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CDA Amersfoort Het CDA Amersfoort wil dat Hoogland-West boerenland en groen 
blijft. Daarnaast is het ook steeds meer het uitwaaigebied van 
duizenden Amersfoorters die graag door dit gebied fietsen, 
joggen of wandelen. Dat moet niet worden ontsierd door 
huizenbouw, zonnevelden of windmolens.

Gemeente moet ervoor zorgen dat aanbod van 
groen minimaal op peil blijft.

Landbouw moet goed zijn voor de boer, voor de 
dieren en voor de aarde. Dat vraagt om een 
bijsturing van het huidige beleid, waarbij veel 
boeren gedwongen zijn om voor de 
wereldmarkt te produceren. CDA zou willen 
verkennen wt nodig is om enkele boeren in 
Hoogland-West te stimuleren om voor de lokale 
markt te produceren opdat boeren, hun dieren 
en het milieu ervan profiteren.

Aandacht voor recreëren in het groen (inclusief 
water zoals de Eem), zeker ook voor jongeren.

Zo veel mogelijk zonnepanelen in de bebouwde 
omgeving, op huizen, fabrieksdaken en boven 
parkeerplaatsen. Ook langs snelwegen en spoor zijn 
duizenden zonnepanelen mogelijk. Zonnepanelen in de 
vrije natuur tot een absoluut minimum beperken. Geen 
windmolens in of nabij de stadsgrens van Amersfoort. 
Het zorgt voor geluisoverlast, is schadelijk voor vogels en 
vleermuizen en verandert de skyline van onze mooie 
stad. Niet tegen windmolens, maar wel tegen het 
plaatsen ervan in de directe omgeving van Amersfoort.

Als CDA Amersfoort pleiten we voor 
verdichtende bouw binnen de bestaande 
stedelijke omgeving en zijn we huiverig als 
weilanden in bouwgrond veranderen. Dat willen 
we pas als allerlaatste optie overwegen. We 
willen geen hoogbouw bij Hoogland West en 
direct langs de Eem, zodat de zichtlijn behouden 
blijft.

Geen informatie Verkiezingsprogramma, 
gesprekken

VVD Amersfoort Een van de belangrijkste uitdagingen is de strijd om ruimte 
tussen groen, wonen, bedrijvigheid en de opwekking van schone 
energie. Voor de VVD Amersfoort is de gemeentelijke ruimte 
vooral bedoeld om te wonen, werk te hebben en is de groene 
ruimte voor ontspanning. 

Groene gebieden zijn ook erg belangrijk voor het 
tegengaan van wateroverlast bij hevige 
regenbuien. Het afvoeren van regenwater bij 
hevige regenbuien is belangrijk om de stad veilig 
te houden. We kijken naar oplossingen voor het 
tijdelijk opslaan van water bij of onder 
infrastructuur of in wadi’s in groene gebieden 
zodat het water in tijden van droog- te weer 
gebruikt kan worden. 

Geen informatie De oevers van de Eem moeten zo goed mogelijk 
toegankelijk zijn voor iedereen om van de 
natuur aan het water te genieten. Parken 
moeten levendig zijn en vooral gebruikt worden 
door inwoners, we staan koffiekraampjes, 
(kleinschalige) festivals en andere vormen van 
recreatie toe.

De opwekking van energie doen we daar waar dat het 
meest effectief is qua ruimte gebruik en qua rendement 
van de systemen. Zon dus op daken en wind op zee.  
Draagvlak is essentieel bij verregaande maatregelen in 
de leef- omgeving van onze inwoners. Hierbij is correcte, 
consistente en open informatievoorzie- ning aan de 
inwoners essentieel om in vertrouwen samen te werken 
aan deze opgave.

De beschikbare plekken binnen de stad zijn 
beperkt en relatief duur om te ontwikkelen. 
Hoogbouw in de bestaande stad kan prima om 
groen in de directe nabijheid te behouden of te 
realiseren, hierbij proberen we de invloed op de 
bestaande wijk zo klein mogelijk te houden. 
Mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling 
binnen de bestaande stad zijn bij- voorbeeld bij 
de insteekhaven en verder langs de Eem. 

