Milieubalans Amersfoort, oktober 2007
Nulmeting

Gemeente Amersfoort

Ame rs1 f oor t

stad met een hart

Inhoudsopgave
Voorwoord

.

Samenvatting.

 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

Voorwoord
 .

 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 . 3
 .

4

1 Inleiding .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
1.1 Algemeen.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 5
1.2 Leeswijzer .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 5
2 Nulmeting als start van de milieumonitor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
2.1 Belangrijke begrippen.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      6
2.2 Opzet en indeling van de nulmeting .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      6
2.3 Hoe verder met monitoring.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  7
3 Milieuthema’s.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
3.1 Water .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 8
3.2 Bodem.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    10
3.3 Lucht .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      11
3.4 Geluid .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     15
3.5 Afval .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     18
3.6 Externe veiligheid .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    20
3.7 Gezondheid .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 22
3.8 Klimaat en Energie .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  23
3.9 Natuur en biodiversiteit .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      26
4 Bijlagen

.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Hoe is het gesteld met het milieu in Amersfoort?
Wat willen we in de toekomst blijven monitoren?
Welke streefwaarden hanteren we hierbij?
Het zijn vragen die ons bezighouden, nu het milieu zo centraal staat. We beantwoorden die vragen
in deze, onze allereerste, Amersfoortse milieubalans.
Ik beschouw deze eerste milieubalans, die als nulmeting geldt, als belangrijke start van een integrale
milieumonitoring in Amersfoort. We willen weten hoe het met ons milieu gesteld is, wat de
veranderingen zijn, wat er speelt. Daarvoor hebben we een milieubalans nodig.
Een goed functionerend monitoringsysteem is niet in één keer goed neer te zetten. Op een aantal
gebieden zijn we al ver met monitoring, bij andere thema’s staat het onderzoek nog in de kinderschoenen. Bijvoorbeeld doordat gegevens nog niet beschikbaar zijn of nog onvoldoende aansluiten
bij wat nodig is. Die zullen dan in een volgende uitgave verschijnen, als ze wel beschikbaar zijn.
Amersfoort is wat dit betreft één van de voorlopers in gemeenteland. Deze eerste milieubalans is
te beschouwen als een eerste grote stap. Een groeimodel, dat we gaandeweg zullen uitbreiden en
een belangrijke plaats in het beleidsproces van onze gemeente zullen geven. Monitoring geeft ons
immers inzicht in waar we staan met de uitvoering van ons milieubeleid. En maakt duidelijk waar
eventuele bijsturing nodig is, zodat we adequaat kunnen handelen.
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Samenvatting
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Het milieu in Amersfoort onder de loep

1.1 Algemeen

Een belangrijke stap op weg naar milieumonitoring is gezet. Deze eerste versie van de milieubalans,
de nulmeting, geeft inzicht in waar we nu staan. Ook laat het zien waar we naar toe willen. Dit
gebeurt aan de hand van streefcijfers.

‘Meten is weten’

Voor de monitoring maken we onderscheid tussen:

Deze nulmeting geeft inzicht in de milieukwaliteit en de uitvoering van het milieubeleid.
Het referentiejaar is 2006, omdat dit een afgerond jaar is waarvan alle gegevens – op een enkele
uitzondering na – beschikbaar zijn.

1. beleidsmonitoring (wat zijn onze prestaties)
2. kwaliteitsmonitoring (hoe staat het met de milieukwaliteit)
3. beleving (hoe ervaren bewoners milieukwaliteit/milieubeleid in de stad)

Elk jaar een milieuverslag
Aan het begin van elk jaar koppelen we de uitvoering van ons beleid, het Milieu actie programma
terug aan de gemeenteraad.

Steeds meer onderzocht
We breiden de monitoring steeds verder uit. Bijvoorbeeld met kaarten voor geluidsniveau en
waterkwaliteit. Dit gebeurt in samenwerking met betrokken partijen zoals het Waterschap.

Beleving bewoners
Het is belangrijk dat we inzicht hebben in de milieubeleving van de inwoners. Dit inzicht is ook
directe invoer voor ons milieubeleid en voor het speerpunt milieucommunicatie. Om een goed
idee te krijgen, stellen we samen met de afdeling Onderzoek & Statistiek een vragenlijst op.
Deze krijgt met ingang van 2008 een plek in de Stadspeiling.

Toekomst
We herhalen de milieubalans in 2011 in zijn totaal. Dat is een goed moment om de situatie te
vergelijken met de situatie nu. Zijn bijvoorbeeld de streefcijfers gehaald? Verder is de milieubalans
goed bruikbare invoer en inspiratie voor nieuwe beleidsvorming.

Inleiding

De nulmeting dient ter inspiratie en input voor het milieubeleidsplan 2008-2011. Verder is
de nulmeting een eerste stap op weg naar de integrale milieumonitoring van de gemeente
Amersfoort. Het beoogt een beeld te geven van alle milieuthema’s die we onderscheiden.
De manier van monitoring is bij elk thema maatwerk. De doelstellingen en streefcijfers zijn
uiteraard themaspecifiek, net als de manier waarop monitoring gebeurt en de achterliggende
noodzaak en eisen die we stellen aan monitoring. Voor tal van onderwerpen zijn er wettelijke
kaders. Zo is er bijvoorbeeld een wettelijke verplichting om te rapporteren over de luchtkwaliteit
en de voortgang in de bodemsanering.
Tijdens het samenstellen van de nulmeting werd duidelijk dat monitoring bij enkele milieuthema’s
nog nauwelijks gebeurt. Bij andere thema’s is monitoring al vanzelfsprekend en geïntegreerd in het
werken.
Bij enkele thema’s is er logischerwijs een duidelijke samenwerking met andere afdelingen of
organisaties voor de noodzakelijke input. Denk aan een thema als Milieu en Gezondheid (GGD)
en Water (Waterschap Vallei & Eem en de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente).
Een enkel cijfer in deze milieubalans wijkt af van de begroting 2008-2011. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het aantal overschrijdingssituaties bij het thema lucht. Dit komt doordat de cijfers ten tijde van
het aanleveren van de begrotingsgegevens nog niet beschikbaar waren.

