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Onderwerp 	Uitvoering Motie 1225 concrete ambities vergroening 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Bij de behandeling van de Visie Zuidas op 5 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de motie 
'concrete ambities ter vergroening' (Motie 1225) van de raadsleden Boomsma (CDA), Nuijens 
(GroenLinks) en Vink (D66) aangenomen. Deze motie verzoekt het college om een brief of notitie 
op te stellen over de mogelijkheden om als gemeente concreet te sturen op maximale vergroening 
van de Zuidas en deze ter bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad. In deze brief wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de wijze van uitvoering van deze motie. 

De aanwezigheid van aantrekkelijk groen is een basisvoorwaarde voor een verdichtende Zuidas. 
Hiervoor wordt de komende jaren ingezet op het toevoegen en verbeteren van groen (en water) in 
en rondom Zuidas en het beter verbinden en toegankelijker maken van dit groen. Deze ambities 
vragen logischerwijs om een concrete uitwerking. Hiertoe wordt momenteel gewerkt aan een 
plan. Het plan maakt de mogelijkheden voor maximaal groen en water inzichtelijk en geeft acties 
en instrumenten om dit te realiseren. Het gaat hierbij om meer dan alleen bomen, dus ook groene 
gevels, groene daken, water, ecologie en stadsklimaat. Het plan moet in de eerste helft van 2017 
gereed zijn en zal ter kennis name aan uw raad worden voorgelegd. Met de uitvoering van het plan 

zal gestart worden in de tweede helft van 2017. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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