Geen informatie Verkiezingsprogramma, 
gesprek

Partij voor de Dieren Amersfoort In Amersfoort is de afgelopen jaren veel natuur verdwenen en 
daarom moet er meer natuur bij! We hebben nog maar 15% van 
onze biodiversiteit ten ten opzichte van 1900 in Nederland. Dit 
gaat ook ten koste van onze eigen gezondheid en daarom zetten 
wij in op fors meer natuur in en om de stad.Ook in het 
buitengebied moet veel meer aandacht zijn voor vergroening en 
een natuurinclusieve, diervriendelijke inrichting van het land. We 
gaan boeren en andere landeigenaren helpen om een omslag te 
maken. Landbouw wordt meer natuurinclusief door het 
aanleggen van houtwallen en het planten van struiken en bomen, 
bloemrijke akkerranden en kruidenrijke graslanden.

Wij zetten in op fors meer natuur in en om de 
stad. Amersfoort richt de openbare ruimte 
natuurinclusief in, bijvoorbeeld door
aangepast maaibeleid, lokale watertappunten, 
het plaatsen van vleermuiskasten en 
vleermuisvriendelijke verlichting, 
nestgelegenheden voor vogels, insectenhotels, 
amfibievriendelijk ingerichte straten en putten, en 
de aanplant van voldoende voedsel- en 
waardplanten. Bij elke ingreep of herinrichting 
van de ruimte wordt rekening gehouden met de 
klimaatopgave en het versterken van de 
biodiversiteit.

Amersfoort ondersteunt initiatieven voor 
biologische akker- en tuinbouw. Amersfoort 
stimuleert veehouders om te stoppen of de 
bedrijfsvoering drastisch aan te passen, 
bijvoorbeeld door over te schakelen naar 
biologische landbouw. De gemeente bevordert 
weidegang, verplicht beschutting in weilanden 
en ziet erop toe dat gehouden dieren hun 
natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

Het is belangrijk dat mensen de natuur leren 
kennen en waarderen, maar recreatie
en toerisme mogen nooit ten koste gaan van de 
natuur zelf. Er komen mensvrije zones in 
natuurgebieden in en om de stad. Dier en 
natuur hebben ook rust en beschermgebieden 
nodig. De natuur moet zich kunnen herstellen en 
ontwikkelen. Wandelen, fietsen, buiten spelen 
en sporten wordt gestimuleerd en krijgt volop 
de ruimte, maar gaan niet ten koste van de 
natuur of het groen. 

Natuur wordt ontzien bij de energietransitie. Er komen 
dus geen windmolens in beschermde natuur op de 
Utrechtse Heuvelrug, De Vlasakkers en langs de A28. In 
het beschermde natuurgebied Eemmeer komen ook 
geen windmolens en drijvende zonnepanelen. Er komen 
geen zonneparken in, en aangrenzend aan, de natuur. 
Voor de aanleg van zonnepanelen wordt gebruik 
gemaakt van een zonneladder, die de volgorde bepaalt 
van aanleg. Landbouwgrond is bedoeld voor plantaardige 
voedselproductie en natuurontwikkeling, niet voor 
zonneweides. Amersfoort stimuleert windenergie op 
locaties waar mensen, dieren en natuur
er geen of weinig hinder van ondervinden, bijvoorbeeld 
langs snelwegen en op industrieterreinen. Er komen 
geen windturbines in natuurgebieden en in gebieden 
met kwetsbare vogel- of vleermuispopulaties. Inwoners 
profiteren mee van de opwek van duurzame energie en 
zijn een belangrijke gesprekspartner
in de planvorming.

Niet bouwen in het groen! Om Amersfoort 
leefbaar te houden koesteren we het bestaande 
groen. Bij aanleg van nieuwe woonwijken of 
bedrijventerreinen wordt altijd evenredig extra 
groen aangelegd. Bij de renovatie of 
aanpassingen van wijken wordt er meer groen 
aangelegd. Hoogbouw met veel verticaal groen 
is een mogelijkheid om efficiënt met onze 
schaarse ruimte om te gaan, maar alleen als 
het past in de omgeving en dicht bij goed 
openbaar vervoer is. De huidige grote 
binnenstedelijke projecten (zoals langs Eem en 
Spoor) worden afgerond en er komt geen 
nieuwe grote stadsuitbreiding meer bij. In 
Stoutenburg- Noord en Hoogland-West gaat 
niet gebouwd worden.

