
Zonnevelden Vathorst Noord 
 

 

Indiener:  Chris Bruijnes 

Lidnummer 89330 

Woordvoerder Chris Bruijnes 

Onderwerp Draagvlak van de meerderheid omwonenden als voorwaarde voor 

zonnevelden Vathorst Noord 

 

 

Stelt onderstaande motie voor: 
 

 

De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 18 juni 2018,  

Constaterende dat: 

 het coalitieakkoord aangeeft dat er in Vathorst Noord een aantrekkelijk groen-recreatief 

gebied wordt gewenst in combinatie met goed ingepaste zonnevelden. 

     
 

Overwegende dat: 

 de zinsnede “goed ingepast” ruimte laat voor interpretatie 

 het coalitieakkoord in ruime mate het belang benadrukt van burgerparticipatie en “het 

werken aan opgaven samen met de mensen in de stad” 

 bij de totstandkoming en vaststelling van de Ontwikkelingsvisie Over de Laak (Vathorst 

Noord) in 2016 een intensief participatieproces met omwonenden heeft 

plaatsgevonden dat reeds geleid heeft tot een plan en een totaalbeeld voor een groen 

recreatief gebied, met behoud van het open polderlandschap 

 er tot nu toe geen sprake is geweest van enige bewonersparticipatie over de vraag of 

en zo ja hoe zonnevelden kunnen worden ingepast in of gecombineerd met de 

vastgestelde Ontwikkelingsvisie Over de Laak; 

 het past bij de beginselen van D66 om een eerlijk, transparant en volwaardig 

participatieproces aan te kondigen en toe te passen, in dit geval vertrekkend vanuit de 

vastgestelde Ontwikkelingsvisie; 

 onvoldoende draagvlak voor zonnevelden in dit gebied schadelijk is voor de 

energietransitie in het algemeen en het vertrouwen in de lokale politiek onder 

omwonenden van Vathorst Noord in het bijzonder. 

Dictum (bv: roept het afdelingsbestuur of de gemeenteraadsfractie op om…) 



 spreekt als haar mening uit dat de gemeenteraadsfractie bij het college dient aan te 

dringen op de inrichting van een eerlijk, transparant en volwaardig participatieproces  

 roept  de gemeenteraadsfractie op om bij de beoordeling van "goed ingepast" expliciet 

dit ook te interpreteren als dat het uiteindelijke voorstel kan rekenen op steun van de 

meerderheid van omwonenden van Vathorst Noord. 

 

 

Ondertekening: 
 

1. Chris Bruijnes 

2. Frank Kwanten (handtekening staat in aanvraag AAV) 

3. Ed de Moor 

4. Mirjam Cok 

5. Maarten van Gemert  

 

 



MOTIE Helderheid financiele bovengrens Westelijke Ontsluiting 

 

Indiener:  Chris Mooiweer 

Lidnummer 080781 

Woordvoerder Chris Mooiweer 

Onderwerp Mobiliteit 

 
Stelt onderstaande motie voor: 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Amersfoort bijeen op 18 juni 2018 

Constaterende dat: 

• In het coalitieakkoord de volgende tekst is opgenomen: “Bij de Westelijke ontsluiting 
zullen eventuele overschrijdingen binnen het beschikbare budget worden opgevangen. 
Beheersmaatregelen om binnen budget te blijven zullen niet leiden tot het schrappen 
van fietsvoorzieningen of groencompensatie” 

Overwegende dat: 

• Er nog geen integrale kostenraming van de weg heeft plaatsgevonden 
• Hiermee het onduidelijk is of reeds alle te maken kosten in het project opgenomen zijn 
• Daarnaast de aanbesteding van de weg nog niet heeft plaatsgevonden 
• Hiermee nog geen toetsing van kosteninschattingen aan de markt heeft 

plaatsgevonden  
• Daardoor niet uitgesloten kan worden dat de kosten boven de huidige inschattingen uit 

zullen stijgen 
• De zinsnede in het coaltieakkoord nog open staat voor interpretatie: zij is immers nog 

steeds waar als het budget verhoogd wordt 
• De zinsnede ook geinterpreteerd kan worden als “het beschikbare budget van de 

Gemeente Amersfoort,” terwijl bijdragen van partners uiteindelijk ook door de 
belastingbetaler worden opgebracht. 

