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1. Amendementenprocedure op de ALV van 7 november 2021 
 

1.1 Toegang tot stemming  

Je kunt stemmen als je bent lid van de afdeling Utrecht en minimaal 3 maanden lid van GroenLinks. 

Alleen leden die langer dan drie maanden lid zijn op de dag van de ALV krijgen toegang tot de 

stemtool.   

1.2 Het concept-verkiezingsprogramma en de amendementen  

Het conceptprogramma is opgebouwd uit 16 hoofdstukken. Een hoofdstuk bevat een inleidende 

tekst en daarna gegroepeerde programmapunten. Als een programmapunt wordt aangepast en 

daardoor de inleidende tekst niet meer klopt, passen we de inleidende tekst na de ALV aan op een 

passende manier.  

Een amendement bevat de tekst van het voorstel, de toelichting bij het voorstel van de indieners en 

het advies van de programmacommissie. De amendementen staan in het overzicht gegroepeerd per 

hoofdstuk en in deze volgorde:   
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• Amendementen van categorie 1 

• Amendementen van categorie 2 

• Amendementen van categorie 3.  

Categorie 1 amendementen zijn tekstueel, categorie 2 zijn aanpassingen in dezelfde strekking van 

het programma en categorie 3 voorstellen wijken af van de lijn in het programma of voegen een 

compleet nieuw onderwerp toe. We delen de amendementen op deze manier in om het stemmen op 

de ALV vlot te laten verlopen.  

Amendementen van categorie 1 behandelen we in blokstemming en er is geen tijd voor mondelinge 

toelichting. Blokstemming betekent dat we binnen een hoofdstuk stemmen over alle amendementen 

van categorie 1 uit dat hoofdstuk tegelijk. 

Bij categorie 2 amendementen kunnen de indiener en de amendementencommissie ervoor kiezen 

om een mondelinge toelichting te geven. We vragen beiden om daar terughoudend gebruik van te 

maken (met name bij positief advies) omwille van de tijd. Over deze amendementen stemmen we elk 

afzonderlijk.  

Tot slot lichten we amendementen in categorie 3 altijd toe, is er ruimte voor reactie uit de zaal en 

stemmen we ook hierover afzonderlijk op de ALV.  

Als er bij een punt meerdere  amendementen zijn ingediend, staat het meest verregaande voorstel 

als eerste genoemd. We stemmen bij amendementen die over hetzelfde programmapunt gaan eerst 

over het meest ingrijpende standpunt. Als dat amendement wordt aangenomen kunnen we het 

amendement daarna overslaan, omdat we al iets meer verregaands hebben aangenomen. Dit staat 

bovenaan de pagina van het amendement vermeld als het van toepassing is.  

1.3. Veranderen van de categorie of intrekken van een amendement  

Als je als indiener de toegekende categorie van je amendement wilt wijzigen, kun je dat tot 4 

november, dus drie dagen  vóór de ALV, aangeven en toelichten bij 

programma.bezwaar@groenlinksutrecht.nl. Het bestuur beslist of zij je wens inwilligen.  

Als je als indiener je amendement voor de stemming wil intrekken, kun je dat voorafgaand aan de  

vergadering melden aan programma.bezwaar@groenlinksutrecht.nl of bij binnenkomst aan het 

presidium.   

1.4. Stemmen 

De ALV wordt geleid door de afdelingsvoorzitter. Om een hybride ALV mogelijk te maken, stemmen 

we digitaal. We stellen op de ALV een stemcommissie in die het aantal stemmen (zowel online als in 

de zaal) steeds controleert. 

Elk amendement heeft een categorie en een volgnummer. Elk amendement brengen we in 

stemming, als blok of apart. Soms is er een toelichting van de programmacommissie en de indieners 

en/of een korte discussie. De voorzitter stelt de uitslag van iedere stemming vast en spreekt deze uit. 

Dit jaar zal stemmen tijdens de ALV anders gaan dan je misschien gewend bent bij GroenLinks. Om 

ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen tijdens de ALV is besloten om de ALV in een hybride 

vorm te organiseren. Het is op deze manier mogelijk om zowel vanuit huis als op locatie mee te doen 
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met de ALV. Om stemmen voor zowel de mensen thuis als de mensen in de zaal mogelijk te maken 

gebruiken we dit jaar een speciale tool voor het stemmen: Online ALV. Hieronder vind je een korte 

uitleg over deze tool om je alvast wegwijs te maken. 

Stem via de app Online ALV 

De Online-ALV app is eenvoudig in het gebruik en specifiek ontwikkeld voor leden die fysiek aanwezig 

zijn bij de vergadering. Je kan via de app meestemmen en chatten. Wanneer er een stemronde 

plaatsvindt, verschijnt deze na het versturen van de stemming in beeld op de app.  

De app is gemakkelijk te downloaden in de Google Play store of App store. Je geeft het e-mailadres in 

waarmee je je hebt aangemeld voor de ALV op de website. Dit is ook het e-mailadres waarop je een 

uitnodigingsmail hebt ontvangen voor de ALV. Ter controle ontvang je een SMS met een zescijferige 

code. Wanneer je deze code invult, activeer je de Online-ALV app waarmee je direct toegang hebt tot 

de online vergaderomgeving van GroenLinks Utrecht. 

Ik volg de ALV online 

Je kunt de livestream volgen op youtube, via deze link: https://youtu.be/Xwul3P5buX4 

Net als de mensen in de zaal kun je stemmen via de app ALV Online.  

Download de app 

Zoek in de Google Play of App store op: Online ALV of klik op één van de onderstaande links: 

• De app is hier te downloaden voor Apple apparaten: https://apps.apple.com/nl/app/online-

alv/id1520448842 

• De app is hier te downloaden voor Android apparaten: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=coding.alv.online 

Belangrijk: We vragen de leden die online inloggen om een half uur voor aanvang van de ALV in te 

loggen op het platform. Op deze manier weet je zeker dat dit lukt. Lukt het niet om in te loggen? Bel 

dan met Roelant op: 0643930169 en hij zal je technisch ondersteunen. Roelant is vanaf de start van 

de ALV ook bezig met het in goede banen leiden van de techniek. Het is daarom belangrijk dat je 

ruim op tijd inlogt voor de ALV! 

1.5 Stemmen over het hele programma  

Nadat alle stemmingen in categorie 1, 2 en 3 zijn geweest, brengen we het geamendeerde  

conceptverkiezingsprogramma als geheel in stemming. Ook deze uitslag stelt de afdelingsvoorzitter 

vast en spreekt deze uit. Hiermee zijn alle programmapunten in het verkiezingsprogramma 

vastgesteld met inachtneming van punt 6 hierna.   

1.6 Verwerking na de ALV  

De amendementencommissie zal na de ALV:  

• de aangenomen amendementen verwerken; 

• inleidende teksten in de paragrafen bij de programmapunten aanpassen aan de genomen  

besluiten (waar nodig);  

https://youtu.be/Xwul3P5buX4
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• aanvaarde amendementen waarvan de onderbrenging in een bepaalde paragraaf niet (meer) 

voor de hand ligt, ongewijzigd elders onderbrengen (waar nodig).   

Het bestuur:   

• zorgt voor zorgvuldige eindredactie van het geheel; 

• zorgt voor correctie van taal- en typefouten in de programmapunten; 

• is ervoor verantwoordelijk dat de eindtekst een correcte weergave van de besluitvorming is;  

• zorgt voor een aantrekkelijke vormgeving met visuele en auditieve ondersteuning.   
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2. Amendementen 
 

Op het conceptprogramma “Utrecht. Thuis voor Iedereen” zijn door de leden 177 amendementen 

ingediend. Tijdens de ALV stemmen we over deze amendementen. In de pagina’s die volgen vind je 

alle amendementen, met een toevoeging en advies vanuit de amendementencommissie.  

De amendementen staan in het overzicht gegroepeerd per hoofdstuk. Eerst worden amendementen 

van categorie 1 gepresenteerd, daarna categorie 2 en dan categorie 3.    

Lees de amendementen door zodat je zelf kunt kiezen of je voor of tegen een amendement stemt. 

Voor de categorie 2 en 3 amendementen geldt dat hier ook op de ALV een mondelinge toelichting 

kan komen van de indiener en/of de amendementencommissie. We nodigen je uit om het woord te 

nemen als we amendementen van categorie 3 bespreken: jouw vraag, inzicht of argument is een 

waardevolle toevoeging. Er zal geen tijd zijn om iedereen aan het woord te laten, maar we nodigen 

expliciet mensen uit om het woord te voeren die dat niet eerder hebben gedaan of niet eerder bij 

een ALV aanwezig waren.   
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Amendement nummer: 35 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 11 

Indiener(s): Erwin Virginia 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

Utrecht is verkozen tot meest bijvriendelijke gemeente. We zorgen dat de stad nog diervriendelijker 

wordt. Met een campagne willen we Utrechters bewustmaken van biodiversiteit en manieren om 

hun tuinen diervriendelijk te maken, zoals het plaatsen van vleermuiskasten, bijenhotels of 

nestkasten voor vogels, het aanleggen van egelschuilplaatsen en gifvrij en bijvriendelijk tuinieren. Zo 

zorgen we voor 60.000 nieuwe schuilplaatsen voor dieren bij particulieren. 

Amendement:  

Utrecht is verkozen tot meest bijvriendelijke gemeente. We zorgen dat de stad nog diervriendelijker 

wordt. Diervriendelijk bouwen wordt bij renovatie en transformatie van bestaande bouw 

gestimuleerd. Met een campagne willen we Utrechters bewustmaken van biodiversiteit en manieren 

om hun tuinen diervriendelijk te maken, zoals het plaatsen van vleermuiskasten, bijenhotels of 

nestkasten voor vogels, het aanleggen van egelschuilplaatsen en gifvrij en bijvriendelijk tuinieren. Zo 

zorgen we voor 60.000 nieuwe schuilplaatsen voor dieren bij particulieren. 

Toelichting: 

Diervriendelijk bouwen bij nieuwbouw is al de norm, maar bij bestaande bouw moet hier meer 

aandacht voor komen. 

 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen. Het is een concretisering 

van het programma.
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Amendement nummer: 50 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 8 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We benutten de mogelijkheden voor het vergroenen van de ruimte bij wegen, zoals bij de Westelijke 

Stadboulevard waar we groen hebben toegevoegd ter grootte van 6 voetbalvelden. 

Amendement:  

We benutten de mogelijkheden voor het vergroenen van de ruimte bij wegen, zoals bij de Westelijke 

Stadsboulevard waar we groen hebben toegevoegd ter grootte van 6 voetbalvelden. 

Toelichting: 

S toegevoegd, spelfout 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Omdat het een puur tekstuele correctie is, adviseert de Amendementencommissie voor te stemmen.
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Amendement nummer: 53 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 9 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We investeren in voetgangersgebieden in de stad. We breiden 30-kilometerzones uit, er komt een 

actie voor het melden door bewoners van ontbrekende schakels in het voetgangersnetwerk, we 

introduceren veilige school-looproutes en stimuleren loopgroepen. 

Amendement:  

Tekst verplaatsen. 

Toelichting: 

Dit hoort niet bij groen maar bij mobiliteit. Verplaatsen naar p. 45 of verder 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor te stemmen. Zoals het plan verwoord is, zeker in relatie 

tot de doelen waaraan het plan moet bijdragen, lijkt het inderdaad logischer om te verplaatsen naar 

verkeer. Omdat de tekst verder niet wijzigt, is het amendement in categorie 1 geplaatst.
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Amendement nummer: 57 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 10 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We blijven de aanleg van gevelgroen en groene daken stimuleren. Bij nieuwbouw verplichten we 

groene of, gecombineerd met zonnepanelen, groenblauwe daken. Ook stimuleren we verticale 

bossen, zoals bij het Utrechtse nieuwbouwproject Wonderwoods. 

Amendement:  

We blijven de aanleg van gevelgroen en groene daken stimuleren. We gaan daarom door met de 

subsidie voor groene daken en breiden deze uit met met een subsidie voor verticaal groen. Bij 

nieuwbouw verplichten we groene of, gecombineerd met zonnepanelen, groenblauwe daken. Ook 

stimuleren we verticale bossen, zoals bij het Utrechtse nieuwbouwproject Wonderwoods. 

Toelichting: 

De subsidieregeling is succesvol, we moeten zeker belichten dat we hiermee door willen gaan. En dit 

zelfs willen uitbreiden met verticaal groen, wat ook zeer waardevol kan zijn. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Het betreft een kleine concretisering in lijn met het programma en geeft daarbij aandacht aan onze 

eigen successen.
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Amendement nummer: 58 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 10 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We vergroten het groengebied rondom parken, zoals bijvoorbeeld bij het Moreelsepark en Park 

Transwijk. Ook vergroenen we de Maliebaan en de oevers van het Merwedekanaal.  

We stimuleren het opzetten van een groencommissie van bewoners in elke straat, zodat bewoners 

samen kunnen werken aan bijvoorbeeld geveltuintjes en boomspiegels.  

We ondersteunen wijkgroepen bij het beheren van groenprojecten met een sociale functie, zoals de 

Voedseltuin Overvecht of het Spinozaplantsoen, met subsidie. 

Amendement:  

We vergroten het groengebied rondom parken, zoals bijvoorbeeld bij het Moreelsepark en Park 

Transwijk, zodat de biodiversiteit wordt bevorderd. Ook vergroenen we de Maliebaan en de oevers 

van het Merwedekanaal. 

Toelichting: 

Ons oorspronkelijke amendement ging over het verplaatsen van bovenstaande tekst van de 

paragraaf over biodiversiteit naar de paragraaf over het vergroenen van de leefomgeving. Dit 

amendement werd ontraden door de Amendementencommissie om nadruk te leggen op het feit dat 

deze maatregel biodiversiteit in de stad vergroot en versterkt. We willen dit laatste graag 

verduidelijken, omdat dit in de tekst zelf niet naar voren komt. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert  voor te stemmen omdat het amendement een nadere 

invulling van het programma is. Voor alle duidelijkheid: de indiener heeft aangegeven dat de tweede 

en derde alinea van de originele tekst behouden moeten blijven.
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Amendement nummer: 61 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 10 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

Veel Utrechters hebben plantenbakken, geveltuintjes of stukjes plantsoen in zelfbeheer. De 

gemeente helpt hierbij, met materiaal, gereedschap en tips voor onderhoud. We moedigen 

zelfbeheer aan, door meer bekendheid te geven aan deze regeling en samen met bewoners ruimte te 

zoeken voor groen, bijvoorbeeld door boomspiegels te vergroten. 

Amendement:  

Veel Utrechters hebben plantenbakken, geveltuintjes of stukjes plantsoen in zelfbeheer. De 

gemeente helpt met coördinatie en ondersteuning, onder andere met materiaal, gereedschap en tips 

voor onderhoud. We moedigen zelfbeheer aan, door meer bekendheid te geven aan deze regeling en 

samen met bewoners ruimte te zoeken voor groen, bijvoorbeeld door boomspiegels te vergroten. 

Toelichting: 

We maken het duidelijker en concreter hoe we de bewoners helpen met het zelfbeheer. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor te stemmen. Het is een concretisering van het 

programma.
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Amendement nummer: 62 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 11 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We selecteren uitvoerders van het gemeentelijk groenbeheer op hun ervaring met behoud van 

biodiversiteit, en voorkomen daarmee maaien in het bloeiseizoen en bomenkap in het broedseizoen. 

Bij het aanbesteden selecteren we op ervaring met ecologisch maaien, waarbij bijvoorbeeld stroken 

worden overgeslagen. 

Amendement:  

We selecteren uitvoerders van het gemeentelijk groenbeheer op hun kennis van en ervaring met 

behoud van biodiversiteit, en voorkomen daarmee maaien in het bloeiseizoen en bomenkap in het 

broedseizoen. Bij het aanbesteden selecteren we op ervaring met ecologisch maaien, waarbij 

bijvoorbeeld stroken worden overgeslagen. 

Toelichting: 

Niet alleen ervaring is van belang, men moet ook het belang van biodiversiteit (her)kennen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen. Het is een nadere 

concretisering van het programma.
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Amendement nummer: 78 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 7 

Indiener(s): Thijs Weistra 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We benutten de mogelijkheden voor het vergroenen van de ruimte bij wegen, zoals bij de Westelijke 

Stadboulevard waar we groen hebben toegevoegd ter grootte van 6 voetbalvelden. 

Amendement:  

We benutten de mogelijkheden voor het vergroenen van de ruimte bij wegen, zoals bij de Westelijke 

Stadboulevard waar de gemeenteraad besloten heeft groen toe te voegen ter grootte van 6  

voetbalvelden. 

Toelichting: 

De Westelijke Stadsboulevard is nog niet aangelegd. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen omdat het feitelijk 

weergeeft hoe het proces rondom de vergroening is verlopen en daarnaast ook aangeeft hoe 

GroenLinks groenopgaven wil verbinden aan ruimtelijke opgaven. Dat de westelijke boulevard nog 

niet is aangelegd doet daar niets aan af, de planfase is immers zeer belangrijk om deze opgave vorm 

te geven.
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Amendement nummer: 79 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 7 

Indiener(s): Thijs Weistra 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

De afgelopen collegeperiode hebben we de Croeselaan, het Westplein en de Eykmanlaan vergroend, 

de komende jaren volgen onder meer het Smakkelaarsveld, het Enecoterrein en de Westelijke 

Stadsboulevard. 

Amendement:  

De afgelopen collegeperiode hebben we de Croeselaan, het Malieblad en de Eykmanlaan vergroend, 

de komende jaren volgen onder meer het Smakkelaarsveld, het Eneco-terrein en de Westelijke 

Stadsboulevard. 

Toelichting: 

Het Westplein is nog niet vergroend. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

In lijn met de redenatie bij vorig amendement, adviseert de Amendementencommissie tegen deze 

wijziging te stemmen. Hoewel het westplein nog niet vergroend is, zijn afgelopen jaren wel keuzes 

gemaakt waarbij groen onderdeel van de toekomstige invulling is gemaakt. 



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 80 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 7 

Indiener(s): Thijs Weistra 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

de komende jaren volgen onder meer het Smakkelaarsveld, het Enecoterrein en de Westelijke 

Stadsboulevard 

Amendement:  

de komende jaren volgen onder meer het Smakkelaarsveld, het Enecoterrein, Park Oud-Zuilen, het 

Rondje Stadseiland, de Maliebaan en de Westelijke Stadsboulevard 

Toelichting: 

We hebben nog zoveel meer concrete, in het oog springende plannen 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie waardeert dat de indiener nog zoveel mooie plannen heeft weten aan 

te dragen en adviseert daarom in te stemmen.
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Amendement nummer: 92 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 11 

Indiener(s): Erwin Virginia 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

Bij opvang van slachtoffers van huiselijk geweld moeten zij hun huisdier mee kunnen  

nemen of er moet elders goede opvang zijn voor hun huisdier, tot het moment dat zijzelf  

weer huisvesting hebben. Wij gaan daartoe in gesprek met organisaties die slachtoffers  

van huiselijk geweld opvangen organisaties voor dierenwelzijn. 

Amendement:  

Bij opvang van slachtoffers van huiselijk geweld moeten zij hun huisdier mee kunnen  

nemen of er moet elders goede opvang zijn voor hun huisdier, tot het moment dat zijzelf  

weer huisvesting hebben. Wij gaan daartoe in gesprek met organisaties die slachtoffers  

van huiselijk geweld opvangen en organisaties voor dierenwelzijn. 

Toelichting: 

het woordje "en" is in de laatste zin weggevallen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Kleine tekstuele correctie.
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Amendement nummer: 111 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 14 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We zetten ons de afgelopen jaren met succes in voor 2. Betaalbaar wonen 

Amendement:  

We boekten de afgelopen jaren een aantal successen voor meer 2. Betaalbaar wonen, ondanks het 

feit dat door het falende nationale woonbeleid het wonen voor starters en woningzoekenden steeds 

onbetaalbaarder is geworden. 

Toelichting: 

Het beeld dat we ons de afgelopen jaren met succes hebben ingezet voor 2. Betaalbaar wonen zal 

door de kiezers niet worden herkend aangezien wonen over de hele linie juist onbetaalbaarder is 

geworden. We kunnen als gemeente wel kleine succesjes opsommen, maar het eindresultaat is per 

saldo negatief. Niet vanwege het gemeentelijk beleid, maar door de gevolgen van het liberale 

rijksbeleid. De afgelopen jaren hebben we ons hier landelijk tegen verzet en hebben we 

wetsvoorstellen ingediend om met structurele maatregelen de wooncrisis te bestrijden. Dit verhaal 

moeten we goed naar de kiezers communiceren. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 112 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 14 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We hebben sociale huur toegevoegd als voorwaarde bij de herontwikkeling van de oude gevangenis 

aan het Wolvenplein. 

Amendement:  

We hebben sociale huur toegevoegd aan herontwikkelingsprojecten, zoals bij de oude gevangenis 

aan het Wolvenplein. 

Toelichting: 

 

Benadrukken dat dit een algemene beleidslijn is, niet alleen voor 1 locatie. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 120 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 14 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

Pg. 14, 2e bullit. Vervangen 1e zin. 'Om op korte termijn de woningnood aan te pakken, zorgen we de 

komende vier jaar voor 1.000 extra flexwoningen, die vijf tot tien jaar kunnen blijven staan' 

Amendement:  

Om op korte termijn de meest urgente woningnood aan te pakken, zorgen we de komende vier jaar 

voor tenminste 1.000 extra tijdelijke woningen, die minimaal vijf tot tien jaar kunnen blijven staan. 

Toelichting: 

Voortaan hiervoor alleen het begrip ‘tijdelijke woningen’ gebruiken. Ook reguliere woningen kunnen 

immers als flexwoningen worden gebouwd dus dat woord wekt verwarring. Het aantal van 1.000 

beter als minimuminzet opvoeren, want hoe meer hoe beter. Toevoegen van tijdelijke woningen is 

immers de snelste manier om aan alle urgente vraag te voldoen. Na aanwijzing van geschikte 

tijdelijke locaties of voor tijdelijke bewoning geschikte gebouwen is oplevering al binnen 1 jaar 

mogelijk. We hebben in onze stad nog veel potentieel geschikte locaties waarvoor we de komende 

10 jaar nog geen andere bestemming gerealiseerd hebben, dus die locaties zijn heel geschikt om 

hiervoor nader te onderzoeken. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 125 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 15 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

Pg. 15, 3e bullit , 1e zin vervangen. 'We gaan niet bouwen in Rijnenburg' 

Amendement:  

We bouwen geen woningen in Rijnenburg. 

Toelichting: 

‘Niet bouwen’ sluit alternatieve bestemmingen ook uit. De energielandschappen die we daar wel 

willen moet je ook bouwen. Locatieonderzoek heeft ook uitgewezen dat er tot 2040 voldoende 

alternatieve bouwlocaties in onze stad en regio zijn om het woningtekort terug te dringen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 128 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 16 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Verwijdering 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

Punt over verhuurdersvergunning (danwel geamendeerde punt) 

Amendement:  

Hele punt verplaatsen naar hoofdstuk betaalbaarheid. 

Toelichting: 

Dit punt past daarom beter bij het hoofdstuk betaalbaarheid. Daarom stellen we voor om dit punt 

hiernaar te verplaatsen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 143 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 18 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

p18 laatste bullit. 'Voor het krijgen van een omzetvergunning voor het verhuren van kamers in een 

voorheen zelfstandige woning, moeten verhuurders aantonen dat de kamerhuur getoetst is aan het 

puntenstelsel' 

Amendement:  

vervangen ‘omzetvergunning’ door ‘omzettingsvergunning’ 

Toelichting: 

Taalfoutje. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen dit amendement en om het woord 

'omzetvergunning' te vervangen door 'omzettingsvergunning'.
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Amendement nummer: 25 

Hoofdstuk: 3. Zekerheid en perspectief 

Pagina: 20 

Indiener(s): Daan van der Burgh 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We accepteren niet dat mensen met een arbeidsbeperking langs de kant staan. De gemeente zet 

alles op alles om hen aan het werk te helpen en houden, bijvoorbeeld via loonkostensubsidie, 

jobcoaches en baangarantie. 

Amendement:  

We accepteren niet dat mensen met een arbeidsbeperking langs de kant staan. Met hun talenten 

kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren. De gemeente zet alles op alles om hen aan het werk te 

helpen en houden, bijvoorbeeld via loonkostensubsidie, jobcoaches en baangarantie. 

Toelichting: 

Mensen met een arbeidsbeperking, zoals ik, zijn niet alleen mensen die iets niet kunnen. We kunnen 

ook heel veel wel. Nu staat het er vooral alsof we zielig zijn. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Waardevolle aanvulling die beter weergeeft hoe GroenLinks Utrecht kijkt naar mensen met een 

arbeidsbeperking.
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Amendement nummer: 164 

Hoofdstuk: 3. Zekerheid en perspectief 

Pagina: 19 

Indiener(s): Arthur Eveleens 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We strijden tegen arbeidsdiscriminatie 

Amendement:  

We strijden tegen stage- en arbeidsdiscriminatie 

Toelichting: 

In het hoofdstuk ‘Zekerheid en perspectief’ komt stagediscriminatie ook aan bod. Het is belangrijk 

om in de introductie van het hoofdstuk stagediscriminatie in het bijzonder te erkennen als probleem, 

omdat veel jongeren hier tegenaan lopen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Hele belangrijke toevoeging in de lijn met eerdere punten uit het programma.
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Amendement nummer: 172 

Hoofdstuk: 3. Zekerheid en perspectief 

Pagina: 20 

Indiener(s): Arthur Eveleens 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We zorgen voor werkgelegenheid op alle opleidingniveaus, met extra aandacht voor praktisch 

geschoolde Utrechters. We geven de voorkeur aan banen met toekomstperspectief en 

maatschappelijk waarde, zoals in het onderwijs, de zorg, de ict en de techniek. We stimuleren 

inwoners om zich om te scholen voor dit werk. 