Vestigings- en vergunningsvoorwaarden worden 
aangescherpt: nieuwbouw en verbouw
van bedrijfspanden moeten circulair zijn volgens 
de laatste technische standaarden. Bedrijven 
die circulair willen gaan werken, worden actief 
ondersteund.

Verkiezingsprogramma

Amersfoort 2014 Wij kiezen voor een toekomstbestendige en duurzame openbare 
ruimte. Biodiversiteit is voor ons een speerpunt. We maken 
ruimte voor gezonde lucht, eigen energie en het produceren van 
lokaal voedsel. Educatie rondom deze thema’s vinden wij 
belangrijk. 

Amersfoort2014 wil blijvend uitvoering geven aan 
de Groenvisie Amersfoort 2030 en deze 
vernieuwen naar aanleiding van nieuwe inzichten 
en veranderingen in de samenleving. We willen 
meer inspanningen voor het behoud van 
bestaande bomen en groen. 

Geen  informatie Geen informatie In plaats van weidegebied op te offeren, wil A2014 
blijven investeren in zonne-energie op daken, langs 
wegen, spoorlijnen, gevels en boven parkeerplaatsen. 
Grondgebonden zonnevelden horen niet thuis in de 
directe woonomgeving. Natuur- en landbouwgronden 
willen wij ontzien. A2014 heeft een kritische houding ten 
aanzien van de opwekking van windenergie in 
dichtbevolkt gebied. Voorkomen moet worden dat 
vanuit het oogpunt van duurzaamheid zaken als 
leefbaarheid, gezondheid, ecologie maar ook 
landschapsvervuiling uit het oog worden verloren. Het 
opwekken van windenergie op zee is tevens vele malen 
efficiënter

Wat Amersfoort2014 betreft is Bovenduist de 
laatste grote uitbreiding van onze stad. Wij zijn 
tegen verdere stadsuitbreiding in Hoogland-
West. 

Geen informatie Verkiezingsprogramma, 
gesprekken

SP Amersfoort Een groene stad is niet alleen essentieel voor de leefbaarheid, 
maar ook een wapen tegen klimaatverandering.

Het aantal bomen in Amersfoort moet gaan 
toenemen in plaats van afnemen. Bomen zijn 
bittere noodzaak voor een gezonde leefomgeving 
en om de gevolgen van klimaatverandering tegen 
te gaan. Bomen worden in principe dus niet 
gekapt. Voor elke boom die gekapt wordt,moet er 
minimaal één herplant worden.

Geen informatie Geen informatie De overstap naar schone energie kan alleen samen én 
met draagvlak. Dit betekent dat er eerst zonnepanelen 
komen op alle gemeentelijke panden. Ook legt de 
gemeente zonnepanelen op daken van 
corporatiewoningen, zonder huurverhoging voor de 
huurders. Zonnevelden staan we niet toe als ze ten koste 
gaan van de biodiversiteit en de natuur. Windmolens 
hebben een grote impact op de leefomgeving en 
mogelijk ook de gezondheid van mensen. Op zee is plek 
voor windmolens, binnen onze gemeentegrenzen niet. 
Ook hierbij moet het belang van bewoners van 
Amersfoort voorop staan.

Amersfoort loopt tegen de grenzen van de groei 
aan. Onze eerste prioriteit is het bouwen
in de stad en het transformeren van kantoren. 

Geen informatie Verkiezingsprogramma

Burgerpartij Amersfoort Geen informatie Er is al veel te veel groen verloren gegaan in onze 
gemeente. De BPA wil dit zo snel mogelijk 
duurzaam herstellen

Geen informatie Geen informatie Klimaatdoelstellingen haal je niet door maar roekeloos 
Subsidies uit te geven aan Warmtenetten (GroenLinks) 
en Zonnevelden (D66) en Windmolens. Wij willen dat 
Amersfoort gedegen investeert in realistische 
oplossingen voor het klimaatprobleem. Plaats 
Windmolens daar waar de wind waait, op de Noordzee, 
maar niet in de polder bij Hoogland of Vathorst / 
Hooglanderveen.

