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Onderwerp 

 
Motie van de leden Boomsma, Nuijens en Vink inzake de Visie Zuidas 2016 
(concrete ambities ter vergroening). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Visie Zuidas 2016 en de bijbehorende Nota van 
Beantwoording (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1171). 
Overwegende dat: 
− de inzet om de Zuidas verder te ontwikkelen tot een levendige, gemengde en 

groene wijk met een hoge kwaliteit woningen, kantoren en voorzieningen een 
grote bijdrage kan leveren aan onze stad; 

− maximale vergroening een enorme bijdrage levert aan de kwaliteit en 
leefbaarheid van de Zuidas en de duurzaannheidsambities van de gemeente; 

− vergroening een belangrijk uitgangspunt is van de Visie Zuidas 2016, zoals ook 
blijkt uit de artist impressions op pag. 21, met kantoren vol verticaal groen, en 
pag. 59 "Groene Daken op grote hoogte spreken daarbij het meest tot de 
verbeelding. (...) Dit kan een beeldbepalende kwaliteit worden van de Zuidas (...) 
Tenslotte zijn er ook mogelijkheden te over in gebouwen, binnentuinen of op 
muren."; 

− daarbij echter nog niet duidelijk is in hoeverre en op welke manieren de gemeente 
via concrete stappen zou kunnen bijdragen aan de kans dat die vergroening 
daadwerkelijk conform ambitie plaatsvindt. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
− een brief of notitie op te stellen over de mogelijkheden om als gemeente concreet 

te sturen op maximale vergroening van de Zuidas met onder andere: groene 
muren en verticaal groen als onderdeel van de gebouwen, groene daken en 
kruidendaken en/of dakparken, en binnentuinen; 

− deze ter bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
J.W. Nuijens 
B.L. Vink 
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