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Geachte heer De Ridder,
Hartelijk dank voor het toezenden van de Nota van bevindingen van het onderzoek Groen in de
stad (publieksonderzoek 2020) voor een bestuurlijke reactie. Dit onderzoek is door de Rekenkamer
uitgevoerd omdat Amsterdammers in een verdichtende en steeds drukker wordende stad de
aanwezigheid van groen steeds belangrijker zijn gaan vinden. Het huidige college heeft in het
Coalitieakkoord 2018 -2022 Een nieuwe lente en een nieuw geluid aangegeven dat de openbare
ruimte, juist omdat die door steeds meer Amsterdammers moet worden gedeeld, groen en
gezond moet zijn. Tegen deze achtergrond heeft u met dit Rekenkameronderzoek de vraag
gesteld in hoeverre er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen is. Wij zijn wij u
erkentelijk voor dit lijvige en diepgravende rapport.
We zijn blij te lezen dat een overgroot deel van de Amsterdammers tevreden is over het groen in
onze stad. En dat een positief gevolg van de corona crisis is dat men het groen steeds beter weet
te vinden en te waarderen. Het college herkent zich in dit beeld en is blij met het rapportcijfer 7 dat
Amsterdammers geven aan het groen. Amsterdam samen met het Amsterdamse Bos was en is
een groene stad en daar zijn we trots op.
Het verder vergroenen van de stad heeft met het bestuurlijk vaststellen van de Groenvisie, 20202050 een belangrijke stap gezet. Met het strategisch huisvestingsplan Groen (SHP) is vervolgens
een financiële basis gelegd. Recent is de Omgevingsvisie door de raad vastgesteld met hierin de
pijler: het rigoureus vergroenen van de stad. Via programma Stadsbehoud krijgen we ook steeds

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam

Datum 21 september 2021
ID21-19927-uit-21-3111
Pagina 2 van 3

meer inzicht wat er nodig is om het groen goed te kunnen onderhouden. Dit gaat ons allemaal
helpen om de ambities voor groen beter te verankeren in de stad.
Echter onderkennen we dat we hard aan de slag zullen moeten gaan met de conclusies uit het
rapport. In het kader van de afspraak tussen rekenkamer, gemeenteraad en gemeentesecretaris
over de gewenste concreetheid en een plan van aanpak voor de uitvoering van de aanbevelingen
gaan we dieper in op het bestuurlijke concept-rapport, hierin geeft u 6 aanbevelingen:
1. Maak meer expliciet welk doel het groen dient voor de stad
2. Kies passende indicatoren (bron, meeteenheid en meetgebied)
3. Zorg voor een goede onderbouwing van streefwaarden
4. Gebruik normen verstandig: houdt oog voor het belang van maatwerk en details
5. Ga na of bij (ruimtelijke) besluitvorming groen voldoende aandacht krijgt
6. Ga na of ambities en financiële middelen voor aanleg en beheer van groen met elkaar in
evenwicht zijn.
In uw onderzoek constateert u dat er geen duidelijke definitie is geformuleerd voor groen en dat er
onhelderheid bestaat over het al dan niet hanteren van groennormen en wat hier precies onder
wordt verstaan. Ook concludeert u dat het verband tussen groen, gezondheid en welzijn
onvoldoende is uitgewerkt en onderbouwd. Daarnaast geeft u aan dat wij beter moet bepalen wat
de functies en de kwaliteit van het groen zijn, waardoor de relatie met klimaatadaptie en
biodiversiteit beter gelegd kan worden. Ook mist u hier uitleg en onderbouwing. U geeft aan dat
het beheer van groen beter moet, anders georganiseerd moet worden en de budgetten niet altijd
toereikend zijn, want goed groen is duurzaam als het ook goed beheerd wordt. U wijst terecht op
het feit dat het groen moet concurreren met andere prioriteiten van de verdichtende stad. U pleit
er daarom voor om groen een belangrijkere positie in de besluitvorming te geven. En u geeft aan
dat het daarbij belangrijk is te kijken naar de hele groenketen, van ontwerp naar beheer.
Wij herkennen ons in deze analyse en zijn ook blij met de methodologische handreikingen die het
rapport doet, ook ter mogelijke verbetering van onze eigen systemen. We delen daarnaast ook de
conclusie dat de hoofdvraag - Is er voldoende, goed en bruikbaar groen in de stad? - een complexe
opgave is, waar niet een eenduidig antwoord voor te geven is. Alleen door een goede afstemming
tussen visie, beleid, ontwerp, uitvoering en beheer voor groen, kan onze ambitie slagen. En niet
zonder de samenwerking met externe partners en Amsterdammers. We maken daar als
organisatie stappen in en uw conclusies en aanbevelingen helpen daarbij.
De aanbevelingen sluiten aan op de uitvoering van de Groenvisie. Na bestuurlijk vaststellen van de
Groenvisie in december 2020 is de ambtelijke organisatie begonnen om de kansen en uitdagingen
voor het realiseren van de Groenvisie vorm te geven. Hiervoor werkt de groenorganisatie binnen
de gemeente samen in de groenketen (van beleid tot beheer) en met bewoners en groene partners
buiten de gemeentelijke dienst. Middels een ketenstructuur worden op bovengenoemde punten
plannen en acties uitgevoerd. Bij de volgende rapportage Realisatie Groenvisie, begin 2022,
komen we terug op hoe we uitvoering gaan geven aan de aanbevelingen.
Naast het maken van plannen en nadenken over normen worden er ook groenprojecten dit jaar en
komend jaar uitgevoerd, zodat er steeds meer groen in de stad komt. De realisatie van de
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Groenvisie is nog geen jaar begonnen en we zien nu al mooie verbeteringen in het samenwerken in
de groenketen, waardoor Amsterdam groener, klimaatadaptiever, natuurinclusiever en gezonder
wordt. De realisatie van de Groenvisie en SHP zijn echter langlopende opgaven en we hebben nog
niet alle antwoorden.
Zoals gezegd zijn wij verheugd om te zien hoeveel tijd en energie de Rekenkamer heeft gestopt in
het onderzoek Groen in de stad. De bevindingen van dit onderzoek, als ook de benadering, kunnen
ons goed helpen bij de doorontwikkeling van de Groenketen en het groen waaraan momenteel
wordt gewerkt.
U heeft in uw onderzoek een goed beeld weten te schetsen van de complexe groenopgave in deze
stad. We zien het definitieve rapport graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Egbert J. de Vries
Wethouder Openbare Ruimte en Groen (wnd)
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