Geen informatie Geen informatie Verkiezingsprogramma

Lijst Noëlle Sanders Geen informatie Initiatieven met infrastructuur voor vlinder- en 
bijvriendelijke zones en bermen moeten worden 
uitgebreid. Een groen aanzicht draagt bewezen bij 
aan een gelukkige omgeving en natuur blijkt in 
coronatijd ook belangrijk om te versterken.

Geen informatie Geen informatie Wij zien stimulering van isolatie van woningen en 
bedrijven en aanleg van zonnedaken als de hoogste 
prioriteit. Wij zien ook mogelijkheden om zonneparken 
te realiseren langs een aantal (snel-)wegen. Daar liggen 
bermen (A28, A1, Outputweg) die prima geschikt zijn om 
zonnestroken te realiseren. Om investeringen in 
energieprojecten door inwoners en coöperaties te 
versnellen willen we dat de gemeente een energiefonds 
opricht met renteloze leningen

Einde aan inbreiding, voortaan bouwen aan de 
randen van de stad. Niet in Coelhorst en in 
Hoogland west maar in Bovenduist

Geen informatie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Amersfoort De CU hecht veel waarde aan natuur en cultuurlandschap. Wij 
zetten ons in voor het behoud hiervan en het vergroten van de 
biodiversiteit en het milieu. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor 
zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te 
beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, 
verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de 
leefomgeving. Bij de inrichting van de openbare ruimte in 
Amersfoort wordt rekening gehouden met (historische) 
landschappelijke elementen. Daar wij als Amersfoort niet over de 
gehele Zuidelijke Eemvallei gaan kunnen we alleen over Hoogland 
West iets zeggen. Dit willen we als cultuurlandschap behouden, 
maar wel recreatiever gaan ontsluiten. Wandelen en fietsen is nu 
een beperkt genoegen doordat er geen scheiding is met auto’s.

Natuur is goed voor de mens. De komende 
periode behouden en breiden we daarom groen 
uit in Amersfoort en vervangen we zoveel 
mogelijk bestrating door groen(stroken). 
Verdichting en vergroening moeten hand in hand 
gaan om hittestress te verminderen, biodiversiteit 
in de stad te vergroten en bij te dragen aan 
schonere lucht en betere leefbaarheid. We 
ondersteunen particuliere initiatieven die daaraan 
bijdragen. Hoogland-West is vooral 
cultuurlandschap en dat willen we behouden

We onderschrijven de toename van de 
biodiversiteit, meer biologisch boeren met een 
groter aandeel in de lokale voedselvoorziening 
en minder uitstoot aan schadelijke 
landbouwgassen. 

Ook zetten wij ons in voor meer fiets- en 
wandelpaden, meer cultuurlandschappelijke 
recreatie-activiteiten en minder autogebruik.

CU is kritisch als het gaat om zonneparken op het land. 
Want eerst moet de gemeente zich richten op het 
plaatsen van zonnepanelen op de grote lege daken van 
gebouwcomplexen in Amersfoort. Zoals bekend loopt er 
onderzoek naar twee windmolens op de Isselt bij het 
drinkwaterbedrijf. Alleen als het echt het niet lukt om 
windmolens elders te plaatsen, staat de CU open voor 
de overweging om twee windmolens op de Isselt te 
plaatsen. Maar dan zal het onderzoek daarnaar wel 
moeten uitwijzen dat de MER positief is, dat aan alle 
technische vereisten wordt voldaan, dat de zorg bij de 
inwoners van Hoogland en Soesterkwartier in voldoende 
mate is weggehaald. Anders zijn we het paard achter de 
wagen aan het spannen. Dan komen die windmolens er 
niet. Kortom, de CU gaat zich de komende periode 
inspannen om de windmolens op de Isselt bij de 
Drinkwatervoorziening niet daar maar op een andere 
plek buiten de polder te krijgen.
 