• Het budget van de weg in 2013 is vastgesteld op 67,1 miljoen 

Spreekt als haar mening uit en roept de fractie op zich op het standpunt te stellen dat:  

• Het huidige beschikbare budget van 67.1 miljoen een harde bovengrens is 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: 
1. Chris Mooiweer 
2. Adriana Rodriguez Galvis 
3. Marja Wezenberg  
4. Elbert Veerman 
5. Dirk Huisman 

 



MOTIE MINIMALISEER BOMENKAP 
 

Indiener:  Chris Mooiweer 

Lidnummer 080781 

Woordvoerder Chris Mooiweer 

Onderwerp Mobiliteit 

 
Stelt onderstaande motie voor: 
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 18 juni 2018,  

Constaterende dat: 

• In het coalitieakkoord de volgende tekst is opgenomen: “Bij de Westelijke ontsluiting 
zullen eventuele overschrijdingen binnen het beschikbare budget worden opgevangen. 
Beheersmaatregelen om binnen budget te blijven zullen niet leiden tot het schrappen 
van fietsvoorzieningen of groencompensatie” 

Overwegende dat: 

 
• De aanbesteding gepland is in 2019  (met opdrachtverlening aan de aannemer eind 

2019)  
• Hiermee nog geen toetsing van kosteninschattingen aan de markt heeft 

plaatsgevonden 
• Niet uitgesloten kan worden dat de kosten boven de huidige inschattingen uit zullen 

stijgen 
• Hiermee een politiek feit zou ontstaan welke leidt tot een hernieuwde afweging over de 

Westelijke Ontsluiting 
• De kap van de circa 3500 bomen echter al gepland is in najaar 2018 

Roept de gemeenteraadsfractie op 

• Bij het College te verzoeken om een plan om de kap van bomen ten behoeve van de 
Westelijke Rondweg te minimaliseren tenminste totdat het resultaat van de 
aanbesteding bekend is 

 

Ondertekening: 
1. Chris Mooiweer 
2. Adriana Rodriguez Galvis 
3. Marja Wezenberg 
4. Elbert Veerman 
5. Dirk Huisman 

 



MOTIE Mobiliteit: afspraken met partners 

 

Indiener:  Chris Mooiweer 

Lidnummer 080781 

Woordvoerder Chris Mooiweer 

Onderwerp Mobiliteit 

 
Stelt onderstaande motie voor: 
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 18 juni 2018,  

Constaterende dat: 

 
• In het coalitieakkoord de volgende tekst staat ten aanzien van mobiliteit: “Met onze 

partners (Rijk, RWS, provincie en regio) zijn afspraken gemaakt over 
mobiliteitsprogramma’s en de realisatie van projecten. Deze afspraken beschouwen 
wij als uitgangspunt.” 

Overwegende dat: 

• Het coalitieakkoord sterk inzet op andere vormen van vervoer dan autoverkeer  
• Partners dikwijls financiële bijdragen leveren aan lokale projecten en beleid op het 

gebied van mobiliteit 
• Partners om hen moverende redenen kunnen wensen over te gaan tot 

beleidswijzigingen of projectwijzigingen 

Spreekt als haar mening uit en roept de gemeenteraadsfractie en wethouders op zich in 
voorkomende gevallen op het standpunt te stellen dat: 

• Als een partner kennis geeft van (voorgenomen) beleids- of projectwijzigingen die leidt 
tot minder investeringen in autoverkeer, de Gemeente Amersfoort hier actief aan 
meewerkt 