Uitdaging

1.2 Leeswijzer

Bij de thema’s gezondheid, bedrijven en water staat monitoring nu nog in de kinderschoenen.
Informatie sluit soms bijvoorbeeld niet aan bij de behoefte. Dit is niet alleen zo in Amersfoort, we
zien het ook in andere Nederlandse gemeenten. De thema’s bodem en afval zijn al een stuk verder
met monitoring. Voor het thema klimaat is een scan gedaan. De huidige situatie (CO2-uitstoot) is
in beeld gebracht. Hier ligt waarschijnlijk de grootste uitdaging om de doelstellingen en het
streefcijfer in 2011 te halen.

Allereerst gaan we dieper in op monitoring: wat houdt het in, hoe is het opgepakt en wat is het
vervolg (qua inhoud en rapportages). Vervolgens schetsen we per milieuthema wat de ambities
zijn voor 2030, de afgeleide doelstellingen voor 2011 en wat de huidige situatie is. Daarna lichten
we de indicatoren toe, samen met de score in 2006 en de streefcijfers voor 2011. Een korte
toelichting per indicator geeft inzicht in de vraag hoe de streefwaarden tot stand zijn gekomen.
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Nulmeting als start
van de milieumonitoring

2.1 Belangrijke begrippen
Wat is Milieumonitoring?
Milieumonitoring is een vorm van informatievoorziening waarbij gedurende langere tijd op
systematische wijze gegevens worden verzameld, bewerkt en gepresenteerd die betrekking
hebben op het milieu.

Wat is een Indicator?

De hiervoor genoemde indicatoren vormen samen de complete milieumonitor. De milieubalans
geeft inzicht in de stand van zaken op het gebied van beleidsuitvoering, milieukwaliteit en beleving
van milieuaspecten. Het accent ligt in de nulmeting op de prestatie-indicatoren.
Belevingsindicatoren zijn in het najaar van 2007 verder uitgewerkt (zie kader). Kwaliteitsgegevens
zijn er op dit moment niet voor alle thema’s. Een voorbeeld is geluid. De geluidniveaukaart zal
begin 2008 gereed zijn.

Belevingsindicatoren

Een indicator geeft een vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid, een indicatie voor een
bepaalde ontwikkeling. Het is vaak een percentage en opgesteld met behulp van verschillende
gegevens.
Belangrijke criteria bij de keuze van indicatoren zijn geweest:
• de indicator moet een relatie leggen met de ambities en doelstellingen uit het milieubeleidsplan
• gegevens moeten beschikbaar zijn en/of eenvoudig te verzamelen
• een indicator moet een langere ‘houdbaarheidsdatum’ hebben en niet elk jaar wijzigen. Dit komt
de vergelijkbaarheid van resultaten ten goede.

2.2 Opzet en indeling
De milieubalans gaat uit van het Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011 en zet kort per thema de
ambities en doelstellingen uiteen. Vervolgens lichten we de gekozen indicatoren toe, inclusief het
referentieniveau (2006) en de streefwaarde voor 2011. Het referentiejaar voor de nulmeting is
2006. Dit is het laatste afgesloten tijdvak en vormt ons startpunt. Toekomstige monitoring wordt
met dit referentiejaar vergeleken. In het milieubeleidsplan zijn speerpuntthema’s benoemd die
vervolgens in thema’s zijn uitgewerkt. De milieubalans volgt onderstaande opzet:

Milieubeleidsplan

speerpunt
gezond en
veilig

speerpunt
klimaat en
energie

speerpunt
natuur en
biodiversiteit

thema’s

thema’s

thema’s

ambities
doelstellingen

ambities
doelstellingen

ambities  
doelstellingen

Wat hebben we gerealiseerd   

prestatie-indicatoren  
(tekst in verantwoordingscyclus + milieujaarverslag)

In deze uitgave ontbreken nog de meeste belevingsindicatoren. Deze stellen we op samen
met de afdeling Onderzoek en Statistiek. Met ingang van de volgende stadspeiling (2008) nemen
we een uitgebreider vragenblok op over het thema Milieu. Doel van dit vragenblok is een
duidelijker beeld te krijgen omtrent de beleving van milieuonderwerpen door Amersfoorters
en de bereidheid om zelf acties te ondernemen voor een duurzamer Amersfoort.

Het ene thema is, zoals al aangegeven, verder met monitoring dan het andere thema. Een thema
dat in deze milieubalans ontbreekt is bedrijvigheid.
De komende periode gaan we samen met afdelingen als Economische Ontwikkeling, het Gewest
Eemland en vooral ook het bedrijfsleven zelf ambities en wensen concretiseren zodat we duidelijke
indicatoren kunnen formuleren.

2.3 Hoe verder met monitoring
De gemeenteraad krijgt jaarlijks een milieujaarverslag. In dit verslag leggen we verantwoording af
over het uitgevoerde beleid (het Milieu actie programma).
We herhalen in 2011 de complete milieubalans om inzicht te bieden in de uitvoering van het
gevoerde beleid en in de milieukwaliteit zodat we zien waar sprake is van een kwaliteitsverbetering
(kwaliteitsmonitoring). Er kan dan een vergelijking worden gemaakt met de nulmeting uit 2007.
Dat levert ook input op voor de nieuwe beleidsvorming (het dan op te stellen milieubeleidsplan
2012-2015). Zie ook onderstaande tabel.

Tabel: rapportages en frequentie van monitoring
product

betreft

frequentie

milieujaarverslag

Verantwoording uitvoering beleid
middels Milieu actie programma
(prestatie-indicatoren)

jaarlijks

stadspeiling

Uitkomsten belevingsindicatoren

tweejaarlijks

milieubalans

Uitgebreide monitor met een
combinatie van de prestatie,
kwaliteits-en leefbaarheidsindicatoren,
ter voorbereiding op het nieuwe
milieubeleidsplan

2011

		
Wat zien we er van terug   
‘hoe staat het met de kwaliteit van milieu’

effectindicatoren
(tekst + kaarten in milieujaarverslag)

Hoe wordt het beleefd?

belevingsindicatoren
(tekst/tabellen in milieujaarverslag)
(o.a. gebruik van de Stadspeiling)
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Milieuthema’s

3.1 Water
Indicatoren voor het thema Water
Ambitie 2030
Een watersysteem als basis voor schoon drinkwater, natuurontwikkeling, recreatie én als belangrijk
structuur- en beeldbepalend element in de stad en het landelijke gebied.