Amendement:  

We zorgen voor werkgelegenheid op alle opleidingniveaus, met extra aandacht voor praktisch 

geschoolde Utrechters. We geven de voorkeur aan banen met toekomstperspectief en 

maatschappelijk waarde, zoals in het onderwijs, de zorg, de ict, techniek en de energietransitie. We 

stimuleren inwoners om zich om te scholen voor dit werk en bieden hier actief mogelijkheden voor. 

Toelichting: 

De komende periode zullen er veel banen ontstaan rondom de energietransitie. Het is belangrijk om 

te anticiperen op de vraag naar arbeid in deze sector door expliciet te benoemen dat ook daarvoor 

omgeschoold moet worden. Ook zijn banen in de energietransitie bij uitstek banen met 

toekomstperspectief en maatschappelijke waarde. 

Bij omscholing is stimuleren niet genoeg. De gemeente moet inwoners ook actief mogelijkheden 

aanbieden om zich om te laten scholen en passend werk te vinden in de sector waarnaar inwoners 

zich hebben laten omscholen. Jezelf omscholen is een grote stap die gepaard gaat met onzekerheid, 

en het is aan de gemeente om actief voldoende ruimte te bieden aan mensen die zich omscholen om 

deze zorgen weg te nemen. 

 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De "energietransitie" toevoegen maakt dit punt nog meer toekomstbestendig.
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Amendement nummer: 173 

Hoofdstuk: 3. Zekerheid en perspectief 

Pagina: 20 

Indiener(s): Arthur Eveleens 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We investeren fors in begeleiding richting werk, zodat iedereen de aandacht krijgt die nodig is. 

Begeleiding en hulp richting werk zijn toegankelijk voor iedereen zonder werk of met onzeker werk. 

Amendement:  

We investeren fors in begeleiding richting passend werk, zodat iedereen de aandacht krijgt die nodig 

is. Begeleiding en hulp richting werk zijn toegankelijk voor iedereen zonder werk of met onzeker 

werk. 

Toelichting: 

Niet elke baan is geschikt voor iedereen. Zeker voor mensen die begeleiding nodig hebben richting 

werk is het goed om stil te staan welk werk passend is. Maatwerk is hierbij van groot belang, zodat 

iedereen op een plek komt die goed voor hen is. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Door het woordje "passend" toe te voegen, is dit punt breder in te zetten. Een belangrijke 

aanscherping van het programma.
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Amendement nummer: 162 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 0 

Indiener(s): Asma Grissa 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

klimaatverandering 

Amendement:  

Klimaatcrisis 

Toelichting: 

"Klimaatverandering" vervangen door: "Klimaatcrisis" op de volgende benoemingen van 

klimaatverandering: pagina 6 & pagina 45 (2de benoeming). 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met het amendement.
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Amendement nummer: 32 

Hoofdstuk: 11. Veilige stad 

Pagina: 50 

Indiener(s): Daan van der Burgh 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

De effectiefste manier om de veiligheid in Utrecht te vergroten, is misdaad voorkomen en preventief 

signaleren. Voorkomen dat iemand in de criminaliteit belandt, voorkomt veel leed en werkt op lange 

termijn beter dan misdaadbestrijding. 

 

Amendement:  

De meest effectieve manier om de veiligheid in Utrecht te vergroten, is misdaad voorkomen en 

preventief signaleren. Voorkomen dat iemand in de criminaliteit belandt, voorkomt veel leed en 

werkt op lange termijn beter dan misdaadbestrijding. 

Toelichting: 

Dit vind ik lelijk taalgebruik. Er staan nog een paar spaties teveel op sommige plekken. Op pagina 20 

staat het woord toegankelijk nog verkeerd geschreven. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Dit amendement maakt de tekst beter leesbaar, we passen ook de verkeerde spelling van 

toegankelijk aan.
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Amendement nummer: 99 

Hoofdstuk: 13. Ruimte voor kunst en creativiteit 

Pagina: 60 

Indiener(s): Werkgroep Cultuur 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

• Kunst en cultuur is van en voor iedereen. We willen dat de gemeente diversiteit behoudt als 

vereiste voor subsidie.  

• Culturele instellingen, besturen en adviescommissies moeten meer oog hebben voor diversiteit in 

hun instellingen en zich actief committeren aan de Code Diversiteit en Inclusie. Ook moet er 

aandacht zijn voor wie nog niet bereikt wordt, met cultureel aanbod en subsidies.  

Amendement:  

• We willen dat de gemeente diversiteit behoudt als vereiste voor subsidie. Culturele instellingen, 

besturen en adviescommissies moeten meer oog hebben voor diversiteit in hun instellingen en zich 

actief committeren aan de Code Diversiteit en Inclusie. Ook moet er aandacht zijn voor wie nog niet 

bereikt wordt, met cultureel aanbod en subsidies. Kunst en cultuur is van en voor iedereen. 

Toelichting: 

Deze samenvoeging van 2 punten maakt het diversiteitspunt in onze ogen duidelijker.  

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie ontraadt deze vervanging, omdat de beginzin, ‘kunst en cultuur is van 

iedereen’ laat zien dat diversiteit breder is dan etniciteit waar heel veel verwarring over lijkt te 

bestaan. Deze zin geeft namelijk uitleg en verduidelijking aan wat daarop volgt. Daarnaast wordt de 

tekst door de samenvoeging van twee punten te lang en niet goed leesbaar.
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Amendement nummer: 101 

Hoofdstuk: 13. Ruimte voor kunst en creativiteit 

Pagina: 60 

Indiener(s): Werkgroep Cultuur 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

• We pleiten voor een makkelijker, flexibeler en minder bureaucratisch subsidiestelsel. We laten daar 

makers, culturele instellingen en andere overheden over meedenken. Het nieuwe systeem moet 

meer ruimte laten voor vernieuwing en samenwerking. Nieuwkomers moeten er makkelijker 

aanspraak op kunnen maken en het moet instellingen zekerheid bieden, zodat ze kunnen groeien.” 

Amendement:  

• We pleiten voor een makkelijker, flexibeler en minder bureaucratisch subsidiestelsel. We laten daar 

makers, culturele instellingen en andere overheden over meedenken. Het nieuwe systeem moet 

meer ruimte laten voor vernieuwing en samenwerking én experimenten en risico’s. Nieuwkomers 

moeten er makkelijker aanspraak op kunnen maken en het moet instellingen zekerheid bieden, zodat 

ze kunnen groeien.” 

Toelichting: 

Een flexibeler en minder bureaucratisch subsidiestelsel is automatisch ook makkelijker. Het woord 

makkelijker en flexibeler zijn dubbel op. Het doel is om het subsidiestelsel flexibeler en minder 

bureaucratisch te maken, het gevolg zal zijn dat het makkelijker wordt, maar dat is niet een doel op 

zicht. Verder wil de werkgroep cultuur de woorden “experimenten en risico`s” toevoegen aan de 

tekst. Deze 2 woorden zijn een uiting van GroenLinks tegen braafheid en simplificatie. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie stemt in met het schrappen van het woord makkelijker en toevoegen 

van de twee woorden experimenten en risico's. Flexibilisering biedt immers meer ruimte voor 

experiment en risico.
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Amendement nummer: 16 

Hoofdstuk: 14. Samen maken we de stad 

Pagina: 65 

Indiener(s): Jan van Casteren, Rogier Plas, Rogier Huurman, David Oude 
Wesselink 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

Informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. We blijven hameren op het gebruik door de 

gemeente van begrijpelijk Nederlands, gebruiksvriendelijke websites en eenvoudige formulieren. 

Ook vereenvoudigen we ingewikkelde keuzemenu’s voor de gemeentelijke telefoonlijn. 

Amendement:  

Informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. We blijven hameren op het gebruik door de 

gemeente van begrijpelijk Nederlands, gebruiksvriendelijke en toegankelijke websites en eenvoudige 

formulieren. Ook vereenvoudigen we ingewikkelde keuzemenu’s voor de gemeentelijke telefoonlijn.  

Toelichting: 

Voeg toe: "en toegankelijke". 

Toegankelijkheid van publieke websites is erg belangrijk. Denk aan niet-nerds, maar ook aan 

bijvoorbeeld slechtzienden. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement en het amendement 

over te nemen zoals voorgesteld door de indieners.
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Amendement nummer: 18 

Hoofdstuk: 14. Samen maken we de stad 

Pagina: 65 

Indiener(s): Jan van Casteren, David Oude Wesselink, Rogier Plas, Rogier 
Huurman 

Soort: Vervanging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

We hebben geregeld dat er per videoverbinding gebarentolken beschikbaar zijn voor contact met de 

gemeente. Wij willen deze mogelijkheid blijven aanbieden. 

Amendement:  

Dankzij GroenLinks zijn er per videoverbinding gebarentolken beschikbaar voor contact met de 

gemeente. Wij willen deze mogelijkheid blijven aanbieden. 

Toelichting: 

Dit heeft GroenLinks geregeld, daar mogen we trots op zijn! 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement en het 

amendement over te nemen zoals voorgesteld door de indieners.
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Amendement nummer: 105 

Hoofdstuk: 15. Investeer in de toekomst 

Pagina: 67 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

Investeren in duurzame mobiliteit, meer woningen en werkgelegenheid in de stad is van nationaal 

belang 

Amendement:  

Investeren in duurzame mobiliteit, meer woningen, investeren in duurzame mobiliteit, meer 

woningen en werkgelegenheid in de stad is van nationaal belang en werkgelegenheid in de stad .... 

Toelichting: 

Groen in de stad is essentieel voor een gezonde, leefbare duurzame stad. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert  in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 3 

Hoofdstuk: 0. Alle hoofdstukken 

Pagina: 0 

Indiener(s): Maarten van den Oever 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

‘Wij’ is een kwalijk vertrekpunt voor programmateksten 

Omdat het formulier het elders onmogelijk maakt iets over jezelf te zeggen zal ik dat hier doen 

(hoewel ik wel besef dat elk oppositioneel geluid direct wordt verwijderd): ik ben een politieke 

balling in groen links. Nadat ik een kritisch rapport 'Tussen wal en schip' over de werking van de 

werkgroepen had geschreven, werd ik in de ban gedaan en bespreking van het rapport verboden; 

een beroep tegen die behandeling werd in strijd met de partijstatuten tot in de hoogste instanties 

toe niet behandeld. Vandaag de dag ben ik woordvoerder van het comite oudegracht dat probeert 

tegen de druk van groen links wethouder Diepenveen in de werven en kelders te behouden en de 

belangen van bewoners en eigenaren te verdedigen. In die kringen, noch in de kringen van mijn 

vrienden waar vroeger iedereen groen links was, is nog een groen links stemmer te vinden. Ik ben 

nog de enige. 

 

Amendement:  

De toon en stijl van het programma zijn ijzingwekkend arrogant, en dat is helaas een groen links 

traditie. geheel in de stijl van de liberale leiders van de partij wordt uitgegaan van een heroisch 

leiderschap: wij zijn goed, de rest van de wereld is slecht en kan maar beter naar ons luisteren. Dat 

quasi intellectueel elitisme zal de partij nu zuur gaan opbreken, temeer omdat het ook helemaal niet 

waargemaakt is.Het optreden van de gemeenteraadsfractie is een zwaktebod gebleken, de groen 

linkse wethouders waren geen partij voor de juridische ambtenaren van de gemeente. Het gebrek 

aan expertise en het gebrek aan karakter hebben ervoor gezorgd dat er veel te weinig veranderde, 

en daarvoor kan groen links maar beter het boetekleed aantrekken, al zal dat de afstraffing bij de 

komende verkiezingen niet voorkomen. 

Ik stel dus voor een aanpak als volgt: 

Eerst de problemen: die zijn levensgroot en acuut. De stad moet snel en ingrijpend van haar 

mobiliteits en productiviteitsverslaving af, en van haar angst iets te doen tegen het 

klimaatconservatisme van het ambtelijk apparaat. Wonen moeten we allemaal en dus kunnen we 

ons geen elitaire wooneisen veroorloven: er moet hoe dan ook gewoond kunnen worden. 

Amelisweerd moet blijven en er moet een spoorverbinding naar Breda komen 

Principes: We laten geen armen achter, ook niet als Den Haag dat wil, en ook niet als die een andere 

kleur of ander geslacht hebben. Utrecht is een gemeenschap en in die gemeenschap zullen wij elkaar 

steunen en verdedigen. Wonen is een recht, geen voorrecht. Opleiding is een recht, geen voorrecht. 
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Werk is een recht, geen voorrecht. Veiligheid is een recht, geen voorrecht. Verzorging is een recht, 

geen voorrecht. Gezondheid is een recht, geen voorrecht.Stop het liberale plunderen, doe iets voor 

de mensen. 

Utrecht is ook een kennis hub. Hier is alle knowhow om de toekomst veilig te stellen aanwezig. 

Gebruik die, schakel de universiteit in in de samenleving. Organiseer burgerfora, stop de technocratie 

van de gemeentelijke diensten en stop de terreur van de gemeentejuristen.Respecteer de 

buurtorganisaties en organiseer de wijken. 

 

Toelichting: 

GroenLinks Utrecht heeft een enorm gebrek aan inhoudelijke know how en is daarnaast een 

volkomen elitair opererende club, wat allebei volkomen in strijd is met de principes waarvoor de 

partij is opgericht. Zing eens een toontje lager, de mensen in de stad hebben genoeg van jullie 

arrogantie. De partij moet opengegooid, weg van de incrowd sfeer van zwevende vrijwilligers en een 

strijdbare organisatie in dienst van de gemeenschap worden. Kaliber en engagement moeten de 

normen worden , en niet uitblinken in vrijzwevende standpunten voor de happy few 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

In het voorstel staan enkele waardevolle opmerkingen. Een concreet voorstel om hiermee aan de 

slag te gaan mist echter nog, waardoor het hele programma, zowel inhoudelijk als tekstueel 

herschreven zou moeten worden.  Om deze redenen ontraadt de amendementencommissie dit 

voorstel.
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Amendement nummer: 1 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 10 

Indiener(s): Rik Boonstra 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We onderzoeken om de vijf jaar of de waterbergingscapaciteit van de stad nog voldoende is 

Amendement:  

We onderzoeken om de vijf jaar of de waterbergingscapaciteit van de stad nog voldoende is, maar 

eerder bij het beschikbaar komen van nieuwe inzichten. 

Toelichting: 

Is “5 jaar” wel een verstandige termijn? De ontwikkelingen gaan soms sneller dan we voorzien! 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met het amendement. Meegaan met 

voortschrijdende ervaringen en inzicht is altijd verstandig en dit amendement drukt dat goed uit.
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Amendement nummer: 4 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 10 

Indiener(s): henk van Arkel 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We spelen in op klimaatverandering 

• Bij nieuwbouw is afkoppeling van de regenwaterafvoer verplicht. Het regenwater moet 

kunnen infiltreren in de grond. Zo ontlasten we ook het riool. 

• We blijven de aanleg van gevelgroen en groene daken stimuleren. Bij nieuwbouw 

verplichten we groene of, gecombineerd met zonnepanelen, groenblauwe daken. Ook 

stimuleren we verticale bossen, zoals bij het Utrechtse nieuwbouwproject 

Wonderwoods. 

• We vervangen stenen door groen. Stenige pleinen vergroenen we in samenspraak met 

bewoners; waar geen bomen kunnen, kijken we of struiken of plantenbakken passen. Bij 

brede stoepen vergroenen we waar mogelijk de weinig gebruikte strook het dichtst bij de 

straatkant. Ook leggen we tuintjes aan rondom afvalcontainers. Dit alles is niet alleen 

goed voor het afvoeren van regenwater, maar ook voor de biodiversiteit en leefbaarheid. 

Bij nieuwbouwprojecten en bij onderhoud van bestaande ruimte is het uitgangspunt: 

groen-tenzij, dus zo min mogelijk verharding. 

• We onderzoeken om de vijf jaar of de waterbergingscapaciteit van de stad nog 

voldoende is, zodat we niet het risico lopen op overstromingen bij stevige regenbuien. 

Waar waterberging een probleem is, lossen we dit op met ‘natuurlijke’ manieren van 

hemelwaterafvoer en -opvang zoals regenwaterbergingen met planten (wadi’s). Waar de 

aanleg van dit soort beplante greppels met doorlatende bodem niet mogelijk is, passen 

we straten aan om als tijdelijke regenberging te kunnen functioneren. 

Amendement:  
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“Naast directe maatregelen zullen we ook meer structurele maatregelen nodig hebben: een meer 

circulaire economie en een verschuiving van consumptie van producten naar diensten met weinig 

milieu-input. Groen Links wil die ontwikkeling versterken door lokaal circulair geld betere kansen te 

geven.” 

Toelichting: 

Ik denk dat het voor zich spreekt. De meeste meer structurele maatregelen zullen op landelijk niveau 

en Europees niveau moeten worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld het vervangen van belasting op 

arbeid door belasting op natuurgebruik. Maar juist bij lokaal circulair geld speelt de gemeente een 

belangrijke rol. Tot nu toe blokkeert ze de circulaire processen door steeds omzetting naar euro's af 

te dwingen, waarmee onmiddellijk de mogelijkheid ontstaat om niet circulaire importen te 

financieren, terwijl een gemeente waar Groenlinks in het bestuur zit, juist een stimulerende rol zou 

moeten spelen om circulaire processen te versterken met lokaal circulair geld. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Een lokale, circulaire munt is één van de middelen die bij kunnen dragen aaneen meer circulaire 

economie en het tegengaan van klimaatverandering.
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Amendement nummer: 23 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 10 

Indiener(s): Victor Beumer 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We spelen in op klimaatverandering 

Amendement:  

We spelen in op klimaatverandering 

- We krijgen meer hete dagen in de zomer waar kwetsbare groepen veel hinder van ondervinden. 

Door meer bomen te planten in de wijken wordt er meer verkoeling gerealiseerd. Gebouwen worden 

minder heet door beschaduwing en straten en stoepen aangenaam om te verblijven. 

Toelichting: 

Er moeten meer bomen in steden worden geplant. De Tiny Forests zijn al een mooi doel (Tiny Forests 

hebben met name een sociale en participatieve functie). Bomen in steden leveren veel verkoeling 

door schaduw en actieve verdamping, bij gebruik van meer oorspronkelijke soorten en verschillende 

soorten tussen elkaar zal het een enorme ondersteuning zijn van de biodiversiteit waardoor 

problemen als van eikenprocessie rups vanzelf oplossen. Struiken en bomen zijn goede fijnstof 

afvangers (= HET grote probleem in een stad qua luchtkwaliteit). Bomen vangen regen af (zelfde 

pricipe als een bijdrage van een groen dak: een zekere hoeveelheid regen wordt heel tijdelijk 

opgevangen om daarna weer los te laten; deze vertraging verlicht de druk op het rioolsysteem en 

vermindert daardoor kans op wateroverlast). En niet onbelangrijk, bomen leggen CO2 vast. Eigenlijk 

zie ik in het hele programma nauwelijks terug dat we meer bomen in de stad zouden willen hebben. 

Ik zou zeggen: bomen, bomen, bomen! Goed voor klimaatadaptatie, een gezonde stad, leefbaarheid, 

biodiversiteit, en CO2-vastlegging. 

Volgens mij ligt er een nationale ambitie om 17 miljoen bomen te planten, laten we een deel van die 

planten in steden waar mensen er een direct profijt van hebben. De provincie Utrecht wil 600.000 

bomen planten, laten we als hoofdstad daar nu 10% voor onze rekening nemen: 60.000. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie deelt de mening van de indiener dat aanplant van bomen en tiny 

forests belangrijke instrumenten zijn om genoemde problemen op te lossen. Deze staan dan ook 

beide in het hoofdstuk Groen uitgebreid genoemd, hoewel niet in de hoeveelheid die de indiener 

wenst. 16.000 bomen bijplanten in de publieke ruimte, en dat in een periode van 4 jaar, betekent 
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10% meer bomen erbij. Dat is een enorme opgave en uitbreiden daarvan naar 60.000 zien wij niet als 

haalbaar. Wel lopen er andere particuliere intiatieven om bomen in tuinen bij te plaatsen. De 

gemeente communiceert deze initiatieven reeds actief met de stad.
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Amendement nummer: 36 (Als dit amendement wordt ingestemd vervalt 63) 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 11 

Indiener(s): Erwin Virginia 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Bedrijven die woningen isoleren zijn verplicht om te controleren of er dieren, zoals vleermuizen en 

zwaluwen, in daken of spouwmuren nestelen. In dat geval moeten dieren door een deskundige 

worden weggehaald en alternatieve nestgelegenheid krijgen. 

Amendement:  

We faciliteren bedrijven die woningen isoleren bij het controleren of er dieren, zoals vleermuizen en 

zwaluwen, in daken of spouwmuren nestelen. Ook levert de gemeente een bijdrage wanneer dieren 

door een deskundige worden weggehaald en alternatieve nestgelegenheid krijgen. 

Toelichting: 

De voorgestelde tekst sluit beter aan bij de rol en mogelijkheden die de gemeente heeft bij een reeds 

bestaande wettelijke verplichting voor bedrijven. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor het amendement te stemmen.
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Amendement nummer: 63 (Als 36 wordt aangenomomen, vervalt dit amendement) 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 11 

Indiener(s): Harm Bult 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Bedrijven die woningen isoleren zijn verplicht om te controleren of er dieren, zoals vleermuizen en 

zwaluwen, in daken of spouwmuren nestelen. In dat geval moeten dieren door een deskundige 

worden weggehaald en alternatieve nestgelegenheid krijgen. 

Amendement:  

Extra zin: De gemeente maakt ecologisch onderzoek toegankelijk door de kosten daarvoor te dragen 

of ecologen in dienst te nemen en geeft subsidie op passende oplossingen. 

Toelichting: 

We willen graag de stad verduurzamen, maar dit is een onnodige horde in het verduurzamen, door 

de lasten door de gemeente te laten dragen blijft na-isolatie aantrekkelijk. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor te stemmen omdat het amendement aansluit bij de 

feitelijke bevoegdheden van gemeenten en een nadere invulling van het programma is.
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Amendement nummer: 37 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 11 

Indiener(s): Erwin Virginia 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Hengelsportclubs krijgen in Utrecht alleen nog een vergunning als ze aantoonbaar hun leden 

bewegen tot zo min mogelijk voor vissen pijnlijke en ongemak veroorzakende manieren van vissen, 

zich houden aan de nieuwe Dierenwet en zo veel mogelijk bijdragen aan biodiversiteit en 

waterkwaliteit. 

Amendement:  

Hengelen veroorzaakt ernstige pijn en stress bij vissen. Om te voorkomen dat het welzijn van vissen 

wordt aangetast, wordt het aantal viswateren binnen de gemeente Utrecht afgebouwd en wordt de 

hengelsport niet gestimuleerd. 

Toelichting: 

Hengelen is dieronvriendelijk. De tekst gaat minder ver dan het in Utrecht bestaande 

dierenwelzijnsbeleid. In de Utrechtse Nota dierenwelzijn is al opgenomen dat hengelen beperkt 

wordt door het aantal viswateren niet uit te breiden. De hengelclubs hebben al als beleid dat pijn en 

ongemak moet worden beperkt. Bovendien is er geen sprake van een nieuwe Dierenwet.  

De hier voorgestelde nieuwe tekst geeft ambitie aan m.b.t. dierenwelzijn en sluit aan op de tekst van 

de bestaande Nota dierenwelzijn. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement. Inhoudelijk blijft 

GroenLinks hiermee  dicht bij de bedoelingen van de wet Dieren en invulling van dierenleed binnen 

die wet. Tegelijkertijd leven binnen GroenLinks 030 ook gedachten dat door het onmogelijk maken 

van sportvissen, mensen zich buitengesloten kunnen (gaan) voelen. Daarom kan de 

Amendementencommissie zich goed voorstellen dat we er op de ALV over spreken voordat we over 

dit amendement gaan stemmen.
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Amendement nummer: 39 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 11 

Indiener(s): Erwin Virginia 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We ontmoedigen de verkoop van producten waarvoor dieren hebben geleden. Daarvoor starten we 

voorlichtingscampagnes en gaan we in gesprek met ondernemers. 

Amendement:  

We stimuleren de verkoop van diervriendelijke producten, zoals producten met een keurmerk. 

Daarvoor starten we voorlichtingscampagnes en gaan we in gesprek met ondernemers. 

Toelichting: 

Stimuleren past beter bij een positieve en proactieve houding van de gemeente op het gebied van 

dierenwelzijn. Bovendien is niet duidelijk wat er moet worden verstaan onder "producten waarvoor 

dieren hebben geleden" (vlees? producten waarvoor dierproeven zijn gedaan? jachttrofeeën?). 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie kan zich vinden in de mening van de indiener dat de tekst duidelijker 

kan. De verkoop van vlees wordt soms ook gezien als dierenleed, maar een verbod daarvan is niet 

wat er door de programmacommissie beoogd is. De formulering van de indiener is specifieker en 

daarom adviseren we voor te stemmen.
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Amendement nummer: 41 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 12 

Indiener(s): Erwin Virginia 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

De gemeente Utrecht heeft sinds 2014 een wethouder Dierenwelzijn. We willen de aandacht voor 

het welzijn van dieren behouden als aparte portefeuille. 