• Voor zover een dergelijke beleids- of projectwijziging tot negatieve financiële 
consequenties voor Amersfoort leidt, de inzet van de gemeente Amersfoort erop 
gericht dient te zijn toegezegde gelden te mogen inzetten voor andere vormen van 
vervoer dan autovervoer 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: 
1. Chris Mooiweer 
2. Adriana Rodriguez Galvis 
3. Marja Wezenberg 
4. Elbert Veerman 
5. Frank Kwanten 

 
 



MOTIE SCHONE LUCHT 
 

Indiener:  Chris Mooiweer 

Lidnummer 080781 

Woordvoerder Chris Mooiweer 

Onderwerp Luchtkwaliteit 

 
Stelt onderstaande motie voor: 
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 18 juni 2018,  

Constaterende dat: 

• Jaarlijks 12.000 mensen in Nederland overlijden aan de gevolgen van vieze lucht 
• Ook op veel plaatsen in Amersfoort de luchtkwaliteit tekort schiet 
• Het belang van schone lucht in het coalitieakkoord onderkend wordt 
• Onze lijsttrekker het belang van schone lucht in de inleiding van ons 

verkiezingsprogramma ook meerdere malen benadrukt heeft 

Overwegende dat: 

• Er een coalitieakkoord ligt met veel ambitie 
• Niet alle ambities tegelijk gerealiseerd kunnen worden 
• In de uitvoering van het coalitieakkoord daarom prioriteiten gesteld zullen worden 
• Het maatschappelijk belang van schone lucht vraagt om actie op de korte termijn 

Roept de gemeenteraadsfractie op 

• Schone lucht te beschouwen als een prioritair aandachtspunt voor de fractie 
• Aan het college te vragen om op zo kort mogelijke termijn een overzicht te verschaffen 

van de huidig bekende luchtkwaliteit in Amersfoort, alsmede de te verwachten effecten 
op de luchtkwaliteit van reeds concrete infrastructurele en bouwkundige plannen, 
uitgezet tegen de in het coalitieakkoord genoemde WHO normen. 

• Bij het college aan te dringen dat er binnen een jaar na nu een uitgewerkt plan van 
aanpak ligt met concrete maatregelen voor het nog in deze collegeperiode verbeteren 
van de luchtkwaliteit  

 

Ondertekening: 
1. Chris Mooiweer 
2. Frank Kwanten  
3. Adriana Rodriguez Galvis 
4. Marja Wezenberg 
5. Maarten van Gemert 

 



 
MOTIE D66 stempel op mobiliteit 
 

Indiener:  Frank Kwanten 

Lidnummer 83545 

Woordvoerder Frank Kwanten 

Onderwerp D66 stempel op mobiliteit 

 
Stelt onderstaande motie voor: 
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 18 juni 2018, 

Constaterende dat: 

 Amersfoort de komende jaren gaat groeien 
 D66 in het verkiezingsprogramma een integrale bereikbaarheidsaanpak bepleit 
 D66 in het verkiezingsprogramma aangeeft de komende jaren sluipverkeer tegen te 

willen gaan 
 D66 in het verkiezingsprogramma spreekt over ontmoedigen van vervuilende 2-taks 

brommers en scooters 
 Er een grote ambitie ligt op het gebied van groen, schone lucht en terugdringen CO2 
 De coalitie fietsers en voetgangers voorrang wenst te geven 

Overwegende dat: 

 De openbare ruimte beperkt is en er keuzes gemaakt moeten worden  
 Gemotoriseerd vervoer een grote bijdrage levert aan de hoeveelheid fijnstof (bij 

elektrische voertuigen via remmen, banden, opladen) 
 De gemeente het laatste decennium ‘aangepakte’ verkeersproblemen heeft zien 

verschuiven van de ene wijk naar de volgende wijk of straat (zoals bijvoorbeeld bij de 
Kersenbaan en invoer van parkeervergunningen) 

 De progressieve verkiezingsprogramma’s van D66 en GL op het thema mobiliteit heel 
dicht bij elkaar liggen 

 Voetgangers en fietsers meer bewegen en dus veelal gezonder zijn (en dus een 
verminderde vraag naar zorg kennen) 

 De coalitie die ambitie heeft om de openbare ruimte meer in te richten voor 
voetgangers, fietsers en het groen 

 Autoverkeer van buiten de stad meer verleid gaat worden om te parkeren aan de rand 
van de stad.  