1

Water

Begin
waarde
2006

Streef
waarde
2011

Toelichting

Huidige stand van zaken
De oppervlaktewatersystemen zijn in veel gevallen te voedselrijk voor een goede ontwikkeling.
Op een aantal plaatsen is sprake van verdroging (Coelhorst, Hoevelakense Bos, Nimmerdor).
Op andere plaatsen is sprake van grondwateroverlast (Vermeerkwartier, Hoogland, Schuilenburg,
Liendert, Kattenbroek). De kwaliteit van het grondwater wordt bedreigd door bodemverontreiniging
van puntbronnen (zoals een lekke olietank of een kapot bedrijfsriool) en door diffuse verontreinigingsbronnen zoals bijvoorbeeld landbouw en verkeer.

Beleid/prestatie:
1.1

Percentage uitvoering
gemeentelijk waterplan

60%

80%

Het waterplan bevat streefbeelden (ambities) per
watergang en een diversiteit aan maatregelen om die
ambities te bereiken.
Wat betreft de streefwaarde: 100% in 2011 is  waarschijnlijk
niet haalbaar, ook niet met alle nu bekende maatregelen.
Uit ervaring verwachten we dat  er lokaal (of tijdelijk)
sprake zal blijven van kroos, stank, slecht doorzicht
enzovoort, zonder dat er een oorzaak van of oplossing
voor is gevonden. Zodra nieuwe technieken en inzichten
beschikbaar komen, zullen we die toepassen.  

1.2

Percentage uitvoering
kaderrichtlijn water

100%

100%

Een extern bureau heeft in 2006 geconcludeerd dat de  
inspanningen van de gemeente Amersfoort voldoende
zijn voor wat vanuit de KRW van een gemeente mag
worden verwacht.

Doelstellingen voor 2011
In 2011 is een flinke stap gemaakt met het realiseren van duurzaam en integraal waterbeheer. Er is
een monitoringsprogramma uitgewerkt. Het gemeentelijk waterplan heeft voor de verschillende
functies van het water streefbeelden met bijbehorende eisen bepaald. De doelstellingen van het
gemeentelijk waterplan voor de onderscheiden streefbeelden (water met allure, water van de wijk,
water voor de natuur) zijn voor 80 procent gehaald. Verder wordt voldaan aan de doelen uit de
Kaderrichtlijn Water (zie kader).

Kaderrichtlijn water en het gemeentelijk waterplan
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt doelen voor een goede ecologische en chemische
kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater in 2015 voor alle Europese landen.
Voor grondwater zijn er daarnaast kwantitatieve doelen.
Gemeenten werken mee om de KRW-doelen te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door: het aanpakken
van riooloverstorten en diffuse lozingen, afkoppelen van schoon hemelwater, koppelen van
milieumaatregelen aan rioleringsplannen, aandacht voor water bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen en inrichting van de openbare ruimte. Niet alle wateren zijn hetzelfde. Elk water heeft
een eigen functie. Daarom verschillen ook de kwaliteitsdoelen die aan de verschillende wateren
worden gesteld. Mede in het belang van de KRW werken Provincie, Waterschap, Utrechts
Landschap en gemeente gezamenlijk aan de aanleg van natuurlijke oevers langs het Vallei
kanaal. Deze plannen zijn reeds in uitvoering. Naast de doelstellingen van de KRW heeft de
gemeente eigen beleid en doelstellingen voor het stedelijk water. Deze doelstellingen zijn
beschreven in het gemeentelijk Waterplan (2004) en in diverse deelplannen, zoals het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), baggerplan, afkoppelplan en het grondwaterplan. In al deze plannen
is een maatregelenpakket opgenomen waarin de gemeentelijke inspanning voor de komende
jaren vastligt.

Kwaliteit:
1.3

Ecologische kwaliteit van het Kaart is opgenomen bji het thema natuur en biodiversiteit en is afkomstig
oppervlaktewater (ecoscan) van het waterschap.

1.4

Grondwaterkwaliteitskaart

1.5

Gegevens nog niet beschikbaar. Kwaliteitskaarten gaan onderdeel vormen
(Chemische) kwaliteit
oppervlaktewater (resultaten van het monitoringprogramma.
metingen oppervlaktewater)

Kaart is nog in ontwikkeling.

Monitoring Water
Vooruitlopend op het monitoringprogramma water (zie doelstellingen 2011) hebben we bekeken
welke indicatoren zinvol zijn en wat de stand van zaken is qua uitvoering van het Waterplan.
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3.2 Bodem

3.3 Lucht

Ambitie 2030

Ambitie 2030

Alle bodemverontreinigingen uit het verleden zijn gesaneerd of beheersbaar. De gemeentelijke bodem
is geschikt voor een breed gebruik. Goede preventie voorkomt nieuwe bodemverontreinigingen.

Een luchtkwaliteit die, ondanks alle ontwikkelingen in de stad, voldoet aan landelijke grenswaarden
en die gezondheidsklachten voorkomt.

Stand van zaken

Huidige stand van zaken

Voor zover we nu weten, zijn er nergens in Amersfoort directe gevaren te verwachten voor de
volksgezondheid door de kwaliteit van de bodem. Wel is de bodem op veel plaatsen nog aangetast
als gevolg van (voormalige) gebruik. Via een programmatische aanpak werken we er gericht aan de
gevolgen hiervan ongedaan te maken of te verminderen. Het bodemprogramma is zo opgesteld
dat de spoedeisende verontreinigingen uiterlijk in 2015 moeten zijn gesaneerd dan wel beheerst.
De spoedeisendheid is gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid, het ecosysteem en op
verspreiding van de vervuiling. De niet spoedeisende verontreinigingen zijn voor 2030 beheerst.
De trend bij bodembeheer gaat van centraal naar decentraal en meer gebiedsgericht beheer.
Gemeenten krijgen meer mogelijkheden. Dit leidt ook tot een uitvoeringsopgave, dat wil zeggen:
meer taken voor de gemeente. Gemeentelijke bodemtaken zullen volgens een bepaalde kwaliteitsstandaard worden uitgevoerd.

