en Wet milieubeheer wordt nu
nog uitgevoerd door het Servicebureau Gemeenten (SBG). Het SBG voert
onder onze regie ook metingen, berekeningen en adviezen uit op het vlak
van geluid, lucht en externe veiligheid.
Al deze taken gaan grotendeels over

naar de regionale uitvoeringsdienst,
de RUD. Een deel van deze taken komt
terug naar de gemeente Amersfoort.
Kosten: jaarlijks structureel € 1,2 miljoen.
Zwerfafval
In het kader van de landelijke Raamovereenkomst Verpakkingen 20132022 kunnen alle gemeenten subsidie
aanvragen voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Gemeente Amersfoort maakt hier vanaf
2014 gebruik van. Hiervoor is 1,19 euro
per inwoner per jaar beschikbaar. Deze
subsidie moeten we jaarlijks aanvragen voor steeds nieuwe initiatieven en
projecten. In 2014 maken we hiervoor
een plan van aanpak.
Integrale aanpak bodem
Voor het in samenhang aanpakken van
bodembescherming, duurzame benutting van de bodem en bodemverbete-
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ring is tot 2015 een bedrag van € 2,9
mln beschikbaar. In 2014 maken we
in een nieuw convenant met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
afspraken over een mogelijke financiering van de bodemaanpak na 2015.
Afval
Het afvalstoffenbeleid van de gemeente Amersfoort is erop gericht
om de kosten voor afvalinzameling en
verwerking door te berekenen aan de
huishoudens. De afdeling Stedelijk Beheer beheert het uitvoeringsbudget.
Initiatieven van de stad
Per thema reserveren we een deel
van het budget voor het stimuleren
en faciliteren van initiatieven uit de
stad. Van het budget voor afvalpreventie reserveren we bijvoorbeeld
zo’n € 10.000 extra per jaar voor
initiatieven op het gebied van hergebruik en preventie. Ook een groot
deel van het Samen Duurzaambudget zetten we hiervoor in. Daarnaast zoeken we ook de komende

jaren naar mogelijkheden voor externe subsidies om initiatieven uit
de stad te steunen.
Externe financiering
Milieu is bij uitstek een beleidsterrein
waar ontwikkelingen gestimuleerd
kunnen worden via gerichte (landelijke) subsidiemogelijkheden. Amersfoort maakt daar regelmatig gebruik
van. In deze coalitieperiode vonden
we voor meer dan een miljoen aan
externe financiering om initiatieven
uit te voeren met partners uit de stad
en de regio. Enkele voorbeelden:
>> € 100.000 voor de Natuurlijke
Alliantie tussen Waterschap en
gemeente Amersfoort (De Natuurlijke Alliantie). Het project is
een zogeheten Showcase van SKB
vanwege het integrale karakter,
bijdrage aan duurzame ontwikkeling van de ondergrond en
verzilvering van baten (profit en
nonprofit).
>> € 40.000 voor het vleermuizenproject. Dit is een pilot om te komen

tot een landelijke leidraad voor het
beschermen van vleermuizen bij
het treffen van energiebesparende
maatregelen in de bestaande woningbouw.
>> € 500.000 voor energiebesparing
in het kader van het Blok voor
Blok-project van het consortium
033Energie (waarin Amersfoort
deelnemer is).
>> € 250.000 voor het project Alle
lichten op Groen (energieneutraal
renoveren) van het consortium
033Energie (waarin Amersfoort
deelnemer is).
>> Voor het opstellen van actieplan-

nen Energie Neutraal Renoveren is
onlangs € 45.000 Europese subsidie
toegezegd.
>> € 250.000 voor het Amersfoorts
NME-arrangement, waarin meer
dan 54 partijen - met hulp van natuur- en milieu-educatie - krachten
bundelden om Amersfoort duurzamer te maken. De partijen komen
uit verschillende hoeken: basisscholen, voortgezet onderwijs, MBO en
HBO (regulier en groen), kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,
wijkcentra, burgerinitiatieven, stichtingen en verenigingen, bedrijven
en vrijwilligersorganisaties.
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Tien projecten ter illustratie
De komende jaren werkt Amersfoort
samen met de stad aan vele projecten
op het gebied van de vijf thema’s die
we in deze Toekomstagenda aangeven.
Hieronder tien projecten die een voorbeeld zijn als het gaat om de samenwerking met andere afdelingen binnen de gemeente en met de stad. Door
deze integrale aanpak willen we op
een effectieve manier samen werken
aan de belangrijkste milieuopgaven de
komende jaren.