Amendement:  

De gemeente Utrecht heeft sinds 2014 een wethouder Dierenwelzijn die al twee keer door 

GroenLinks is geleverd. We willen de aandacht voor het welzijn van dieren behouden als aparte 

portefeuille. De Nota dierenwelzijn wordt geactualiseerd en aangevuld. 

Toelichting: 

Trots op de inbreng van onze wethouders en ambitie voor de toekomst. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met het amendement omdat ze het eens is 

met de redenatie van de indiener.
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Amendement nummer: 42 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 12 

Indiener(s): Erwin Virginia 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We starten een voorlichtingscampagne over de nieuwe Dierenwet en wat dat betekent voor het 

houden van dieren. 

Amendement:  

We geven voorlichting over wetgeving rond dierenwelzijn en wat dat betekent voor het houden van 

dieren in Utrecht. 

Toelichting: 

Het hier bedoelde gaat niet over een nieuwe Dierenwet, maar over een nieuwe wijziging van de 

reeds sinds 2014 bestaande Wet dieren. Ook in Utrecht worden dieren gehouden en wordt er 

desinformatie over de gevolgen van de Wet dieren verspreid. De juiste informatie verspreiden om 

zowel consumenten, kwekers als dierhouders te informeren dient niet alleen het dierenwelzijn maar 

ook het draagvlak voor de maatregelen die voortkomen uit de wet. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor het amendement te stemmen omdat de indiener 

breder naar dierenwelzijn wil kijken dan de wet Dieren, en de wijziging inhoudelijk in lijn met het 

concept-programma is.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 43 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 7 

Indiener(s): Erwin Virginia 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

1. Groen Utrecht 

Amendement:  

Groen en diervriendelijk Utrecht 

Toelichting: 

De titel van het hoofdstuk geeft het zelfstandig belang van dieren en hun welzijn onvoldoende weer. 

Met deze kleine toevoeging wordt dit opgelost. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor het amendement te stemmen omdat het voorstel de 

inhoud van het hoofdstuk goed dekt.
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Amendement nummer: 44 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 68 

Indiener(s): Erwin Virginia 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We handhaven de hondenbelasting. 

Amendement:  

Draagvlak voor de hondenbelasting is belangrijk. 

We handhaven de hondenbelasting en werken door voorlichting en hondenvoorzieningen aan het 

vergroten van het draagvlak. 

Toelichting: 

Het maatschappelijk draagvlak voor hondenbelasting neemt af. Een directe relatie tussen een 

belasting en een vast bestedingsdoel van de opbrengsten ervan kan ertoe bijdragen dat het 

draagvlak voor de belasting toeneemt. De hondenbelasting is echter een algemene belasting. De 

opbrengst ervan vloeit toe aan de algemene middelen van de gemeente, zonder directe relatie 

tussen de opbrengsten van de belasting en de uitgaven die de gemeente doet aan het beheer van de 

hondenvoorzieningen (speelweiden en toiletten). 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor te stemmen omdat het amendement een nadere 

invulling van het programma is.
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Amendement nummer: 47 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 7 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Groene openbare ruimte is essentieel voor ons leefklimaat en woongenot. Dat is tijdens de 

coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. Parken raakten soms overvol met mensen die 

picknicken, wandelroutes bleken een goede manier om af te spreken met vrienden en kinderen 

konden zich uitleven op speelplekken. Buiten bewegen bleek onmisbaar om de fysieke en mentale 

gezondheid op peil te houden. Groen in de directe leefomgeving heeft een positieve invloed heeft op 

het welzijn en functioneren van mensen. Al helemaal in een stad die kampt met klimaatverandering. 

De zomers worden warmer, de regenbuien feller. Gras en aarde vangen regenwater op. Bomen en 

water koelen straten en pleinen in de zomer af en dempen bovendien verkeerslawaai.  

Om Utrecht leefbaar en prettig te houden, voor steeds meer mensen, moeten we vergroenen waar 

we maar kunnen. GroenLinks is hier uiterst ambitieus in. We planten extra bomen, leggen 

natuurspeeltuinen en Tiny Forests aan en investeren in groene wandel- en fietsroutes. De afgelopen 

collegeperiode hebben we de Croeselaan, het Westplein en de Eykmanlaan vergroend, de komende 

jaren volgen onder meer het Smakkelaarsveld, het Enecoterrein en de Westelijke Stadsboulevard. 

Openbare buitenruimte moet van goede kwaliteit en voor iedereen toegankelijk zijn. We zorgen 

ervoor dat plantsoenen en speelplekken, hoe klein ook, uitnodigend zijn en goed onderhouden.  

Natuur is niet alleen nuttig voor de mens, maar heeft ook waarde van zichzelf. Groen in de stad is 

heel belangrijk voor biodiversiteit. De biodiversiteit in de stad is verrassend genoeg vaak groter dan 

op het platteland. De grote variëteit aan groene plekjes maken de stad aantrekkelijk voor veel 

soorten dieren en planten. In heel Nederland gaat de biodiversiteit achteruit. GroenLinks wil dat de 

biodiversiteit in Utrecht er over vier jaar veel beter voor staat. Dat doen we door groen en water met 

elkaar te verbinden, openbare ruimte te vergroenen en diervriendelijk tuinieren te promoten.  

Ook dieren zijn waardevol op zichzelf. Sommige dieren zijn trouwe vrienden aan wie we veel zorg en 

geld besteden, andere dieren behandelen we als dingen die ons goedkoop vlees, zuivel en andere 

producten leveren, en weer andere dieren roeien we zelfs uit. GroenLinks vindt dat alle dieren recht 

hebben op een respectvolle behandeling. We willen dierenleed zoveel mogelijk voorkomen, 

bijvoorbeeld door het ontmoedigen van de verkoop van producten waarvoor dieren hebben geleden. 

In Utrecht bevorderen we waar we maar kunnen het welzijn van dieren en de ontwikkeling van 

stadsnatuur. 

 

Amendement:  

Wij delen Utrecht met vele verschillende bewoners. Over de jaren heen zijn er veel mensen 

bijgekomen in Utrecht, wat soms ook ten koste is gegaan van ruimte voor andere soorten. Deze 
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natuur en haar bewoners hebben ook waarde van zichzelf. Groen in de stad is heel belangrijk voor de 

biodiversiteit. De soortenrijkdom in de stad is vaak groter dan op het platteland. De grote variëteit 

aan groene plekjes maken de stad aantrekkelijk voor veel soorten dieren en planten. In heel 

Nederland gaat de biodiversiteit achteruit. GroenLinks wil dat de biodiversiteit in Utrecht er over vier 

jaar veel beter voor staat. Dat doen we door groen en water met elkaar te verbinden, openbare 

ruimte te vergroenen en diervriendelijk tuinieren te promoten.  

Groen in de directe leefomgeving heeft een positieve invloed heeft op het welzijn en functioneren 

van mensen. Al helemaal in een stad die kampt met klimaatverandering. De zomers worden warmer, 

de regenbuien feller. Gras en aarde vangen regenwater op. Bomen en water koelen straten en 

pleinen in de zomer af en dempen bovendien verkeerslawaai. Om Utrecht leefbaar en prettig te 

houden voor mensen en dieren, moeten we vergroenen waar we maar kunnen. GroenLinks is hier 

uiterst ambitieus in. We planten extra bomen en struiken, leggen natuurspeeltuinen en Tiny Forests 

aan en investeren in groene wandel- en fietsroutes. De afgelopen collegeperiode hebben we de 

Croeselaan, het Westplein en de Eykmanlaan vergroend, de komende jaren volgen onder meer het 

Smakkelaarsveld, het Enecoterrein en de Westelijke Stadsboulevard. Openbare buitenruimte moet 

van goede kwaliteit en voor iedereen toegankelijk zijn. We zorgen ervoor dat plantsoenen en 

speelplekken, hoe klein ook, uitnodigend zijn en goed onderhouden.  

Ook dieren zijn waardevol op zichzelf. GroenLinks vindt dat alle dieren recht hebben op een 

respectvolle behandeling. We willen dierenleed zoveel mogelijk voorkomen. In Utrecht bevorderen 

we waar we maar kunnen het welzijn van dieren en de ontwikkeling van stadsnatuur. 

 

Toelichting: 

Met deze herschikking van de alinea’s komen de urgentie (biodiversiteitscrisis) en waarde van meer 

groen beter naar voren. Het gaat niet alleen om de mens. Groen is noodzaak voor de natuur, dieren 

en de mens. Ook dekt de nieuwe titel de volledige lading van het hoofdstuk. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om tegen dit amendement te stemmen. Het is een 

herschikking van tekst die geen wezenlijke aanpassingen aan de inhoud doet. De gevolgen van het 

amendement voor de tekst zijn echter groot. Met het advies voor amendement 49 te stemmen, 

komt de Amendementencommissie tegemoet aan de inhoudelijke wens van de indieners.
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Amendement nummer: 48 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 0 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

(alinea volgorde): 

Inleiding 

We vergroenen de leefomgeving 

We maken groen en openbare ruimte schoon en toegankelijk voor iedereen 

We spelen in op klimaatverandering 

We vergroten biodiversiteit 

We zijn diervriendelijk 

 

Amendement:  

(alinea volgorde): 

Inleiding 

We vergroten biodiversiteit 

We vergroenen de leefomgeving 

We spelen in op klimaatverandering 

We maken groen en openbare ruimte schoon en toegankelijk voor iedereen 

We zijn diervriendelijk 

 

Toelichting: 

Veranderen van de alinea-indeling binnen het hoofdstuk over groen in lijn met het vorige 

amendement. We zetten biodiversiteit voorop, dus hier moet het hoofdstuk mee beginnen. 

Vergroenen en klimaatverandering (klimaatcrisis) zijn ook belangrijker dan groen als openbare 

ruimte. 

Advies: 
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Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie kan zich vinden in de aanpassing van de indiener omdat het 

amendement een ordening voorstelt die afbouwt van grote globale crisis naar de lokale leefbaarheid.
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Amendement nummer: 49 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 8 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We zorgen ervoor dat alle Utrechters binnen 300 meter van hun woning toegang hebben tot een 

aantrekkelijke groene route waarin ze een rondje van 5 kilometer kunnen lopen. Waar nodig leggen 

we paden of bruggen aan, bijvoorbeeld tussen Overvecht en het Noorderpark. We halen In overleg 

met sportverenigingen hekken weg bij sportvelden zodat daar ook gewandeld kan worden als ze niet 

in gebruik zijn. 

Amendement:  

We zorgen ervoor dat in Utrecht de 3-30-300 vuistregel ingevoerd wordt, waardoor alle Utrechters 3 

bomen moeten gaan zien vanuit huis, iedere wijk voor minimaal 30% uit bladerdek moet bestaan en 

alle Utrechters binnen 300 meter van hun woning toegang moet hebben tot een aantrekkelijke 

groene route waarin ze een rondje van 5 kilometer kunnen lopen. Waar nodig leggen we paden of 

bruggen aan, bijvoorbeeld tussen Overvecht en het Noorderpark. We halen in overleg met 

sportverenigingen hekken weg bij sportvelden zodat daar ook gewandeld kan worden als ze niet in 

gebruik zijn. 

Toelichting: 

Dat inwoners van Utrecht binnen 300 meter toegang moeten hebben tot groen is al gerealiseerd 

dankzij een amendement van GroenLinks. Ambitieuzer zou zijn om uit te gaan van de 3-30-300 

vuistregel die GroenLinks in de commissie heeft voorgesteld en die in ons persbericht naar buiten is 

gebracht (zie bijvoorbeeld https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/78922/groenlinks-lanceert-3-30-

300-regel-voor-fors-meer-groen-in-de-stad/). 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Het is een concretisering van het programma en in lijn met wat de programmacommissie voor ogen 

had.
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Amendement nummer: 52 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 8 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We starten een proef met het aanplanten van bomen. We roepen Utrechters op om aan te geven 

waar ze een boom willen, de gemeente kijkt of en waar het kan. Zo willen we 10 procent meer 

bomen planten in 4 jaar tijd. Dat zijn 16.000 bomen, waarvan minstens 200 fruit- en notenbomen. 

Waar een boom niet mogelijk is, kijken we of we struiken kunnen planten. 

Amendement:  

We willen als gemeente minstens 10 procent extra bomen aanplanten de komende 4 jaar. Dat zijn 

16.000 bomen, waarvan minstens 2000 fruit- en notenbomen, omdat die natuurbeleving vergroten 

en waarde hebben voor vogels. We roepen Utrechters op om aan te geven waar ze een boom willen, 

de gemeente kijkt of en waar het kan. Waar een boom niet mogelijk is, kijken we of we struiken 

kunnen planten. We houden op een heldere manier bij hoeveel bomen er ieder jaar bijkomen. 

Toelichting: 

We zien graag meer ambitie. Dit sluit ook beter aan bij wat er al is gerealiseerd. Bovendien is het zaak 

om dit goed te monitoren. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen. De tekst is een 

concretisering van wat de programmacommissie voorstelt. Ook sluit het voorstel aan bij wat bekend 

is over natuurontwikkeling met positieve asscociaties voor alle inwoners.
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Amendement nummer: 54 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 9 

Indiener(s): Arthur Oldeman 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We investeren in de kwaliteit van zwemwater in Utrecht, door de waterkwaliteit te monitoren, het 

water schoon te houden en mensen te stimuleren dat ook te doen. 

Amendement:  

We investeren in de ecologische kwaliteit van zwemwater in Utrecht, door de waterkwaliteit te 

monitoren, waar mogelijk te verbeteren, het water schoon te houden en mensen te stimuleren dat 

ook te doen. Waterkwaliteit is belangrijk voor mens, planten en dieren. 

Toelichting: 

Het oorspronkelijke amendement was een toevoeging en wijziging aan het programma op p. 9. Op 

advies van de Amendementencommissie wijzigen we het amendement licht: 'waar mogelijk te 

verbeteren' ipv 'waar nodig'. Waterkwaliteit is belangrijk voor mens en natuur. Het verbeteren van 

de waterkwaliteit is niet iets dat geheel binnen het bereik van alleen de gemeente ligt. 

Waterschappen en vergunningverleners zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de 

waterkwaliteit en hebben ook het instrumentarium (en budget) om daadwerkelijk verbeteringen tot 

stand te brengen. GroenLinks zet zich wel in voor het verbeteren van de waterkwaliteit door in het 

vergunningspoor hier aandacht voor te vragen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor te stemmen omdat het amendement een verrijking van 

het programma is.
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Amendement nummer: 55 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 9 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We zorgen ervoor dat alle nieuw aangelegde openbare ruimte standaard toegankelijk is voor mensen 

met een beperking. Bij onderhoud maken we bestaande openbare ruimte zo veel mogelijk 

toegankelijk. We halen obstakels weg en leggen rolstoelroutes aan van de buitenwijken naar het 

centrum en binnen het centrum. We verbieden reclameborden op stoepen als er geen toegankelijke 

ruimte overblijft van tenminste 1,5 meter breed. We zorgen voor voldoende bankjes en zitplekken in 

de openbare ruimte. 

Amendement:  

We zorgen ervoor dat alle nieuw aangelegde openbare ruimte standaard toegankelijk is voor mensen 

met een beperking. Bij onderhoud maken we bestaande openbare ruimte zo veel mogelijk 

toegankelijk. We halen obstakels weg en leggen rolstoelroutes aan van de buitenwijken naar het 

centrum en binnen het centrum. We verbieden reclameborden op stoepen als er geen toegankelijke 

ruimte overblijft van tenminste 1,5 meter breed. We zorgen voor voldoende bankjes en zitplekken in 

de openbare ruimte. We treden op tegen hinderlijk gestalde scooters en fietsen. 

Toelichting: 

Hinderlijk gestalde scooters en fietsen maken het mensen met een mobiliteitsbeperking onmogelijk 

om vrij te kunnen bewegen over straat. Uiteraard zijn betere stalmogelijkheden een noodzaak, maar 

dat zou bijvoorbeeld in het hoofdstuk over mobiliteit aan bod moeten komen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert dit amendement over te nemen.
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Amendement nummer: 56 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 10 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We vervangen stenen door groen. Stenige pleinen vergroenen we in samenspraak met bewoners; 

waar geen bomen kunnen, kijken we of struiken of plantenbakken passen. Bij brede stoepen 

vergroenen we waar mogelijk de weinig gebruikte strook het dichtst bij de straatkant. Ook leggen we 

tuintjes aan rondom afvalcontainers. Dit alles is niet alleen goed voor het afvoeren van regenwater, 

maar ook voor de biodiversiteit en leefbaarheid. Bij nieuwbouwprojecten en bij onderhoud van 

bestaande ruimte is het uitgangspunt: groen-tenzij, dus zo min mogelijk verharding. 

Amendement:  

We vervangen stenen door groen. Stenige pleinen vergroenen we in samenspraak met bewoners; 

waar geen bomen kunnen, kijken we of struiken of plantenbakken passen. Bij brede stoepen 

vergroenen we waar mogelijk de weinig gebruikte strook het dichtst bij de straatkant. Ook leggen we 

tuintjes aan rondom afvalcontainers. Dit alles is niet alleen goed voor het afvoeren van regenwater, 

maar ook voor de biodiversiteit, verkoeling van de stad en leefbaarheid. Bij nieuwbouwprojecten en 

bij onderhoud van bestaande ruimte is het uitgangspunt: groen-tenzij, dus zo min mogelijk 

verharding. 

Toelichting: 

Toevoeging over verkoeling: dit is ook een gevolg van klimaatverandering. Het tegengaan van het 

warmer worden van de stad is goed voor zowel mensen als voor de biodiversiteit. Dit punt wordt 

aangestipt in de introductie van het hoofdstuk maar komt verder (nog) niet echt aan bod in het 

hoofdstuk. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Het betreft een kleine toevoeging in lijn met programma.
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Amendement nummer: 59 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 10 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

 

Amendement:  

We leggen groen-blauwe verbindingen aan waarmee we de kansen vergroten voor dieren- en 

plantensoorten om zich te verplaatsen in de stad. Dit versterkt de biodiversiteit en sluit bovendien 

aan bij de 3-30-300 vuistregel die eerder is genoemd. 

Toelichting: 

Wij vinden het belangrijk dat dit expliciet wordt genoemd. Het wordt wel in de inleiding gezegd (door 

groen en water met elkaar te verbinden), maar komt verder nergens terug. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen. Het is een concretisering 

van het programma en past goed bij het punt over het vergroten van het groengebied.
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Amendement nummer: 60 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 10 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Bomen en struiken die plaats moeten maken voor bijvoorbeeld nieuwbouw, worden in de directe 

omgeving één op één gecompenseerd met een in grootte en leeftijd vergelijkbare boom of struik. 

Amendement:  

Het behoud van bestaande en levensvatbare bomen is het uitgangspunt. Bomen en struiken die toch 

plaats moeten maken voor bijvoorbeeld nieuwbouw, worden in de directe omgeving één op één 

gecompenseerd met een in grootte en leeftijd vergelijkbare boom of struik. Hierbij kijken we altijd 

naar de mogelijkheden om de soortenrijkdom te vergroten. 

Toelichting: 

Het moet duidelijk zijn dat behoud altijd het uitgangspunt is. Bovendien moet er moet ook rekening 

gehouden worden met voldoende verschillende boomsoorten; de monocultuur is een belasting op 

de biodiversiteit. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen. Het is een concretisering 

van het programma.
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Amendement nummer: 81 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 8 

Indiener(s): Thijs Weistra 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We blijven ons, ook als gemeente, verzetten tegen de verbreding van de A27, om te voorkomen dat 

een belangrijk deel van Amelisweerd wordt vernietigd en om verdere toename van overlast door de 

weg te stoppen. 

Amendement:  

We blijven ons, ook als gemeente, verzetten tegen de verbreding van de A27, om te voorkomen dat 

een belangrijk deel van Amelisweerd wordt vernietigd en om verdere toename van overlast door de 

weg te stoppen.  

We pleiten voor 80km/u op de Ring Utrecht. Dat is goed voor de doorstroming, veiligheid en 

luchtkwaliteit. Daarmee is verbreding van de 'bak' bij Amelisweerd nog minder nodig en het 

uitgespaarde geld kan worden geïnvesteerd in verbetering van fiets- en OV alternatieven. 

Toelichting: 

We pleiten altijd voor 80km/u op de ring. Belangrijke en effectieve maatregel om Utrecht gezond te 

houden en Amelisweerd te redden. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen omdat het een 

concretisering is die in lijn met het programma is.
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Amendement nummer: 82 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 8 

Indiener(s): Thijs Weistra 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We voeren campagne om breed bekendheid te geven aan de regeling die het mogelijk maakt om 2 

procent van de parkeerplaatsen in een straat om te vormen tot groene speel- en 

ontmoetingsplekken. 

Amendement:  

We willen elk jaar over de hele stad 1% van de parkeerplaatsen in de Openbare Ruimte omzetten in 

plek voor fietsen, bomen en andere groen, bankjes en speelmogelijkheden. 

Toelichting: 

In het nieuwe mobiliteitsbeleid is al een ambitieuzer doel vastgelegd:  1% per jaar. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen omdat de vastlegging van 

het feitelijke (en ambitieuzere) beleid van onze GroenLinks wethouder komt en in lijn met onze 

idealen is.
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Amendement nummer: 107 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 8 

Indiener(s): Rachel Heijne en Erwin Virginia 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Daarom zoeken we in of om de stad ruimte om nieuwe volkstuincomplexen aan te leggen. Zo worden 

ook de wachtlijsten voor volkstuinen korter. Daarnaast maken we ruimte voor gezamenlijke tuinen 

voor bewoners. 

Amendement:  

Volkstuinen en andere initiatieven van hobby-tuinders herbergen vaak veel biodiversiteit, mensen 

beleven er veel plezier aan en meer en meer mensen eten graag zelf geteelde groenten en fruit. 

Daarom zoeken we in de stad naar ruimte voor gezamenlijke tuinen voor bewoners. We streven 

ernaar dat volkstuincomplexen vrij toegankelijk zijn, ook voor mensen die geen volkstuin hebben. 

Toelichting: 

Naar aanleiding van een motie is al een onderzoek gedaan naar ruimte voor volkstuinen. Die ruimte 

is er niet in Utrecht. Daarom gaan we stadstuinieren promoten en zetten we in op meer gezamenlijke 

concepten. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met het amendement omdat het een 

correctie is en een concreet alternatief biedt.
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Amendement nummer: 108 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 8 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

toevoegen 1e bullit 

Amendement:  

We laten de hoeveelheid openbaar groen meegroeien met de groei van de bevolking, tegelijk met 

een intensiever gebruik van het groen rondom Utrecht. We voorkomen verdichting ten koste van 

openbaar groen. 

Toelichting: 

Op grond van onze ruimtelijk strategische visie (RSU 2040) bouwen we veel extra woningen 

waardoor de stad groeit met ca. 100.000 mensen. Voor al die mensen is ook meer openbaar groen 

nodig, omdat het daar anders te druk wordt. De aangekondigde transitievisie groene leefomgeving is 

daartoe wellicht het meest geschikte instrument. Door betere spreiding van voorzieningen kunnen 

we ook zorgen dat de druk op de binnenstad niet te groot wordt. Vanuit deze positie halen we tevens 

de angel uit het voorgenomen referendum tegen verdere verdichting. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met het amendement omdat het in lijn 

met het programma is.
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Amendement nummer: 155 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 12 

Indiener(s): Heleen de Boer 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

In publieke gebouwen als het stadhuis en bij alle door de gemeente verzorgde evenementen, wordt 

veganistisch eten en drinken de standaard.’ 

Amendement:  

‘In publieke gebouwen als het stadhuis en bij alle door de gemeente verzorgde evenementen is de 

basis van de catering plantaardig; andere opties zijn indien gewenst verkrijgbaar.’ 

Toelichting: 

Onduidelijk is wat ‘de standaard’ betekent. Overgang naar meer plantaardig en minder dierlijk 

voedsel is noodzakelijk. Tegelijkertijd wil GroenLinks een brede, inclusieve partij zijn, wat betekent 

dat er ruimte moet blijven voor mensen die andere keuzes maken. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie raadt het amendement af omdat de tekst volgens de 

amendementencommissie minder begrijpelijk wordt terwijl de inhoud hetzelfde blijft. Het woord 

standaard impliceert dat er ook afwijkingen mogelijk zijn. 
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Amendement nummer: 161 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 12 

Indiener(s): Erwin Virginia 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

Het gebruik van dieren bij evenementen levert onnodig leed op voor deze dieren. We willen dat er 

geen vergunningen worden verleend voor het gebruik van dieren bij evenementen, zoals bij levende 

kerststallen. 

Toelichting: 

De tekst stond ook al in ons vorige verkiezingsprogramma en spreekt voor zich. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen omdat het aansluit bij het 

vorige programma, de inzet van de fractie en onze idealen.
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Amendement nummer: 64 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 14 

Indiener(s): Harm Bult + Etienne Goudriaan 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Er zijn diverse gemengd-wooncomplexen gerealiseerd, waar reguliere huurders of studenten 

samenwonen met bijvoorbeeld mensen die dak- en thuisloos zijn geweest, jongeren met een licht 

verstandelijke beperking of met mensen die psychisch kwetsbaar zijn. 

Amendement:  

We realiseren kleinschalige gemengd-wooncomplexen. Geen lange anonieme gangen maar gebouwd 

om elkaar te ontmoeten. Hier kunnen reguliere huurders of studenten samenwonen met 

bijvoorbeeld mensen die dak- en thuisloos zijn geweest, statushouders, jongeren met een licht 

verstandelijke beperking of met mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Dergelijke woonprojecten 

mogen niet gebruikt worden als vervanging voor nodige zorg. 