 De coalitie kiest voor een autoluwe binnenstad waar de voetganger voorrang heeft. 
 Er de komende jaren een aantal grote verkeersaders voor de auto worden ontwikkeld, 

specifiek het knooppunt Hoevelaken en de Westelijke Rondweg 
 Mobiliteitsmaatregelen die voortvloeien uit het akkoord nu nog veelal onduidelijk zijn 
 D66 als grootste partij haar stempel kan drukken op de uitvoering  
 Er in heel veel steden progressief beleid tot grotere leefbaarheid EN eerlijkere 

mobiliteit leidt 

roept de gemeenteraadsfractie op om  



 Proactief en transparant te werk te gaan op het thema mobiliteit en daarbij recht te 
doen aan het verkeers,- en vervoersplan uit 2016 en de afspraken uit het 
coalitieakkoord.  

 Bij de uitvoering en invulling te werken aan progressieve maatregelen voor de opvang 
van de mobiliteitsgroei, het minimaliseren van doorgaand verkeer door de stad en 
wijken, de wens om de luchtemissie (NOx en fijnstof) van het verkeer terug te dringen 
en het geven an voorrang aan voetgangers, fiets en OV. 

 Bij de volgende AAV een heldere ambitie te formuleren op het thema schonere 
bereikbaarheid   

 

 

Ondertekening: 
1. Frank Kwanten 
2. Chris Bruijnes 
3. Dirk Kaan 
4. Dirk Huisman 

5.Adriana Rodriguez Galvis 

 



MOTIE MAAK WERK VAN WINDMOLENS 
 

Indiener:  Frank Kwanten 

Lidnummer 83545  

Woordvoerder Frank Kwanten 

Onderwerp Windintiatieven op Isselt, aan de A1 en De Hoef 

 
Stelt onderstaande motie voor: 
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 18 juni 2018,  

Constaterende dat: 

 Amersfoort in 2030 CO2-neutraal wenst te zijn 
 Het coalitieakkoord slechts eenmaal rept over windenergie 
 De slagkracht op duurzaamheid wordt versterkt door het aantal medewerkers op dit 

beleidsveld uit te breiden naar 10 FTE (uiterlijk in 2022). 

Overwegende dat: 

 Er een akkoord is om planologische medewerking te verlenen aan drie windinitiatieven 
in de gemeente. Te weten op de Isselt, aan de A1 en De Hoef 

 De nieuwe coalitie het beleid van de vorige coalitie volgt 
 De coalitie verdeeld was over het akkoord tot planologische medewerking 
 Amersfoort achterloopt op de eigen ambitie voor 2030 
 Coalitiepartij VVD zich in 2017 uitsprak tegen de komst van windmolens 

Roept de gemeenteraadsfractie op 

 Om ondanks de summiere aandacht in het coalitieakkoord wel vanuit de fractie vanaf 
de start van het nieuwe college ruimte, medewerking en aandacht te geven aan de 
initiatiefnemers van de windinitatieven. Dit zodat zij binnen de gestelde kaders de 
windmolens zo snel mogelijk kunnen realiseren.  

