Amendement: Groene Singel in het IP
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 en 11 november 2021 in bespreking over de begroting,
constaterende dat:
-

bij de behandeling van Programmabegroting 2021-2025 de aanpak van de kruising van de Amerikaweg met de Schipholweg en de oude Schipholweg uit het IP is geamendeerd, om investeringsruimte te creëren voor vergroening van de Oostersingelgracht;

-

in de raadsvergadering van 8 juli 2021 de motie is aangenomen om vóór de begroting 2022-2026
met een plan te komen hoe de vergroening van de Oostersingelgracht is te versnellen en in die
begroting budget vrij te maken voor die vergroening;

-

Er desondanks geen ruimte in het Investeringsplan is opgenomen voor de vergroening van de gedempte Oostersingelgracht;

-

er voor de verbreding van het kruispunt Schipholweg – Amerikaweg en de aanpassing van de
kruising Amerikaweg – Boerhaavelaan wel nog steeds 7,22 miljoen in het investeringsprogramma staat opgenomen;

-

het college heeft besloten de kruising Amerikaweg met de Boerhaavelaan en de Oude Schiphol
weg wel uit te voeren. Het voorstel (VO/DO) daartoe moet nog naar de raad komen; volgens het
college zijn de kosten daarvan 4,6 miljoen;

-

voor de vergroening en versmalling van de gedempte Oostersingelgracht tenminste 1,8 miljoen
moet worden gereserveerd;

-

het college in een nota betreffende de Groene Singel heeft aangegeven in 2022 een scope onderzoek te gaan doen en vervolgens in overleg met de bewoners en conform het HCPP met een
voorstel of voorstellen naar de raad te komen;
overwegende dat:

-

om te komen tot een klimaatneutrale stad minder asfalt en meer groen gerealiseerd moet worden;

-

eerst ten behoeve van het scope-onderzoek en daarna ter uitvoering van het plan tot herinrichting, vergroening van en mogelijk water terugbrengen in de Oostersingelgracht in het IP voor
2022 en daarna in totaal zeker 1,8 miljoen of meer moet worden gereserveerd;

-

deze reservering kan worden gefinancierd uit GOB.70 Bereikbaar houden Schalkwijk: Amerikaweg, nu de verbreding van het kruispunt Schipholweg – Amerikaweg niet doorgaat, zodat daar
budget over blijft;

-

Voor de kadernota 2023 het college een startnotitie kan presenteren, waarna eventueel het IP kan
worden aangepast;
Besluit:
1. op bladzijde 120: Investeringen waarover nog een raadsbesluit moet worden genomen
toe te voegen:
OR.020 Herinrichten Gedempte Oostersingelgracht
1.800
2. op bladzijde 230, programma 5: beheer en onderhoud
Cluster wegen, straten, pleinen en riolering:
GOB.70 Bereikbaar houden Schalkwijk: Amerikaweg (2022) 3.000 (2023) 3.400
te wijzigen in:
GOB.70 Bereikbaar houden Schalkwijk: Amerikaweg (2022) 3.000 (2023) 1.600
En toe te voegen:
OR.020 Herinrichten Gedempte Oostersingelgracht
(2023) 1.800
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