Toelichting: 

Als bewoners van een dergelijk project hebben we gemerkt dat het niet altijd even soepel gaat, 

daarom is het goed om het beleid aan te scherpen om ontmoetingen tussen bewoners te stimuleren 

en kleinschalig te bouwen om zo te zorgen dat iedereen betrokken wordt bij de woongemeenschap. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert  in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 76 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 16 

Indiener(s): Ischa Klaassen & Leroy Lucas 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Woningen zijn geen handelswaar. Om speculatie te voorkomen maken we het voor nieuwe woningen 

in alle prijsklassen verplicht dat de koper daarin gaat wonen of de woning verhuurt tegen een sociale 

prijs. We doen dat via de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding. 

Amendement:  

Woningen zijn geen handelswaar. Om speculatie te voorkomen maken we het voor nieuwe woningen 

in alle prijsklassen verplicht dat de koper daarin gaat wonen of de woning verhuurt tegen een sociale 

prijs. We doen dat via de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding. 

Om bestaande speculatie op de huizenmarkt tegen te gaan wordt bovendien de OZB aangepast: 

voortaan geldt een progressieve OZB voor elke extra woning bovenop de eigen woning. Hiermee 

zorgen we ervoor dat het hebben van meer dan twee woningen in Utrecht niet langer lucratief is. 

Deze belasting mag op geen enkele manier worden doorberekend aan huurders of nieuwe kopers. 

Toelichting: 

Utrecht heeft te maken met een enorme woningcrisis. Voor mensen met een laag of middeninkomen 

is er vrijwel geen betaalbare huur- of koopwoning te vinden. De wachttijd voor een sociale 

huurwoning is opgelopen tot meer dan 10 jaar. Mensen die dak- en thuisloos zijn, gevlucht zijn en 

asiel zoeken en andere inwoners in kwetsbare posities zitten vast in de opvang. Zij hebben te weinig 

mogelijkheden om weer ergens te gaan wonen en hun leven op te bouwen. En ook voor jonge 

mensen is nauwelijks plek. 

Eén van de voornaamste redenen voor deze problematische situatie is de rol van speculanten, die 

woningen opkopen en voor een veel te hoge prijs weer op de markt brengen. De voorstellen van 

GroenLinks Utrecht over de woonplicht kunnen voorkomen dat speculanten hun macht op de 

woningmarkt kunnen uitbreiden. Er zijn echter nu al vele speculanten, soms verborgen achter 

stichtingen, soms in de gedaante van beruchte huisjesmelkers, die een groot aantal huizen in hun 

bezit hebben en voor excessieve prijzen doorverhuren. 

Om deze huidige problematische situatie aan te pakken is het noodzakelijk om niet alleen 

maatregelen te treffen om verdere problemen te voorkomen, maar ook om de huidige speculanten 

aan te pakken en hun greep op de woningmarkt te breken. Om die reden stellen wij voor om via de 

OZB een progressieve financiële prikkel te creëren om speculeren met woningen ongunstig te 

maken. 
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Ons voorstel is simpel gezegd het volgende: hoe meer woningen je hebt hoe meer OZB je betaald. Dit 

loopt progressief op. Voor de normale woningbezitter verandert er dus niks, maar voor grote 

woningeigenaren zal dit aanvoelen als een boete voor het hebben van meerdere woningen. We 

willen hiermee zorgen dat meer dan 2 woningen hebben in Utrecht niet lucratief is. En op deze 

manier de vastgoed speculanten dwingen om hun huizen te verkopen, zodat ze weer op de markt 

komen. 

We willen er wel voor zorgen dat deze belasting absoluut niet doorberekend wordt aan de nieuwe 

kopers of huurders. Bijvoorbeeld door wijkteams toezicht te laten houden op de huurprijzen.  

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

Het is wettelijk niet toegestaan om inkomenspolitiek met de OZB te voeren.
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Amendement nummer: 94 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 13 

Indiener(s): Meike Hellevoort 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Geen tekstwijziging, maar het voorstel om de hoofdstukindeling te wijzigen. 

Amendement:  

Het hoofdstuk 2. Betaalbaar wonen wordt het eerste hoofdstuk van het programma. 

Toelichting: 

De grootste uitdaging voor Utrecht de komende jaren is om ervoor te zorgen dat Utrecht een stad 

blijft voor iedereen. Daarvoor is het allerbelangrijkste dat iedereen ook daadwerkelijk in onze mooie 

stad kan wonen. Dat is op dit moment absoluut geen vanzelfsprekendheid. Vele Utrechters worden 

gedwongen om buiten de stad een betaalbaar huis te zoeken. Ook uit kiezersonderzoek blijkt dat 

mensen zich grote zorgen maken om de problemen op de woningmarkt. GroenLinks Utrecht zou dit 

als grootste prioriteit moeten hebben voor de komende jaren, en daarom moet dit ook het eerste 

hoofdstuk van het verkiezingsprogramma worden. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie ontraadt dit amendement. Hoewel de inzet voor betaalbare woningen 

als 'de allerhoogste prioriteit' in het het verkiezingsprogramma is opgenomen, kan en mag de 

hoofdstukindeling van het verkiezingsprogramma niet de verwachting wekken dat ‘rood’ belangrijker 

is dan in dit geval ‘groen’. Bovendien wordt meer en meer bekend (zie bijv het provinciale 

programma Groen Groeit Mee) dat de groei van groen, zowel kwantiatief als kwalitatief, in ongelijke 

verhouding staat tot andere ruimtevragers c.q. ruimtelijke ontwikkelingen. De door indiener 

voorgestelde wijziging wekt de verwachting dat de maatschappelijke, economische, ecologische én 

intrinsieke waarde van groen minder prioriteit heeft en minder belangrijk is dan betaalbare 

woningen, stenen voor mensen.  
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Amendement nummer: 95 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 18 

Indiener(s): Meike Hellevoort 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Woninguitzetting willen we zoveel mogelijk voorkomen. 

Amendement:  

Huisuitzettingen en afsluiting van gas, water en licht als mensen hun huur niet meer kunnen betalen 

worden verboden. De betreffende mensen krijgen hulp met hun schulden. 

Toelichting: 

Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd. Huisuitzettingen hebben een enorme impact op de 

betrokkenen en dienen dus zo veel mogelijk te worden voorkomen. De voorgestelde tekst maakt 

explicieter dat huisuitzettingen alleen vanwege huurschuld niet meer zouden moeten mogen. 

Hetzelfde zou moeten gelden voor afsluiten van gas, water en licht. Voorgestelde tekst is ook 

conform ons landelijke verkiezingsprogramma. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 113 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 14 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Er zijn vaker betaalbare studentenkamers gebouwd in plaats van dure studio’s, bijvoorbeeld aan de 

2e Daalsedijk. 

Amendement:  

We gaven prioriteit aan de realisatie van betaalbare studentenkamers, zoals bijvoorbeeld aan de 2e 

Daalsedijk. 

Toelichting: 

In de originele tekst staat ‘vaker dan’ maar er ontbreken getallen en het lijkt hier dat we appels en 

peren vergelijken. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 115 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 14 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Verwijdering 

Categorie: 1 

 

Originele tekst: 

Er komen meer tijdelijke woningen om de acute woningnood op te lossen. 

Amendement:  

Geheel verwijderen 

Toelichting: 

Deze tekst past hier niet want die gaat over de terugblik. In de volgende paragraaf staat al een tekst 

over onze ambities met tijdelijke woningen (pag. 14, 2e par., 2e bullet) 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Deze zin staat inderdaad niet op de juiste plek. 



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 117 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 14 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We bouwen snel nieuwe woningen 

Amendement:  

We dringen het woningtekort terug en bouwen daarvoor snel nieuwe woningen. 

Toelichting: 

‘Snel bouwen van nieuwe woningen’ is een open deur. Bouwen, bouwen, bouwen is vooral het 

motto van de VVD. Op de manier waarop de VVD dit doet, worden alleen de meest vermogenden 

bediend. Het doel voor GL moet juist zijn terugdringen van het woningtekort, juist voor die groepen 

waar het tekort het grootst is. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 118 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 14 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

We stimuleren woningbouw op maat voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen (bijv. 

hofjeswoningen), jongeren en statushouders (gemengd wonen/magic mix), wooncollectieven, zoals 

ook wooncoöperaties. Ook beschermen en faciliteren we moderne, traditionele en bijzondere 

woonvormen, zoals tiny houses, woonboten, yurts, caravans en woonwagens. 

Toelichting: 

Door voorrang te geven aan de bouw van deze woningen voegen we een uniek aanbod aan onze stad 

toe. Nieuwe woonvormen kunnen ouderen verleiden om door te stromen uit hun eengezinswoning, 

waardoor die weer vrijkomen voor gezinnen. Collectieve woonvormen en wooncoöperaties spelen in 

op de behoefte van velen aan intensievere sociale contacten en versterken zo tevens de cohesie in 

woonbuurten. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie stemt in met het amendement van indieners om woningbouw op 

maat te stimuleren vanuit de gedachte en spirit van een inclusieve volkshuisvesting met gevoel voor 

diversiteit en culturele identiteiten in de samenleving, ook op het wonen domein. Met extra 

aandacht en inzet voor specifieke doelgroepen én collectieve en bijzondere woonvormen. En met 

andere woorden: we zetten ons in voor wonen voor iedereen. Utrecht. Thuis voor iedereen. De 

opgenoemde lijst van voorbeelden van woonvormen is niet uitputtend.
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Amendement nummer: 121 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 14 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

p.14, 3e bullit hele tekst vervangen. 'Waar mogelijk kopen we grond aan en geven dit in erfpacht uit, 

om te zorgen dat de nodige woningen  gebouwd worden. Voor compact en gestapeld bouwen 

hanteren we gunstigere grondprijzen. Tijdelijke woningen die korter dan 12 jaar staan, maken we 

financieel mogelijk door het onrendabele deel mee te financieren' 

Amendement:  

Waar mogelijk kopen we grond aan en geven dit in erfpacht uit, om te zorgen dat 

woongelegenheden waaraan vooral behoefte is gebouwd worden. We maken daarbij optimaal 

gebruik van de mogelijkheden van de Wet Voorkeursrecht gemeenten, afgewogen tegen de 

financiële kosten, risico’s, financieringsmogelijkheden en subsidiering voor de gemeente. Tijdelijke 

woningen die korter dan 12 jaar staan, maken we financieel mogelijk door zo nodig het onrendabele 

deel mee te financieren. 

Toelichting: 

Bij aangenomen TK-motie van GL is onlangs besloten dat gemeenten worden aangespoord om meer 

gebruik te maken van de mogelijkheden van de Wet Voorkeursrecht. Daarmee kunnen we 

grondspeculatie en daarmee prijsopdrijving tegengaan. Omdat toepassing van die mogelijkheid ook 

een ontwikkelverplichting van de gemeente inhoudt, moet dit per situatie wel goed worden 

afgewogen tegen de financiële risico’s. Gunstiger grondprijzen voor compacte bouw moeten we niet 

reeds vooraf vaststellen, omdat dit de onderhandelingspositie van de gemeente tegenover 

ontwikkelaars beperkt. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement. De 

Amendementencommissie is het eens met de indieners dat gemeenten dan wel overheden meer grip 

moeten krijgen op prijsopdrijving en grondspeculatie. Het vestigen van een voorkeursrecht geeft aan 

de overheid het eerste recht van koop. Besluit een eigenaar tot verkoop over te gaan dan moet de 

eigenaar de grond eerst aan de overheid aanbieden en kan dus niet direct de grondmarkt op. De 

overheid beslist of zij de grond al dan niet wil kopen. Hierbij moet echter wel de belangrijke 

kanttekening worden gemaakt dat het aanschaffen van grond hoge kosten met zich meebrengt en 
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voor de nodige financiering het Rijk, de provincie maar ook andere mogelijke financiers een 

belangrijke rol spelen.
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Amendement nummer: 122 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 14 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

p14 4e bullit geheel vervangen. 'We gaan in gesprek met ontwikkelaars om bij al geplande 

woningbouwprojecten te starten met de bouw van sociale huurwoningen. Ieder ontwikkel- of 

nieuwbouwproject bestaat uit minimaal 40 procent sociale huurwoningen, 30 procent huur- en 

koopwoningen in het middensegment en maximaal 30 procent duurdere woningen. We leggen dit 

vast in het bestemmingsplan (straks omgevingsplan), zodat we ontwikkelaars hieraan kunnen 

houden' 

Amendement:  

Nieuwbouw en transformatie zetten we vooral in voor de lagere en middeninkomens, de groepen die 

nu het moeilijkst aan nieuwe woonruimte komen. We gaan daarom uit van een 40-40-20 verdeling 

bij nieuwbouw (40% sociale huur, 40% middenhuur en goedkope koop en 20% duurdere huur en 

koop). We leggen de uitgangspunten voor prijsdifferentiatie vast in elk bestemmingsplan (straks 

omgevingsplan), zodat we ontwikkelaars hieraan kunnen houden. We leggen vast om bij elk 

woningbouwproject bij voorkeur te starten met de bouw van sociale huurwoningen. 

Toelichting: 

Amsterdam werkt reeds sinds 2017 reeds met succes met deze verdeelsleutel en we denken dat 

Utrecht ook een hogere ambitie kan tonen voor meer middenhuur en goedkope koop, ten koste van 

duur. Het conceptprogramma van GL-Amsterdam gaat zelfs nog een stapje verder met een voorstel 

van 40-50-10. Het amendement dat we nu voorstellen is een goed compromis denken we. Tegen de 

achtergrond van deze uitgangspunten loopt momenteel op landelijk niveau ons wetsvoorstel tot 

uitbreiding van het woningwaarderingsstelsel tot de vrije huursector. Dat betekent dat we voor alle 

nieuwe woningen tot 250 punten in onze stad voortaan de maximaal redelijke huur volgens het 

WWS als uitgangspunt vastleggen bij het maken van afspraken met investeerders. Als dat voorstel 

wordt aangenomen, kunnen bestaande en nieuwe afspraken voor de particuliere huursector dus 

worden vervangen door de uitgangspunten in zo'n nieuwe wet. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement. 



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 124 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 15 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

p15, 1e bullit geheel verwijderen 

Amendement:  

Om een goede kostenkwaliteitsverhouding van goedkope koopwoningen te realiseren, werkt de 

gemeente generieke minimumnormen uit en neemt die voortaan als uitgangspunt bij alle 

woningbouwprojecten. 

Toelichting: 

Door slechts koopwoningen vanaf 50m2 toe te staan maken we de bouw van goedkope 

koopwoningen zoals tiny houses en studio’s onmogelijk. Die zijn juist heel geschikt voor startende en 

oudere eenpersoonshuishoudens. In de rest van ons programma zeggen we juist dat we meer 

goedkope kamers en zelfstandige jongerenhuisvesting willen. Onze focus moet juist zijn een redelijke 

kosten-kwaliteitsverhouding, niet het verbieden van alle kleine woningen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 126 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 16 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

p16, 1e bullit geheel vervangen. 'We voeren een verhuurdervergunning in, net als in Groningen is 

gedaan. Hierdoor wordt het makkelijker om eisen te stellen aan verhuurders. We kunnen huurbazen 

die discrimineren, intimideren en de regels aan hun laars lappen dan rechtstreeks aanpakken, ook 

zonder klachten van individuele huurders.' 

Amendement:  

We voeren een verhuurdervergunning in. Hierdoor wordt het makkelijker om eisen te stellen aan 

verhuurders. Via zo’n vergunning kunnen we verhuurders tevens aanspreken om zich te houden aan 

de maximale huren volgens het woningwaarderingsstelsel. We kunnen huurbazen die discrimineren, 

intimideren en de regels aan hun laars lappen dan rechtstreeks aanpakken, ook zonder klachten van 

individuele huurders 

Toelichting: 

Dit doen we net als in Amsterdam en Groningen reeds is gedaan. Een verhuurdervergunning is ook 

een belangrijk instrument om eerlijke huren bij verhuurders af te dwingen. Dit punt past daarom 

beter bij het hoofdstuk betaalbaarheid. Daarom stellen we voor om dit punt hiernaar te verplaatsen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 129 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 16 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Nieuw, toevoegen na laatste bullit 

Amendement:  

Om het voor meer mensen financieel mogelijk te maken om in 1 huis te wonen maken we ons in de 

gemeente hard om samen met onze regionale maatschappelijke partners en de provincie te pleiten 

voor wetswijziging van de huidige woningdelers- en kostendelersregelingen. 

Toelichting: 

Ook hier spelen de beperkingen van het landelijk beleid een belangrijke rol. Zo zorgt de 

woningdelersregeling ervoor dat je gekort kan worden op je uitkering of extra belasting moet betalen 

als je iemand anders in huis neemt. Ouderen wonen vaak ruim genoeg om anderen in huis te nemen, 

maar onze regelgeving belemmert mensen om woningzoekenden in huis te nemen. Om onze 

schaarse woonruimte beter te benutten moeten de wensen van mensen om samen te wonen juist 

worden gesteund in plaats van beboet. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 132 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 16 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

p16, 2e bullit geheel vervangen. 'We maken afspraken met projectontwikkelaars over de besteding 

van winst gemaakt met woningbouw, zodat het ten goede komt aan bijvoorbeeld het 

energieneutraal maken van woningen.' 

Amendement:  

Bij de gesprekken met projectontwikkelaars maken we harde afspraken over huren, koopprijzen en 

servicekosten in relatie tot de woonkwaliteit, zoals woninggrootte, duurzaamheidseisen en 

voorzieningen. 

Toelichting: 

Afspraken maken met ontwikkelaars over de besteding van de winst is een utopie, want daar gaan 

ontwikkelaars zelf over. De rol van de gemeente is om harde voorwaarden te stellen over de 

kwaliteit en de betaalbaarheid van de woningen. Daarbij horen ook afspraken over servicekosten, 

omdat die vaak een sluiproute vormen om de prijzen toch verder te verhogen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 134 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 16 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Woningen zijn geen handelswaar. Om speculatie te voorkomen maken we het voor nieuwe woningen 

in alle prijsklassen verplicht dat de koper daarin gaat wonen of de woning verhuurt tegen een sociale 

prijs. We doen dat via de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding.  

Amendement:  

Wonen is een grondrecht en geen speculatieobject. Om speculatie tegen te gaan maken we het voor 

nieuwe en bestaande woningen in de hele stad verplicht dat de koper daar zelf in gaat wonen of de 

woning verhuurt tegen een sociale huur. We doen dat o.a. via de zelfbewoningsplicht en het anti-

speculatiebeding. 

Toelichting: 

We willen dat Utrecht maximaal gebruik maakt van de nieuwe wettelijke mogelijkheden om 

beleggers te weren van de koopmarkt. Een grote stap vooruit om speculatie tegen te gaan zou zijn 

om woonplicht ook in te voeren bij koop in de bestaande voorraad, vandaar dat dit punt hier is 

toegevoegd. Corporaties moeten de mogelijkheid houden om woningen aan te kopen en sociaal te 

verhuren. In ons amendement wordt verwezen naar artikel 22 van de grondwet: ‘Bevordering van 

voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.’ Onze wetten behoren altijd als 

eerste te stroken met onze grondwet. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement. De 

Amendementencommissie is het met indiener eens dat om speculatie tegen te gaan we het 

ongewenste (koop)gedrag van specifieke kopers dan wel spelers op de ‘woningmarkt’ aan moeten 

pakken. Er zijn verschillende spelers - bijvoorbeeld beleggers, investeerders, woningcorporaties en 

eigenaar-bewoners – met verschillende rollen, belangen, motivaties en stimuli. De 

Amendementencommissie is het ook met indiener eens dat wonen, beter gezegd ‘het recht op 

huisvesting’ een grondrecht is. Maar wonen is ook meer en met name een mensenrecht. Hoewel 

artikel 22 van de Grondwet een sociaal grondrecht is en overheidsbemoeienis vereist, kan een burger 

hier geen direct beroep op doen voor de rechter. Klassieke grondrechten of mensenrechten (uit 

internationale afspraken en verdragen) kunnen burgers wél een beroep op doen.  
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Amendement nummer: 135 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 16 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

We stellen nadere regels op voor de toewijzing van particuliere huurwoningen. Daarmee voorkomen 

we dat verhuurders bij de toewijzing onredelijke inkomenseisen aan huishoudens stellen en 

alleenstaanden, zzp-ers en mensen met tijdelijke arbeidscontracten uitsluiten. Die regels voegen we 

toe aan onze huisvestingsverordening. 

Toelichting: 

Bij de toewijzing van particuliere huurwoningen kunnen verhuurders zelf regels stellen om het risico 

van huurderving te minimaliseren. Die situatie leidt vaak tot discriminatie, met dit voorstel stellen we 

paal en perk aan deze praktijken. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met het voorgestelde amendement.
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Amendement nummer: 136 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 16 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Middenhuurwoningen moeten ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor Utrechters met 

middeninkomens. We maken afspraken met de grote particuliere verhuurders over redelijke 

inkomenseisen voor deze woningen, zodat ook zzp’ers en mensen met flexibele contracten een kans 

krijgen. We spannen ons in voor naleving van deze afspraken. 

Amendement:  

Middenhuurwoningen moeten ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor Utrechters met 

middeninkomens. We maken afspraken met de grote particuliere verhuurders over redelijke 

inkomenseisen voor deze woningen, zodat ook ZZP'ers en mensen met tijdelijke contracten een kans 

krijgen. We spannen ons in voor naleving van deze afspraken, o.a. via de verhuurdersvergunning. 

Toelichting: 

In de huisvestingsverordening kunnen we regelen dat er geen onredelijke inkomenseisen worden 

gesteld aan huurders. Om hierop toe te zien stellen we een verhuurdersvergunning verplicht. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 137 (als dit amendement wordt aangenomen vervalt amendement 152) 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 16 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We willen wonen in Utrecht betaalbaar houden, zeker voor mensen met een kleine beurs. Samen 

met de woningcorporaties werken we aan een experiment om huurders met een laag inkomen niet 

meer dan 30 procent daarvan aan woonlasten te laten betalen, door hun huur te verlagen of 

huurkorting te geven. Dit kan bekostigd worden door Utrechters met een hoger inkomen meer huur 

te laten betalen voor hun sociale huurwoning. 

Amendement:  

We willen wonen in Utrecht betaalbaar houden, zeker voor mensen met een kleine beurs. Samen 

met de woningcorporaties werken we aan een experiment om huurders met een laag inkomen 

minder woonlasten te laten betalen, door hun huur te verlagen of huurkorting te geven. 

Toelichting: 

Corporaties kunnen binnen de wettelijke grenzen van maximale huurverhogingen zelf huren 

differentiëren naar inkomensgroepen. Door de huurinkomsten anders te spreiden over alle huurders 

kan dit in principe kostenneutraal gebeuren. Voor dit experiment is het beter niet op voorhand een 

willekeurig maximaal percentage woonlasten als uitgangspunt voor bepaalde groepen huurders te 

noemen. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

We ontraden dit amendement omdat met de wijziging de norm van 30% verdwijnt en het 

programma daarmee minder concreet wordt. Dit is een gangbare norm waar we graag aan willen 

vasthouden.
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Amendement nummer: 140 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 18 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

p18, 2e bullit geheel vervangen. 'We zorgen de komende jaren voor minstens 20 nieuwe ligplaatsen 

in de stad, bij voorkeur voor historische schepen.' 

Amendement:  

We ontwikkelen een nieuw ligplaatsenbeleid dat rekening houdt met de behoefte van 

woonbootbewoners, de wensen van omwonenden en met de kwaliteit van de woonomgeving en de 

woonboten. 

Toelichting: 

In plaats van op voorhand 20 nieuwe ligplaatsen toe te voegen kunnen we beter eerst kaderstellend 

kijken naar de uitgangspunten voor een ander ligplaatsenbeleid en pas daarna afspraken maken over 

geschikte locaties en aantallen. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie ontraadt dit amendement, omdat al jaren het aantal nieuwe 

ligplaatsen terugloopt. In het amendement gaat de ambitie om nieuwe ligplaatsen te creëren 

verloren.
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Amendement nummer: 141 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 18 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We respecteren, beschermen en faciliteren de woonwagencultuur in de stad, onder meer door ons in 

te zetten voor versnelde realisatie van nieuwe standplaatsen.  

Amendement:  

We respecteren, beschermen en faciliteren de woonwagencultuur in de stad. We doen onderzoek 

naar een toekomstbestendig woonwagenbeleid, rekening houdend met de behoefte, de 

stedenbouwkundige kwaliteit van locaties en de wensen van omwonenden en andere 

woningzoekenden. 

Toelichting: 

In plaats van nu al te pleiten voor nieuwe standplaatsen kunnen we beter eerst kaderstellend kijken 

naar de uitgangspunten voor een ander woonwagenbeleid en pas daarna afspraken maken over 

geschikte locaties en aantallen. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

Woonwagenbewoners, waaronder veel Roma en Sinti, zijn en worden nog steeds gediscrimineerd. 