Luchtkwaliteit is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Als het gaat over milieukwaliteit.
Inwoners, vooral kwetsbare groepen zoals jonge kinderen en ouderen, kunnen hinder ondervinden
van een slechte luchtkwaliteit, voornamelijk veroorzaakt door het wegverkeer.
Door de Europese en Nationale regelgeving is luchtkwaliteit een enorm complex dossier geworden
dat een belangrijke invloed heeft op de ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied.
Op basis van de huidige (berekende) luchtkwaliteitgegevens lijkt het niet noodzakelijk dat we  
(gedwongen vanuit de regelingen met betrekking tot de luchtkwaliteit) maatregelen treffen die zijn
gericht op het verlagen van de concentratie luchtverontreiniging direct langs de weg.
We kunnen stellen dat er direct langs de stedelijke wegen geen mensen worden blootgesteld aan
onaanvaardbare luchtverontreiniging. Bewoners leven doorgaans verder van de wegen dan waar
het rekenpunt zich bevindt.
Langs de rijkswegen liggen de concentraties kritischer. Het gaat hier om woningen die verspreid
langs en dichtbij de rijkswegen liggen. Een aantal van deze woningen zal als gevolg van de
planontwikkelingen in de Wieken Vinkenhoef en Vathorst verdwijnen.
De luchtkwaliteitrapportage over het jaar 2006 toont in het binnenstedelijke gebied overschrijdings
situaties met name voor fijn stof. We verwachten dat dit in 2008 door verbeteringen in de techniek
en schonere voertuigen niet meer het geval zal zijn.

De gemeente wil in de toekomst informatie beter ontsluiten en actief in informatie voorzien door
bodeminformatie digitaal beschikbaar te stellen via internet en digitale kaarten te gebruiken
waarop de bodemkwaliteit is weergegeven. We stimuleren bedrijven en burgers om met landelijke
subsidieregelingen of in samenwerking met de gemeente zaken aan te pakken.
De gemeente regisseert de uitvoering van bodemsaneringsoperaties. We voeren bodemsanering
bij voorkeur uit op natuurlijke momenten, gekoppeld aan de dynamiek van de stad.

Doelstellingen voor 2011
De schone bodems houden we schoon en daar waar het kan, verbeteren we de kwaliteit.

De ontwikkeling van de groei van het wegverkeer is op de lange termijn belangrijk voor de
luchtkwaliteit in Amersfoort. Veel hangt af van het feit of het wegverkeer kan worden afgehandeld
via de rijkswegen of dat verstoppingen van de rijkswegen ook gaat leiden tot opstoppingen op het
stedelijke hoofdwegennet. Vooralsnog verwachten we dat de luchtkwaliteit op de lange termijn zich
in positieve richting zal ontwikkelen.

Indicatoren met begin- en streefwaarden voor het thema Bodem
2

Bodem

Begin
waarde
2006

Streef
waarde
2011

Toelichting

De kaarten op de volgende bladzijden geven achtereenvolgens de jaarlijkse gemiddelde concentraties
van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) in 2006 aan. De zones geven aan waar de grenswaarden
in 2006 worden overschreden.

Doelstellingen 2011
Beleid/prestatie:
2.1 Aantal nog te onderzoeken/
saneren locaties (toekomstig)

558
locaties

150
locaties

Het aantal  neemt sterk af, maar we
verwachten ook weer nieuwe verdachte
locaties.

2.2 Aantal gesaneerde/afgeronde
locaties (afgerond)

512
locaties

920
locaties

De streefwaarde in 2011 bestaat uit een  
optelsom van de beginwaarden in 2006,   
minus de streefwaarde bij 2.1

2.3

Omvang van de
afgeronde locaties
(waaronder gesaneerd) in:
m2 grond
m3 grond
m3 grondwater

De doelstelling voor luchtkwaliteit is dat er in 2011, ondanks verdere ontwikkelingen in de stad, geen
overschrijdingen meer zijn van de wettelijke toegestane concentraties. Een tweede doelstelling is
dat de maatregelen die tot reductie van het aantal overschrijdingen moeten leiden, niet tot meer
energieverbruik zullen leiden.

Deze indicator geeft de totale m2 en
m3 grond en grondwater aan die in
Amersfoort is gesaneerd.
85.552
229.063
32.100

165.676
437.677
94.484
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3.4 Geluid
Indicatoren voor het thema Lucht

Ambitie 2030
De bestaande geluidskwaliteit behouden en waar mogelijk verbeteren.

2

Lucht

Begin
waarde
2006

Streef
waarde
2011

Toelichting
Stand van zaken

Beleid/prestatie:
3.1

Percentage uitgevoerde
Vastgesteld in
afspraken die zijn gemaakt in
2006
het Regionaal Samenwerkings
programma Luchtkwaliteit
Utrecht (RSLU) en het
Regiobod

3.2

Percentage schone gemeentelijke voertuigen tov totaal
aantal voertuigen waar de
gemeente een betrokkenheid
bij heeft (RWA, ROVA).

75%

0%

10%

9

0

132

0

Een pakket maatregelen (het zgn. Regiobod) is eind 2005
aan staatssecretaris Van Geel aangeboden.
Maatregelen liggen op diverse gebieden: verbeterde
doorstroming (=continu aandachtspunt vanuit verkeer en
provincie) en weren van vuile vrachtauto’s uit het
centrum (scan is gestart in 2007). Een groot deel wordt
door de afdeling verkeer en vervoer verwerkt.

Huidige knelpunten zijn de A28 en de hoofdinfrastructuur van de stad. De bestaande geluids
kwaliteit wordt in Amersfoort vooral bepaald door het verkeersgeluid (weg en treinverkeer) en in
mindere mate door industriegeluid. Ook burenlawaai is een belangrijke bron van overlast.
In 2007 is een beleidskader geluid vastgesteld.
Afgelopen jaren zijn een aantal woningen die een te hoge geluidbelasting op de gevel hebben
voorzien van maatregelen (zie de tabel).
Op onderstaande kaart staat aangegeven waar stil asfalt is toegepast op de wegen waar de
gemeente Amersfoort beheer over heeft.

Dit is één van de maatregelen uit het Regiobod (zie
hierboven). In 2008 zal de ROVA een zijlader op aardgas
inzetten. Bij positieve ervaring gaan meerdere huisvuil
inzamelwagens op aardgas over, daarbij moet men
rekening houden met de vervangingscyclus van de
voertuigen.
Eemfors en SRO laten een wagenparkscan uitvoeren.
In totaal gaat het om ongeveer 150 wagens (B&W, ROVA,
SRO en Eemfors). Er is hierover een intentieverklaring
gesloten.

