
 

 
 
 
 
 
 

AMENDEMENT 

I N D I E N E R  V O O R S T E L  R G - N U M M ER  D A T U M  P M  

    

Naar aanleiding van agendapunt Politieke Markt:  

Raadsvoorstel Visie openbare ruimte Almere, een toekomstbestendige stad, RV-68/2021 
 
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen 

O N D E R W E R P  

Versterk samen met de Almeerders de biodiversiteit en de klimaataanpassing en pak de 
bodemdaling aan! 

O N D E R G E T E K E N D E ( N )  S T E L T /  S T E L LE N  H E T  V O LG E N D E  A M E N D E M E N T  V O O R :  

 
2.a. wijzigen in: 
Voor de ruimtelijke opgave te kiezen voor het behouden en versterken van onze groen/blauwe en 
verkeersveilige identiteit. 
 
2.b. wijzigen in: 

Voor de duurzaamheidsopgave ervoor te kiezen om in de openbare ruimte te anticiperen op alle 
duurzaamheidsthema’s en bodemdaling. 

 
3.a. wijzigen in: 

i.    Veiligheid en gezondheid: we houden ons minimaal aan de wettelijke veiligheidseisen voor de 
openbare ruimte, onze objecten in de openbare ruimte zijn technisch op orde en sociale veiligheid- en 
gezondheidsrisico’s worden tot een minimum beperkt 
ii.   Leefbaarheid en milieu: we houden ons minimaal aan de wet- en regelgeving op het gebied van 
luchtkwaliteit, geluidsoverlast, klimaatbestendigheid, hygiëne en het behoud van dier- en 
plantsoorten. Daarenboven versterken we de biodiversiteit en zorgen we dat de openbare ruimte de 
nadelige gevolgen van de klimaatverandering en de bodemdaling kan verminderen. 
iii.  Identiteit: we houden de identiteit van Almere als groen/blauwe en verkeersveilige stad in stand en 
versterken die. 
iv.  Bereikbaarheid en economische attractiviteit: er zijn geen onnodige fysieke belemmeringen die 
reizen en verblijven in de openbare ruimte beperken. 
 

3.b. wijzigen in: 
i.    In woonwijken, centrumgebieden en werkgebieden de eerste prioriteit te leggen bij de 
duurzaamheidsambitie en het tegengaan van de bodemdaling en de tweede prioriteit bij de gezonde 
en sociale ambitie. 
ii.   In het bovenwijks groen en water de eerste prioriteit te leggen bij de duurzaamheidsambitie en de 
tweede prioriteit bij de gezonde en sociale ambitie. 
ii.   Bij buitengebieden de eerste prioriteit te leggen bij de duurzaamheidsambitie en de tweede 
prioriteit bij de ruimtelijke ambitie. 
iii.  bij de hoofdinfrastructuur de eerste prioriteit te leggen bij de ruimtelijke ambitie en de tweede 
prioriteit bij de duurzaamheidsambitie. 
 

Toevoegen: 
3.c.         Bij inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte bewoners en bewonersgroepen zoveel en 
zo vroeg mogelijk betrekken, heldere uitleg geven over de ambities en enthousiasmeren en faciliteren om er 
ook zelf mee aan de slag te gaan in hun omgeving. 
 

 

De Almeerse openbare ruimte vormt een van de belangrijkste redenen om zich hier te vestigen en prettig te 
wonen en te werken. Het is niet alleen het gebied waarin men zich beweegt, elkaar ontmoet, zich ontspant, de 
natuur beleeft, kinderen zich ontwikkelen, maar bij uitstek ook het terrein waarop bijgedragen kan en moet 
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worden aan de versterking van de biodiversiteit en de noodzakelijke aanpassingen aan de gevolgen van de 
klimaatverandering en de bodemdaling. Tegelijk is de openbare ruimte bij uitstek het terrein om de Almeerders 
te enthousiasmeren actief te participeren bij (her)inrichting, beheer en onderhoud.  
 
Uit de recente stadsconsultaties blijkt dat de Almeerders verknocht zijn aan het robuuste groen-blauwe 
raamwerk, dat de natuur in het buitengebied via de parken, singels, plantsoenen, straatbeplanting en hofjes tot 
bij onze voor- en achterdeur brengt. Terecht dat het behoud van het groen-blauwe raamwerk voorop staat, 
maar onsinziens kan en moet het versterkt worden.  
Almeerders maken zich zorgen om de druk die op de natuur ontstaat door de groei van de stad en door de 
vervuiling met zwerfvuil en afvaldumpingen, veel minder over onkruid of het groenonderhoud. De groei van de 
stad is noodzakelijk, alleen al vanwege de woningbouwopgave, des te belangrijker is het om vanuit het 
gezichtspunt van de openbare ruimte het groen-blauwe raamwerk te versterken en de prioriteiten hierop te 
richten. Ons houden aan de wet- en regelgeving en zorgen dat er geen onnodige belemmeringen in de 
openbare ruimte zijn, zijn te magere ambities. 
Bevordering biodiversiteit, klimaataanpassing, aanpak bodemdaling en bewonersparticipatie, wel benoemd in 
de Visie Openbare Ruimte, de Duurzaamheidsagenda en de Visie Ecologie, krijgen in het raadsvoorstel ons 
inziens volstrekt onvoldoende prioriteit. Dat geldt ook de bewonersparticipatie -een van de aanbevelingen van 
de Rekenkamer. Het amendement voorziet hierin zonder de andere prioriteiten te veronachtzamen. 
O N D E R T E K E N I N G  E N  N A A M  

Hans Everhard (SP)  
 

 