Het versneld realiseren van nieuwe standplaatsen is onderzocht en vloeit voort uit een 

mensenrechtelijk kader. Dit vloeit voort uit het nationale en internationale mensenrechtelijk kader – 

beschermen en faciliteren culturele identiteit minderheidsgroepen, in dit geval 

woonwagenbewoners - en is daarmee te rechtvaardigen. Daarom ontraadt de 

Amendementencommissie dit amendement.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 142 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 18 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

p18 4e bullit geheel vervangen. 'We willen huurders vaker betrekken bij gemeentelijk overleg en 

besluitvorming en ze stimuleren zich sterker te organiseren. Huurdersorganisaties krijgen 

professionele ondersteuning, zodat ze als gelijkwaardige partner in gesprek kunnen met de 

verhuurder. Huurdersorganisaties die geen stichting of vereniging zijn, moeten voortaan ook in 

aanmerking komen voor subsidie' 

Amendement:  

We willen huurders vaker betrekken bij gemeentelijk overleg en besluitvorming en ze stimuleren zich 

sterker te organiseren. Huurdersorganisaties krijgen professionele én financiële ondersteuning, zodat 

ze als gelijkwaardige én volwaardige partner in gesprek kunnen met de gemeente en 

woningcorporaties, ook voor te maken prestatieafspraken. Huurdersorganisaties die geen stichting of 

vereniging zijn, moeten voortaan ook in aanmerking kunnen komen voor subsidie. 

Toelichting: 

Professionele ondersteuning in het overleg met verhuurder is al geregeld in de wetgeving. Het 

ontbreekt nog aan ondersteuning van huurders(organisaties) op stedelijk niveau. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor te stemmen. Hoewel huurdersorganisaties 

‘gelijkwaardig’ aan tafel zitten, zijn ze nooit ‘volwaardig.’ Er is een ongelijke machts- en 

krachtsverhouding tussen huurdersorganisaties tegenover gemeente en woningcorporaties. De 

voorbereidingen, overleggen en onderhandelingen om te komen tot prestatieafspraken vraagt qua 

tijd, organisatie(kracht), representativiteit en middelen veel van de huurders(organisaties). De 

professionalisering van de huurdersorganisaties vraagt niet alleen om externe professionele 

ondersteuning, maar ook om een versterking van de interne eigen organisatie.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 144 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 18 

Indiener(s): Leden werkgroep wonen: Nick Dessing, Martijn van Dongen, Rob 
van Hilten, Marieke Hulsbos, Martin van ’t Klooster, Lauk Woltring 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Nieuw punt toevoegen na laatste bullit 

Amendement:  

Om de huurvoorraad beschikbaar te houden voor woningzoekenden en om speculatie tegen te gaan 

stellen we nadere regels inzake vakantieverhuur en Short stay zoals bij verhuur via Airbnb en zorgen 

voor handhaving via een vergunningplicht. 

Toelichting: 

Woningen die langere tijd verhuurd worden voor tijdelijke vakantieverhuur zorgen voor minder 

huuraanbod voor onze eigen woningzoekenden met per saldo een prijsopdrijvend effect voor alle 

huren. Zo voorkomen we tevens ongewenste woonoverlast voor omwonenden. Utrecht heeft 

voldoende hotels in alle prijsklassen om aan de vraag van toeristen te voldoen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 150 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 13 

Indiener(s): Jeroen Bart 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Nieuwe tekst onder huidige alinea. 

Amendement:  

Ook bij woningbouw valt veel klimaatwinst te boeken. Daarom stimuleren we biobased bouwen bij 

nieuwbouw. In 2025 willen we dat minstens 25% van de nieuwbouw met houtbouw of biobased 

materialen is gemaakt. 

Toelichting: 

De bouw is verantwoordelijk voor 10% van de CO2 uitstoot in Nederland. Met houtbouw en biobased 

materialen verkleinen we deze klimaatschade. Ook levert het gezondheidswinst op voor bewoners. 

Ook kan dit al net zo snel als traditionele bouw, door te werken met prefabricatie uit fabrieken. 

Zonde als we nu niet een nieuwe vorm van bouwen stimuleren! 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement. De 

Amendementencommissie is het met indiener eens dat om de klimaatdoelen te behalen, ook en met 

name de bouwsector versneld moet verduurzaman. Overheden dan wel gemeente spelen een 

belangrijke rol in het stimuleren van circulair en toekomstbestendig bouwen o.a. met bio-based 

materialen.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 152 

Hoofdstuk: 2. Betaalbaar wonen 

Pagina: 16 

Indiener(s): Martin van t Klooster 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

....dit kan bekostigd worden door Utrechters met een hoger inkomen... 

Amendement:  

Schrappen/verwijderen zin: 'Dit kan bekostigd worden door Utrechters met een hoger inkomen meer 

huur te laten betalen voor hun sociale huurwoning' 

Toelichting: 

Algemeen gesteld betekent dit onverantwoorde verzwaring van mensen met een middeninkomen, 

die het al zo moeilijk hebben om (andere) huisvesting te krijgen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 165 

Hoofdstuk: 3. Zekerheid en perspectief 

Pagina: 20 

Indiener(s): Arthur Eveleens 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Psychische kwetsbaarheid is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en 

werkloosheid. Wij zetten werk juist in als middel tegen deze kwetsbaarheid en voor herstel ervan, 

samen met GGZ-instellingen. 

Amendement:  

Psychische kwetsbaarheid is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en 

werkloosheid. Werken is geen doel op zich, maar kan wel een middel zijn om psychische 

kwetsbaarheid te voorkomen. Wij zetten (vrijwilligers)werk juist in als middel tegen deze 

kwetsbaardheid en voor herstel ervan, samen met GGZ-instellingen. 

Toelichting: 

De huidige tekst gaat uit van een grote focus op werk. In de samenleving wordt werken gezien als 

einddoel, terwijl er vele andere manieren zijn om een bijdrage te leveren. Werk kan een middel zijn 

om mensen die worstelen met psychische problemen te voorzien in een vorm van dagbesteding en 

zingeving. Aan de andere kant is het goed om te benadrukken dat werk geen doel op zich is, en dat in 

sommige omstandigheden het juist een oplossing kan zijn om de druk van werk weg te nemen. 

Vrijwilligerswerk kan soms net zo zinvol of juist zinvoller zijn dan traditioneel werk. Ook daar moet 

ruimte voor zijn. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Werk is geen doel op zich, maar heeft wel een belangrijke emanciperende werking. De 

Amendementencommissie stelt voor om in te stemmen met dit amendement, omdat in dit punt de 

impact van werk verbreed wordt naar ook de rol van vrijwilligerswerk bij psychologische 

kwetsbaarheid.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 5 

Hoofdstuk: 3. Zekerheid en perspectief 

Pagina: 20 

Indiener(s): Henk van Arkel 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

De titel van het stuk: We zorgen voor waardige werkgelegenheid 

Amendement:  

Toevoegen: We constateren dat gebrek aan baankansen ook wijk en cultuur gebonden zijn. We 

willen daarom middels het doen van uitgaven via lokale rekeningen koopkracht langer en vaker 

vasthouden in de wijken met veel werkloosheid om daar de potentiele ondernemerskwaliteiten uit 

te dagen om in die omgeving banen te creëren 

Toelichting: 

Moderne fin tech maakt het mogelijk om koopkracht van de gemeente voor een bepaalde periode 

lokaal te houden, zelfs met een nadruk op bepaalde wijken. Daartoe worden bestaande uitgaven 

gedaan in circulair geld. Dat lokale geld kan gunstige wisselkoersen toekennen aan rekeninghouders 

in zwakke wijken om ondernemers daar meer kansen te bieden. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De amendentencommissie stelt voor om in te stemmen met andere amendementen over circulair 

geld. Dit amendement richt zich op "lokale rekeningen". Het is ons onduidelijk wat dat precies zijn, 

bovendien willen we niet dichttimmeren hoe we baankansen in de wijk precies gaan vergroten. Dat 

beperken tot circulair geld sluit andere paden onnodig af.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 26 

Hoofdstuk: 3. Zekerheid en perspectief 

Pagina: 20 

Indiener(s): Daan van der Burgh 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Werkgevers ondersteunen en begeleiden we bij het bereiken van inclusief werkgeverschap zodat 

iedere werknemer zich thuisvoelt in de organisatie. We stimuleren werkgevers om meer mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt in vaste dienst te nemen. 

Amendement:  

Werkgevers ondersteunen en begeleiden we bij het bereiken van inclusief werkgeverschap zodat 

iedere werknemer zich thuisvoelt in de organisatie. We faciliteren het delen van best-practices door 

werkgevers. We stimuleren werkgevers om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 

vaste dienst te nemen.  

 

Toelichting: 

 

Werkgevers die hier in slagen kunnen dit beter aan elkaar uitleggen dan de gemeente. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 27  

Hoofdstuk: 3. Zekerheid en perspectief 

Pagina: 20 

Indiener(s): Daan van der Burgh 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Psychische kwetsbaarheid is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en 

werkloosheid. Wij zetten werk juist in als middel tegen deze kwetsbaardheid en voor herstel ervan, 

samen met GGZ-instellingen. 

Amendement:  

Psychische kwetsbaarheid is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en 

werkloosheid. We zorgen voor werk waar in mensen ruimte krijgen om meer zichzelf te zijn. Herstel 

kan hierbij een doel zijn. We werken hiervoor samen met GGZ-instellingen. 

 

Toelichting: 

Nu staat het er alsof iedereen direct aan het werk moet om te herstellen. Niet iedereen kan 

herstellen. Psychische beperkingen zijn er niet alleen in crisisvorm (depressie en schizofrenie), maar 

kunnen ook structureel zijn (autisme). 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 2 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 25 

Indiener(s): Rik Boonstra 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We onderzoeken verschillende mogelijke bronnen van duurzame stadswarmte, zoals geothermie, 

aquathermie, restwarmte of individuele warmtepompen.  

Amendement:  

We onderzoeken verschillende collectieve en individuele bronnen van duurzame stadswarmte, zoals 

geothermie, aquathermie, restwarmte of warmtepompen. Groene waterstof is vooralsnog 

onvoldoende beschikbaar en lijkt daarom op dit moment geen goede oplossing in de gebouwde 

omgeving in Utrecht. 

Toelichting: 

Er wordt vaak gewerkt aan individuele opties, die niet werken in de (binnen)stad. Ik zou pleiten voor 

het ondersteunen van opties die voor grotere groepen bewoners geschikt zijn. Een goed voorbeeld 

vind ik de proeven om het aardgasnet te hergebruiken voor waterstof. Bovendien: waarom specifiek 

"stadswarmte" en "individuele warmtepompen"? Warmtepompen worden te vaak als dé oplossing 

gezien, welke bovendien te veel neigt naar oplossing per individueel huis. Dat moet slimmer kunnen! 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommisse adviseert om in te stemmen met dit advies omdat het beter benadrukt 

dat we een goede afweging moeten maken tussen collectieve en individuele oplossingen. Daarnaast 

geeft het aan hoe wij op dit moment naar de toepassing van waterstof kijken in de bebouwde 

omgeving.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 8 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 23 

Indiener(s): Marinthe Bos 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

Bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen voor de energietransitie kijken we ook naar de 

onderwerpen circulariteit en klimaatadaptatie en integreren we deze onderwerpen waar mogelijk in 

de plannen. 

Toelichting: 

Door alleen te kijken naar 'van het gas af' en daar niet circulariteit bij te betrekken kun je eindigen 

met meer CO2-uitstoot dan waar je mee begon. Een optimale balans tussen energie en materiaal is 

daarom van groot belang.  

Daarnaast biedt de energietransitie een uitgelezen kans om de straten groener in te richten. Wordt 

er een warmtenet ergens aangelegd, dan ligt de straat toch al open. Een mooie kans om meteen 

meer groen toe te voegen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement. Het expliciet 

noemen van circulariteit en klimaatadaptatie is in lijn met het programma.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 65 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 24 

Indiener(s): Harm Bult 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We zorgen ervoor dat 35 procent van de Utrechtse daken in 2025 zonnepanelen heeft. Daartoe 

organiseren we informatieavonden en collectieve inkoopacties met lokale ondernemers. Met het 

Zonnepact stimuleren we zonnepanelen op bedrijfsdaken. 

Amendement:  

Er komt een verbod op zogenaamde schaampanelen om nog net even de energielabelnorm te halen. 

Het beschikbare dakoppervlak dient passend gebruikt te worden om zo ervoor te zorgen dat 

woningen dichter bij energieneutraal komen. Uitgezonderd: er is niet meer dakoppervlak 

beschikbaar of het past niet op het stroomnet. 

Toelichting: 

Woningeigenaren, verhuurders en projectontwikkelaars moeten niet de kantjes er vanaf lopen als 

het gaat om het verduurzamen van woningen. Als er een zonnestroomsysteem geplaatst wordt is het 

zonde om maar een of twee panelen te plaatsen als er veel meer geschikt dakoppervlak is. Een 

verbod ertegen zorgt ervoor dat optimaal gebruik wordt gemaakt van het beschikbare dakoppervlak. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

Wij ontraden in te stemmen met dit amendement. Het verbieden van schaampanelen en de 

handhaving hierop is een lastige taak die veel geld zal kosten. Daarnaast zorgt het voor een negatieve 

framing in de energietransitie. Ondanks dat we de urgentie van de klimaatcrisis en de benodigde 

energietransitie onderstrepen, geloven wij dat deze maatregel niet veel meer duurzame energie zal 

opleveren ten opzichte van de kosten. Wij zetten dit geld liever anders in. De 

Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met de alternatieve formulering in 

amendement 174.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 147 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 25 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Punt toevoegen onder het kopje 'we beperken het energieverbruik van bedrijven en gemeente' 

Amendement:  

in 2030 is 1 Utrechts bedrijventerrein aardgasvrij en CO2 neutraal 

Toelichting: 

- 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement omdat het een 

concreet doel is.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 66 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 25 

Indiener(s): Harm Bult en Daan van der Burgh 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We zorgen dat nieuwbouwwijken energieneutraal worden opgeleverd. 

Amendement:  

We zorgen dat nieuwbouwwijken energieneutraal worden opgeleverd en we stimuleren 

energiepositief bouwen. 

Toelichting: 

Het is nog beter als gebouwen extra energie opwekken bovenop het dekken van het eigen 

energieverbruik. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 77 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 25 

Indiener(s): Nick van Santen 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Het verbranden van biomassa reststromen is voor ons het minst wenselijke en een tijdelijk 

alternatief voor fossiele brandstoffen. Het is een tijdelijke oplossing, zodat er minder fossiele 

brandstoffen worden gebruikt tot er een beter alternatief is. We bouwen het actief af. We hanteren 

strenge criteria voor de herkomst van biomassa om er zeker van te zijn dat er geen natuurgebieden, 

zoals bossen, in opgaan. Ook gebruiken we strenge criteria voor luchtkwaliteit en CO2 besparing in 

de keten. 

Amendement:  

Het verbranden van biomassa reststromen is voor ons niet wenselijk. We bouwen het actief af. We 

zorgen ervoor dat Utrecht zich inzet voor schonere alternatieven en zetten ons in om biomassa zo 

snel mogelijk te vervangen. 

Toelichting: 

Biomassa is een schijnoplossing. Er is geen draagvlak voor in de samenleving en het straalt slecht af 

op de partij. Dat iets minder slecht is dan fossiele brandstof wil niet zeggen dat het gelijk een goed 

alternatief is. Groenlinks Utrecht zou zich moeten inzetten voor echt schone groene energie. Het 

terugplanten van bomen om zo de negatieve effecten van biomassa ongedaan te maken duurt ook 

meer dan 40 jaar. In de klimaatcrisis is nu besluitvaardigheid nodig en radicaal andere manier van 

energieopwekking. Een iets minder slecht alternatief past hier niet bij, Groenlinks Utrecht zou de 

ambitie moeten tonen om hier mee te stoppen. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie ontraadt om in te stemmen met dit amendement. De voorgestelde 

tekst is grotendeels hetzelfde en daarbij zijn er belangrijke elementen verloren gegaan in het 

amendement, zoals het handhaven van strenge criteria voor CO2. Wij zetten ons actief in om dit af te 

bouwen. Wij zetten ons in voor echt schone groene energie. In de tussentijd vinden wij het belangrijk 

om dit zo streng mogelijk toe te staan.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 100 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 24 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We zorgen ervoor dat de soort opgewekte energie aansluit bij de vraag 

Amendement:  

We maken hierbij onderscheid tussen warmte en elektriciteit en kijken wat de meest passende 

duurzame oplossing is. 

Toelichting: 

De zin die er nu staat zullen veel mensen niet begrijpen / zegt niet zo veel 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement omdat het de 

boodschap op een duidelijkere manier formuleert.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 148 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 24 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We zorgen ervoor dat de soort opgewekte energie aansluit bij de vraag. 

Amendement:  

Om de elektriciteitvraag beter op het duurzame stroomaanbod af te stemmen starten we twee pilots 

waarbij we gebruik maken van energieopslag en variabele stroomtarieven om het 

elektriciteitsgebruik slim te sturen. 

Toelichting: 

De tekst die er nu staat zegt weinig en is onbegrijpelijk 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement en het als 

aanvulling te laten dienen op amendement 100.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 104 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 24 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We onderzoeken op welke andere plekken in Utrecht dit mogelijk is. Hierbij houden we rekening met 

natuur en biodiversiteit. 

Amendement:  

Andere locaties waar we graag initiatieven voor energieopwek zien zijn Lage Weide, Utrecht Science 

Park, Voordorpse polder, de strook boven de NRU, Ockhuizen, Dorpeldijk en de oksel van A27 en 

spoorlijnen in noordoost Utrecht. Samen met omwonenden en initiatiefnemers zorgen we voor 

zoveel mogelijk natuur en biodiversiteit in deze projecten en zo min mogelijk overlast. 

Toelichting: 

Er zijn al locaties onderzocht en deze locaties bieden mogelijkheden om windmolens te plaatsen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement omdat het de reeds 

onderzochte locaties benoemd en daarmee het programma concreter maakt.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 106 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 23 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

In de komende jaren wordt bepaald hoe we deze in Utrecht gaan verwarmen. 

Amendement:  

Met de transitievisie warmte heeft de besloten wat het alternatief voor aardgas is en welke wijken 

als eerste van het gas af gaan. We gaan met bewoners van deze wijken nu plannen maken hoe we 

dat precies gaan doen. 

Toelichting: 

Het 'bepalen' is al gebeurd. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement omdat dit beter 

aansluit bij de actualiteit. 



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 114 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 24 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Tussen het punt isolatie en woningcorporaties een punt toevoegen 

Amendement:  

We stimuleren het isoleren van huizen en daarom zetten we in op collectieve inkoopacties, met 

voorrang voor wijken en woningen waar veel CO2- en financiële winst te behalen is. 

Toelichting: 

Hiermee zetten we in op maximale winst voor klimaat en meeste financiële voordeel voor bewoners. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement. Dit zorgt er voor 

dat we de baten van de energietransitie het eerst creeëren waar ze het hardste nodig zijn.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 116 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 24 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Daarom maken we isolatie vast onderdeel van verduurzamingsplannen. 

Amendement:  

Daarom maken we isolatie vast onderdeel van verduurzamingsplannen en stimuleren we mensen om 

op verandermomenten (denk aan verhuizing of verbouwing) het huis direct grondig te isoleren. 

Toelichting: 

Op momenten dat je toch met het huis aan de slag gaat, is het een goed moment om het isoleren 

gelijk mee te nemen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendenten. Het biedt extra 

handvaten voor implementatie en concreter beleid.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 119 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 24 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We onderzoeken welke mogelijke vormen van lokaal en publiek eigenaarschap van 

warmtebronnen en -infrastructuur er mogelijk zijn. We vinden het belangrijk 

maatschappelijke regie te kunnen hebben op een basisbehoefte als warmte. 

Amendement:  

Warmte is een basisbehoefte, daarom wil GroenLinks het energiesysteem niet overlaten aan de 

markt maar willen we een nutsvoorziening waarin publieke belangen gewaarborgd zijn en het 

eigendom in handen is van bewoners(coöperaties) en de overheid, bijvoorbeeld de gemeente. 

Toelichting: 

Het onderzoek naar de mogelijkheden wordt al gedaan nav een motie die ik indiende bij de 

transitievisie warmte. Ik denk dat we hier redelijk stevig neer kunnen zetten wat GL hiervan vindt en 

wat onze inzet is. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement. Het legt 

eigenaarschap van een belangrijke infrastructuur bij de overheid of bij de burger. Hiermee zorgen we 

voor een beter eigenaarschap van deze infrastructuur die nodig is voor een basisbehoefte.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 127 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 25 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Na het punt over we zorgen dat voor alle Utrechters duidelijk is... etc een nieuw punt toevoegen: 

Amendement:  

Voor 2030 halen we de eerste 40.000 bestaande woningen van het aardgas af. We gaan samen met 

de bewoners van deze wijken plannen maken hoe we dat precies gaan doen. In 2026 komen we met 

een Transitievisie Warmte 2.0 waarin we bepalen welke 20.000 woningen voor 2035 van het gas af 

gaan. 

Toelichting: 

We willen vaart maken en regeren is vooruitzien. We moeten iedere 5 jaar een transitievisie warmte 

maken, dan lijkt het me goed om de voorbereidingen te treffen voor de volgende 20.000 woningen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement omdat het een 

concreter aantal geeft.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 130 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 25 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

nieuw punt als eerste onder het kopje 'We beperken het energieverbruik van bedrijven en 

gemeenten' 

Amendement:  

Ook bedrijven gaan van het gas af. In de (woon)wijken lopen bedrijven mee in de wijkgerichte aanpak 

en zullen ze gelijk met woningen overstappen op alternatieven. Voor bedrijventerreinen organiseren 

we ook een gebiedsgerichte aanpak. In 2022 stellen we vast met welke bedrijvenclusters we als 

eerste aan de slag gaan om energie te besparen en van het gas af te gaan. 

Toelichting: 

Bedrijventerreinen gaan niet automatisch mee met de transitievisie warmte en zijn grote 

energieverbruikers. Het is belangrijk daar ook goede plannen voor te maken. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement omdat het een 

waardevolle toevoeging is die helpt om ook bedrijven over te laten stappen van aardgas naar een 

alternatief.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 133 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 25 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Invoegen na het nieuwe punt uit mijn vorige amendement over een plan om bedrijventerreinen ook 

van het gas af te halen 

Amendement:  

Met de 10 grootste vastgoedeigenaren van de stad maken we afspraken over de verduurzaming 

(energiezuinig en aardgasloos) van hun gebouwen. 

Toelichting: 

De gemeente heeft geen directe zeggenschap over gebouwen van een ander, maar als we met de 10 

grootste eigenaren ambitieuze afspraken kunnen maken, maken we een flinke slag in de 

verduurzaming van de stad. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement omdat het ruimte 

geeft om concrete afspraken te maken met vastgoedeigenaren om daarmee de energietransitie te 

versnellen.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 146 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 25 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Onder het kopje 'We voorzien in duurzame warmte' nog een laatste extra punt toevoegen 

Amendement:  

In 2035 is de stadsverwarming geheel duurzaam, biomassa is dan vervangen door andere duurzame 

bronnen. In 2025 heeft Eneco al 75% Co2 reductie gerealiseerd. Nieuwe warmtenetten zijn vanaf de 

start 100% CO2 neutraal. 

Toelichting: 

We maken met Eneco duidelijke en ambitieuze afspraken over de verduurzaming van de 

stadsverwarming. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement omdat het erop 

staat duidelijke en ambitieuze afspraken te maken met Eneco over de stadsverwarming.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 163 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 25 

Indiener(s): Asma Grissa 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 

minder dan vijf jaar. Wij houden ze daaraan. 

Amendement:  

Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 

minder dan vijf jaar. Wij houden ze daaraan. We zetten ons op landelijk niveau in voor meer budget 

voor toezicht en handhaving op deze maatregel. 

Toelichting: 

- 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met het amendement.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 166 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 25 

Indiener(s): Arthur Eveleens 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Landelijk wordt uiterlijk in 2050 gestopt met het gebruik van aardgas. In Utrecht willen we dit sneller 

mogelijk maken. Dat betekent vooral dat we onze huizen anders moeten verwarmen. We 

onderzoeken verschillende mogelijke bronnen van duurzame stadswarmte, zoals geothermie, 

aquathermie, restwarmte of individuele warmtepompen 

Amendement:  

Landelijk wordt uiterlijk in 2050 gestopt met het gebruik van aardgas. In Utrecht doen we dit sneller, 

en zijn we een voorbeeld voor de rest van het land. Stoppen met aardgas betekent vooral dat we 

onze huizen anders moeten verwarmen. We onderzoeken verschillende mogelijke bronnen van 

duurzame stadswarmte, zoals geothermie, aquathermie, restwarmte of individuele warmtepompen 

en we passen dit onderzoek toe. Ook lobbyen we bij de landelijke overheid voor een eerdere stop op 

aardgas. 

Toelichting: 

De klimaatcrisis is nu. De opwarming van de aarde en de schade die dat meebrengt neemt 

exponentieel toe. De enige manier om deze aanstaande ramp minder groot te maken, is door nu 

actie te ondernemen. De landelijke overheid werkt met vage stippen op de horizon en lange 

termijndoelen zoals 2050, terwijl er nu gehandeld moet worden. In 2050 stoppen met het gebruik 

van aardgas is simpelweg te laat als we kijken naar de wetenschap.  

De gemeente Utrecht kan hier invloed op hebben, als zij het goede voorbeeld geeft en de landelijke 

overheid laat zien dat het eerder kan. Daarom moet in het politiek programma doorklinken dat 

Utrecht er alles aan doet om te bouwen aan een toekomst zonder fossiele brandstof. 

Het klimaatprobleem is al 40 jaar lang bekend, en er wordt al 40 jaar onderzoek naar gedaan. We zijn 

op een punt gekomen waarbij het te laat is voor meer onderzoek en het tijd is voor radicale 

verandering in de manier van onze energievoorziening. Daarom moet het programma uitdragen dat 

we zo snel mogelijk aan de slag gaan met duurzame stadswarmte, en dat onderzoek zullen uitvoeren. 