 

 

Ondertekening: 

1. Frank Kwanten 

2. Dirk Kaan 

3. Chris Mooiweer 
4. Dirk Huisman 
5. Chris Bruijnes 

 



MOTIE VERSCHERPT TOEZICHT MOBILITEITSKARTEL 
 

Indiener:  Frank Kwanten 

Lidnummer 83545 

Woordvoerder Frank Kwanten 

Onderwerp VVD wethouder mobiliteit en luchtkwaliteit 

 
Stelt onderstaande motie voor: 
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 18 juni 2018, 

Constaterende dat: 

 De VVD al acht jaar lang de scepter zwaait op mobiliteit en wederom deze portefeuille 
in handen heeft 

 De VVD momenteel de minister, gedeputeerde en wethouder levert op het thema 
mobiliteit 

Overwegende dat: 

 De coalitie uitspreekt het langzame verkeer meer ruimte en voorrang te willen geven 
 Er buiten de luchtkwaliteitsnorm er - in het coalitieakkoord - geen keiharde prestaties 

op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid gevraagd worden. 
 Er in de raad een meerderheid is voor progressieve mobiliteitsmaatregelen maar er de 

komende vier jaar een VVD wethouder aan het raar staat 
 In de vorige collegeperiode bleek de wethouder regelmatig de raad onvoldoende te 

hebben geïnformeerd  
 De wethouder kreeg tevens op een aantal dossiers van burgers te horen dat 

participatie en inspraak onvoldoende was en/of op het verkeerde moment plaatsvond 
 Amersfoort de keuze voor de Westelijke Rondweg maakt op basis van 

verkeersmodellen waarin fouten zijn geconstateerd maar er geen meerderheid is voor 
een herberekening van deze modellen en zo waarheidsvinding voor een dossier onder 
deze wethouder wordt afgewezen 

 De VVD wethouder verantwoordelijk is voor de Westelijke ontsluiting en het budget: 
 eventuele overschrijdingen zullen binnen het beschikbare budget worden 

opgevangen. 
 Beheersmaatregelen om binnen budget te blijven zullen niet leiden tot het 

schrappen van fietsvoorzieningen of groencompensatie 
 De minister en provincie verschillende maatregelen nemen waarmee ze aantoonbaar 
groen, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en liberale beginselen van ‘de gebruiker betaald’ 
negeren 
 De provincie en het Rijk belangrijke partners van de gemeente zijn 

roept de gemeenteraadsfractie op om 



 Scherper toezicht te houden op de juistheid en wenselijkheid van de argumenten, 
maatregelen en informatie die de wethouder mobiliteit en luchtkwaliteit aan de raad en 
burgers verstrekt. 

 Waar de wethouder tekortschiet het initiatief te nemen bij het organiseren van 
participatie. 

 Binnen de kaders van het coalitieakkoord actief op zoek te gaan naar progressieve 
meerderheden op het thema mobiliteit. 

 

 

 

Ondertekening: 
1. Frank Kwanten 
2. Chris Bruijnes 
3. Dirk Kaan 
4. Dirk Huisman 
5. Adriana Rodriguez Galvis 

 



MOTIE Herberekening Westelijke Ontsluiting 

 

 

 

 

Indiener:  

Ed de Moor  

Lidnummer 

84639 

Woordvoerder 

Ed de Moor 

Onderwerp 

Herberekening 

 

 

Stelt onderstaande motie voor: 

 

De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 18 juni 2018,  

 

Constaterende dat: 

 

 

Na de AAV van 15 februari 2018 er nieuwe feiten en inzichten zijn met betrekking tot de Westelijke 

Ontsluiting 

 

Er fouten in de verkeersmodellen van de Westelijke Ontsluiting zijn geconstateerd en dat de 

rapporten verstrekt aan de Raad  onderlinge tegenstrijdigheden en  onjuistheden  bevatten     

     

De berekeningen van nut & noodzaak op zijn minst aan twijfel onderhevig zijn, mede omdat de 

autoriteit op verkeersgebied, professor Bert van Wee van de Technische Universiteit Delft, twijfels 

heeft geuit over de geschiktheid van het door de gemeente gebruikte verkeersmodel voor de 

berekening van snelheden 

     

De gemiddelde doorstroomsnelheid op de Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan volgens 

de gemeenteberekeningen nu al jaren onder de subsidienorm van 25 km/u zou liggen. 

