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5664-1054 B40-a De waterhuishouding moet worden gereguleerd. Veel projecten mislukken
door te weinig of teveel water.
Vanuit Amsterdam Rainproof is met de Regenwaterknelpuntenkaart inzichtelijk gemaakt welke
gebieden in de stad het meest kwetsbaar zijn voor extreme regenbuien. In de planning van openbare
ruimte projecten halen we knelpunten naar voren, zodat deze kunnen worden opgelost. Daarnaast
zullen we in de Groenvisie tekst opnemen over de benodigde bewatering van groen in de openbare
ruimte tijdens periodes van droogte. Slimme bewateringssystemen die water afvangen, opslaan en
verdelen zullen ervoor zorgen dat het geborgde water kan worden ingezet voor bewatering van planten
in droge perioden. Overgenomen.
5664-1054 B40-b De kwaliteit en de diversiteit moeten weer op niveau worden gebracht. Nu is
het vaak simpel, saai en goedkoop.
De Groenvisie zet in op het behouden, verbeteren en uitbreiden van het huidige groen. Daarnaast zet
de Groenvisie ook in op een gevarieerd groenbestand, met recreatief groen maar ook ecologisch groen
waar natuur het primaat heeft. Op deze manier trachten wij zowel de kwaliteit als de diversiteit te
verbeteren. Op een aantal plekken in de stad is dat al zichtbaar, daar werken openbare ruimte
ontwerpers en ecologen aan. Ook zorgen de vele initiatieven van bewoners al voor een gevarieerd en
biodivers groenpalet. Voor kennisgeving aangenomen.
5664-1054 B40-c Beheer en onderhoud schieten tekort. Nu geen regie, afstemming en controle.
Beheer is uitermate belangrijk en daarom hebben we er in de Groenvisie aandacht voor dat het beheer
van het groen past bij de ambities en principes uit de Groenvisie. Al opgenomen in Groenvisie.
5664-1054 B40-d Bewoners willen best participeren bij duidelijke, duurzame en willen niet
worden teleurgesteld en waar voor het geld.
De gemeente zet bij zelfbeheerprojecten in de openbare ruimte in op heldere procedures en goede
afspraken (in bijvoorbeeld een beheerovereenkomst tussen bewoners en de gemeente), zodat vooraf
duidelijk is wat partijen van elkaar mogen verwachten, en er geen teleurstelling voorkomt. Voor
kennisgeving aangenomen.

