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1. Groenvisie Amersfoort 

 Inleiding 
Met het programma Klimaatbestendige en Groene Stad werken we aan het behouden en het 
versterken van de groene en blauwe waarden in Amersfoort. Hiermee dragen we bij aan de 
biodiversiteit en de recreatieve en klimaatadaptieve kwaliteit van de stad.  
Onder het programma vallen twee deelprogramma’s, namelijk Klimaatbestendige stad en Uitvoering 
Groenvisie. Dit plan gaat alleen in op de Uitvoering Groenvisie (2019-2022).  

 Van uitwerking naar uitvoering Groenvisie Amersfoort 
De Groenvisie is het resultaat van een interactief beleidsproces. In 2016 is de Groenvisie Amersfoort 
opgesteld door de stad; een groep bestaande uit raadsleden, bewoners, belangengroepen, 
groenexperts, wethouders en ambtenaren.  
 
Fase 1 
De gemeenteraad heeft voor de periode 2017-2019 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van 
€150.000,- om vijf prioriteiten uit te werken, namelijk (zie figuur 1): 

1. Bomenleidraad (gereed) 
2. Zelfbeheer (concept gereed) 
3. Groenkaart (concept gereed) 
4. Compensatieplan (lopend)  
5. Het Groene Huis, met o.a. het Groencafé als ontmoetingsplek (lopend). 

Een deel van deze projecten is afgerond of bijna afgerond. Het compensatieplan wordt in 2019 
afgerond. Het Groene Huis heeft al een belangrijke functie in de communicatie en als 
ontmoetingsplek en is hierin continu in ontwikkeling.  

 

Figuur 1 Uitwerking groenvisie fase 1 



 
 
 

3 
 

Fase 2 
In november 2018 heeft de Raad jaarlijks €500.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2019-2022 
(in totaal €2.000.000) om uitvoering te geven aan de Groenvisie. Met dit geld gaan we, samen met 
bewoners, de stad verder vergroenen. Dit kan worden beschouwd als fase 2. We gaan hiermee 
verder onder de naam deelprogramma Uitvoering Groenvisie.  

 Aanpak Uitvoering Groenvisie 
De ambitie met het uitvoeringsbudget is om, samen met bewoners, de stad verder te vergroenen. 
We realiseren meer groen én kwalitatief beter groen. We creëren groen dat bijdraagt aan de 
ecologische, recreatieve en klimaat adaptieve waarde van de stad. 
 
De aanpak bestaat uit drie sporen, die onderscheidend zijn in de wijze waarop de stad invloed 
heeft: 

1. Gemeente neemt de leiding, samen met bewoners 
Voor deze projecten nemen wij de leiding en betrekken we 
(waar mogelijk) de stad. Het zijn projecten die zowel veel 
prioriteit als draagvlak hebben: ze staan benoemd in de 
Groenvisie en/of staan opgenomen in het coalitieakkoord. 
Voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden van beplanting 
geschikt voor vogels en insecten, het verder stapsgewijs 
vergroenen van de schoolpleinen en het uitbreiden en 
opwaarderen van het groen van de beweegrondjes en 
langeafstandspaden.  
 

2. Operatie steenbreek openbare ruimte, stad betrekken voor locaties. 
“Tegel eruit, groen erin” is niet alleen een boodschap die voor 
bewoners geldt. Wij willen er zelf ook werk van maken in de 
openbare ruimte: voor betere klimaatadaptatie en een 
aantrekkelijkere leefomgeving voor mens en dier. Door 
bewoners ideeën en locaties aan te laten dragen, hopen we 
ook een groene beweging op gang te brengen die alle 
eigenaren van betegelde tuinen bereikt. Met deze aanpak 
geven wij uitvoering aan de motie van de SP, OPA en 
GroenLinks (2015-158M), waarin uw Raad ons college heeft opgedragen samen met bewoners op te 
trekken om operatie steenbreek-plus (openbare ruimte) uit te voeren.  
 