GroenLinks stelt klimaatactie niet uit, maar gaat aan de slag. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 174 

Hoofdstuk: 4. Energie voor de toekomst 

Pagina: 24 

Indiener(s): Harm Bult 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We zorgen ervoor dat 35 procent van de Utrechtse daken in 2025 zonnepanelen heeft. Daartoe 

organiseren we informatieavonden en collectieve inkoopacties met lokale ondernemers. Met het 

Zonnepact stimuleren we zonnepanelen op bedrijfsdaken. 

Amendement:  

We gaan woningeigenaren stimuleren om geen zogenaamde schaampanelen te plaatsen op 

woningen om nog net even de energielabelnorm te halen. Het beschikbare dakoppervlak dient 

passend gebruikt te worden om zo ervoor te zorgen dat woningen dichter bij energieneutraal komen. 

Toelichting: 

Woningeigenaren, verhuurders en projectontwikkelaars moeten niet de kantjes er vanaf lopen als 

het gaat om het verduurzamen van woningen. Als er een zonnestroomsysteem geplaatst wordt is het 

zonde om maar een of twee panelen te plaatsen als er veel meer geschikt dakoppervlak is. Een 

verbod ertegen zorgt ervoor dat optimaal gebruik wordt gemaakt van het beschikbare dakoppervlak. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement. Wij zijn het ermee 

eens dat door de zogenoemde schaampanelen het potentieel dakoppervlak van woningen niet altijd 

optimaal benut wordt. We zijn het ermee eens, dat waar het kan, zo veel mogelijk panelen geplaatst 

moeten worden.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 67 

Hoofdstuk: 5. Meer gelijkheid in de zorg 

Pagina: 30 

Indiener(s): Harm Bult 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

De gemeente moet zorgverleners gaan trainen in omgang met trauma's door bijvoorbeeld racisme. 

Amendement:  

, seksisme, LHBTQIA+ discriminatie en validisme. 

Toelichting: 

De eerste twee punten lijken me evident. Ook validisme is een probleem onder zorgverleners. 

Validisme is een term gebruikt voor de discriminatie, marginalisering en stigmatisering van mensen 

met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en/of verstandelijke gesteldheid. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Waardevolle aanvulling die aanscherpt hoe we zorg lokaal kunnen verbeteren.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 159 

Hoofdstuk: 5. Meer gelijkheid in de zorg 

Pagina: 28 

Indiener(s): Harm Bult 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

Om seksueel en gendergerelateerd geweld tegen te gaan en zorggericht vaderschap te stimuleren, 

stimuleren we het opzetten van activiteiten gericht op mannen, zoals vaderschapscursussen en 

relatiecursussen, bovendien subsidiëren en faciliteren we trainingen op scholen om jongens en 

mannen te betrekken. Dit integreren we op plekken waar ook opvoedondersteuning, 

jongerenwerkers en ander maatschappelijk werk plaatsvindt. Zo kunnen buurtteams mannen 

betrekken bij en voorlichting geven over gendergerelateerde thema's. 

Toelichting: 

Als het over genderthema's gaat, heeft men het vaak over vrouwen. Echter hebben mannen ook een 

belangrijke rol en verantwoordelijkheid in emancipatie. Vanuit de gemeente moeten we dit met 

actief beleid gaan stimuleren. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 167 

Hoofdstuk: 5. Meer gelijkheid in de zorg 

Pagina: 31 

Indiener(s): Arthur Eveleens 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Integrale zorg is ook voor de jeugdhulp belangrijk. Daarom zetten we in op samenwerking tussen 

onderwijs en jeugdhulp, zodat scholen en jeugdhulp elkaar weten te vinden. 

Amendement:  

Integrale zorg is ook voor de jeugdhulp belangrijk. Daarom zetten we in op samenwerking tussen 

onderwijs en jeugdhulp, zodat scholen en jeugdhulp elkaar weten te vinden. We zetten voor 

voorlichting ervaringsdeskundigen in. 

Toelichting: 

Er ligt een belangrijke rol voor jeugdhulp bij het onderwijs. Jongeren hebben soms te weinig kennis 

over psychische klachten en voelen niet altijd de ruimte om mentale problematiek bespreekbaar te 

maken. Een mooie manier om hier meer ruimte aan te geven is voorlichting door 

ervaringsdeskundigen. Een voorbeeld hiervan is de MIND Young Academy. Verhalen van 

ervaringsdeskundigen en leeftijdsgenoten spreken jongeren soms meer aan en maken de 

onderwerpen meer grijpbaar. 

Met goede voorlichting kan er ingezet worden op preventie van mentale problematiek bij jongeren 

en de druk van de jeugdzorg afnemen. 

 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met de toevoeging, omdat persoonlijke 

ervaringen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van jongeren.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 168 

Hoofdstuk: 5. Meer gelijkheid in de zorg 

Pagina: 31 

Indiener(s): Arthur Eveleens 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Het jongerenwerk speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van de ontwikkeling van jongeren in 

Utrecht, met én zonder problemen. We steunen hun werk en blijven hierin investeren. 

Amendement:  

Het jongerenwerk speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van de ontwikkeling van jongeren in 

Utrecht, met én zonder problemen. We steunen hun werk en blijven hierin investeren. Hierbij 

worden laagdrempelige voorzieningen ingezet om de jeugdzorg zo toegankelijk mogelijk te maken. 

Toelichting: 

Er zijn talloze mooie voorbeelden van laagdrempelige voorzieningen waardoor meer jongeren de 

ruimte voelen om hulp te zoeken, bijvoorbeeld @ease. @ease is een project waarbij jongeren tussen 

de 12 en 25 jaar zonder afspraak, anoniem en gratis met getrainde vrijwilligers kunnen praten over 

wat hen dwars zit. Dit kan gaan over stress, eenzaamheid, depressie, onzekerheid, drugsgebruik, een 

onveilige thuissituatie of iets anders. Er wordt geen dossier bijgehouden en de gesprekken zijn 

geheel vrijblijvend.  

Op deze manier worden zoveel mogelijk drempels weggenomen voor jongeren om het gesprek aan 

te gaan over beginnende psychische klachten. Door er vroeg bij te zijn kan er worden ingegrepen 

voordat er langdurige professionele hulp nodig is. 

Op dit moment kan de gemeente Utrecht meer laagdrempelige voorzieningen inzetten om groepen 

jongeren die sneller een barrière ondervinden toch te helpen.  

Advies:  

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.   



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 169 

Hoofdstuk: 5. Meer gelijkheid in de zorg 

Pagina: 30 

Indiener(s): Arthur Eveleens 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Nieuw punt 

Amendement:  

We gaan in gesprek met werkgevers om geestelijke gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken 

op de werkvloer. Daarnaast worden werkgevers (financieel) geprikkeld om mensen aan te nemen 

met psychische kwetsbaarheden. 

Toelichting: 

Veel (jong)volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen zijn hierdoor kwetsbaar. Op de 

huidige arbeidsmarkt is daar niet altijd genoeg ruimte voor. Door werkgevers te stimuleren ook deze 

mensen een plek te bieden wordt er gebouwd aan een samenleving waar iedereen de kans krijgt om 

mee te doen. De gemeente Utrecht kan dit nog meer doen door werkgevers financieel te stimuleren 

mensen aan te nemen met psychische kwetsbaarheden, en door werkgevers te wijzen op 

maatwerkmogelijkheden in de begeleiding van werknemers met mentale problematiek. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Mooie toevoeging aan het programma, het is belangrijk om geestelijke gezondheid bespreekbaar te 

maken, ook op het werk. 



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 6 

Hoofdstuk: 6. Brede Welvaart 

Pagina: 34 

Indiener(s): Henk van Arkel 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Kopje: We zetten geluk en welzijn voorop  

Amendement:  

We bevorderen dat investeringen in en geldstromen door de wijk ook bijdragen aan vergroten van 

inkomsten , werk en ondernemerskwaliteit voor mensen en buurten die extra kansen verdienen. 

Toelichting: 

De gemeente kan als grote besteder veel invloed uitoefenen op wat voor ontwikkelingen het geld dat 

door haar handen gaat in de toekomst gaat (on)mogelijk maken. GroenLinks wil niet langs die 

verantwoordelijkheid heen kijken. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De gemeente besteedt en investeert veel in bijvoorbeeld de economie (ROM) en in wijken. Het is 

belangrijk dat dit ook direct bijdraagt aan het vergroten van kansen voor mensen en buurten die dat 

extra nodig hebben.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 11 

Hoofdstuk: 6. Brede Welvaart 

Pagina: 35 

Indiener(s): Jan van Casteren 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

Bij ICT-aanbestedingen spelen de kwaliteitsnormen, privacystandaarden, opensourcesoftware en 

duurzaamheid een leidende rol naast de kosten. 

Toelichting: 

Het is belangrijk om innovatie te stimuleren, afhankelijkheid Big Tech te verkleinen, privacy te 

waarborgen, waarden te verdedigen. De gemeente Utrecht kan hierin een leidende rol spelen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement omdat het expliciet 

maakt waar we op letten bij ICT aanbestedingen. Een goede toevoeging aan het programma.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 12 (Routing met 91??) 

Hoofdstuk: 6. Brede Welvaart 

Pagina: 35 

Indiener(s): Jan van Casteren, Rogier Huurman, Rogier Plas en David Oude 
Wesselink. 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We zorgen dat er voldoende plekken in de hele stad zijn met gratis internet voor inwoners die dit 

niet kunnen betalen. 

Amendement:  

We zorgen dat er voldoende plekken in de hele gemeente zijn met gratis internet en computers voor 

inwoners die dit niet kunnen betalen. 

Toelichting: 

Vervang 'stad' door 'gemeente'. 

Voeg toe: en computers. Het is belangrijk dat wie dit niet kan betalen toegang heeft tot apparaten 

om het internet te bereiken. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement. Het is een 

waardevolle toegang om dit in de gehele gemeente te doen. Daarnaast heeft niet iedereen toegang 

tot apparaten om het internet te bereiken. Door het toevoegen van computers pakken we ook dit 

probleem aan. 



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 13 

Hoofdstuk: 6. Brede Welvaart 

Pagina: 35 

Indiener(s): Jan van Casteren, Rogier Huurman & Rogier Plas 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Algoritmes mogen niet leiden tot discriminatie. We wegen daarom kritisch af hoe en wanneer we 

algoritmes gebruiken. Daarbij is menselijke controle over de algoritmes bij de gemeente nodig. 

Amendement:  

Algoritmes mogen niet leiden tot discriminatie. We wegen daarom kritisch af hoe en wanneer we 

algoritmes gebruiken. Daarbij is menselijke controle over de algoritmes bij de gemeente nodig. 

Daarom zullen alle in gebruik zijnde algoritmes (zoals te vinden in het algoritmeregister) worden 

getoetst op privacy en ethiek. 

Toelichting: 

Alle algoritmes die de gemeente gebruikt moeten worden getoetst aan de criteria waar nieuwe 

algoritmes momenteel aan worden getoetst. Zo krijgt de gemeente(raad) inzicht in de huidige 

praktijk rondom algoritmes en data. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.



ALV 07 november 2021  

Amendement nummer: 14 

Hoofdstuk: 6. Brede Welvaart 

Pagina: 35 

Indiener(s): Jan van Casteren, Rogier Plas, Rogier Huurman 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Bij het gebruik van digitale systemen staat privacy en autonomie voorop: een inwoner heeft 

zeggenschap over de eigen persoonsgegevens. 

Amendement:  

Bij het gebruik van digitale systemen staat privacy en autonomie voorop: een inwoner heeft 

zeggenschap over de eigen persoonsgegevens. Daarom maakt de gemeente openbaar welke data 

over burgers wordt verzameld en met welke instanties deze worden gedeeld. Alle inwoners die 

inzicht willen in de gegevens die de gemeente over hen bezit, moeten dit via een duidelijk bekend 

kanaal kunnen opvragen en binnen een redelijke periode krijgen. 

Toelichting: 

Voorgestelde oplossing toegevoegd. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 45 

Hoofdstuk: 6. Brede Welvaart 

Pagina: 33 

Indiener(s): Reinier Stroo 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We zetten ons daarom alleen in voor economische activiteiten die passen bij de maatschappelijke 

belangen van de stad, op korte en lange termijn. 

Amendement:  

We zetten ons daarom alleen in voor economische activiteiten die passen bij de maatschappelijke 

belangen van de stad en die zorgen voor waardige werkgelegenheid voor iedereen, op korte en lange 

termijn. 

Toelichting: 

Zoals ik de originele tekst lees, zitten bij "economische activiteiten die passen bij de maatschappelijke 

belangen van de stad" vooral ecologische grenzen in het hoofd. Dan mist in de inleiding van het 

hoofdstuk de waardige werkgelegenheid (rond kunnen komen van één baan, goede 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, etc.). 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 91 

Hoofdstuk: 6. Brede Welvaart 

Pagina: 35 

Indiener(s): Jeroen Meijer 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We zorgen dat er voldoende plekken in de hele stad zijn met gratis internet voor inwoners die dit 

niet kunnen betalen 

Amendement:  

Internet is voor iedereen onmisbaar geworden. We zorgen ervoor dat internet ook beschikbaar is 

voor mensen die het niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld door afspraken met internetaanbieders en 

social return. 

Toelichting: 

De oplossing 'plekken in de stad' is niet per se de beste. Het liefst heb je thuis internet. Dan is de 

drempel om het te gebruiken het laagst. En de waarde het grootst. Mensen kunnen thuis werken, 

solliciteren, hun zaken regelen; kortom: zonder extra kosten meedraaien in de samenleving. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen.
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Amendement nummer: 153 

Hoofdstuk: 6. Brede Welvaart 

Pagina: 34 

Indiener(s): Jeroen Bart 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We helpen Utrechtse ondernemers en werknemers bij het oprichten van coöperaties die ten goede 

komen aan de lokale economie en zorgen voor een eerlijkere verdeling van winsten. We stimuleren 

bedrijfsvormen waarin de zeggenschap meer bij de werknemers en inwoners ligt, bijvoorbeeld via de 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. 

Amendement:  

We helpen Utrechtse ondernemers en werknemers bij het oprichten van coöperaties die  
ten goede komen aan de lokale economie en zorgen voor een eerlijkere verdeling van  
winsten. We stimuleren bedrijfsvormen waarin de zeggenschap meer bij de werknemers en  
inwoners ligt door bijvoorbeeld een "Co-op Incubator" op te starten. Deze helpt ondernemers met 

het inrichten van succesvolle werknemer-cooperaties, die beter schokbestendig zijn, duurzamer, en 

waar de lusten en lasten eerlijker verdeeld worden. Ook onderzoeken we of we dit kunnen 

stimuleren via bijvoorbeeld de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. 

Toelichting: 

De argumentatie staat ook in de tekst. Steden van Preston (VK) tot New York hebben dit soort Coop 

incubators opgestart, die enorm helpen om waarde te creëren die ook echt binnen de lokale 

gemeenschap blijft. In Brooklyn heeft een green Coop incubator die ook werkt om juist ondernemers 

met migratie of minderheidsachtergrond te ondersteunen en zo ook anti-discriminatie en inclusiviteit 

vooruit helpt! Een andere economie vraagt ook om een andere bedrijfsvorm. Werknemer-coops zijn 

vaak iets moeilijker op te richten, maar schokbestendiger, duurzamer en eerlijker, blijkt uit vele 

studies! 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 7 

Hoofdstuk: 7. Duurzame stad 

Pagina: 37 

Indiener(s): henk van arkel 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

De gemeente moet het goede voorbeeld geven, door duurzaam en circulair in te kopen. We willen 

dat dit in 2025 geldt voor minimaal vijftig procent van alle inkopen, van kantoorartikelen tot 

vastgoed. 

Amendement:  

Het concept van een lokale munt past goed in onze ambities voor een duurzame, circulaire, lokale 

economie. We willen dat de gemeente een actieve verbindende op zich neemt om de Utrechtse Euro 

onder de aandacht te brengen van consumenten en deze ook zelf te gebruiken. 

Toelichting: 

We moeten toe naar een duurzame en veerkrachtige economie waarbij niet alleen de gemeente een 

verantwoordelijkheid heeft, maar ook de lokale bedrijven elkaar bestedingen moeten gunnen. Door 

hen uit te betalen in een netwerk van rekeningen die deelnemers dwingen richting circulaire lokale 

samenwerking, wordt deze inzet een gedeelde. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Het amendement formuleert een realisitische ambitie om een lokale, circulaire munt te 

ondersteunen.
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Amendement nummer: 10 

Hoofdstuk: 7. Duurzame stad 

Pagina: 37 

Indiener(s): Marinthe Bos 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We kiezen voor circulair bouwen, waarbij de ambitie het uitgangspunt is. Bij aanbestedingen laat de 

gemeente zich leiden door duurzaamheid en circulariteit. Daarbij gelden vanaf 2023 minimale eisen 

circulair bouwen bij alle gebiedsontwikkelingen in Utrecht. En we controleren dat afspraken worden 

nageleefd. 

Amendement:  

We zetten volop in op circulair bouwen, waarbij ambitie het uitgangspunt is. Bij aanbestedingen 

stellen we hoge eisen aan energie, circulariteit en klimaatadaptatie. We streven ernaar om 

ambitieuzere eisen te stellen dan de minimale verplichting vanuit de overheid. We controleren 

gedurende het hele bouwproces of de afspraken worden nageleefd. 

Toelichting: 

Iets ambitieuzer verwoord. We kunnen ons niet veroorloven om ons te houden aan de minimale 

eisen. Er is meer nodig om klimaatverandering tegen te gaan. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen omdat het amendement duidelijker de 

ambities formuleert.
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Amendement nummer: 171 

Hoofdstuk: 7. Duurzame stad 

Pagina: 37 

Indiener(s): Arthur Eveleens 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

De gemeente moet het goede voorbeeld geven, door duurzaam en circulair in te kopen. We willen 

dat dit in 2025 geldt voor minimaal vijftig procent van alle inkopen, van kantoorartikelen tot 

vastgoed. 

Amendement:  

De gemeente moet het goede voorbeeld geven, door duurzaam en circulair in te kopen. We willen 

dat dit in 2025 geldt voor minimaal vijftig procent van alle inkopen, van kantoorartikelen tot 

vastgoed. In 2030 is dit zo veel mogelijk. 

Toelichting: 

Het is belangrijk om te streven naar het hoogst haalbare, zeker als het gaat over duurzaamheid en 

klimaatactie. Utrecht heeft de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Hierbij hoort ook dat 

er zo veel mogelijk duurzaam wordt ingekocht. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

Wij ontraden in te stemmen met dit amendement. “Zo veel mogelijk” is een afzwakking van 50%, dit 

kan namelijk ook 30% worden. 
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Amendement nummer: 170 

Hoofdstuk: 8. Goed onderwijs voor iedereen 

Pagina: 41 

Indiener(s): Arthur Eveleens 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Een hechte gemeenschap van leerlingen, ouders en leerkrachten maakt een school sterk. Daarom 

stimuleren we ouderinitiatieven en initiatieven van leerlingen en moedigen nieuwe vormen van 

(mede)zeggenschap aan. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door studenten, leerlingen 

en ouders te laten meepraten over beleid dat hen treft. 

Amendement:  

Een hechte gemeenschap van leerlingen, ouders en leerkrachten maakt een school sterk. Daarom 

stimuleren we ouderinitiatieven en initiatieven van leerlingen en moedigen nieuwe vormen van 

(mede)zeggenschap aan. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door studenten, leerlingen 

en ouders structureel te laten meepraten over beleid dat hen treft. 

Toelichting: 

In een inclusieve samenleving wordt beleid gemaakt in samenspraak met alle belanghebbende 

partijen. Bij beleid dat jongeren en in het bijzonder onderwijs aangaat is het ontzettend belangrijk 

dat jongeren betrokken worden. Dat betekent niet alleen VWO leerlingen en academische 

studenten, maar jongeren uit elke groep in de samenleving. 

Dit betekent ook dat deze input structureel verzameld moet worden, zodat jongeren ervan verzekerd 

worden dat er geluisterd wordt naar hun signalen. 

 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Medezeggenschap moet inderdaad "structureel" worden vormgegeven. Dit amendement verheldert 

dat medezeggenschap niet eenmalig moetplaatsvinden, maar terugkerend moet worden 

vormgegeven.
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Amendement nummer: 72 

Hoofdstuk: 9. Verwelkomende stad 

Pagina: 43 

Indiener(s): Melody Deldjou Fard 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We nemen de regie bij inburgering  

• Gemeenten hebben per 2022 de regie over inburgering in plaats van mensen die inburgeren zelf. In 

Utrecht willen we maatwerk gaan leveren, door aan te sluiten bij de wensen en capaciteiten van de 

persoon die inburgert. Via het Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie stellen we doelen, die we 

waar nodig naar boven of naar beneden toe bijstellen.  

• We zorgen voor voldoende en passende plekken waar mensen die inburgeren kunnen meelopen in 

werk of studie, zodat ze aansluitend bij hun taalniveau ervaring opdoen in een veilige omgeving. We 

zorgen voor Welkomhuizen, waar zij andere Utrechters uit hun buurt kunnen ontmoeten.  

• Ook mensen die naar Utrecht komen voor gezinshereniging bieden we de nieuwe inburgering en 

begeleiding zoveel als mogelijk aan. We pleiten voor kinderopvang bij inburgeringsactiviteiten.  

• De wet biedt mogelijkheden voor de gemeente om boetes uit te delen aan mensen die inburgeren 

voor het niet nakomen van afspraken. Wij pleiten echter voor het geven van positieve prikkels, en 

zien erop toe dat in Utrecht terughoudend gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid.  

• Door coronamaatregelen is de integratie van veel inburgeraars gestagneerd, omdat examens zijn 

uitgesteld, taallessen alleen online worden aangeboden en sociale interactie is weggevallen. De 

lening van mensen die inburgeren is vaak onvoldoende om extra lessen i n t e k o p e n . Wi j z o e k e 

n , i n o v e r l e g me t i n b u r g e r a a r s e n taalaanbieders, naar mogelijkheden voor extra lessen 

en begeleiding.  

• Een deel van de huidige groep mensen die in Utrecht inburgeren, beschikt nog over te weinig 

taalvaardigheden om volwaardig te kunnen meedoen in de samenleving. We onderzoeken, in 

navolging van de pilots Zelfstandigheidsroute bij inburgering (Z-route), hoe we deze groep meer 

ondersteunen kunnen. 

 

Amendement:  

We blijven ons hard maken voor het welzijn van kind en jonge mensen die gevlucht zijn, die samen 

met ouders of als alleenstaande minderjarige in Utrecht een veilig thuis zoeken. Ieder kind heeft 

recht op een nieuwe goede start  om het beste uit zichzelf te halen. De gemeente zorgt voor extra 

begeleiding bij deze groep en biedt op maat alle hulp die nodig is. 

Toelichting: 
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Gedramatiseerd door het vluchten komen jonge mensen die gevlucht zijn aan in onze stad, met 

ouders die zelf ook de weg moeten zien vinden in een geheel nieuw land en systeem. En vaak zelfs 

zonder ouders komen ze aan als alleenstaand minderjarigen. Oog hebben voor het welzijn van deze 

kinderen en jongeren, en begeleiding bieden op maat is van grote waarde voor hun verdere 

ontwikkeling in hun nieuwe thuisland. Ik spreek uit persoonlijke levenservaring, maar ook in 

gesprekken met organisaties komt dit naar boven. Hulp aan deze groep vraagt om een andere type 

zorg en ondersteuning dan voor volwassenen. Eerste stap is hen zien en dit erkennen. We moeten als 

GroenLinks ons hier voor hard maken. En de gemeente aanjagen ook voor deze meer kwetsbare 

groep specifieke aandacht te hebben en passende zorg bieden.  

 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De amendementencommissie adviseert dit amendement over te nemen.
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Amendement nummer: 21 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 46 

Indiener(s): Tom van den Nieuwenhuijzen 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

We richten de openbare ruimte zo in dat deze inclusief is voor iedereen en niet beperkend. Dat doen 

we bij het aanleg van nieuwe openbare ruimte en wordt de basis in de reguliere onderhoudscycli. 

Toelichting: 

Het is in veel straten heel lastig om met een rolstoel of kinderwagen gebruik te maken van het 

trottoir. Het trottoir is op veel plekken erg smal (vooral in de binnenstad), staat vol met 

straatmeubilair, borden van winkels, uitstallingen, terrassen en geparkeerde fietsen. Daarmee is de 

straat niet ingericht voor iedereen, maar alleen voor mensen die makkelijk ter been zijn. Ruimte voor 

de voetganger en de fietser betekent de openbare ruimte zo inrichten dat zij ook overal de ruimte 

hebben. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement omdat in lijn is met het 

verkiezingsprogramma en een verrijking is.
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Amendement nummer: 30 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 46 

Indiener(s): Daan van der Burgh 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Sinds de coronacrisis zijn grotere delen van de Oudegracht in het centrum van Utrecht overdag alleen 

bestemd voor voetgangers. We behouden dit uitgebreide voetgangersgebiedin de binnenstad.Aan de 

randen ervan zorgen we voor aantrekkelijke fietspaden en voldoende fietsparkeerplekken.Utrechters 

die in het voetgangersgebied wonen, kunnen een ontheffing krijgen zodat zij met hun fiets bij hun 

woning kunnen komen. 

Amendement:  

Sinds de coronacrisis zijn grotere delen van de Oudegracht in het centrum van Utrecht overdag alleen 

bestemd voor voetgangers. We behouden dit uitgebreide voetgangersgebiedin de binnenstad.Aan de 

randen ervan zorgen we voor aantrekkelijke fietspaden en voldoende fietsparkeerplekken.Utrechters 

die in het voetgangersgebied wonen, kunnen een ontheffing krijgen zodat zij met hun fiets bij hun 

woning kunnen komen. 

