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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 Op bladzijde 3wordt het onderdeel argumentatie 

afgesloten met de waarschuwing: Daarbij moet het besef 
zij dat er niet altijd op alle ambities een 10 gescoord kan 
worden.”  
  
Deze zin vraag om een andere toelichting: hoe vindt de 
afweging plaats van/tussen de hier genoemde ambities? Is 
dit onderwerp van gesprek tussen gemeente en 
provincie?  
 

Om de hoogwaardige kwaliteit en de integrale samenhang te borgen  
in de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor heeft de gemeente 
Amersfoort een supervisor aangesteld.  
 
Aan de hand van vijf door de Raad vastgestelde thema’s kan de 
supervisor in opdracht van het college per deelgebied 
(Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van 
Isselt) de gesprekken voeren met de stakeholders in en rondom de 
verschillende gebieden. Voor Langs Eem en Spoor zijn de volgende 
thema’s benoemd: 
 
• hoogstedelijke identiteit met een eigen karakter (inclusief 

cultuurhistorie, landschap),  
• passende woon- en werkmilieus in verbinding met omliggende 

wijken (waaronder Soesterkwartier),  
• groene en leefbare openbare ruimte (o.a. klimaatadaptatie, 

ontmoeting, toegankelijkheid), 
• mobiliteit -bereikbaarheid en parkeren- (o.a. OV, deelmobiliteit, 

veiligheid), 
• duurzaamheid (o.a. energieneutrale gebouwen, flexibel, 

klimaatadaptief, hergebruik). 
 
De supervisor werkt nauw samen met de stadsbouwmeester.  
 
Als er nieuwe voorstellen voor de verschillende gebieden aan de Raad 
gedaan worden, rapporteert de supervisor hoe de vijf thema’s in de 
gebieden ingevuld worden. Het zal steeds gaan om maatwerk, waar 
met betrokken partijen bekeken moet worden in welke mate aan de 
verschillende ambities voldaan kan worden.  
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Daarbij gaat het erom dat de ambities met elkaar in samenhang 
worden bezien, zodat het niet zozeer gaat om stapeling van 
ambities/eisen, maar dat doelen tegen elkaar af worden gewogen.  
 
De provincie ondersteunt hierin de gemeente bijvoorbeeld door 
toepassing van het instrument Tygron (3D maptable) waarmee net 
voor de zomer een analyse is gemaakt van Kop van Isselt. Aan bod 
kwamen bijvoorbeeld de thema’s geluid, externe veiligheid en klimaat 
(hitte-eilanden en regenwateroverlast). Mogelijke vervolgstappen 
worden besproken in de intensieve samenwerking die er tussen 
gemeente en provincie is bij de herontwikkeling van Langs Eem en 
Spoor (met name vanuit Binnenstedelijke Ontwikkeling/Versnelling 
Woningbouw), waarbij ook gezorgd wordt voor inbreng van kennis en 
expertise op bijvoorbeeld gebied van energie, klimaat, circulair of fiets.  
 
Dit door de gemeente/supervisor in contact te brengen (verbinden, 
afstemming) met provinciale teams en programma’s als 
energietransitie en klimaatadaptatie. 
 

 

 