Geen nieuwe bebouwing in Hoogland-West Is geen sprake van Verkiezingsprogramma, 
gesprek, beantwoording 
vragenlijst

PvdA Amersfoort In het algemeen kan de leefomgeving in onze stad veel beter. Er 
liggen prachtige bossen en polders om Amersfoort heen, maar de 
stad zelf is heel erg versteend. Dit moet echt beter. Dit is van 
belang nu mensen veel meer thuiswerken. De ruimte hiervoor kan 
deels komen uit een beperking van de ruimte voor verkeer. Want 
nu we minder op locatie werken, komt er meer ruimte voor 
groen. En meer noodzaak: mensen werken thuis en dan wil je dat 
de omgeving. prettig is. Hierbij is ook de situatie in Amersfoort-
Noord van belang

Geen informatie Geen informatie Geen informatie Bij de algemeen publieke gebouwen en bedrijfspanden 
kunnen we groene investeringen doen, denk aan een 
Eemhuis vol zonnepanelen. 

Bij woningbouw houden we daarbij sterk vast 
aan het behoud van de groene ruimte. De PvdA 
kiest alles overwegende voor binnenstedelijk 
bouwen en intensiever ruimtegebruik. Er zijn in 
Nederland en in Amersfoort zelf goede 
voorbeelden te vinden waarin intensieve bouw 
en hoogbouw tot prettige steden leidt, en het 
groen binnen en buiten de stad wordt gespaard.

Geen informatie Verkiezingsprogramma

Denk Amersfoort Geen informatie Amersfoort moet weer tot de top 10 groenste 
steden van Europa horen. Hiervoor stelt de 
gemeente een plan van aanpak op. Een boom 
voor elke nieuwe Amersfoorter. Zo blijft onze stad 
groener worden.

Geen informatie Geen informatie Geen informatie DENK Amersfoort is grote voorstander van 
hoogbouw om de woningnood tegen te gaan. 
De ruimte in de hoogbouwvisie moet maximaal 
worden benut. In hoogwaardig groen wordt in 
de regel niet gebouwd.

Geen informatie Verkiezingsprogramma

D66 Amersfoort Het klimaat verandert en daarmee neemt de kans op extreme 
regenbuien, lange periodes van droogte en hittegolven toe. De 
overstromingen in Limburg zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast 
neemt de biodiversiteit af terwijl deze diversiteit aan dieren zoals 
insecten cruciaal is. Om droge voeten te houden en verkoeling te 
vinden in de zomer is het vergroenen van Amersfoort een 
noodzaak. 

D66 wil inzicht in welke risico’s we lopen door 
verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering. 
Op basis daarvan zullen er duidelijke politieke 
keuzes gemaakt worden over welke risico’s 
acceptabel zijn en welke niet. Het bestaand groen 
wordt biodiverser door het planten van meer 
bomen, bloemrijke bermen en hogere en bredere 
heggen.Wij willen dat bomen zoveel mogelijk 
behouden worden en kunnen blijven staan. Als 
kap onvermijdelijk is voor werkzaamheden of 
herinrichtingen, dan worden deze op massa 
gecompenseerd. Voor een grote boom komt een 
grote boom terug óf meerdere kleine bomen.

Geen informatie Daarnaast wil D66 dat er meer verbindingen 
komen tussen de groene gebieden. Dat kan 
door meer bomen, struiken en heggen op 
gemeentegrond en in particuliere tuinen. Door 
stoepen te vervangen door groenstroken. Door 
verticale tuinen op de muur en door sedum op 
platte daken. Het aanleggen van deze 
verbindingen bevordert de weerbaarheid van de 
natuur en geeft schaduwrijk groen voor 
Amersfoorters om te recreëren.

We zijn er nog niet: er zijn nog vele daken onbenut. Ook 
is er, wat D66 betreft, ruimte voor meer zonnevelden. 
Daarnaast zijn windmolens een tijdelijke oplossing om 
mogelijk CO2-neutraal te worden. Wel moet de 
gemeente volledig meewerken om alle projecten uit de 
Regionale Energiestrategie (RES) ruimtelijk mogelijk te 
maken. Voor D66 is het belangrijk dat de wijken rondom 
een zonneveld of windmolen daarvan profiteren. D66 wil 
bewonersinitiatieven voor energiecoöperaties per wijk 
faciliteren. Ook zou de gemeente waarborg moeten 
staan, zodat deze energiecoöperaties geld kunnen lenen 
om mee te investeren in een zonneveld of windmolen.

