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in te vullen door raadsgriffier

amendement letter:

datum indiening raad:

indiener:

agendapunt:

datum beraadslaging:

uitslag stemming:

dagtekening:

Amendement: VERGROENINGSAGENDA

Corsanummer:

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel:

GEMEENTEBEGROTING 2023-2026

Stellen het volgende amendement voor:

• Het instellen van een reserve vergroeningsagenda, voor o.a. het uitvoeren van het groenambitieplan en investeringen in 
klimaatadaptatie, versterken van natuur & biodiversiteit, circulariteit, een eventueel energiefonds, de warmtetransitie en duurzame 
energieprojecten;

Constaterende dat:

• Enschede voor grote opgaven staat om klimaatverandering zo veel mogelijk te voorkomen en tegelijk de gemeente bestendiger te 
maken tegen klimaat- en weersveranderingen die al plaatsvinden; 

• Enschede is gehouden aan nationale en internationale afspraken omtrent o.a. de transitie naar duurzame energiebronnen en het fors 
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen; 

• Enschede ook zichzelf als doel heeft gesteld om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn; 
• De natuur en biodiversiteit ook in onze gemeente onder grote druk staan door o.a. verdroging, gebruik van bestrijdingsmiddelen, 

stikstofuitstoot en verkleining van leefruimte voor veel dier- en plantensoorten; 
• Enschede, in verhouding met andere Nederlandse steden, erg slecht scoort als het gaat om hittestress; 
• De raad in december 2021 het groenambitieplan heeft vastgesteld, maar er in de begroting geen geld wordt vrijgemaakt hier 

uitvoering aan te geven; 
• “Groen en duurzaam Enschede” één van de vier strategische opgaven van onze gemeente is, maar wel de opgave met het kleinste 

budget;

Overwegende dat:

• Om Enschede ook in de toekomst gezond, leefbaar en aantrekkelijk te houden, forse investeringen nodig zijn in het vergroenen en 
verduurzamen van onze gemeente; 

• Er met o.a. het groenambitieplan al prachtige ideeën op tafel liggen die onze gemeente groener, aantrekkelijker, leefbaarder, 
gezonder en meer hittebestendig kunnen maken; 

• Vergroenen en verduurzamen ons minder vatbaar maakt voor de gevolgen van extremere weersomstandigheden en geopolitieke 
ontwikkelingen zoals de extreme stijging van energieprijzen; 

• We een strategische investeringsagenda hebben ingericht met als doel bij te dragen aan kwalitatieve groei en brede welvaart van 
onze gemeente, waarin de opgenomen projecten vooral zijn gericht op woningbouw en sociaal-maatschappelijke opgaven; 

• Vergroenen en verduurzamen van onze gemeente minstens van een vergelijkbaar belang is, maar financieel veel minder in onze 
begroting is geborgd en het daardoor te makkelijk aflegt tegen andere wensen en belangen; 

• Het daarom wenselijk is om naast de investeringsagenda ook een ‘vergroeningsagenda’ in te voeren, bedoeld voor o.a. 
investeringen in groen -zoals het groenambitieplan, klimaatadaptatie, versterken van natuur en biodiversiteit- en verduurzaming 
-zoals een lokaal energiefonds, de warmtetransitie en lokale energieprojecten; 

• Door de in de begroting opgenomen dotaties aan de strategische investeringsagenda te halveren en eenmalig €5 miljoen extra uit 
de algemene reserve te halen, kan de vergroeningsagenda deze raadsperiode met ruim €19 miljoen worden gevuld, terwijl onze 
weerstandsratio op peil blijft en de investeringsagenda met ruim €25 miljoen op het sterke niveau blijft dat we vorig jaar hadden 
voorzien;



Ter informatie:

Dit amendement heeft de volgende gevolgen voor de ontwikkeling van de weerstandsratio en de gerelateerde reserves.


Besluit:

• De volgende wijzigingen op te nemen in de Gemeentebegroting 2023-2026: 
– Het instellen van een “Reserve Vergroeningsagenda” voor o.a. het uitvoeren van het groenambitieplan en investeringen in 

klimaatadaptatie, versterken van natuur & biodiversiteit, circulariteit, een eventueel energiefonds, de warmtetransitie en 
duurzame energieprojecten; 

– Vanuit de Algemene Middelen in 2023 €13,25 miljoen aan de “Reserve Vergroeningsagenda” te doteren, en vanaf 2024 
structureel €2 miljoen per jaar aan deze reserve toe te voegen; 

– Dit te dekken door de dotatie in 2023 en structurele toevoegingen vanaf 2024 aan de “Reserve Strategische 
investeringsagenda” te halveren en de resterende €5 miljoen incidenteel voor 2023 te dekken uit de Algemene Reserve; 

– De teksten en tabellen in de begroting hierop aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam & handtekening indiener:

R. Wessels

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 7 november 2022

De griffier,

Bedragen x 1.000 Euro Stand 
31-12-2022

Dotaties 
2023

Onttrek. 
2023

Eindstand 
2023

Eindstand 
2024

Eindstand 
2025

Eindstand 
2026

Begroting Ratio Weerstandsvermogen 1,65 1,38 1,48 1,75 1,49

Amendement Ratio Weerstandsvermogen 1,65 1,28 1,38 1,66 1,40

Begroting Reserve Weerstandsvermogen 71.426 5.588 20.000 57.014 62.394 76.774 63.257

Amendement Reserve Weerstandsvermogen 71.426 5.588 25.000 52.014 57.394 71.774 58.257

Begroting Reserve Strategische investeringsagenda 9.143 16.500 0 25.643 31.143 35.968 39.968

Amendement Reserve Strategische investeringsagenda 9.143 8.250 0 17.393 20.893 23.718 25.718

Amendement Reserve Vergroeningsagenda 0 13.250 0 13.250 15.250 17.250 19.250
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