     

Metingen van bewoners tijdens de eerste twee weken van juni 2018 een gemiddelde 

doorstroomsnelheid laten zien van 36 kilometer per uur; 16 kilometer boven de snelheid in 2018 die 

de gemeente theoretisch heeft berekend met haar     verkeersmodel uit 2014.      

 

 

 

Overwegende dat: 

Daarmee de subsidieverlening door de provincie in het geding komt omdat die is gebaseerd op een 

verhoging van de doorstroomsnelheid tot minimaal 25 km/u (regionaal mobiliteitsplan VERDER). 

      

In het Coalitieakkoord geen rekening is gehouden met de nieuwe feiten en dat er geen rekening is 

gehouden met de mogelijke gevolgen voor de subsidieverlening en daarmee de financiële dekking 

van de aanleg 

 

 

 



roept de gemeenteraadsfractie op om 

 

 

Alsnog een onafhankelijke herberekening van het verkeersmodel voor de Westelijke Ontsluiting te 

laten uitvoeren. 

 

 

 

Ondertekening:   

Ed de Moor 

Dirk Huisman 

Elbert Veerman 

Henk de Boer 

Dick Haver Droeze 

 



 

MOTIE Kosten Westelijke Ontsluiting 

 

 

 

Indiener:  

Ed de Moor 

Lidnummer 

84639 

Woordvoerder 

Ed de Moor 

Onderwerp 

Volledige aanbesteding 

 

Stelt onderstaande motie voor: 

 

 

Constaterende dat: 

 

De gemeenteraad het budget voor de Westelijke Ontsluiting in 2013 heeft vastgesteld op 67,1 

miljoen euro.      

     

Daarbij geen rekening is gehouden met planonderdelen die in 2015 zijn toegevoegd zoals de 

fietsbrug en de herinrichting van de entree van het dierenpark 

     

Er de afgelopen jaren sprake is van snel stijgende GWW-bouwkosten, die ertoe heeft geleid dat de 

aanbestedingsindex in drie jaar tijd met 13% is gestegen en de     verwachting is dat deze stijging 

gezien de overspannen markt doorzet. 

     

Dat het project Westelijke Ontsluiting grote financiële risico’s met zich meebrengt, die volledig 

voor rekening van de gemeente Amersfoort komen 

     

De ervaring met grote infrastructuurprojecten leert dat kostenoverschrijdingen doorgaans pas 

zichtbaar worden als het te laat is voor beheersmaatregelen     binnen het budget (tijdens de 

realisering)      

     

In het coalitieakkoord staat dat bij de Westelijke ontsluiting eventuele overschrijdingen binnen het 

beschikbare budget zullen worden opgevangen.      

     

Het College heeft bericht dat medio 2018 de kostenraming op basis van het definitieve integrale 

ontwerp gereed is 

     

De kap van de circa 3500 bomen is gepland in najaar 2018      

     

De aanbesteding is gepland in 2019 (met opdrachtverlening aan de aannemer eind 2019) waarbij 

duidelijk wordt of het project kan worden gerealiseerd binnen het beschikbare budget      

 

 

 

Overwegende dat: 

Volledige aanbesteding aan het begin van het project goed inzicht geeft ,of de kosten passen binnen 

het taakstellende budget. (Geen deelaanbestedingen) 



Het onverstandig zou zijn om onomkeerbare stappen te zetten voordat de volledige aanbesteding 

heeft plaatsgevonden.  

Roept de gemeenteraadsfractie en de wethouder op; 

 

     

Te bewerkstelligen dat er een volledige aanbesteding plaatsvindt vóór de realisatie van het project.  

