
Van: Stichting Groen in Amersfoort <info@groeninamersfoort.nl>  
Verzonden: zondag 5 januari 2020 22:18 
Aan: info@groeninamersfoort.nl 
Onderwerp: Uitnodiging 11 januari nieuwjaarsbijeenkomst Groen in Amersfoort 
  

Geachte leden van de Provinciale Staten, 

Allereerst wil ik u namens het gehele Stichting Groen in Amersfoort bestuur, de 10-tallen 

vrijwilligers die ons bijstaan en onze achterban hierbij een heel mooi, gezond maar 

vooral heel groen 2020 toewensen. Ook wil ik jullie uitnodigen op onze 

nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 11 januari om 16:00 op de Appelmarkt 

(Winterterras Café de Dikke Koning) om met ons te toasten op het nieuwe jaar. 
  
Tevens brengen we hier nieuws naar buiten dat voor jullie erg belangrijk is. Jullie nemen 

besluiten, alleen moet dit wel altijd op basis van volledige en betrouwbare informatie 

zijn. Wat wij in de afgelopen paar maanden ontdekt hebben, daar zijn wij in ieder geval 

erg van geschrokken. Wij delen dit zaterdagmiddag en gaan graag samen met jullie, de 

lokale politiek en de inwoners in gesprek hoe we het groen in Amersfoort nog beter 

kunnen beschermen.  

https://www.groeninamersfoort.nl/2020/01/01/11-januari-2020-groen-nieuwjaarsappel/ 

https://youtu.be/GaC4YkuwhSg  

Een terugblik 

Afgelopen jaar was voor ons een bewogen jaar omdat, ondanks de fouten in het plan 

(gepresenteerd bij jullie in december 2018),  het Dassenonderzoek in de kerstvakantie 

van 2018 en de vondst van deze beschermde diersoort, samen met de zeer beschermde 

boommarter, en de ruim 9000 handtekeningen toch de bomenkap begon van de eerste 

ruim 1000 bomen voor de "onderzoekskap" voor de Westelijke Ontsluiting. Een plan wat 

uiteindelijk bijna 4000 grote volwassen bomen gaat kosten in een tijd waar we deze 

bomen zo keihard nodig hebben met klimaatverandering. We hebben het hier over 6 x de 

kapomvang van Amelisweerd (1982) waar destijds tot in Den Haag ophef over was. De 

compensatie ten spijt (wat tevens buiten Amersfoort gepland is), want dat brengt de 

komende 10-tallen jaren nog niet de voordelen die deze volwassen bomen bieden. Nog 

los van hoe deze nieuwe bomen het gaan redden in het veranderende klimaat. Kom tot 

voortschrijdend inzicht: dit hebben we ooit bedacht, leek een goed plan maar gaan we nu 

niet meer doen, maar op een andere manier.  

Dit is ook wat de conclusie was van het MKBA onderzoek van de WUR: er is een 

alternatief dat voor een kwart van de kosten gerealiseerd kan worden. Stel je voor dat je 

ineens 60 miljoen budget zou hebben waar je echte knelpunten in deze stad mee zou 

kunnen oplossen en tevens 4000 bomen besparen?  58.8 miljoen bijdrage wat ooit door 

de provincie beschikbaar is gesteld om knelpunten op te lossen die onder de 25 km/u 

doorstroming in de spits zitten. Daar hoort dit traject in middels niet meer bij. Op 6 

november 2018 in de ronde hebben we laten zien dat het verkeersmodel wat hier ooit 

voor gebruikt is niet representatief met de werkelijkheid en dat deze afwijking alleen 

maar toe neemt. Ook de vragen die Menno Fousert hier laatst over gesteld heeft 

bevestigen dit. 

Daarom waren we ook zo ontzettend teleurgesteld dat na de provinciale 

statenverkiezingen niet eens meer de nut en noodzaak van de 58.8 subsidie die jullie 

beschikbaar hebben gesteld getoetst is. Als een burger niet meer voldoet aan 
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subsidievoorwaarden dan kan je direct alles terug betalen. Wij constateren dat de 

doorstroming 80% beter is dan de gemeente met hun verkeersmodel voorspiegelt en dit 

wordt door jullie gedoogd. Dit heeft toch niets met betrouwbaar bestuur te maken? Het 

gaat om zoveel gemeenschapsgeld dat zoveel beter besteed kan worden en kostbare 

natuur dat onherstelbaar vernietigd wordt. De aanbesteding is nog niet afgerond, dus er 

kan nog steeds gekeken worden of er nog aan de VERDER voorwaarden wordt voldaan. 

Onze missie is de bomenstand in Amersfoort te behouden en het liefst nog te versterken. 

Samen met Bomenbehoud Amersfoort (die alles netjes in kaart brengt) zien we helaas, 

ondanks de mooie plant van 4000 nieuwe bomen, dat er nog steeds meer gekapt wordt 

dan dat er bij komt. De 4000 bomen is een eenmalige investering voor de achterstand 

tot 2018, maar wat is het plan voor de kap van de afgelopen 2 jaar? Ook voor de 

herplant/compensatie van de ruim 1000 bomen Westelijke Ontsluiting zien we nog niets 

terwijl dit eind 2019 beloofd was. 

En de positieve punten? 

Gelukkig zijn wij wel goed betrokken bij de eerste participatie voor de Amersfoortse 

Heuvelrugzone Visie. Wij snappen heel goed dat er druk is op de woningmarkt en dat alle 

gebieden onderzocht worden voor woningbouw. Wij hebben hierbij onze input gegeven 

en gaan ervan uit dat groen in waardevolle en kwetsbare gebieden gespaard wordt. 

Naast bomenbehoud is schone lucht ook een van onze speerpunten en ook daar zijn we 

blij dat er geen nieuwe vergunningen meer worden uitgegeven voor 

biomassa/warmtecentrales. Wel maken we ons erg veel zorgen om de uitgeven 

vergunningen in 2018, zeker na alle recente onderzoeken en publicaties over de 

schadelijke gevolgen van Biomassa. Dat is ook de reden dat we ons hebben aangesloten 

bij de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales: https://www.the-fab.org/ 

 

Wij hopen ook de strijd om deze voorgenomen centrales tegen te houden ook op steun 

van jullie en te investeren in echt duurzame energie alternatieven. Pas dan staan we 

voor een echt duurzame stad en beschermen we de schone lucht die we zo hard nodig 

hebben. 

Het debat was afgelopen jaar af en toe scherp, maar wel altijd op de inhoud. Helaas af 

en toe iets teveel via social media en dat is iets wat we willen veranderen. Om dit af te 

trappen hoop ik jullie allemaal volgende week zaterdag te ontmoeten en samen met ons 

te toasten op het nieuwe jaar!  

--  
Met hartelijke groet, 

 

Christian van Barneveld 

Voorzitter Stichting Groen in Amersfoort 
  
www.groeninamersfoort.nl 

 
  
Deze e-mail, inclusief eventuele bijlage(n), is uitsluitend bestemd voor 

gebruik door de  

geadresseerde(n). Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, mag de 

informatie  
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daarvan niet worden gebruikt of openbaar gemaakt, noch aan derden worden  

verstrekt. Wij verzoeken u om in dat geval direct contact op te nemen met 

de  

afzender en de e-mail te vernietigen. 

 

This e-mail, including any appendix or appendices, is intended solely for 

use by the  

addressee(s). If you have received this message in error, the information 

it contains  

may not be used or disclosed, nor may it be revealed to third parties. In 

that case,  

please contact the sender immediately and destroy the e-mail 
 