Kwaliteit:
3.3

Aantal woningen die niet
voldoen aan de wettelijke
grenswaarde voor algemene
luchtkwaliteit voor stikstof
dioxide (NO2)

3.4 Aantal woningen die niet
voldoen aan de wettelijke
grenswaarde voor algemene
luchtkwaliteit voor fijn stof
(PM10)

Er zijn enkele overschrijdingssituaties. De verwachting is
dat vanaf 2008 zich geen overschrijdingen meer voordoen.
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In onderstaande grafiek is te zien dat een dalend percentage van de deelnemers aan de Stadspeiling
aangeeft last te hebben van geluidshinder.

Indicatoren voor het thema Geluid

percentage ondervraagde bewoners

bron: Stadspeiling Amersfoort 2000-2007

4

Geluid

25

Begin
Streef
Toelichting
waarde 2006 waarde 2011

Beleid/prestatie:

20
Geluidsoverlast door verkeer

15

Aantal saneringswoningen
ten gevolge van verkeers
lawaai

187

157

4.2 Aantal saneringswoningen
ten gevolge van railverkeer

82

72

7,4 km

14,4 km

Bij reconstructie en herinrichting van stadsontsluitings
wegen kijken we of we stil asfalt kunnen toepassen.
Op wegvakken met heel veel kruisingen lukt dat niet:
het materiaal kan niet tegen wringend verkeer (= verkeer
dat vaak moet stoppen en optrekken). Daarnaast spelen
stedenbouwkundige wensen/eisen en historie een rol.
Voor sommige wegen kiezen we vanuit ruimtelijke
planvorming voor klinkers, zoals bij de Utrechtseweg.

Zie toelichting

Standstill

Eind 2007 is er een geluidsniveaukaart waarmee de
geluidkwaliteit ruimtelijk inzichtelijk en concreet is
gemaakt (geluidszones en aantal woningen dat zich in
geluidszones bevindt). Hier nemen we in 2007 en in 2011
monsters. De resultaten zijn voor het uitbrengen van de
volgende monitor beschikbaar.

4.1

Andere vormen van
geluidsoverlast

10
5

Volgens de Wet Geluidhinder moeten woningen die zijn
gebouwd voor het in werking treden van die wet en een
hoge geluidbelasting ondervinden, worden gesaneerd.
De woningen waar maatregelen tegen de bron (bijvoorbeeld stiller asfalt) en maatregelen tegen de overdracht
(bijvoorbeeld geluidschermen) niet mogelijk waren, zijn
opgenomen op de zogenaamde A-lijst (wegverkeer) en de
Rail-lijst (railverkeer). De gemeenten ontvangen geld van
het ministerie van VROM om deze woningen te saneren.
De beginwaarde in 2006 vertegenwoordigt het aantal
woningen dat wel op de A-lijst / Rail-lijst stond, maar nog
niet was gesaneerd. De streefwaarde in 2011 is afgeleid van
de hoogte van het subsidiebedrag dat VROM ter beschikking
stelt. Er is bekeken hoeveel woningen we met deze
subsidie kunnen saneren.

0
2000

2005

2003

2007

Jaartal

Doelstellingen 2011
Daar waar sprake is van ernstige geluidsoverlast treffen we maatregelen om de geluidsbelasting te
verminderen. Deels door snelheidsbeperkende maatregelen en het toepassen van stil asfalt, deels
door saneren en/of het treffen van geluidwerende voorzieningen.

4.3 Aantal kilometers geluidarm
(stil) asfalt

Kwaliteit:
4.4 Belast oppervlak per klasse/
aantal mensen dat hinder
ondervindt

Beleving:
4.5

Percentage bewoners dat
vindt dat geluidsoverlast
door verkeer vaak voorkomt
in de buurt
4.6 Percentage inwoners dat
vindt dat ander geluids
overlast vaak voorkomt in
de buurt
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Deze vragen zijn nu opgenomen in de Stadspeiling.
De resultaten staan in de grafiek naast deze tabel. Positief is de dalende lijn in het
aantal ondervraagden dat aangeeft hinder te ondervinden van geluidsoverlast door
verkeer of andere bronnen. Het is uiteraard ons streven om deze lijn vast te houden.
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3.5 Afval
Amersfoorts afval is energieneutraal. Dit wil zeggen dat het Amersfoortse afval zonder gebruik van
extra energiebronnen wordt verwijderd (inzameling, overslag, transport, hergebruik en verwerking).

In de grafiek hiervoor is een overzicht opgenomen van de in Amersfoort ingezamelde hoeveelheden
afval van de afgelopen jaren. Hieruit is op te maken dat de hoeveelheid afval in Amersfoort
de afgelopen jaren met 5% per jaar is toegenomen. Dat geeft aan dat de doelstelling om het
huishoudelijk afval te stabiliseren een ambitie is die niet eenvoudig te realiseren zal zijn.
Inzet op afvalpreventie is noodzakelijk.

Huidige stand van zaken

Doelstellingen 2011

Amersfoort is in 2003 gestart met het project ‘Huishoudelijk afval in the picture (HIP)’. Daarbij
is de afvalinzameling in de volle breedte geëvalueerd en is een aantal actiepunten geformuleerd.
Deze zijn intussen bijna allemaal uitgevoerd, wat heeft geleid tot een optimalisatie van de
afvalinzameling. Amersfoort zit qua bronscheidingspercentage (54% in 2006) zelfs boven de
landelijke doelstelling (53%)1. Vergelijkbare gemeenten realiseren gemiddeld 43%.
In onderstaande grafiek is de opgaande lijn zichtbaar.

De gemeente heeft zichzelf de volgende doelen gesteld:
• Behalen landelijke afvaldoelstellingen
• Stabiliseren huidige hoeveelheid huishoudelijk afval
• Percentage bronscheiding 57%2
• Energie-efficiëntere en milieuvriendelijkere verwijdering van niet hergebruikt afval

Ambitie 2030

Om het streefcijfer van 57% bronscheiding te kunnen halen (zie onderstaand streefcijfer in de tabel
met afvalindicatoren) is het van belang dat niet alleen het huishoudelijk restafval, maar ook het
grof huishoudelijk afval nog beter wordt gescheiden.