3. Prioriteiten uit de stad, samen met de gemeente. 
Een deel van het budget wordt jaarlijks door bewoners 
ingevuld. De Groenvisie staat vol met ‘geluiden uit de stad’, 
mooie ideeën om de stad te vergroenen. Een selectie hieruit 
wordt aan de stad voorgelegd. Uiteraard hebben bewoners ook 
de mogelijkheid om nieuwe projecten toe te voegen. Deze 
projecten worden in principe door bewoners verder uitgewerkt 
en opgepakt. Hiervoor organiseren wij elk jaar een 
werkbijeenkomst in Het Groene Huis om de voortgang met de 
stad te bespreken en de prioritering voor het nieuwe jaar te bepalen.  
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 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
De projecten moeten bijdragen aan méér groen én kwalitatief beter groen. We creëren groen dat 
bijdraagt aan de volgende waarden in de stad (volgend uit de Groenvisie): Biodivers Amersfoort, 
Klimaat adaptief Amersfoort, Recreatief Amersfoort, Eetbaar Amersfoort. 
 
Om meer richting te geven welke projectideeën passend zijn binnen de uitvoering Groenvisie is een 
aantal aanvullende randvoorwaarden geformuleerd (zie figuur 2): 

1. Uitvoering in de openbare ruimte 
2. In samenwerking met bewoners 
3. Streven naar een langdurig effect  
4. Aanvullend op huidige beleid (geen regulier budget beschikbaar) 
5. Kleine projecten verspreid over de stad. 

 
Figuur 2 
Visualisatie 
Uitvoering 
Groenvisie 
2019-2022 
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 Relatie met andere programma’s   
We stemmen onze activiteiten af met het programma Duurzame Stad. Daarnaast sluiten we 
bijvoorbeeld aan op het gebied van communicatie en de gekozen indicatoren. 
 
Het deelprogramma Uitvoering Groenvisie wordt in samenhang uitgevoerd met het deelprogramma 
Klimaatbestendige Stad (zie figuur 3). Samen vormen ze het programma Klimaatbestendige en 
Groene Stad. De programma’s hebben een directe relatie, omdat veel groene maatregelen 
bijdragen aan een klimaatbestendige stad (zoals operatie steenbreek openbare ruimte). Nieuwe 
projecten brengen we onder bij het best passende deelprogramma.  
Alle activiteiten van het programma Klimaatbestendige en Groene Stad dragen bij aan het thema 
‘Duurzame stad’ uit het coalitieakkoord, zoals het versterken van de kwaliteit van het groen, het 
vergroenen van de schoolpleinen en het groener inrichten van de openbare ruimte. 
 

  

Figuur 3 Raakvlakken deelprogramma's Uitvoering Groenvisie en Klimaatbestendige stad 

Figuur 3 laat de raakvlakken zien tussen deelprogramma’s Uitvoering Groenvisie en 
Klimaatbestendige Stad. De blauwe lijn staat voor het thema waarin het deelprogramma 
Klimaatbestendige stad de leidende rol heeft. De groene lijnen staan voor de thema’s waarin 
deelprogramma Uitvoering Groenvisie de leidende rol heeft.  
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2. Indicatoren 

De indicatoren voor het deelprogramma Uitvoering Groenvisie 2019-2022 zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. Twee indicatoren overlappen met het programma Duurzame Stad, namelijk aantal m2 
verharding vervangen door groen en het aantal extra m2 groen geschikt voor insecten.  
 
Programma 
Uitvoering 
Groenvisie 

Indicatoren Ambitie
/jaar 

 

Recreatief Aantal routes door het groen 
gecreëerd en/of verbeterd 

2 st  

Recreatief Aantal schoolpleinen en aantal m2 
tegels op schoolpleinen vervangen 
door groen 

5 st  

Klimaatbestendig Aantal m2 verharding vervangen door 
groen in de openbare ruimte 

-* Overlap programma 
Duurzame stad 

Biodivers Aantal extra m2 groen geschikt voor 
insecten (w.o. wilde bijen). 

-* Overlap programma 
Duurzame stad 

* Op basis van de behaalde resultaten in 2019 bepalen we de ambitie voor de jaren 2020-2022. 
 
 
 

3. Organisatie 

 Organisatie 
In figuur 4 is de organisatie van het programma Klimaatbestendige en Groene Stad weergegeven. Op 
verschillende niveaus is de afstemming met programma Duurzame Stad geborgd.  

 
Figuur 4 Organisatie programma Klimaatbestendige en Groene Stad 
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De portefeuillehouder is bestuurlijk opdrachtgever, daaronder komt de ambtelijke regiegroep 
bestaande uit de afdelingsmanagers van Leefomgeving, Stad en Ontwikkeling en Woon- en 
Werkklimaat. Tot slot stemmen de trekkers van de deelprogramma’s af met de programmamanager 
van Duurzame Stad.  