Mensen met een beperking die wel kunnen fietsen, maar slecht ter been zijn geven we een 

ontheffing om in het voetgangersgebied te fietsen en parkeren. 

Toelichting: 

Mensen met een fysieke beperking moeten gelijkwaardige mogelijkheden hebben om zich door de 

stad te bewegen. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 31 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 47 

Indiener(s): Daan van der Burgh 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We willen trappen naar de treinperrons van Utrecht Centraal vanaf de Moreelsebrug, de 

voetgangers- en fietsbrug over de perrons en treinsporen, om de drukte op het treinstation te 

spreiden. 

Amendement:  

We willen trappen naar de treinperrons van Utrecht Centraal vanaf de Moreelsebrug, de 

voetgangers- en fietsbrug over de perrons en treinsporen, om de drukte op het treinstation te 

spreiden. De mogelijkheid voor liften laten we onderzoeken. 

Toelichting: 

Niet iedereen kan de trap gebruiken. Het is echter niet helder of liften aan de huidige brug 

toegevoegd kunnen worden. Daarom wil ik graag dat onderzocht wordt of het haalbaar is. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 83 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 46 

Indiener(s): Thijs Weistra 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Het streven is jaarlijks minimaal 2 procent van de parkeerplekken op straat om te zetten in een plek 

voor de buurt.  

Amendement:  

We gaan jaarlijks 1 % van de parkeerplaatsen omzetten in een plek voor de buurt.  

Toelichting: 

Het beleid was 2% in totaal; nu is besloten 1% per jaar. Dat is al een forse stap. Met 2% per jaar gaan 

we harder dan haalbaar lijkt. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om met dit amendement in te stemmen. 
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Amendement nummer: 84 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 49 

Indiener(s): Thijs Weistra 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

De Noordelijke Randweg Utrecht moet grondig worden heringericht. We zorgen dat 

daarmee de leefbaarheid in de naastgelegen wijk Overvecht verbetert, met 

minder geluidsoverlast en fijnstof en meer toegankelijke en veilige fiets- en 

wandelroutes naar het groene Noorderpark aan de overkant van de weg. 

Amendement:  

Bij de plannen voor de vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht zorgen we dat de 

leefbaarheid in de naastgelegen wijk Overvecht verbetert, met minder geluidsoverlast en fijnstof en 

meer toegankelijke en veilige fiets- en wandelroutes naar het groene Noorderpark aan de overkant 

van de weg. 

Toelichting: 

We willen niet mee in het frame dat de herinrichting (een middel) per se nodig is. Het doel staat hier 

voorop: een betere leefbaarheid van de wijk Overvecht. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen omdat het benaddrukt 

waarom GroenLinks wil investeren in Overvecht. Het doel blijft hierdoor centraal staan, ook wanneer 

een eventuele verbreding van de Noordelijke Ring ter discussie komt te staan.
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Amendement nummer: 86 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 49 

Indiener(s): Thijs Weistra 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

Het Ledig Erf richten we echt in als ‘erf’ door er een pleintje van te maken dat de Ooster- en 

Westerkade verbindt met de binnenstad, waar mensen kunnen genieten van de mooie omgeving op 

een bankje of een terras, en waar voetgangers en fietsers welkom zijn, en gemotoriseerd verkeer 

alleen met een bestemming in de buurt.’ 

Toelichting: 

Belangrijke locatie, waar aankomende raadsperiode een beslissing over gemaakt zal worden. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen omdat het duidelijkheid 

biedt over welke inrichting van het Ledig Erf GroenLinks voor ogen heeft.
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Amendement nummer: 87 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 56 

Indiener(s): Thijs Weistra 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Fietsroutes maken we, met behulp van markeringen, ook geschikt voor wandelen en hardlopen. 

Amendement:  

Fietsroutes maken we, met behulp van markeringen, ook geschikt voor wandelen en hardlopen waar 

dat veilig kan. 

Toelichting: 

Goed om te verduidelijken dat veiligheid wel een randvoorwaarde is. Daar zal niet overal aan voldaan 

worden. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie ontraadt dit amendement omdat veiligheid altijd een belangrijk aspect 

is bij het inrichten en gebruik van wegen. Dat is hier niet anders. De Amendementencommissie vindt 

het voorstel daarom geen toegevoegde waarde hebben.
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Amendement nummer: 88 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 45 

Indiener(s): Daan van der Burgh 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

GroenLinks kiest voor een stad die gebouwd is voor mensen en niet voor machines.Voetgangers en 

fietsers moeten letterlijk en figuurlijk voorrang krijgen;op steeds meer plekken is de auto ‘te gast’. 

Dat is gezonder, veiligeren kost veel minder ruimte.Op deze manier komt er ruimte op straat vrij voor 

natuur, voor spelen, voor sporten en voor ontmoeten. 

Amendement:  

GroenLinks kiest voor een stad die gebouwd is voor mensen en niet voor machines. Voetgangers en 

fietsers moeten letterlijk en figuurlijk voorrang krijgen;op steeds meer plekken is de auto ‘te gast’. 

Hierbij kiest GroenLinks voor alle voetgangers en fietsers. Dus ook voor voetgangers en fietsers die 

minder behendig zijn en zich met aangepaste middelen, zoals rollators en handbikes, voortbewegen. 

Dat is gezonder, veiliger en kost veel minder ruimte.Op deze manier komt er ruimte op straat vrij 

voor natuur, voor spelen, voor sporten en voor ontmoeten. 

Toelichting: 

Hoewel het vanzelfsprekend lijkt, is het verkeer in Utrecht niet inclusief. Dus lijkt het me logisch om 

te benoemen dat wij dit voorstaan. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met het amendement omdat het het 

verkiezingsprogramma concretiseert en inhoudelijk verrijkt.
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Amendement nummer: 89 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 46 

Indiener(s): Daan van der Burgh 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Sinds de coronacrisis zijn grotere delen van de Oudegracht in het centrum van Utrecht overdag alleen 

bestemd voor voetgangers. We behouden dit uitgebreide voetgangersgebied in de binnenstad.Aan 

de randen ervan zorgen we voor aantrekkelijke fietspaden en voldoende 

fietsparkeerplekken.Utrechters die in het voetgangersgebied wonen, kunnen een ontheffing krijgen 

zodat zij met hun fiets bij hun woning kunnen komen. 

Amendement:  

Sinds de coronacrisis zijn grotere delen van de Oudegracht in het centrum van Utrecht overdag alleen 

bestemd voor voetgangers. We behouden dit uitgebreide voetgangersgebied in de binnenstad.Aan 

de randen ervan zorgen we voor aantrekkelijke fietspaden en voldoende 

fietsparkeerplekken.Utrechters die in het voetgangersgebied wonen, kunnen een ontheffing krijgen 

zodat zij met hun fiets bij hun woning kunnen komen. 

Fietsparkeerplekken maken we toegankelijk voor aangepaste fietsen, zoals driewielfietsen en 

handbikes. 

Toelichting: 

Momenteel hebben veel fietsenstallingen trappen als toegang. Dat is niet te doen voor een 

driewieler of handbike. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met het amendement omdat het het 

verkliezingsprogramma concretiseert en inhoudelijk verrijkt.
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Amendement nummer: 154 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 46 

Indiener(s): Nick van Santen 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

We maken afspraken met zogehete 'flitsbezorgdiensten'. De tijdsdruk die zij op hun bezorgers leggen 

zorgt voor onveilige situaties in het verkeer. Zeker omdat zij gebruik maken van het fietspad en hier 

vaak met hoge snelheid over fietsen. We verbieden dit soort diensten om de '10 minuten' bezorging 

door te voeren om de veiligheid van bezorgers en andere verkeersgebruikers te vergroten. 

Toelichting: 

Dit soort bezorgdiensten komen ook in Utrecht steeds vaker voor en de verwachting is dat dit blijft 

groeien. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden zodat de veiligheid van bezorgers en 

andere weggebruikers voorop staat. Dat gaat niet als bezorgers gevaarlijke capriolen moeten 

uithalen om maar binnen die 10 minuten te blijven. Goede afspraken en regels hierover maken is 

cruciaal en mag dan ook niet ontbreken in het verkiezingsprogramma. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om voor dit amendement in te stemmen omdat het gaat 

over veiligheid voor alle verkeersdeelnemers.
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Amendement nummer: 24 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 47 

Indiener(s): Ischa Klaassen en Leroy Lucas 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We blijven ons inzetten voor informatiebordjes of QR-codes bij straatnamen met een  

verwijzing naar het koloniaal verleden, om bewustwording te creëren over deze zwarte  

bladzijde uit onze geschiedenis. We ondersteunen hiertoe ook initiatieven zoals de  

Bitter Zoeteroute in Lombok.  

•We willen het gesprek met de stad aangaan over de toekomst van de bestaande koloniale  

straatnaambordjes, met het doel een keuze te maken: het verwijderen van deze  

straatnaamborden en beelden uit het straatbeeld of het erkennen van de geschiedenis door  

de daden te blijven benoemen. 

Amendement:  

We zetten ons in om koloniale straatnaambordjes en koloniale beelden uit het straatbeeld te 

verwijderen en te vervangen voor de namen van vrijheidsstrijders tegen het kolonialisme.  

Daarnaast willen we bewustwording creëren over deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis door 

informatiebordjes of QR codes te plaatsen die aangeven wat de voormalige koloniale naam van de 

straat was, en de geschiedenis daarachter. 

We ondersteunen hiertoe ook initiatieven zoals de Bitterzoete route in Lombok.  

 

Toelichting: 

Gesprekken met de stad over de koloniale straatnamen zijn al uitgebreid gevoerd, het is tijd om als 

GroenLinks de volgende stap te zetten, en de namen ook echt te veranderen. Veel van deze koloniale 

straatnamen zijn gegeven rond 1900, in een tijd dat nationalisme en kolonialisme op hun hoogtepunt 

waren. In een tijd toen de stemmen van gemarginaliseerde groepen, stemmen van inwoners van de 

koloniën, niet gehoord werden. Deze straatnamen verheerlijkten koloniale machthebbers die 

namens Nederland grove schendingen begingen van de mensenrechten. 

Zo is de J.P.Coenstraat vernoemd naar een man die de gehele bevolking van de Banda-eilanden heeft 

uitgeroeid ten bate van de Nederlandse handelsbelangen. Deze genocide van Coen koste aan meer 
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dan tienduizend mensen het leven. Ook martelpraktijken en andere misdaden waren hem niet 

vreemd.  

De Van Heutszstraat iets verderop is vernoemd naar een man die verantwoordelijk was voor 

meerdere massamoorden op de bevolking van Aceh waarbij duizenden doden vielen, waaronder het 

beruchte bloedbad van Kuta Reh, waarbij 561 mensen afgeslacht werden. 

De Daendelsstraat dan is vernoemd naar de man die de Grote Postweg liet aanleggen op Java, 

waarbij 12.000 dwangarbeiders de dood vonden. Daendels verplichtte elke inheemse heerser langs 

de geplande route om arbeiders te mobiliseren om aan de weg te werken. Er werden 

productiedoelen vastgesteld en als deze doelen niet werden gehaald, werden de verantwoordelijke 

inheemse heerser en zijn arbeiders gedood. Hun hoofden werden in de bomen langs de weg 

gehangen. 

Johannes Camphuys en Maetsuyker zorgden voor een grote uitbreiding van de slavernij in 

Nederlands-Indië. Abel Tasman was niet alleen een ontdekkingsreiziger, maar plunderde tijdens zijn 

reizen ook o.a. de Filipijnen.  

Deze koloniale straatnamen dragen een geschiedenis met zich mee van ernstige misdaden tegen de 

menselijkheid, waaronder slavernij, marteling, uitbuiting en genocide. Het feit dat deze misdadigers 

nog steeds geëerd worden met straatnaambordjes is een schande voor onze stad.  

Het veranderen van deze straatnamen is niet het ontkennen of veranderen van de geschiedenis: het 

is een stap in het afrekenen met de ophemeling van ons koloniale verleden. Het is een stap richting 

ons rekenschap geven van onze geschiedenis. 

Het voornaamste argument hiertegen lijkt te zijn dat de straatnamen verwijderen juist de 

geschiedenis zou verbergen, terwijl het belangrijk is om deze zwarte pagina uit onze geschiedenis te 

blijven benoemen. Er is echter geen sprake van een tegenstelling tussen het verwijderen van 

problematische straatnamen en het erkennen van de geschiedenis. In tegendeel: het vervangen van 

de koloniale straatnamen voor de namen van vrijheidsstrijders tegen het kolonialisme brengt een 

deel van onze geschiedenis onder de aandacht dat nu nog sterk onderbelicht is.  

Vrijheidsstrijders als Kartini, Diponegro, Cut Nyak Dhien, Anton de Kom, Tula of Dewi Sartika 

verdienen veel meer aandacht, zichtbaarheid en eerbetoon. Dit is daarvoor bij uitstek een kans. Als 

we bovendien informatiebordjes of QR codes ophangen op de plekken van de oude namen, met 

informatie over de geschiedenis van J.P.Coen, Daendels, Maetsuyker of Van Heutsz, dan blijft ook die 

kant van de geschiedenis zichtbaar. 

Deze verandering kan ook aanleiding zijn voor verdere gesprekken, discussies en activiteiten rondom 

ons koloniale verleden, zoals ook de Bitterzoete Route dat is.  

 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 
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De amendementencommissie is het eens met het voorstel omdat een straatnaam een eervol iets 

moet zijn. De commissie vindt dat het voorstel voldoende waarborgt dat we  de verhalen uit de 

geschiedenis blijven vertellen. Daarnaast zullen we juist ook nieuwe verhalen gaan vertellen door de 

kant van de geschiedenis van de vrijheidsstrijders te belichten.
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Amendement nummer: 15 

Hoofdstuk: 11. Veilige stad 

Pagina: 50 

Indiener(s): Jan van Casteren, Rogier Plas, Rogier Huurman, David Oude 
Wesselink 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We stellen een lokaal coördinator dataverzameling aan om de privacy van Utrechters te beschermen 

en illegale datahandel te bestrijden. 

Amendement:  

We breiden het mandaat van de Functionaris Gegevensbescherming uit. We vragen de functionaris 

om ook breder dan de gegevens die worden verzameld door de gemeente, voor de privacy van 

Utrechters op te komen. 

Toelichting: 

De lokaal coördinator dataverzameling bestaat al, dit is de FG (Functionaris Gegevensbescherming). 

Het wettelijk mandaat van een FG spitst zich toe op gegevens die worden verzameld door de 

gemeente zelf. Wij stellen daarom voor het mandaat uit te breiden naar het toezien op de privacy 

van Utrechters, ook als dit gegevens betreft die niet direct door de gemeente worden verzameld. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Verheldert hoe we privacy van Utrechters beter gaan bewaken.
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Amendement nummer: 70 

Hoofdstuk: 13. Ruimte voor kunst en creativiteit 

Pagina: 60 

Indiener(s): Melody Deldjou Fard 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Makers moeten gelijke kansen krijgen: mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en tentoon te 

stellen en een eerlijke beloning voor hun werk. We stellen dit als voorwaarde voor subsidiëring. 

Amendement:  

Wie werkt moet fatsoenlijk betaald worden. We blijven ons hard maken voor een eerlijke beloning in 

de culturele sector. Fair practice code blijft bestaan als een subsidie voorwaarde. Gemeente maakt 

hiervoor extra middelen vrij. 

Toelichting: 

De tekst klopt nu niet. Gelijke kansen en fairpractice hebben niks met elkaar te maken. Fairpractice 

code gaat over eerlijke beloning van mensen.  

Het onderwerp eerlijke beloning is zeer relevant en urgent. Werkenden in deze sector worden al 

jaren te vaak onder betaald. Mensen leven in deze sector daardoor soms zelfs onder armoede grens. 

Er is een code ontstaand wat ervoor zorgt dat eerlijke beloning de norm wordt. In Utrecht moeten 

we de eis blijven voortzetten als een subsidie voorwaarde. En ook moet de gemeente met de sector 

kijken wat meer nodig is om dit knelpunt financieel op te lossen. Rotterdam maakte recent 

structureel 2,75 miljoen euro vrij om mensen eerlijk te kunnen betalen in de culturele sector. Als 

GroenLinks kunnen we ons hier ook voor hard maken. En moeten we ons hierover uitspreken. Ieder 

mens moet fatsoenlijk betaald worden, ook als ze werken in de cultuur sector.  

Hierbij amendement: "Wie werkt moet fatsoenlijk betaald worden". 

 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 71 

Hoofdstuk: 13. Ruimte voor kunst en creativiteit 

Pagina: 60 

Indiener(s): Melody Deldjou Fard 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

De coronasteun aan culturele instellingen, voorzieningen en makers moet worden voortgezet zolang 

dat nodig is. 

Amendement:  

Het derde bolletje wordt als volgt: De coronasteun aan culturele instellingen, voorzieningen, makers 

en culturele zzp’ers moet worden voortgezet zolang ze dat nodig hebben. 

Toelichting: 

De culturele sector zit al jaren in een kwetsbare positie, mede door de bezuinigingen van kabinet 

Rutte1. En nu in deze pandemie een van de hardst geraakte sectoren.  

Een op drie van werkenden in de culturele sector is een zzp’er.  

De coronacrisis heeft de extra kwetsbare positie van zzp’ers in culturele sector pijnlijk blootgelegd. 

De steunmaatregelen zijn niet toereikend gebleken voor zzp’ers en de kloof tussen zzp’ers en 

werknemers in de culturele sector is vergroot. 

De Boekmanstichting stelt vast in haar recente onderzoek “Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund” dat 

overheidssteun voor de cultuursector onvoldoende bij zzp’ers in deze sector terecht is gekomen. 

Culturele instellingen landelijk 55% hebben bezuinigd op zzp’ers in de sector, waarna een kwart van 

de zzp’ers onder het minimuminkomen terecht kwam en de helft de culturele sector verlaten heeft, 

aldus de Raad voor Cultuur. Dit moet anders: we willen een eerlijkere verdeling. 

Dus OOK noodsteun aan culturele zzp’ers en makers. Zolang ze dat nodig hebben. 

Hierbij amendement: " Ook noodsteun voor makers en culturele zzp'ers ". 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 96 

Hoofdstuk: 13. Ruimte voor kunst en creativiteit 

Pagina: 59 

Indiener(s): Werkgroep Cultuur 

Soort:  

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We pleiten voor een (her)waardering van de Utrechtse kunst- en cultuursector. Corona heeft 

ingrijpende gevolgen gehad, ook voor de culturele sector in Utrecht. We helpen deze herstellen en er 

sterker uit te komen, door lokaal in kunst en cultuur te blijven investeren. In alle vormen van kunst 

en cultuur, in de binnenstad en de wijken, in nieuwe stadsdelen en bestaande buurten, in 

professionals, amateurs en publiek, in interactie en experiment, in ruimtes waar je kunst kunt 

opzoeken en plekken waar je er onverwacht tegenaan loopt.  

Amendement:  

We pleiten voor een (her)waardering van de Utrechtse kunst- en cultuursector. De intrinsieke 

waarde staat voorop. Corona heeft ingrijpende gevolgen gehad, ook voor de culturele sector in 

Utrecht. We helpen deze herstellen en er sterker uit te komen, door lokaal in kunst en cultuur te 

blijven investeren. In alle vormen van kunst en cultuur, in de binnenstad en de wijken, in nieuwe 

stadsdelen en bestaande buurten, in professionals, amateurs en publiek, in interactie en experiment, 

in ruimtes waar je kunst kunt opzoeken en plekken waar je er onverwacht tegenaan loopt.  

Toelichting: 

Bij de herwaardering van kunst vinden we het belangrijk de intrinsieke waarde van kunst en cultuur 

voorop te zetten. Te vaak wordt verwezen naar de economische en sociale waarde van kunst en 

cultuur. Natuurlijk speelt dat ook een belangrijke rol, maar kunst en cultuur vinden we bovenal 

belangrijk om de kunst en de cultuur zelf. L’art pour l’art! 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement. 
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Amendement nummer: 102 

Hoofdstuk: 13. Ruimte voor kunst en creativiteit 

Pagina: 61 

Indiener(s): Werkgroep Cultuur 

Soort: Verwijdering 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Wij stimuleren kleinschalige initiatieven in de ondergrondse muziekcultuur. Hiermee krijgen wij een 

sterkere muziekinfrastructuur die aansluit bij de hedendaagse behoeftes van de stad.  

Amendement:  

Wij stimuleren kleinschalige initiatieven in de muziekcultuur. Hiermee krijgen wij een sterkere 

muziekinfrastructuur die aansluit bij de hedendaagse behoeftes van de stad.  

Toelichting: 

Het woord ondergronds voegt niets toe. Wat houdt het in? En bovengrondse initiatieven worden niet 

gestimuleerd? Het voortbestaan van dB’s is inmiddels al gerealiseerd en behoort in onze ogen niet 

tot de nachtcultuur. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

We willen expliciet onze intentie uitspreken om ook informele initiatieven te steunen die misschien 

nog geen vorm hebben gekregen in een vereniging, collectief of andere organisatie. Daarom is 

gekozen om het woord “ondergronds” te gebruiken. In de rest van het hoofdstuk is duidelijk 

uitgesproken dat culturele instellingen op ons kunnen rekenen: “bovengrondse initiatieven” worden 

dus wel degelijk gestimuleerd.  

De feitelijke correctie dat dB’s al kan voortbestaan, nemen we over en zullen we aanpassen in het 

programma.  
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Amendement nummer: 17 

Hoofdstuk: 14. Samen maken we de stad 

Pagina: 65 

Indiener(s): Jan van Casteren, Rogier Plas, Rogier Huurman, David Oude 
Wesselink 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Het gebruik van technische middelen mag mensen niet uitsluiten en hun vrijheid niet aantasten. Wij 

willen dat aanvragen bij de gemeente niet alleen digitaal maar ook telefonisch of aan het loket 

gedaan kunnen worden. 

Amendement:  

Het gebruik van technische middelen mag mensen niet uitsluiten en hun vrijheid niet aantasten. Wij 

willen dat aanvragen bij de gemeente niet alleen digitaal maar ook telefonisch of aan het loket 

gedaan kunnen worden. Daarnaast willen we hulp bieden bij digitale aanvragen. 

Toelichting: 

- 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 19 

Hoofdstuk: 14. Samen maken we de stad 

Pagina: 65 

Indiener(s): Jan van Casteren, Rogier Plas, Rogier Huurman 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

De gemeente Utrecht moet duidelijk maken waar Utrechters terecht kunnen met al hun vragen en 

klachten over gemeentelijke digitale zaken; ook als de gemeente zaken heeft uitbesteed of data 

verwerkt binnen samenwerkingsverbanden. 

Toelichting: 

Een centraal aanspreekpunt voor al het digitale is anno 2021 onmisbaar. Dit biedt Utrechters de 

gelegenheid mee te denken over digitale oplossingen, vragen te stellen en zicht te houden op de 

verwerking van hun eigen gegevens. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement.
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Amendement nummer: 34 

Hoofdstuk: 14. Samen maken we de stad 

Pagina: 63 

Indiener(s): Jan van de Venis 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Voorstel nieuw punt 

Amendement:  

We erkennen ook de link tussen mensenrechten, duurzame ontwikkeling en een schoon en gezond 

leefmilieu. Voor ons en voor toekomstige generaties. We nemen de rechten en belangen van 

toekomstige generaties actief mee in Utrecht, zowel op de groene als de inclusie kant van 

duurzaamheid, en willen dat een lokale commissaris voor Toekomstige Generaties hun rechten 

bewaakt en representeert in Utrecht. 

Toelichting: 

Een verplichting en overduidelijk op grond van jurisprudentie van het EVRM en de Hoge Raad 

(Urgenda en Shell zaak). In VN verband wordt mogelijk in september 2021 al het mondiale recht op 

een schoon en gezond leefmilieu wereldwijd erkend (> 100 landen hebben dit al erkend - NL nog 

niet). Helemaal in lijn met TK 2021 programma: erkenning van deze rechten en we nemen ze voor 

Utrechters mee. Daarbij een eigen instituut/plek zodat de belangen van toekomstige generaties 

worden mee genomen. Utrecht loopt vanaf nu voorop op de link mensenrechten en milieu en op 

met het meenemen van de belangen van toekomstige generaties. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor het amendement te stemmen. 
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Amendement nummer: 74 

Hoofdstuk: 14. Samen maken we de stad 

Pagina: 62 

Indiener(s): Melody Deldjou Fard 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

De gemeente dient zelf het voortouw te nemen en het voorbeeld te zijn van een inclusieve stad. 

Daarom werken we toe naar een gemeentelijke organisatie die een afspiegeling is van de stad 

Utrecht.  

Amendement:  

Toevoegen: De gemeente ontwikkelt daartoe ook een ontwikkelingsprogramma om de doorstroom 

van diverse representatie vanuit lagere schalen te bevorderen. 

Toelichting: 

De 3 genoemde acties op dit pagina zijn al gaande in Utrecht.  

Voor een nieuw verkiezingsprogramma is het van belang als GroenLinks een mening te hebben over 

de knelpunten die nu bestaan. En ons laten horen over wat we willen. 

Laatste bolletje is te algemeen en sluit niet aan bij de huidige situatie in Utrecht.  