Bronscheiding

Resultaat Afvalscheiding Amersfoort
55%
54%
53%
52%
51%
50%
49%
48%
47%
46%
45%

Indicatoren voor het thema Afval
5

Afval

Gerealiseerd
Doelstelling
Landelijk (CBS)

2005

5.2

2006

Jaartal

Streef
waarde
2011

53%

57%

Toelichting

Prestatie-indicatoren
5.1

2004

Begin
waarde
2006

Percentage bonscheiding
huishoudelijk afval
Totaal ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval per
huishouden

618 kilo

Stabiel

De indicatoren geven inzicht in het totaal en het percentage
gescheiden ingezameld huisvuil. De ROVA kan helaas nog
geen cijfers per wijk registreren.

Gewicht (kg/inw)

Afvalhoeveelheid Amersfoort
640
620
600
580
560
540
520

Totaal
Landelijk (CBS)

2004

2005

2006

Jaartal

1) Deze doelstelling komt uit het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) dat recent met twee jaar is verlengd tot maart 2009.
2) Definitie bronscheiding: het percentage van het huishoudelijke afval dat de burger gescheiden aanlevert.
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3.6 Externe veiligheid
Ambitie 2030

Indicatoren voor het thema Externe Veiligheid

Risico’s zijn bekend en beheersbaar.

6

Externe veiligheid

Huidige stand van zaken
Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beheersen van risico’s. Dat gebeurt enerzijds
door de kans op het ontstaan van een calamiteit te beperken en anderzijds door de gevolgen
van een ramp zoveel mogelijk te beperken. Dat is bevorderlijk voor de veiligheid van personen
in de omgeving van activiteiten (bedrijven en transport) met gevaarlijke stoffen. In het externe
veiligheidsbeleid maken we onderscheid tussen het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Het plaatsgebonden risico (PR) gaat over de kans per jaar dat een persoon, die onbeschermd en
onafgebroken op een bepaalde plaats aanwezig is, dodelijk wordt getroffen door een calamiteit.
De omvang van het risico is afhankelijk van de afstand. Meestal geldt: hoe groter de afstand, des
te kleiner het risico. De diverse niveaus van het PR worden geografisch op een kaart weergegeven
door zogenaamde iso-risicocontouren (lijnen) om de activiteit heen die punten met een even hoog
risico met elkaar verbindt.
Het groepsrisico (GR) gaat over de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000
personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een
bedrijf en een ongewoon voorval binnen dat bedrijf waarbij een gevaarlijke stof is betrokken.

Begin
waarde
2006

Streef
waarde
2011

1

0

Toelichting

Beleid/prestatie:
6.1

Aantal kwetsbare
bestemmingen dat binnen de
veiligheidscontour 10-6 valt

6.2 Aantal beperkt kwetsbare
bestemmingen binnen de
10-6 contour bij LPG
tankstations

2

Een veiligheidscontour geeft aan hoe hoog de overlijdenskans in de omgeving is. Bij PR 10-6 is deze kans
1 op 1 miljoen.
In het externe veiligheidsbeleid maken we onderscheid
tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

0

Op de website van de provincie Utrecht is een risicokaart beschikbaar (zie www.provincie-utrecht.nl).
Bij enkele LPG tankstations wordt de norm voor het plaatsgebonden risico en de oriënterende
waarde voor het groepsrisico overschreden. De oriënterende waarde wil zeggen: wettelijke normen
waarvan met onderbouwde argumentatie mag worden afgeweken. Dit kan de woonfunctie en het
doorgaand vervoer wel beperken.
Verder wordt het groepsrisico op enkele locaties nabij het spoor overschreden. De externe veiligheids
situatie bij het spoor is volgens de prognoses na de ingebruikname van de Betuwelijn verbeterd.

Doelstellingen 2011
Voor LPG tankstations geldt dat in 2010 alle saneringsgevallen opgelost moeten zijn.
In Amersfoort gaat het om 2 tot 3 tankstations. De branche is verantwoordelijk voor deze
saneringen. Er is een gebiedsgericht beleid hoe om te gaan met LPG-tankstations.
Voor het transport van gevaarlijke stoffen per trein, per as (over de weg) en per buis zijn de
knelpunten in beeld gebracht en er is een aanpak om deze op te lossen.

3) Kwetsbare objecten zijn onder meer woningen (met uitzondering van verspreid liggende woningen en dienst- of bedrijfs
woningen), kantoren (>1.500 m2 brutovloeroppervlak en andere objecten waar zich gedurende een groot deel van de dag
grote groepen mensen bevinden) of kwetsbare groepen mensen. Onder beperkt kwetsbare objecten verstaan we onder
meer woningen, hotels, restaurants, kantoren, winkels en sport- en kampeerterreinen, voorzover deze objecten niet tot de
kwetsbare objecten behoren.
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3.7 Gezondheid

3.8 Klimaat en Energie

Ambitie 2030

Ambitie 2030

Amersfoort heeft een gezonde leefomgeving voor alle bewoners in de stad en een leefomgeving
die uitnodigt tot een gezonde levenstijl.

Een CO2 neutrale stad

Huidige stand van zaken
Huidige stand van zaken
Het landelijke beleid is gericht op de volgende thema’s: een gezond binnenmilieu in woningen,
scholen en kindercentra, een gezonde lokale leefomgeving, communicatie met bewoners en kennis
en informatie over gezondheid en milieu. Hierin past ook speciale aandacht voor de jeugd en voor
nieuwe ontwikkelingen zoals de gezondheidseffecten van de klimaatverandering. Aan deze thema’s
werken we eendrachtig verder.
Ook binnen de milieuthema’s geluid en lucht speelt gezondheid een rol. Meer concreet gaat het
om een drietal veroorzakers van gezondheidsschade:
• verontreiniging van de buitenlucht met fijn stof en ozon
• ernstige geluidshinder door verkeer
• verontreiniging van het binnenmilieu met radon, fijn stof (tabaksrook), huisstofmijt en schimmels
De gemeente heeft bij bestuurlijke beslissingen met gevolgen voor het milieu een regisserende rol
bij het bewaken van de gezondheid. Sinds 1 juli 2003 moeten gemeenten beschikken over een nota
gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het beleid dient te zijn afgestemd met andere gemeentelijke
onderwerpen. Elke vier jaar moet de gemeenteraad een nieuwe nota vaststellen. Dit is in Amersfoort
in 2007 gebeurd.
De provincie Utrecht heeft in 2007 een indicatief onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten
van verschillende milieuaspecten (een GezondheidsEffectScreening, GES). Daarin is op basis van
een bepaalde rekenkundige methodiek gekeken naar de gezondheidseffecten van lucht, externe
veiligheid, geur en geluid. Amersfoort heeft met name langs de snelwegen op enkele plekken
aandachtspunten als gevolg van gecombineerde blootstelling aan luchtverontreiniging, geluid en
externe veiligheid en blootstelling aan luchtverontreiniging, geluid en geur. We gaan het gebruik
van de methodiek GES de komende jaren verder onderzoeken.
De GGD laat begin 2008 een enquête op het gebied van gezondheid uitvoeren, met enkele vragen
over gezondheid en milieu. Het gaat om 60.000 enquêtes, verspreid over de regio. De provincie
Utrecht heeft in het najaar van 2007 een peiling milieuhinder laten uitvoeren onder 1500 adressen
verspreid over de provincie.

