MOTIE 1
Indiener:

Frank Kwanten

Lidnummer

83545

Woordvoerder

Dick Haver Droeze

Onderwerp

Just in time kappen

Stelt onderstaande motie voor:
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 29 november 2018,
Constaterende dat:







op 4 september een motie ter stemming is gebracht in de Raad dat eerst de financiële
raming (Second Opinion op de kosten van de Westelijke Ontsluiting) bekend moet zijn
en in de Raad moet zijn besproken en goed gekeurd voordat er mag worden gekapt,
deze motie is door D66 gesteund
de gemeenteraad zich binnenkort buigt over de financiën rondom de WO
de eerste verleende kapvergunning mbt de WO een 418 bomen behelst
het planologisch proces in verband met retentiebassin nog niet voor alle kritische
onderdelen van de WO onherroepelijk is geworden
de leden op 18 juni de volgende motie aannamen; De kap van bomen ten behoeve
van de Westelijke Rondweg aan te houden tenminste totdat het resultaat van de
aanbesteding bekend is.

Overwegende dat:







bomenkap onomkeerbaar is
er een financiële bovengrens is voor de aanleg van de Westelijke Rondweg inclusief
later toegevoegde elementen als het fietsviaduct en de parkeergarage van de
dierentuin
De gemeenteraad vorig jaar een ‘just in time kappen’ motie aannam als beleid
de kapvergunning heeft uitgewezen dat voor de beoogde uitbreiding van het
retentiebassin het bestemmingsplan Berg gewijzigd moet worden
het beoordelen of de kosten onder de 67,1 miljoen blijven of deze overstijgen wordt
gedaan op basis van de huidige kennis en onderzoeken. Immers, de kostenraming is
al naar het bureau voor de ‘second opinion’ gestuurd.

roept de gemeenteraadsfractie op om
Uitvoering te geven aan de aangenomen motie van de AAV op 18 juni; De kap van bomen
ten behoeve van de Westelijke Rondweg aan te houden tenminste totdat het resultaat van
de aanbesteding bekend is.

Ondertekening:
1. Frank Kwanten
2. Chris Mooiweer
3. Elbert Veerman
4. Dick Haver Droeze
5.Raphael Smit

MOTIE 2
Indiener:

Frank Kwanten

Lidnummer

83545

Woordvoerder

Dick Haver Droeze

Onderwerp

Planologisch proces

Stelt onderstaande motie voor:
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 29 november 2018,
Constaterende dat:



de eerste verleende kapvergunning mbt de WO een 418 bomen behelst
het planologisch proces in verband met retentiebassin nog niet voor alle kritische
onderdelen WO onheroeppelijk is geworden

Overwegende dat:








bomenkap onomkeerbaar is
er een financiële bovengrens is voor de aanleg van de Westelijke Rondweg incl. later
toegevoegde “extra’s”
De gemeenteraad vorig jaar een ‘just in time kappen’ motie aannam als beleid
de kapvergunning heeft uitgewezen dat voor de beoogde uitbreiding van het
retentiebassin het bestemmingsplan Berg gewijzigd moet worden
Aanleg weg vermindert capaciteit retentiebassin
Het retentiebassin moet beschikbaar zijn tijdens de bouw, om overstromingen te
voorkomen.
Retentiebassin aanpassen zal dus moeten gebeuren voorafgaand aan aanleg weg en
gemeente kan dus niet kappen voordat aanpassing BP Berg onheroeppelijk is
geworden

roept de gemeenteraadsfractie op om


Niet in te stemmen met kappen zolang het planologisch proces in verband met
retentiebassin nog niet voor alle kritische onderdelen WO onherroepelijk is geworden
(Bestemmingsplan Berg)

Ondertekening:
1. Frank Kwanten
2. Chris Mooiweer
3. Elbert Veerman
4. Dick Haver Droeze
5. Raphael Smit

MOTIE 3
Indiener:

Frank Kwanten

Lidnummer

83545

Woordvoerder

Dick Haver Droeze

Onderwerp

Compensatie

Stelt onderstaande motie voor:
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 29 november 2018,
Constaterende dat:









natuur en boscompensatie verplicht is gesteld voor het verlies aan bomen en natuur
die met de aanleg van de WO gepaard gaat
dit in feite dient te gebeuren binnen de eigen gemeentegrens en op een grondslag die
een soortgelijke te ontwikkelen biotoop niet in de weg staat
er discussie is over de grootte van en de aantallen bomen die daarvoor moeten
worden aangeplant, in welk verband de beschikbare 4 ha langs de Eem bij de
waterzuivering niet toereikend zal zijn
het beschikbare budget van € 600K voor de compensatie sinds de eerste reservering
in 2013 niet is verhoogd
het karakteristieke open landschap van het Eemland hierdoor wordt aangetast
de bedreigde weidevogelstand in dat gebied verder onder druk komt te staan
de gemeente Soest geen planologische maatregelen heeft genomen om dit te
faciliteren

Overwegende dat:



deze factoren de daadwerkelijke compensatie in de weg staan en de uitvoering
daarvan in de weg staan
waardoor zolang dit niet goed geregeld is, de kap van de bijna 4000 grote bomen en
de teloorgang van ruim 7,5 ha groen niet kan plaats hebben omdat niet aan de
voorwaarden voor compensatie is voldaan

roept de gemeenteraadsfractie op om



Niet in te stemmen met kappen voordat zeker is dat de geplande compensatie in
Soest bij de Eem planologisch en financieel mogelijk is

Ondertekening:
1. Frank Kwanten
2. Chris Mooiweer
3. Elbert Veerman
4. Dick Haver Droeze
5. Christian van Barneveld

MOTIE 4

Indiener:

Frank Kwanten

Lidnummer

83545

Woordvoerder

Chris Mooiweer

Onderwerp

Afspraken versobering

Stelt onderstaande motie voor:
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 29 november 2018,
Constaterende dat:




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, deze motie is door D66 gesteund
De gemeenteraad zich binnenkort buigt over de financiën rondom de rondweg

Overwegende dat:



er een financiële bovengrens is voor de aanleg van de Westelijke Rondweg
onderzoek naar kostenoverschrijdingen bij infrastructurele projecten laat zien dat bij
meer dan 20% van projecten in de aanlegfase kosten nog met meer dan 10%
overschreden worden.

roept de gemeenteraadsfractie op om



dat als er minder dan 10% ruimte zit tussen financiële raming en budget voor aanleg
Westelijke Ontsluiting de gemeenteraad het eerst met een meerderheid eens moet
worden over versobering alvorens onomkeerbare stappen te nemen.

Ondertekening:
1. Frank Kwanten
2. Chris Mooiweer
3. Elbert Veerman
4. Dick Haver Droeze
5. Christian van Barneveld

MOTIE 5

Indiener:

Frank Kwanten

Lidnummer

83545

Woordvoerder volgt
Onderwerp

Financiële bovengrens

Stelt onderstaande motie voor:
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 29 november 2018,
Constaterende dat:





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, deze motie is door D66 gesteund
De gemeenteraad zich binnenkort buigt over de financiën rondom de rondweg
D66 zich heeft hardgemaakt voor een groene en duurzame weg;

Overwegende dat:



bomenkap onomkeerbaar is
er een financiële bovengrens is voor de aanleg van de Westelijke Rondweg

roept de gemeenteraadsfractie op om




indien het taakstellend budget niet gehaald wordt niet te versoberen op natuur, groen
en duurzame aanleg van de weg
niet te onderhandelen over steun voor uitbreiding budget maar af te zien van aanleg
Westelijke Rondweg

Ondertekening:
1. Frank Kwanten
2. Chris Mooiweer
3. Elbert Veerman
4. Dick Haver Droeze
5. Christian van Barneveld

MOTIE 6

Indiener:

Frank Kwanten

Lidnummer

83545

Woordvoerder Frank Kwanten
Onderwerp

Opvolging fractie

Stelt onderstaande motie voor:
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 29 november 2018,
Constaterende dat:


Op 18 september er een brief vanuit de fractie naar de leden is gegaan met een aantal
toezeggingen

Overwegende dat:





Er vervolgens geen terugkoppeling meer heeft plaatsgevonden
Er geen keiharde termijnen gekoppeld zijn aan de uitgesproken toezeggingen en
richtingen van de fractie
de beperkte opvolging van de fractie niet passen bij de woorden van de fractie
er energie en kennis verloren gaat door beperkte opvolging

roept de gemeenteraadsfractie op om



Met een gedegen actieplan te komen naar aanleiding van in een AAV aangenomen
moties

Ondertekening:
1. Frank Kwanten
2. Chris Mooiweer
3. Elbert Veerman
4. Dick Haver Droeze
5. Christian van Barneveld