 Mensen 
Het opstarten van initiatieven neemt tijd in beslag. We proberen meer projecten op te starten dan 
waar we in eerste instantie budgetruimte hebben, om de spreiding over de jaren mogelijk te 
maken. We bereiken hierbij wel de grenzen van de beschikbare interne uren om alle projecten te 
op te starten.  

 Middelen 
Kosten of opbrengsten in €   Dekking kosten 

in €  
      Dekking vastgelegd in 

€ 150.000,-  (2019) 
€ 500.000,- (2019-2022) 

 
€ 150.000,-  
€ 500.000,- jaarlijks 

 
 1.1 Stedelijk Beheer en 

milieu     
  

 
In 2019 is nog eenmaal €150.000,- beschikbaar voor de beleidsmatige uitwerking van de Groenvisie 
(de 5 prioriteiten van de gemeente zijn Bomenleidraad, Zelfbeheer, Hoofdgroenstructuurkaart, 
Compensatieplan en Het Groene Huis). Hierna wordt deze fase afgerond.  
Voor de periode 2019-2022 heeft de Raad 4x incidenteel €500.000,- in de begroting 2019-2022 
opgenomen voor de uitvoering van de Groenvisie.  
 
Gericht op resultaat 
We hebben als streven om met het uitvoeringsbudget zoveel mogelijk concrete resultaten in de stad 
te bereiken. Uiteraard betrekken wij de stad bij de projecten en kunnen hier ook 
begeleidingskosten bij horen. Voorwaarde is daarom dat het projectdoel vooraf bepaald is. 
 
Cofinanciering 
Bewoners, bedrijven, scholen en andere partners die een project initiëren worden uitgedaagd om 
zelf ook financieel bij te dragen of fondsen te verzamelen. Zo kunnen we meer bereiken met 
hetzelfde budget. 
 
Extra kansen vanuit het project Herplant bomen in de stad 
Tegelijkertijd worden in de periode 2019-2021 bomen herplant in de stad. Aannemers kunnen naast 
boetes ook maatschappelijke sancties opgelegd krijgen, ter waarde van €250,- per sanctie. We 
streven uiteraard, samen met de aannemers, naar een foutloze uitvoering van de herplant. Indien 
onverhoopt toch maatschappelijke sancties worden opgelegd, zetten we deze in voor de Uitvoering 
Groenvisie. Denk hierbij aan het aankopen en/of planten van bollen, inzaaien van 
bloemenmengsels, plaatsen van diverse bio kasten, manuren en machines voor o.a. het vergroenen 
van de schoolpleinen etc..  
 
Effect voor beheerkosten 
We maken met de uitvoering van de Groenvisie een omgekeerde beweging ten opzichte van het 
bestaande beleid, namelijk om het groen te versoberen door slechte heestervakken om te vormen 
naar gazon. 
Het verbeteren van de kwaliteit van het groen en het vervangen van verharding door groen heeft 
effecten op het beheer en leidt tot een verhoging van de onderhoudskosten op de betreffende 
locaties. We verwachten echter dat de totale oppervlakte openbare ruimte dat omgevormd wordt 
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met het uitvoeringbudget Groenvisie financieel gedekt kan worden binnen het huidige 
onderhoudsbudget in de begroting.  
Dergelijke wijzigingen doen zich in de gemeente overigens voortdurend voor. Daarom is afgesproken 
om eens in de 5 jaar de financiële consequenties in beeld te brengen en te verwerken in de 
begroting.  

 Communicatie 
We stellen een communicatieplan op voor de komende 4 jaar, in samenwerking met het 
deelprogramma klimaatbestendige stad en in afstemming met het programma Duurzame Stad.  
Wat we sowieso doen is:  
 
Dagbladen e.d.- De Groene Pagina’s benutten in Stadsberichten om te communiceren over de 
thema’s (een stad boordevol soorten, recreatief groen, eetbaar Amersfoort, klimaatbestendig 
Amersfoort en stad van groene ruimte) en projecten.  
 