Gemeente blijkt wel min of meer divers te zijn, alleen nog niet in de top. Mensen met een divers 

achtergrond moeten ook kansen krijgen om hogerop te klimmen binnen de gemeentelijke 

organisatie. Ook op dat soort posities moeten we als samenleving bereid zijn zeggenschap en 

machtpositie te delen met elkaar en kansen creëren voor iedereen. Utrecht moet en kan zich 

hiervoor hard maken. En gemeente moet een goede voorbeeld geven. 

Bovendien blijken zwarte, bi culturele en vluchtelingen vrouwen door intersectionaliteit van 

uitsluiting mechanismen vaker achter te blijven. Voor groepen die het meer nodig hebben, moeten 

we ons blijven hard maken. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De amendementencommissie adviseert dit amenement over te nemen.
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Amendement nummer: 75 

Hoofdstuk: 14. Samen maken we de stad 

Pagina: 62 

Indiener(s): Melody Deldjou Fard 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We willen iedereen horen: Manieren van inspraak kunnen groepen uitsluiten. Wij willen dat de 

gemeente inclusief werkt, door inwoners op verschillende manieren naar hun ideeën te vragen. 

Daarbij moet de gemeente actief op zoek naar de mening van Utrechters die niet al uit zichzelf 

meedoen, bijvoorbeeld door samen te werken met verbindende personen in de wijken en inwoners 

te benaderen op een manier die bij hen past. 

• _We zijn trots op de traditie van kinderraden in alle Utrechtse wijken en op stadsniveau. De 

uitkomsten hiervan moeten in de gemeenteraad worden besproken, om de stad kindvriendelijk te 

maken. Jongeren gaan we op een soortgelijke manier een stem geven.  

• _Naast het instellen van jongerenraden doet Utrecht op ons initiatief een gooi naar de titel 

Europese Jongerenhoofdstad. In de plannen hiervoor gaat de gemeente aan de slag om de positie en 

betrokkenheid van alle Utrechtse jongeren te versterken. 

 

Amendement:  

We willen dat de gemeente de positie van meiden en vrouwen, en van feministen die in Utrecht 

strijden voor gelijkheid, verbetert en verankert. De gemeente zal zich inzetten om gendergelijkheid in 

het beleid meer te bevorderen. En de gemeente zal ook zich inzetten om in de Utrechtse 

samenleving de emancipatie aan te jagen, daarin duidelijk stelling te nemen, en initiatieven te 

ondersteunen en initiëren die de strijd voor gendergelijkheid versterken 

Toelichting: 

Op pagina 64 wordt aangegeven dat gemeente aan de slag moet om de positie en betrokkenheid van 

alle Utrechtse jongeren te versterken. Utrecht is een jonge stad met veel partijen in de 

gemeenteraad die zich hard maken voor de positie van jongeren. Dat is een prachtige zaak en moet 

zeker blijven bestaan.  

Ik mis echter wel in de Utrechtse politiek aandacht voor feminisme en versterken rechten en positie 

van Utrechtse meiden en vrouwen. Dit terwijl we een stad zijn met een grote populatie meiden en 

vrouwen. En er veel draagvlak is voor dit onderwerp vanuit de stad. 

GroenLinks heeft altijd geknokt voor emancipatie. Onder andere voor betere vertegenwoordiging 

van vrouwen, LHBTI+-rechten en fundamentele burgerrechten voor iedereen. Ook nu moeten we 

daarmee door gaan, want er zijn nog genoeg belemmerende structuren te doorbreken. Wij moeten 

blijven strijden ervoor totdat iedereen mee kan doen. 
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In onze samenleving zijn nog steeds de kansen niet altijd eerlijk verdeeld en is bestaanszekerheid niet 

voor iedereen vanzelfsprekend. Spreiding van macht, kennis en inkomen tussen man en vrouw, jong 

en oud, arm en rijk helpen hierbij en zijn het antwoord op onrechtvaardigheid. We moeten aandacht 

hebben voor alle groepen die in de samenleving meer achter blijven, door gecreëerde 

machtsstructuren.  

Zo krijgen vrouwen nog steeds minder betaald voor precies hetzelfde werk. Vrouwen zijn veel vaker 

slachtoffer van seksueel geweld. Slechts 62 procent van de vrouwen is economisch zelfstandig, 

tegenover ruim 80 procent van de mannen. Door sexting worden jonge meisjes onder druk gezet of 

uitgesloten. Mannen zijn oververtegenwoordigd in leidinggevende functies, waardoor zij hun 

stempel onevenredig zwaar drukken op de besluitvorming.  

Vrouwen delven het onderspit als we 'genderneutraal' beleid maken. Bewustwording is de eerste 

stap. Vervolgens moeten we bewust gender-sensitief zijn bij het maken van keuzes en het 

ontwikkelen van lokaal beleid. GroenLinks moet zich hard maken voor versterken rechten en positie 

van meiden en vrouwen in Utrecht. Er is veel werk te doen. Denk aan gendersensitief gemeentelijk 

beleid waar ook vrouwen worden gezien, of denk aan versterken van feministische organisaties en 

netwerken die na de landelijke bezuinigingen van VVD steeds meer en meer uit beeld verdwijnen. 

Ook in Utrecht moet, netals Amsterdam en andere steden, meer concrete aandacht komen voor 

vrouwenrechten &feminisme.  

Middels dit amendement vraag ik aandacht voor dit belangrijk onderwerp.  

Als GroenLinks hebben we in dit raadtermijn hier al stappen in gezet, en het is tijd voor verder 

doorpakken met een links en feministisch geluid ook in ons programma.  

Hierbij graag amendement: "Versterken rechten en positie vrouwen & feminisme". 

 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert voor dit amendement te stemmen.
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Amendement nummer: 145 

Hoofdstuk: 14. Samen maken we de stad Mede-indiener Leroy Lucas 

Pagina: 63 

Indiener(s): Ischa Klaassen & Leroy Lucas 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

De gemeente dient zelf het voortouw te nemen en het voorbeeld te zijn van een inclusieve 

stad. Daarom werken we toe naar een gemeentelijke organisatie die een afspiegeling is 

van de stad Utrecht. 

Amendement:  

Om dit te bereiken stellen we een quotum in op culturele diversiteit voor alle niveaus van de 

gemeentelijke organisatie'. 

Toelichting: 

Het is goed dat GroenLinks streeft om de gemeentelijke organisatie een goede afspiegeling te laten 

zijn van de stad. Wij vinden het echter belangrijk dat er ook expliciet beleid gemaakt wordt om dit te 

bereiken. Een quotum is hiertoe het enige aantoonbaar werkende middel.  

36% van de Utrechters heeft een migratie achtergrond. Het is ons streven dat de gemeente hier een 

goede afspiegeling van is, en in de toekomst een vergelijkbaar percentage biculturele Utrechters in 

dienst heeft. Belangrijk daarbij is wel dat deze diversiteit ook in de hogere regionen van de 

gemeente, schaal 10 en hoger, vorm krijgt. Juist in de hogere schalen van beleidsmakers is het van 

fundamenteel belang om mensen van verschillende achtergronden aan te stellen. 

Een quotum instellen om dit te bereiken sluit aan bij het advies van de SER uit 2019 en de VN 

duurzaamheidsdoelstellingen. Diversiteitsquota hebben in verschillende Europese landen, zoals 

Noorwegen, Frankrijk, België en Italië al bewezen zeer effectief te zijn. Het succes valt niet te 

ontkennen: sinds het instellen van een quotum heeft Noorwegen bijvoorbeeld met meer dan 40 

procent meer vrouwen in de functie van commissaris dan eender welk ander Europees land. 

Uit onderzoek blijkt dat quota duidelijk positieve gevolgen hebben. Het voornaamste effect is dat er 

direct en op de korte termijn meer diversiteit ontstaat. Daarbij leren de ervaringen van andere 

landen dat over het algemeen de weerstand tegen quota groter is in landen waar deze niet van 

kracht zijn dan waar dit wel zo is. Onder directeuren van Noorse bedrijven heeft angst van vóór het 

vrouwenquotum veelal plaatsgemaakt voor tevredenheid met een beter presterend bedrijf. 

Om deze redenen stellen wij voor om een diversiteitsquotum op te nemen in ons 

verkiezingsprogramma. 

Advies: 
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Instemmen 

Toelichting advies: 

De amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement. Een quotum is het 

enige dat aangetoond werkt om de diversiteit toe te laten nemen in organisaties. De 

amendementencommissie is erg ontzet over de lage percentages van culturele diversiteit op de 

gemeentelijke werkvloer, in alle lagen, maar vooral in de hogere schalen. Om de gemeente een 

afspiegeling te laten zijn van de stad, zijn wij het ermee eens dat een quotum het meest geschikte 

middel is.
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Amendement nummer: 156 

Hoofdstuk: 15. Investeer in de toekomst 

Pagina: 68 

Indiener(s): Egbert Wever 

Soort: Verwijdering 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

We handhaven de hondenbelasting. 

Amendement:  

Schrappen 

Toelichting: 

Overbodig om dit te melden. Bovendien zijn er ook veel argumenten tegen deze belasting zoals de 

kosten van de controle, dat voor andere dieren geen belasting wordt betaald en dat het voor armere 

mensen een flinke kostenpost is. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert tegen dit amendement te stemmen. Afstemming met 

amendement 44.
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Amendement nummer: 22 

Hoofdstuk: X. Schone en gezonde stad 

Pagina: 1 

Indiener(s): Victor Beumer 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

Door te werken aan een schone stad verkleinen we zo ook de sociale verschillen in  

Utrecht. 

 

Amendement:  

Door te werken aan een schone stad verkleinen we zo ook de sociale verschillen in  

Utrecht. 

We weten allemaal dat bomen in de stad bijdragen aan de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de 

stad, maar bomen verbeteren ook de luchtkwaliteit, ze bufferen geluid en verminderen hittestress. 

Dus GroenLinks zal zich inzetten om zoveel mogelijk bomen in de stad te planten. 

Toelichting: 

Er moeten meer bomen in steden worden geplant. De Tiny Forests zijn al een mooi doel (Tiny Forests 

hebben met name een sociale en participatieve functie). Bomen in steden leveren veel verkoeling 

door schaduw en actieve verdamping, bij gebruik van meer oorspronkelijke soorten en verschillende 

soorten tussen elkaar zal het een enorme ondersteuning zijn van de biodiversiteit waardoor 

problemen als van eikenprocessie rups vanzelf oplossen. Struiken en bomen zijn goede fijnstof 

afvangers (= HET grote probleem in een stad qua luchtkwaliteit). Bomen vangen regen af (zelfde 

pricipe als een bijdrage van een groen dak: een zekere hoeveelheid regen wordt heel tijdelijk 

opgevangen om daarna weer los te laten; deze vertraging verlicht de druk op het rioolsysteem en 

vermindert daardoor kans op wateroverlast). En niet onbelangrijk, bomen leggen CO2 vast. Eigenlijk 

zie ik in het hele programma nauwelijks terug dat we meer bomen in de stad zouden willen hebben. 

Ik zou zeggen: bomen, bomen, bomen! Goed voor klimaatadaptatie, een gezonde stad, leefbaarheid, 

biodiversiteit, en CO2-vastlegging. 

Volgens mij ligt er een nationale ambitie om 17 miljoen bomen te planten, laten we een deel van die 

planten in steden waar mensen er een direct profijt van hebben. De provincie Utrecht wil 600.000 

bomen planten, laten we als hoofdstad daar nu 10% voor onze rekening nemen: 60.000. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 
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Wij ontraden in te stemmen met dit amendement. Wij vinden dit geen logische plek om de 

toelichting over waarom bomen belangrijk zijn hier toe te voegen. Inhoudelijk zijn wij het eens met 

de tekst van het amendement, alleen zijn we van mening dat we dit in het hoofdstuk Groen 

voldoende omschrijven in de actiepunten.
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Amendement nummer: 98 

Hoofdstuk: X. Schone en gezonde stad 

Pagina: 0 

Indiener(s): Rachel Heijne 

Soort: Vervanging 

Categorie: 2 

 

Originele tekst: 

In nieuwbouwwijken plaatsen we geen houtkachels meer 

Amendement:  

In nieuwbouwwijken leggen we geen rookkanaal meer aan 

Toelichting: 

Het plaatsen van een houtkachel doet de bewoner zelf, bij de bouw van de wijk wil je dat er geen 

rookkanalen meer worden aangelegd. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert om in te stemmen met dit amendement omdat aanleggen 

van een rookkachel een permanentere oplossing is om te voorkomen dat mensen hout stoken.
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Amendement nummer: 51 

Hoofdstuk: 1. Groen Utrecht 

Pagina: 8 

Indiener(s): Arthur Oldeman (namens de werkgroep Groen en Stadsnatuur) 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 3 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

 

Natuur is in zichzelf waardevol. Gezonde natuur speelt een essentiële rol bij het beperken van 

klimaatverandering. Natuur verdient een stem en een eigen plek aan de onderhandelingstafel. We 

erkennen de principes van rechten voor de natuur en willen onderzoeken of we daadwerkelijk - net 

als in andere landen - de natuur rechten kunnen geven, bijvoorbeeld via rechtspersoonlijkheid aan 

Amelisweerd. 

We erkennen Ecocide, de (grootschalige) beschadiging, vernietiging of het verlies van natuur en 

ecosystemen en bewaken dit voor Utrecht. In Nederland en internationaal roepen we overheden, 

bedrijven en individuen die zich schuldig maken aan ecocide ter verantwoording. 

Toelichting: 

Na het punt over het tegengaan van de verbreding van de A27 voegen we dit toe. In lijn met het 

landelijke verkiezingsprogramma en vanwege het enorme belang van Amelisweerd voor Utrecht. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie adviseert in te stemmen met dit amendement. Het voorstel is in lijn 

met het landelijk verkiezingsprogramma. Het amendement is wel ingedeeld in categorie 3 omdat het 

vergaande consequenties kan hebben en daarom een gesprek op de ALV verdient voordat we hiertoe 

besluiten.
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Amendement nummer: 93 

Hoofdstuk: 5. Meer gelijkheid in de zorg 

Pagina: 28 

Indiener(s): Mirthe de Boer 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 3 

 

Originele tekst: 

Een goede gezondheid gaat gepaard met gezonde voeding. Wij hebben in Utrecht 

gezorgd voor een voedselagenda: overal waar de gemeentelijke agenda raakt aan voeding 

zet Utrecht nu in op gezond, duurzaam en betaalbaar. We gaan hiermee verder door 

bijvoorbeeld fruitbomen in de openbare ruimte te plaatsen en te werken aan gezonde 

voeding op school met het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst. 

Amendement:  

Een goede gezondheid gaat gepaard met gezonde voeding. Wij hebben in Utrecht 

gezorgd voor een voedselagenda: overal waar de gemeentelijke agenda raakt aan voeding 

zet Utrecht nu in op gezond, duurzaam en betaalbaar. We gaan hiermee verder door 

bijvoorbeeld fruitbomen in de openbare ruimte te plaatsen en te werken aan gezonde 

voeding op school met het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Ook zetten we in op 

voorlichting over verantwoord alcoholgebruik. 

Toelichting: 

Super goed dat er focus op preventie is in het programma. Ik zou graag ook beleid willen zien op 

verantwoord alcoholgebruik. Het drinken van alcohol kan op jonge leeftijd al vitale functies 

aantasten en bijvoorbeeld tot hersenbeschadiging leiden. Wanneer jongeren al vroeg beginnen met 

(regelmatig) drinken, dreigt bovendien op latere leeftijd een verhoogd risico op problematisch 

alcoholgebruik (Expertisecentrum Alcohol, Trimbos). Ondanks de leeftijdsgrens van 18 jaar maken te 

veel Nederlandse jongeren te vroeg kennis met alcohol. En dit leidt tot meer alcoholgebruik wanneer 

jongeren opgroeien, ook in de studententijd. Onderzoek laat zien dat bij 20% van de studenten 

sprake is van problematisch alcoholgebruik. Dit verhoogt op korte termijn de kansen op slechtere 

studieprestaties en op lange termijn de kans op uitval. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 
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Dit punt komt uitgebreider terug in het hoofdstuk veiligheid, maar omdat het raakvlakken heeft met 

voeding is het verstandig ook hier al te benoemen.
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Amendement nummer: 46 

Hoofdstuk: 6. Brede Welvaart 

Pagina: 33 

Indiener(s): Reinier Stroo 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 3 

 

Originele tekst: 

GroenLinks wil overgaan op een lokale circulaire economie, voor alle inwoners. We stimuleren 

sociaal, duurzaam en lokaal ondernemerschap. Dit zorgt voor een gevarieerder aanbod van 

ondernemingen in de stad. De stad is er voor iedereen en moet aantrekkelijk blijven om in te wonen, 

werken en vrije tijd door te brengen. We creëren daartoe een goede balans tussen levendigheid en 

leefbaarheid. 

Amendement:  

GroenLinks wil overgaan op een lokale circulaire economie die draait op duurzame energie, voor alle 

inwoners. We stimuleren sociaal, duurzaam en lokaal ondernemerschap. Dit zorgt voor een 

gevarieerder aanbod van ondernemingen in de stad. De stad is er voor iedereen en moet 

aantrekkelijk blijven om in te wonen, werken en vrije tijd door te brengen. We creëren daartoe een 

goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Om deze grote opgave te vervullen, is 

samenwerking van bewoners en organisaties in de stad noodzakelijk. De gemeente neemt daarin een 

actieve, regisserende rol. 

Toelichting: 

Door het hele concept programma lees je (gelukkig!) de wens toe te werken naar een sociale, 

duurzame/ circulaire stad en (lokale) economie, waarin zoveel mogelijk met duurzame energie 

gewerkt wordt en die vooral dienend is aan de bewoners i.p.v. andersom. Al die wensen samen zijn 

een enorme klus, die minder kans van slagen heeft als ze versnipperd worden aangepakt. Regie over 

alle aspecten die ik hierboven noem is nodig om de doelen een stap dichterbij te brengen. Die regie 

moet de gemeente nemen. Ik zie een samenwerkingsverband van verschillende afdelingen van de 

gemeente voor me, maar de precieze invulling lijkt me niet voor in het verkiezingsprogramma. 

N.B. Ik zou graag schrijven dat de gemeente op lokaal niveau aan structuurbeleid of industriepolitiek 

(of economiepolitiek) moet gaan doen, maar dat zijn termen van wat langer geleden dus dat bekt 

misschien niet lekker. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De richting is hetzelfde, maar dit amendement veronderstelt lokale groene industriepolitiek. 

Daarvoor hebben wij maar beperkte middelen bijvoorbeeld via de ROM. Stimuleren is realistischer 

dan een actieve regierol hierin.
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Amendement nummer: 9 

Hoofdstuk: 7. Duurzame stad 

Pagina: 37 

Indiener(s): Marinthe Bos 

Soort: Verwijdering 

Categorie: 3 

 

Originele tekst: 

We maken duidelijk waar je in Utrecht duurzame keuzes kunt maken door dergelijke initiatieven te 

stimuleren en onder de aandacht te brengen. 

Amendement:  

n.v.t. 

Toelichting: 

Een hoofdstuk dat zich richt op circulariteit beginnen met een onderdeel over consumeren vind ik 

onbegrijpelijk. Het laatste wat je wil is bewoners stimuleren om te consumeren, zelfs als het 

duurzaam is. Ik zou in deze subkop het woord consumeren ook verwijderen. Dekt de lading niet. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

De Amendementencommissie ontraadt in te stemmen met dit amendement. We hebben in het 

actiepunt bewust gekozen om het woord “consumeren” niet te gebruiken, maar in plaats daarvan 

het woord “keuzes maken” te gebruiken. Ook denken wij dat het niet verstandig is om het woord 

consumeren uit de titel te halen. Dit is simpelweg de term die verwijst naar dat wat we willen 

aankaarten. Daarbij komt dat het woord consumeren volgens de Van Dale gericht is op het gebruik 

van goederen en dus niet volledig om eenmalige aanschaf.
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Amendement nummer: 85 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 49 

Indiener(s): Thijs Weistra 

Soort: Vervanging 

Categorie: 3 

 

Originele tekst: 

Door de snelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur, kunnen ook fietsers gebruik gaan maken van 

de weg en zijn er oversteekplaatsen voor voetgangers mogelijk. Zo ontstaat een nieuwe snelle 

verbindingsroute voor fietsers en wandelaars. 

Amendement:  

Door de snelheid te verlagen naar 50 kilometer per uur stimuleren we doorgaand verkeer de ring te 

nemen en kunnen we de weg gelijkvloers en veel smaller maken, zodat er ruimte komt voor 

voetgangers, fietsers en groen, en waardoor de barrièrewerking en overlast afneemt. 

Toelichting: 

De Waterlinieweg zal een doorgaande weg blijven, zodat het een beter alternatief is dan sluipverkeer 

door woonwijken, en dan is 50km/u echt al heel ambitieus. Dit is de snelheid voor alle 

binnenstedelijke verbindingswegen. 

Advies: 

Ontraden 

Toelichting advies: 

Het is een afzwakking van het punt zoals dat nu in het programma staat. Bovendien willen we 

uiteindelijk dat overal in de stad 30 wordt gereden. Dat is beter voor milieu, volksgezondheid en 

verkeersveiligheid . 
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Amendement nummer: 160 

Hoofdstuk: 10. Voorrang voor fietsers en voetgangers 

Pagina: 47 

Indiener(s): Jasper Jonkers 

Soort: Verwijdering 

Categorie: 3 

 

Originele tekst: 

We leggen met tram- en metrolijnen een OV-ring aan rondom de stad. Zo kun je snel en comfortabel 

reizen van Kanaleneiland naar Lunetten of naar Overvecht en Leidsche Rijn, ook zonder dat je over 

het steeds drukker wordende treinstation Utrecht Centraal hoeft. We pakken eerst de OV-lijnen aan 

met naar verwachting het hoogste aantal reizigers. Ook kiezen we voor snelle aanleg van OV-lijnen 

naar gebieden waar veel nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. De OV-ring wordt zorgvuldig 

ingepast in de stad, in nauwe samenwerking met bewoners. We voorkomen dat de nieuwe 

tramlijnen zorgen voor barrières in de stad of voor aantasting van parken. 

én deze bijzin: "Zolang er nog geen hoogwaardige OV-ring is" 

Amendement:  

In plaats van in te zetten op enkele hoogfrequente verbindingen, wordt het netwerk in de breedte 

versterkt. Daarbij komt de nadruk te liggen op tangentiële lijnen, directe verbindingen tussen de 

wijken die niet via het Centraal Station rijden. Zo ontlasten we de drukste delen van het netwerk, en 

zijn reizigers tegelijk sneller op hun bestemming. Ook erkennen we het belang voor het 

sprinternetwerk voor snel reizen binnen de stad. GroenLinks zal zich inzetten om de geplande 

verslechteringen in dit netwerk tegen te gaan, en om te zorgen dat de doelstellingen van het 

Randstadspoor-project, iedere tien minuten een sprinter, gehaald worden. 

We zetten in op het behoud van ontsluitende, servicegerichte lijnen met minder reizigers. Zo blijft 

het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor hen die langs een drukke route 

wonen. Iedereen binnen de gemeente dient op loopafstand toegang te hebben tot fatsoenlijk 

openbaar vervoer. 

Toelichting: 

De OV-ring is een verschrikkelijk slecht uitgewerkt idee, en de afwijzing vanuit het rijk is niet meer 

dan logisch. Vervoerskundig raakt het kant noch wal: station Lunetten en de tramlijn vanuit 

Westraven zorgen alleen maar voor nog meer passagiers in de spitsrichting, waar toch al nauwelijks 

capaciteit meer over is. Dus de capaciteitsproblemen richting de Uithof worden niet opgelost. De 

oostelijke kant van de OV-ring, de huidige lijnen 10 en 11, zijn in de verste verte niet klaar voor HOV. 

In plaats van twee tangentiële verbindingen om te zetten in HOV, kan beter ingezet worden op het 

verbeteren van tangentiële verbindingen naar volwaardige stadslijnen over de héle stad, dus niet 

alleen deze twee trajecten. Een uitstekend voorbeeld hiervan is lijn 29. 

Advies: 
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Ontraden 

Toelichting advies: 

Het amendement bestaat uit twee delen. Het verwoordt een heel andere visie op de OV-ring dan in 

het programma staat. De Amendementencommissie stelt voor om aan de visie in het 

conceptprogramma vast te houden. Ook is het amendement een pleidooi voor het behoud van 

ontsluitende servicegerichte lijnen met minder rezigers.



1 
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Amendement nummer: 69 

Hoofdstuk: 11. Veilige stad 

Pagina: 53 

Indiener(s): Harm Bult 

Soort: Toevoeging 

Categorie: 3 

 

Originele tekst: 

- 

Amendement:  

Lachgasgebruik neemt toe in de stad, dit zorgt voor overlast en vervuiling zoals achtergelaten 

balonnen. Bovendien wordt lachgas vaak in het verkeer gebruikt en kan ernstige zenuwschade 

toebrengen. We gaan onderzoeken hoe lachgasgebruik beter in goede banen geleid kan worden in 

Utrecht, zodat gebruikers minder deelnemen aan het verkeer en veilig gebruik gestimuleerd wordt. 

Toelichting: 

We kunnen landelijk beleid gaan volgen als het gaat om lachgasgebruik, maar daarmee verdwijnt het 

niet uit de stad. De excessen nemen toe. Het is verstandig om als gemeente te onderzoeken hoe 

lachgasgebruik beter gereguleerd kan worden, zodat maatschappelijke schade teniet wordt gedaan. 

Advies: 

Instemmen 

Toelichting advies: 

Dit amendemente voegt expliciet lachgas toe als een onderwerp van aandacht in de stad. Veilig 

gebruik en verkeersveiligheid zijn daarin belangrijk.  