 

De geplande bomenkap niet mag plaatsvinden voorafgaand aan succesvolle volledige aanbesteding 

binnen het taakstellend budget 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening: 

 

Ed de Moor 

Mirjam Cok 

Chris Bruijnes  

Rafaël Smit 

Igor Hemmers 

 

 

 

 



TITEL MOTIE: Eenvoud en duidelijkheid 
  

Indiener: Dirk Huisman 

Lidnummer 32297 

Woordvoerder Dirk Huisman 

Onderwerp Stationsgebied 

  
Stelt onderstaande motie voor: 
  

Constaterende dat: 

• De verantwoordelijkheid voor het stationsgebied verdeeld is over verschillende 

wethouders 

• In dit gebied de plannen voor de verschillende delen van het stationsgebied waar 

verschillende wethouders voor verantwoordelijk zijn niet op elkaar afgestemd zijn en 

strijdig zijn 

Overwegende dat: 

• Snelheid geboden is 

• Reacties van de wethouder betreffende het Stationsplein eindeloos vertraagd worden en 

participatie de facto onmogelijk is 

Dictum roept het college op de verantwoordelijkheid eenvoudiger te verdelen: 

Buijtelaar is verantwoordelijk voor het gebied ten noorden van het Station, Stegeman voor de 

het gebied ten zuiden van het station  (=stationsplein en stationsstraat e.o), zodat hier een 

integrale benadering mogelijk is. 

  



Ondertekening: 
Dirk Huisman 
Elbert Vermeer 
Frank Kwanten 
Chris Bruijnes 
Igor Hemmers 

 



TITEL MOTIE “Kwaliteit begint met participatie ” 
 

  

Indiener: Dirk Huisman 

Lidnummer 32297 

Woordvoerder Dirk Huisman 

Onderwerp Wonen, bouwen en gebiedsontwikkeling 

  
Stelt onderstaande motie voor: 
  

Constaterende dat: 

• Kwaliteit begint met participatie vanaf het begin, omdat kwaliteit gebaseerd is op een 
goed ontwerp, dat gebaseerd is op effectieve en efficiënte processen, die gebaseerd 

zijn op participatie van gebruikers, burgers, en belanghebbenden.   
• Het nieuwe college dit anders ziet. Zij willen het moment en de speelruimte van 

participatie zelf bepalen. 
• De laatste decennia de gemeentelijke planvorming en -realisatie in Amersfoort 

gebaseerd is op processen, waarbij zonder invloed van de bevolking uitgangspunten 
en randvoorwaarden voor plannen worden opgelegd. 

Overwegende dat: 

• Er in een stad als Amersfoort met 150 000 + inwoners meer kennis en deskundigheid 
in de Stad is dan in het Stadhuis. Dit betreft zowel de kennis over de situatie ter 
plaatse als de functionele en vakinhoudelijke kennis. 

• De basishouding van het college, wat betreft wonen, bouwen en gebiedsontwikkeling, 
is: de kennis zit in het stadhuis en niet in de stad. 

• De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het Stationsgebied en het 
Stationsplein verdeeld is over minimaal 2 verschillende wethouders. 

Dictum: roept de D66 gemeenteraadsfractie en de D66 wethouders op zich te houden aan de 
volgende regels 



         
• Nieuwe plannen mogen alleen goedgekeurd worden wanneer aantoonbaar het 

surplus aan kennis in de stad aangesproken is en bewoners en belanghebbenden 
aantoonbaar bij de start en het verloop van de planvorming betrokken zijn.. 

• Plannen waar dit expliciet en aantoonbaar niet het geval is moeten opnieuw in de raad 
ter discussie gesteld kunnen worden, ook als de raad deze al heeft goedgekeurd. Het 
aanpassingsproces van deze plannen moet voldoen aan de eisen die gesteld worden 
aan nieuwe plannen. 

  

Ondertekening: 
Dirk Huisman 
Elbert Vermeer 
Frank Kwanten 
Chris Bruijnes 
Igor Hemmers 

 