Wij kiezen voor inbreiding en hoogbouw. Wij 
willen inwoners faciliteren als zij een bestaand 
huis willen vergroten of juist willen splitsen, 
eventuele belemmeringen in regulering nemen 
we weg. We stimuleren wonen boven winkels 
en gebruik maken van leegstaande panden. Wij 
zoeken naar slimme manieren om extra 
woningen te creëren, bijvoorbeeld door het 
opvullen van dode hoeken tussen bestaande 
complexen. Zo verwachten we meer nieuwe 
woningen binnen de bestaande 
bebouwingsgrenzen te kunnen realiseren.

Geen informatie Verkiezingsprogramma, 
gesprek

GroenLinks Amersfoort Wij willen deze voordelen van een groene omgeving zo goed 
mogelijk benutten. Groen moet daarvoor toegankelijk zijn en 
natuurwaarde hebben. We willen dat iedere Amersfoorter nooit 
langer dan tien minuten hoeft te lopen om in het groen te zijn. 
Om de natuurwaarde van het groen te vergroten, geven we 
voorrang aan inheemse planten en bomen, variatie en (extensief) 
beheer dat rekening houdt met biodiversiteit. Het is goed voor de 
natuur wanneer groene gebieden in en om de stad ecologisch 
met elkaar zijn verbonden. Dan wordt het groen letterlijk de stad 
ingetrokken en kunnen dieren zich verplaatsen. Tegelijk creëren 
we hiermee aantrekkelijke beweegrondjes voor bewoners

De inrichting van een gezonde stad begint daarom 
met meer ruimte voor groen. We kiezen voor 
toegankelijk groen met natuurwaarde, zodat deze 
ten goede komt aan de mens én de biodiversiteit. 
Daarnaast kiezen we ervoor om water meer 
ruimte te geven. De stad als spons. Dan kunnen 
we extreme neerslag en perioden met droogte 
beter aan. Water en groen zijn de basis van 
biodiversiteit, zorgen voor een aantrekkelijke 
leefruimte en geven verkoeling op warme 
zomerdagen.

Met natuurorganisaties en boeren in dit gebied 
gaan we in gesprek over de vraag hoe natuur, 
recreatie en landbouw samen kunnen gaan.

Steeds meer mensen uit Amersfoort en 
Hoogland hebben behoefte om te recreëren in 
het buitengebied van Hoogland-West. We willen 
daarom investeren in de toegankelijkheid van 
dit gebied voor fietsers en wandelaars. Er is in 
Amersfoort een tekort aan open zwemwater. Bij 
grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals Vathorst-
Bovenduist en herontwikkeling van de kop van 
de Isselt kan extra zwemwater misschien 
worden gecombineerd met de noodzakelijke 
waterberging. Concrete ideeën zijn een 
recreatieplas op de grens met Bunschoten en 
een stadsstrand langs de Eem ter hoogte van 
het huidige ROVA-terrein.

Participatie van inwoners over de uitwerking van de RES 
moet nog op gang komen. Tot nu toe wordt het debat 
hierover gedomineerd door voor- en tegenstanders. Die 
keuze is echter niet aan de orde. De energietransitie 
komt er, hoe dan ook. We willen dat de gemeente 
ondersteuning geeft aan energiecoöperaties waarin 
bewoners mede-eigenaar worden van transitieprojecten. 
Voorbeelden zijn Soesterwijkwiek en Zon op Amersfoort. 
We verlenen alleen medewerking aan zon- en 
windprojecten die aan onze groene en sociale 
voorwaarden voldoen. Als er niet voldoende ruimte is 
voor zonnepanelen op daken, zijn zonnepanelen in een 
weiland nodig. Goede landschappelijke inpassing is 
daarbij een randvoorwaarde. Net als bij de plaatsing van 
windmolens.

De ruimte voor nieuwe woningen zoeken we 
zoveel mogelijk binnen de huidige stad. Door 
deze focus houden we het buitengebied groen 
en vrij van bebouwing. Wat ons betreft is 
Vathorst-Bovenduist de laatste grote uitbreiding 
buiten de stad. Hoogland-West en Stoutenburg-
Noord moeten groen blijven.

Geen Eemvallei specifieke info Verkiezingsprogramma, 
gesprek


