
Amendement/subamendement (RvO 26)

Onze (nieuwe)inwoners willen (ook) groen wonen, dus niet prioriteren en halveren

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 20 januari 2022

Amendement bij raadsvoorstel Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen 
Betreft wijziging op raadsvoorstelnummer 2021.0002603 

Inhoud wijziging
Toe te voegen beslispunt 6

Bij de realisatie van bovenplans groen dient te worden vastgehouden aan het uitgangspunt van 
400m2 per woning. Daarvoor wordt dekking gezocht middels subsidieverstrekking of andere 
bijdragen, waaronder die van derden, zodat in de gebiedsontwikkeling voldoende groen ontwikkeld 
kan worden. Indien nodig worden dekkingsvoorstellen en benodigde keuzes daarvoor terug 
voorgelegd aan de raad. 
Het voorgestelde beleid en de uitwerking daarvan worden hierop aangepast.

Toelichting:
In huidige voorstel en in de bijlage Investeringsstrategie Schaalsprong wonen is het volgende te 
lezen (op pagina 4 van het voorstel, onder Beleidsuitgangspunten en in de bijlage 
Investeringsstrategie Schaalsprong wonen op pagina 19, onder 6.2 Bovenplans groen): 
Gebaseerd op dit onderzoek wordt daarom wordt bij de realisatie van bovenplans groen minimaal 
uitgegaan van de realisatie van circa 200 m2 per woning, tenzij er middels subsidieverstrekking of 
andere bijdragen van derden in de gebiedsontwikkeling zelf meer groen ontwikkeld kan worden. 

In de sessie is door een ruime meerderheid van partijen duidelijk uitgesproken dat men vast wil 
houden aan de huidige norm van 400m2 per nieuwe woning voor bovenplans groen. In het stuk 
staat deze ambitie ook benoemt, echter in de paragraaf ”prioritering groenopgave” wordt toch 
“vooralsnog uitgegaan van slechts 200m2”, een halvering! 
Onderstaande partijen zijn niet akkoord met dit uitgangspunt en willen vasthouden aan het 
uitgangspunt van 400m2. Meer groen is juist ontwikkelrichting, bijvoorbeeld zowel in de 
klimaatbestendigheid, gezondheid, leefbaarheid, prettig wonen, of de woningwaarde voor onze 
inwoners, om maar een paar zaken te noemen. Juist bij veel uitbreidingen en veel nieuwe woningen 
en inwoners in onze gemeente blijft voldoende bovenplans groen ons uitgangspunt. 
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