>

1

2

Gezonde, veilige leefomgeving
een goed leefmilieu voor jong en oud

Klimaatbestendige stad
we kunnen een stootje hebben

>> We beschermen inwoners die extra
gevoelig zijn voor luchtverontreiniging door het hanteren van minimale afstanden tussen drukke wegen
en nieuwe kwetsbare bestemmingen zoals scholen en kinderdagverblijven. We voeren dit uit in overleg
met beleidsvelden Ruimtelijke ordening en Economie.
>> Om de mogelijkheden ter verbetering van de situatie op het vlak van
lucht, geluid en externe veiligheid
beter te kunnen benutten maken
we een integraal actieplan Schoner,
stiller, veiliger. Hierbij werken we samen met de beleidsvelden Stedelijk
Beheer en Verkeer en Economie.

>> Via een programmatische aanpak
geven we invulling aan het onderwerp klimaatbestendige stad. In
2014 maken we een plan van aanpak
voor de komende jaren. Afdelingen
die hierbij samenwerken zijn Milieu, Economie, Stedelijk Beheer en
Ruimtelijke Ordening (programma
Groene Stad).
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3

4

5

Afvalloze stad
afval is grondstof

CO2-neutrale stad
energievoorziening in eigen hand

Groene stad
groen midden in de samenleving

>> In 2014 leggen wij samen met de afdeling Stedelijk Beheer de gemeenteraad
een nieuwe structuur voor de inzameling van huishoudelijk afval voor.
>> We werken aan vermindering van
zwerfafval in 2014. Dit doen we samen
met het Centrum voor Natuur en Milieueducatie, ROVA en de inwoners uit
de stad. In het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022
wordt hiervoor budget beschikbaar
gesteld. In 2014 inventariseren we in
welke wijken/gebieden problemen
met zwerfafval zijn en we doen een
voorstel hoe we dat aan gaan pakken.

>> Gemeente Amersfoort, woningcorporaties, 033Energie, schoolbesturen
andere partijen willen de bebouwde
omgeving in Amersfoort energiezuiniger maken. Alle partijen tekenden
voor de energieneutrale renovatie
van minimaal 1500 woningen (huur
en koop) en negen schoolgebouwen.
Amersfoort pakt ook het energiezuiniger maken van schoolgebouwen aan
(in samenhang met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs).
>> De gemeente ondersteunt initiatieven
op het gebied van collectieve zonnestroom door energiecoöperaties. Nationale Energieakkoord geeft hier een
nieuwe impuls aan. Waar mogelijk
stellen we gemeentelijke daken beschikbaar voor zonnepanelen.

>> Samen met partijen in de stad creëren we voorwaarden voor de ontwikkeling van natuur in het openbaar
groen, op bedrijventerreinen en particuliere tuinen. Binnen het project
Natuurlijke Alliantie maken we met
het waterschap afspraken over de
mogelijkheden om bodem, water en
groen als samenhangend systeem te
benutten voor onder andere klimaatbestendige oplossingen en de aanpak van bodemverontreiniging. Het
benutten van ecosysteemdiensten
kan andere financieringsmogelijkheden van groen opleveren. Met ´Groen
bij huis´ stimuleren en faciliteren we
bewonersinitiatieven (vlak) bij huis.
>> Aannemers/ontwikkelaars bouwen
met zorg voor biodiversiteit (‘inclusief bouwen’).

>> We willen laten zien hoe we samen
met de stad werken aan biodiversiteit. Daarom geven we in 2018 een
nieuwe Stand van de Natuur uit, die
aangeeft hoe het met de biodiversiteit staat.
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