Van: D66 Fractie Amersfoort
Aan: Voorzitter bestuur D66 Amersfoort
Datum: 15 september 2018
Beste Martin Froberg,
Na aanleiding van de Algemene afdelingsvergadering stuur ik namens de D66 fractie deze
brief waarin wij als fractie een reactie geven op de verschillende moties die 18 juni jl. zijn
aangenomen.
Het spreekt voor zich dat voor de D66 fractie het verkiezingsprogramma leidend is geweest
tijdens de verkiezingen en ook tijdens de onderhandelingen. Wij zijn als fractie zeer
tevreden met het resultaat van het coalitieakkoord, ook al blijft een coalitie akkoord ook
een compromis.
Een aantal van de belangrijke punten die wij hebben binnengehaald zijn:
-

Structureel 1 miljoen extra per jaar voor cultuur

-

Extra geld voor Stadshart

-

Extra middelen voor armoedebestrijding

-

De komende drie jaar 1 miljoen per jaar voor nieuwe bomen

-

Investeringsfonds onderwijs & economie

-

Extra geld voor festivals

-

Meer geld voor fietspaden

Naast dat wij als fractie tevreden zijn met de uitkomst van het coalitieakkoord zijn wij als
fractie ook trots dat wij als D66 twee wethouders mogen leveren in het College van
Burgemeester en Wethouders. D66 heeft twee wethouders met veel kwaliteit en
portefeuilles die passen bij D66 als grootste partij van Amersfoort. Zo heeft Willem-Jan
Stegeman onder andere financiën, grondzaken/vastgoed en stadshart en is hij de eerste
locoburgemeester. Fatma Koser Kaya heeft onder andere cultuur, economie, en onderwijs
in haar portefeuille. Portefeuilles waar wij als D66 de komende jaren het verschil op
kunnen maken. Kortom een coalitieakkoord waar veel D66 ambities in staan en twee
wethouders die grote portefeuilles hebben.
Kijkend naar de moties die op 18 juni jl. zijn aangenomen door de leden het volgende:
deze zijn uitgebreid besproken in de fractie. Wij zijn in ieder geval erg blij met de
discussies van 18 juni. D66 is een partij waar de discussie leeft op tal van onderwerpen wat
heel goed is!
Wat betreft de moties hebben wij als fractie gekeken wat we er zelf van vinden en hoe
deze moties liggen in lijn met het verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord. Wat wij
als fractie maar al te goed realiseren is dat we compromissen moeten sluiten in de politiek
en dit is ook gebeurd tijdens de onderhandelingen. Dat betekent ook dat wij niet alle
moties kunnen uitvoeren.
Motie 1: Zonnevelden Vathorst Noord/Draagvlak van de meerderheid omwonenden als
voorwaarde voor zonnevelden Vathorst Noord.
Reactie fractie:
Wij zijn in basis voorstander van zonnepanelen in Amersfoort zoals is beschreven in het
verkiezingsprogramma. Vathorst Noord zoals dit ook is aangenomen door de gemeenteraad

van Amersfoort is een mogelijkheid voor een zonneveld. Uiteraard vinden wij goed overleg
met alle belanghebbende belangrijk, maar ook dat er een stads brede afweging wordt
gemaakt waarbij het streven naar een CO2 neutrale stad zwaar meeweegt. In het
coalitieakkoord is daarom ook opgenomen dat: ‘In Vathorst Noord we een aantrekkelijk
groen-recreatief gebied combineren met goed ingepaste zonnevelden. Uiteraard houden
we daarmee rekening met de belangen van de direct omwonenden, maar ook de belangen
van de gemeente als geheel. We zullen dan ook zeker zorgen dat er voldoende
betrokkenheid van belanghebbenden wordt georganiseerd.
Motie 2: Helderheid financiële bovengrens Westelijke ontsluiting
Reactie fractie:
Wij onderschrijven deze motie als fractie. In het coalitieakkoord is er ook opgenomen dat
de Westelijke ontsluiting niet meer mag kosten dan € 67,1 miljoen. Mede naar aanleiding
van deze oproep hebben wij een motie genaamd ‘Second opinion financiële raming
Westelijke Ontsluiting’ ingediend die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad op 4
september.
Motie 3: minimaliseer bomenkap/mobiliteit
Reactie fractie:
Op 4 september is er een motie ter stemming gebracht in de Raad dat eerste de financiële
raming bekend moet zijn en in de Raad moet zijn besproken voordat er wordt gekapt. Wij
hebben deze motie in de Raad gesteund wat in lijn is met motie 3 minimaliseer
bomenkap/mobiliteit..
Motie 4: mobiliteit: afspraken met partners
Reactie fractie
Deze motie vraagt verdere uitwerking. Wij stellen voor dat in de komende periode op te
pakken met geïnteresseerde leden.
Motie 5: Schone lucht/luchtkwaliteit
Deze motie vraagt verdere uitwerking. Wij stellen voor dat in de komende periode op te
pakken met geïnteresseerde leden.
Motie 6: D66 stempel op mobiliteit
Reactie fractie:
Deze motie vraagt verdere uitwerking. Wij stellen voor dat in de komende periode op te
pakken met geïnteresseerde leden.
Motie 7: Maak werk van windmolens/windinitiatieven op Isselt, aan de A1 en de Hoef.
Reactie fractie
Op 4 september is er een motie ter stemming gebracht om een raad breed akkoord te
maken op het onderwerp duurzaamheid. Wij hebben als fractie ingestemd met deze
motie. Marjolein Perdok zal namens de fractie deelnemen om dit akkoord vorm te geven
waar ook het onderwerp windmolens worden behandeld.
Motie 8: Verscherpt toezicht mobiliteit kartel/ VVD wethouder mobiliteit en luchtkwaliteit.
Niet aangenomen.
Motie 9: Herberekening westelijke ontsluiting

Reactie fractie:
De fractie heeft met de gezamenlijke coalitie partners hierover, binnen het
coalitieakkoord, de afspraak gemaakt dat er gezien de status van het project geen nieuwe
onderzoeken zullen plaats vinden. Onderzoeken met betrekking tot financiën (inclusief de
risico’s) en mogelijke vermindering van de bomenkap zijn onderdeel van deze afspraken.
Op basis van onze eerdere discussie binnen de partij en het verkiezingsprogramma was
deze lijn ook de voor ons wenselijke formulering.
Motie 10: kosten westelijke ontsluiting volledige aanbesteding
Reactie fractie:
Zie hiervoor de reactie bij motie 9.
Motie 11: Eenvoud en duidelijkheid/stationsgebied
Niet aangenomen (deze motie is al uitgevoerd aangezien het stationsgebied bij een
wethouder ligt.)
Motie 12: kwaliteit begint met participatie/wonen, bouwen en gebiedsontwikkeling
Reactie fractie:
Deze motie vraagt verdere uitwerking. Wij stellen voor dat in de komende periode op te
pakken met geïnteresseerde leden.

Hierbij onze reactie op de aangenomen moties van 18 juni.
Tot 20 september, namens de gehele D66 fractie,

Tyas Bijlholt
Fractievoorzitter