Social media - Gericht communiceren over projecten via Facebook, Twitter, Amersfoort Mailt, 
afhankelijk van het doel. Evt. filmpje voor operatie steenbreek openbare ruimte (i.c.m. de operatie 
steenbreek, Lekker in je tuin, afkoppelen regenwater, regentonnen etc.)  
 
In gesprek met de stad - We organiseren regelmatig bijeenkomsten in Het Groene Huis.  
 
CNME - We werken samen met het CNME en gebruiken de website van Het Groene Huis. 

 Risico’s  
De projecten in de stad leiden tot minder openbaar groen 
Door de inbreidingslocaties voor woningbouw en civiele projecten verdwijnt er groen uit de stad. Dit 
is wrang voor de vele groenliefhebbers in Amersfoort, maar een realiteit. Met het deelprogramma 
Uitvoering Groenvisie geven we een extra impuls aan het groen. Dit doen we door meer kwantiteit 
toe te voegen (verharding om te vormen naar groen) én de huidige kwaliteit te versterken. Met het 
deelprogramma Uitvoering Groenvisie kunnen we echter niet voorkomen dat er op termijn 
stadsbreed netto groen zal verdwijnen. Het nieuwe groencompensatiebeleid, dat momenteel in 
ontwikkeling is, brengt in beeld wat er aan groen verdwijnt bij ontwikkelingen en laat ook zien op 
welke wijze we compenseren, door bijvoorbeeld groen toe te voegen aan de randen van de stad. 
 
Niet alle projecten worden uitgevoerd 
Een deel van het budget reserveren we voor prioriteiten uit de stad. De gemeente neemt bij deze 
projecten een ondersteunende rol aan, in plaats van een trekkende. Dit maakt dat we minder 
invloed hebben op de voortgang en de uitvoering van de projecten. We helpen bij de opstart, 
monitoren de voortgang en kijken waar ondersteuning nodig is.  
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BIJLAGE  Uitvoeringsagenda 2019 

Categorie 1: Gemeente neemt de leiding, samen met de stad  - € 275.000 

1.1 Stapsgewijs (verder) vergroenen van schoolpleinen. 5 schoolpleinen per 
jaar.  

1.2 Uitbreiden van ecologisch bermbeheer.  

1.3 Uitbreiding beplanting geschikt voor vogels en insecten. Hoofdstructuur 
versterken door meer bloemen en vaste planten: o.a.  
- Groene inpassing natuurspeelplaats Limvioveld Bergkwartier 
- Groene inpassing speelplek aan de Madoerastraat 
- Groene inpassing Schrijnwerkerslaan, Hoogland: beplanting, bomen en 
wadi's. Met bewoners 
- Groene inpassing van de faunapassege Hamseweg 2019  
- Eetbaar groen Liendert in de omgeving van de Weg van de Vrijheid 
- Meer ruimte voor natuur: transformatie gebieden om de stad van 
landbouw naar natuur. 

1.4 Tiny Forest: 1 per jaar  
2019: eetbaar bosje Albatrosstraat ism Huize Bartels (400 m2): grond 
klaar maken voor de aanplant (beplanting uit buurtbudget) 

1.5 Groen verbeteren en uitbreiden langs beweegroutes. 2 per jaar.  

1.6 Ondersteuning van de WILDE bijen. Monitoring en ontsluiting van de 
gegevens. Bijenmonitoring en educatie van bewoners.  

Categorie 2: Operatie steenbreek openbare ruimte - € 125.000 

2.1 Inventariseren van randvoorwaarden voor steenbreek in de openbare 
ruimte. Systeem opzetten om meldingen van bewoners te kunnen 
verwerken.  

2.2 Ruimte voor 1 á 2 grotere participatieprojecten. Bijvoorbeeld een 
project als het Geinpleintje: samen met bewoners plein vergroenen. 

2.3 Binnenstad: financiële ondersteuning project stimulering geveltuinen 
binnenstad (2019) bij succes. 

Categorie 3: Prioriteiten uit de stad, samen met de gemeente - € 100.000  
3.1 Natuurlijk spelen en speelbomen 

3.2 Eetbaar Amersfoort: realiseren en bekendheid geven aan het eetbare 
groen 

3.3 Vergroenen Soesterkwartier / Wagenwerkplaats 
3.4 Vergroenen winkelcentrum Schothorst 

Figuur 5 Uitvoeringsagenda Groenvisie 2019, versie april 2019 

  


