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Naam: Wendy van Offeren
Organisatie (indien van passing):
Bomenstichting
Originele tekst:
Wat was het kader voor de Groenvisie? De gemeenteraad heeft bij de start
duidelijke kaders meegegeven voor de Groenvisie. De raad wilde dat deze visie een
toetsingskader biedt voor (te ontwikkelen) beleid en uitvoering. Daarnaast heeft de
gemeenteraad vier onderwerpen gekozen die per se in de Groenvisie moeten
worden behandeld:
 groencompensatie bij toekomstige ruimtelijke en infrastructurele projecten;
 kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van het bomenareaal;
 tijdelijk gebruik van braakliggende gronden;
 ‘sociale ontwikkelingen’, zoals zelfbeheer van openbaar groen en
bewonersinitiatieven voor de ontwikkeling van openbaar groen.
Bladzijde: 6
Nieuwe tekst:
Wat was het kader voor de Groenvisie? De gemeenteraad heeft bij de start
duidelijke kaders meegegeven voor de Groenvisie. De raad wilde dat deze visie een
toetsingskader biedt voor (te ontwikkelen) beleid en uitvoering. Daarnaast heeft de
gemeenteraad vijf onderwerpen gekozen die per se in de Groenvisie moeten
worden behandeld:
 het maken van afwegingen waarbij bouw- en infrastructurele ontwikkelingen en
de groenstructuur van de stad met elkaar in balans moeten worden gehouden of
gebracht
 groencompensatie bij toekomstige ruimtelijke en infrastructurele projecten;
 kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van het bomenareaal;
 tijdelijk gebruik van braakliggende gronden;
 ‘sociale ontwikkelingen’, zoals zelfbeheer van openbaar groen en
bewonersinitiatieven voor de ontwikkeling van openbaar groen.
Toelichting:
De rode tekst betreft mijn tekstwijzigingsvoorstellen. In het raadsvoorstel staat nóg
een onderwerp. Er zijn dus vijf (en geen ‘vier’) onderwerpen. Het onderwerp is via
een amendement aangepast. Het gaat om het volgende (is gelijk aan de tekst in het
amendement):
De Groenvisie biedt het toetsingskader, ook voor te ontwikkelen beleid op het
gebied van handvatten voor het maken van afwegingen waarbij bouw- en
infrastructurele ontwikkelingen en de groenstructuur van de stad met elkaar in
balans moeten worden gehouden of gebracht.
Bron: De kaders die de raad heeft vastgesteld: http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=1147542/type=pdf/Initiatiefvoorstel_en
_-besluit_Kaders_voor_de_Groenvisie.pdf met inachtneming van het aangenomen
amendement van VVD en OPA Amersfoort ‘Groenvisie moet bijdragen aan de
kwaliteitsverhoging van groenstructuur’; zie: http://amersfoort.notudoc.nl/cgibin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=1155422/type=pdf/2015025A_VVD__OPA_Groenvisie_moet_bijdragen_aan_kwaliteitsverhoging_van_de
_groenstructuur_in_Amersfoort.pdf
Dit vijfde onderwerp is zeker in de sessies aan de orde geweest. En de Groenvisie
biedt, als weerslag daarvan, dit toetsingskader op diverse punten.

