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AMENDEMENT 
 
De Stadsdeelraad van Stadsdeel Zuid op 30 juni en 1 juli 2010 bijeen: 
 
Constaterende: 
 
Dat het Dagelijks Bestuur in de Perspectiefnota 2011-2014  voor programma 9 
“ Openbare ruimte en groen” een bezuiniging van in totaal € 2,95 miljoen voorstelt. 
 
Ook constaterende: 
 
Dat door uitvoering van projecten in de openbare ruimte groen en bomen verloren gaan. 
Dit gaat ook ten koste van leefruimte voor dieren. 
 
Van mening zijnde: 
 
Dat uitgangspunt bij deze bezuiniging moet zijn dat het huidige aantal vierkante meters 
groen en het huidige aantal bomen in Stadsdeel Zuid niet mag afnemen. 
 
Besluit: 
 
Om in de Perspectiefnota 2011-2014 in programma 9 “Openbare Ruimte en groen” 
bij toelichting het volgende punt toe te voegen: 
 
Stadsdeel Zuid heeft als uitgangspunt dat het huidige aantal vierkante meters groen en 
het huidige aantal bomen niet wordt verminderd, dit ook in het belang van dieren die in 
het groen van het stadsdeel leven. 
 
Daphna Brekveld 
Vereniging Ons Zuid  



Preadvies, ontraden 
 
Het Dagelijks Bestuur ontraadt dit amendement 
 
Hoewel het behoud van de kwaliteit van het bestaande groen voor dieren en mensen het uitgangspunt 
is van het Dagelijks Bestuur, kunnen wij ons niet vastleggen op het behoud van het aantal vierkante 
meters groen en het aantal bomen. Het uitvoeren van het groenbeleid in de dynamische 
hoogstedelijke omgeving van stadsdeel Zuid, betekent immers een voortdurend behoedzaam 
opereren in het spanningsveld tussen behoud van zoveel mogelijk groen en het faciliteren van 
ruimtelijke ontwikkelingen. Dit kan dus ook betekenen dat ruimtelijke ontwikkelingen ten koste kunnen 
gaan van groen.  
 
Voor de Zuidas heeft de gemeenteraad overigens het Groeifonds Groen Zuidas ingesteld, ter 
compensatie van het verlies aan openbaar dan wel onbebouwd terrein. Dit fonds wordt, indien het 
door de uitgifte van gronden gevuld wordt, ook de komende periode gebruikt voor 
kwaliteitsverbetering van het groen in de omgeving van de Zuidas en dus in stadsdeel zuid. 
 
Het groenbeleid is reeds stevig verankerd in het stadsdeel. Wel heeft de fusie als gevolg dat het 
bestaande beleid geharmoniseerd moet worden. Na de zomer komt het bestuur met een planning 
wanneer het groenbeleid in Zuid, waaronder de bomenverordening, met u besproken gaat worden.  
 


