Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Gemeenteblad

R

Motie
Jaar

2017

Afdeling

1

Nummer

1685

Publicatiedatum

29 december 2017

Ingekomen onder

BA

Ingekomen op

donderdag 21 december 2017

Behandeld op

donderdag 21 december 2017

Status

Aangenomen

Onderwerp

Motie van de leden Nuijens, Ernsting, Van Osselaer en Geenen inzake
de Ontwikkelstrategie Haven-Stad (versterken van bestaand recreatief en
ecologisch groen en toevoegen van nieuw groen).
Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over de Ontwikkelstrategie Haven-Stad (Gemeenteblad afd. 1,
nr. 1582).
Constaterende dat:
− Amsterdam in Haven Stad 40.000 tot 70.000 woningen toe gaat voegen aan de
bestaande stad;
− Deze ontwikkeling de druk op de ecologisch cruciale Brettenzone zou kunnen
vergroten, maar ook kansen kan bieden;
− Er in de huidige plannen ruimte is voor buurtgroen en enkele wijkparken; De
nieuwe Amsterdammers voor een volwaardig stadspark aangewezen zullen zijn
op het Westerpark, terwijl dit nu al een zwaar belast park is, en op relatief grote
afstand van delen van Haven-Stad ligt;
− Een van de laatste grote uitbreidingsmogelijkheden voor het Westerpark het
Zaanstraat Emplacement is, wat een groen hoogte accent toe kan voegen aan
het park, het oppervlak kan vergroten en het stedenbouwkundig isolement van de
Spaarndammersbuurt zou kunnen helpen slechten.
Overwegende dat:
− In de huidige plannen uitgegaan wordt van een bebouwd Zaanstraat
Emplacement en de kansen voor de Brettenzone nog niet zijn uitgewerkt en een
volwaardig stadspark in of nabij het kerngebied van Haven-Stad nu al wordt
uitgesloten.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. Bij verdere planvorming omtrent Haven-Stad aan de raad opties voor te leggen
voor het toevoegen van meer groen met een hoge ecologische en recreatieve
waarde;
2. Hierbij te onderzoeken hoe bestaand groen nabij Haven-Stad kan worden
versterkt en vergroot en welke ruimte er binnen Haven-Stad is voor een
volwaardig stadspark met een zo klein mogelijk verlies aan woningen;
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3. Hierbij onder andere ontwerpkeuzes te onderzoeken én voor te leggen die
uitgaan van een
− (grotendeels) onbebouwd Rangeerterrein/Zaanstraat Etablissement,
− versterking van de Brettenzone en
− bijvoorbeeld de aanleg van een stadpark in de delen van het ontwikkelgebied
waar als gevolg van de vestiging van andere functies geen, minder of
beperkte woningbouw kan plaatsvinden.
De leden van de gemeenteraad

J.W. Nuijens
Z.D. Ernsting
J.P.D. van Osselaer
T.A.J. Geenen
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