Doelstellingen voor 2011
Aandacht voor gezondheid bij ruimtelijke planvorming zorgt voor gezondere wijken. Dit zijn wijken
waarbij we bij de aanleg rekening houden met een gezonde leefomgeving. Het gaat dan om meer
dan alleen het realiseren van functies op plekken die hiervoor het meest geschikt zijn. Zo willen we
bijvoorbeeld ook voldoende en uitnodigend groen dat bewoners uitnodigt tot bewegen. Bij bestaande
wijken hebben we in het bijzonder kansen in het benutten van natuurlijke momenten (Amersfoort
Vernieuwt). Procesmatig houdt dit in dat gezondheid net als milieu een volwaardig thema is in
ruimtelijke ordeningsprocessen. Samen met de GGD Eemland gaan we ervaring opdoen met een
instrument (checklist) om dit mogelijk te maken. De GezondheidsEffectScreening (GES) gaan we
in enkele grotere bouwplannen gebruiken om de leefkwaliteit te verbeteren.

Het gemeentelijk klimaatplan (2004) is in uitvoering en omvat ongeveer veertig projecten.
Voorbeelden van deze projecten zijn: 100% inkoop groene stroom voor gemeentelijke gebouwen
en openbare verlichting, energiemonitoring bij scholen, energievisies voor deelplannen in Vathorst,
stimuleren energiebesparing door particuliere huiseigenaren, stimuleren van fietsgebruik door
gratis fietsenstalling in de binnenstad.
Recent is de uitstoot van CO2 door de verschillende sectoren in Amersfoort in beeld gebracht.
Deze verschillende sectoren zijn: bedrijven, woningen, verkeer, handel en diensten en de gemeentelijke overheid (alle overheidsinstanties).
De bijdrage van de verschillende sectoren aan de CO2-uitstoot in Amersfoort is als volgt:
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Het aandeel van de CO2-uitstoot veroorzaakt door huishoudens (huur- en koopwoningen) is
ongeveer 1/3 en is daarmee het grootst. De sectoren industrie en verkeer & vervoer nemen beiden
ongeveer een kwart voor hun rekening en de sector handel en diensten circa 15%. De sector
overheid 4%.

Doelstellingen voor 2011
Totale CO2-reductie van 18% ten opzichte van 2007. Het college heeft, in het kader van voorbeeldgedrag, de ambitie in 2011 een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie te hebben.

Indicatoren voor het thema Gezondheid
Op dit moment zijn nog geen indicatoren beschikbaar. We werken dit in 2007 verder uit in
samenwerking met andere gemeentelijke afdelingen en betrokken instanties.
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vervolg Indicatoren voor het speerpunt Klimaat en Energie

Indicatoren voor het speerpunt Klimaat en Energie
8

Klimaat en Energie

8.1

Totale CO2-uitstoot binnen
Amersfoort

8.2 Totale CO2-uitstoot van de
gemeentelijke organisatie

Begin
waarde
2006

Streef
waarde
2011

Toelichting

8

Klimaat en Energie

855
kton

685 kton

Recent heeft een CO2-scan de uitstoot voor de verschillende sectoren binnen Amersfoort vastgesteld.
De resultaten vormen de input voor de nulsituatie
(beginwaarde 2006). Aangezien gegevens over
daadwerkelijk energieverbruik in Amersfoort als
geheel - en voor de verschillende sectoren in het
bijzonder - niet beschikbaar zijn, wordt de CO2-uitstoot
bepaald aan de hand van kengetallen. Bij het hanteren
van deze methodiek wordt het effect van maatregelen
om de CO2-uitstoot te reduceren, zoals bijvoorbeeld het
beter isoleren van woningen, niet waargenomen.
Hiervoor worden bij dergelijke projecten de kengetallen
voor de doelgroep aangepast.  
Uitgaande van 100% reductie in 2030, dient in 2011
minimaal 18% te zijn gerealiseerd. Dit komt neer op een
streefwaarde van 685 kton. We maken afspraken met
woningcorporaties en stimuleren particuliere huiseigenaren maatregelen te nemen. Daarnaast zetten we in op
het promoten van groene stroom voor huishoudens.

8.3

Toepassing koude/warmte
opslag als duurzame
energiebron

0,8 kton

CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie pakken
we stapsgewijs aan. Het gaat allereerst om het gas- en
elektriciteitsgebruik van het Stadhuiscomplex (Stadhuisplein, Hellestraat en Westsingel) en de dienstreizen.
Daarna nemen we andere gemeentelijke gebouwen en
het woon-werkverkeer van gemeenteambtenaren onder
de loep.
Reductie van CO2-uitstoot van de gemeente naar nul
levert slechts een zeer geringe bijdrage aan het totaal.
Het gaat hier om voorbeeldgedrag.

0
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8.4 Gebruik groene stroom
en/of groen gas door
bewoners van Amersfoort

8.5

Huishoudens met
overwegend spaarlampen
in huis

Begin
waarde
2006

Streef
waarde
2011

0,3 kton
vermeden
CO2uitstoot

0,6 kton
vermeden
CO2uitstoot

De beginwaarde omvat toepassing van zonnepanelen,
zonneboilers en koude/warmte opslag. Aangezien deze
beginwaarde een grote mate van onnauwkeurigheid bevat
en de toepassing niet centraal wordt geregistreerd, is er
voor gekozen om de toepassing van koude/warmte
opslag als indicator te hanteren. Dit is een duurzame
energietoepassing die we de komende jaren in Amersfoort
sterk willen promoten.  Bovendien is de toepassing goed
te monitoren via de vergunningaanvragen bij de provincie
in het kader van de grondwaterwet.

Zie
toelichting

+25%

Het percentage huishoudens met groene stroom is een
belangrijke indicator om de reductiedoelstellingen CO2 te
bereiken. De energieleveranciers geven geen informatie
over het aantal huishoudens dat groene stroom afneemt
in Amersfoort. Een beginwaarde 2006 is daarom
niet beschikbaar. Om hier de komende tijd inzicht in te
krijgen, vragen we bewoners hun mening via de Stads
peiling. De toename van 25% willen we realiseren door
een informatiecampagne (met behulp van verschillende
mediakanalen).

Niet bekend

Nader te
bepalen
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Toelichting

Er bestaat op dit moment geen inzicht in het aantal
huishoudens dat overwegend spaarlampen gebruikt.
Er is dus geen beginwaarde 2006. We gaan bekijken hoe
we hier meer inzicht in kunnen krijgen, bijvoorbeeld via
een vraag in de Stadspeiling.

3.9 Natuur en biodiversiteit

Natuurmeetnet 1: monitoring grazige vegetaties en oevers

Ambitie 2030

In 2006 is er een nulmeting geweest van de grazige vegetaties en oevers. Doel van monitoren is
het bepalen van de effecten van het maaibeheer op het voorkomen van planten en dagvlinders.
Zo worden 1, 2, 15 en 22 keer maaien vergeleken met het beheer met een schaapskudde
(monitoring van de motie: ‘het witte lint’). Ander deel van de monitoring is het bepalen van het
effect van de oeverinrichting op het voorkomen van amfibieën en libellen.

Natuur voor mensen en mensen voor natuur. De ecologische hoofdstructuur is gerealiseerd en in
stand gehouden en bewoners zien een duidelijke toename van kenmerkende planten en diersoorten.
Het karakteristieke van de drie Amersfoortse landschappen is rondom en ook in de stad duidelijk
herkenbaar.

Als voorbeeld een resultaat van de eerste nulmeting. Op deze manier kunnen we de relatie
leggen tussen het aantal getelde vlinders en het beheertype. De grafiek laat zien dat het maai
regime duidelijk invloed heeft op het aantal getelde vlinders. Hierbij moet worden opgemerkt
dat het een nulmeting betreft. De waardes zeggen meer over het vroeger gehanteerde beheer
dan over het in 2006 gehanteerde beheer. Echte uitspraken over de effecten kunnen we pas
doen na meerdere jaren volgen van de ontwikkeling.

Heuvelrug, Gelderse vallei en Eemland

Huidige stand van zaken
De afgelopen 15 jaar is in Nederland het areaal bebouwd gebied met 15% toegenomen. Ongeveer
een kwart van het landoppervlak in Nederland is visueel verstoord door stedelijke bebouwing.
Dat komt niet alleen door woonwijken, maar ook door geluidsschermen langs auto- en
spoorwegen en bedrijventerreinen (Natuurbalans 2006, Milieu en Natuurplanbureau).
De beschikbare ruimte voor groen rond de stad is afgenomen en de (recreatie)druk vanuit de
groeiende stad op het resterende groen is fors toegenomen. Tegelijkertijd heeft Amersfoort ook een
natuuropgave op het gebied van versterken van ecologische verbindingszones (Natura 2000, EHS).
We monitoren een aantal aspecten van de flora en fauna in Amersfoort sinds 2006. Daarnaast is
onderzocht hoe we alle wettelijk beschermde soorten goed in kaart kunnen brengen. Voor het
monitoren van de watergangen in Amersfoort werken we samen met het Waterschap. Er is hard
gewerkt om de feiten over natuur en biodiversiteit beter te ontsluiten via het programma Ecolog.
In de bijlagen van deze Milieubalans zijn enkele verspreidingskaarten opgenomen van belangrijke
indicatorsoorten.

Figuur : Aantallen waargenomen exemplaren dagvlinders en dagvlindersoorten per beheertype.

Inmiddels kunnen we spreken van een natuurmeetnet Amersfoort, dat uit drie onderdelen bestaat:
1. Natuurmeetnet: monitoring grazige vegetaties en oevers
2. Natuurmeetnet: monitoring beschermde en bedreigde soorten
3. Natuurmeetnet: ecoscan stadswateren
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Natuurmeetnet 2: monitoring beschermde en bedreigde soorten

Ecoscan stadswateren Amersfoort

In 2006 is gestart met het in beeld brengen van alle wettelijk beschermde soorten en een groot
aantal bedreigde soorten. Door middel van literatuur-  en archief onderzoek is uitgezocht welke
van deze soorten zeker of mogelijk in Amersfoort voorkomen. Met dit onderzoek als basis is
een lijst van 470 soorten samengesteld die verdeeld zijn over vijf categorieën, variërend van
streng beschermde soorten tot aandachtssoorten. Voor de beschermde en bedreigde soorten
stellen we een monitoringsprogramma op.
Volgens de zorgplicht in de Flora- en Faunawet moeten gemeenten beschikken over actuele
verspreidingsgegevens van de beschermde en bedreigde soorten binnen de gemeentegrenzen.
Deze gegevens zijn de basis waarop in de toekomst een gedragscode kan worden afgesloten.
Op het ogenblik beschikt de gemeente over een groot aantal verspreidingsgegevens van
soorten die in Amersfoort voorkomen. Dit betreft zowel gegevens van de soorten in categorie 1
t/m 5 als overige soorten. Een groot deel is digitaal opgeslagen in Ecolog. Het is mogelijk om
deze digitale gegevens te verwerken tot verspreidingskaarten. Doordat de gegevens niet
afkomstig zijn van systematisch veldonderzoek, maar berusten op willekeurige waarnemingen
uit het verleden, geven deze kaarten in het algemeen geen volledig overzicht van de actuele
verspreiding van de betreffende soorten. Om aan het beschikbaarheidscriterium te voldoen,
gaan we regelmatig systematisch veldonderzoek uitvoeren.
De informatie die deze monitoring oplevert, wordt gebruikt bij de advisering rond planvorming
(is er bijvoorbeeld verder detailonderzoek nodig in het kader van de Flora- en Faunawet.).
Verder kan op basis van de informatie een gedragscode afgesloten worden in het kader van de
Flora- en Faunawet met het ministerie van LNV. Ook heeft de afdeling beheer (BOR) de
gegevens nodig in het kader van de FSC-keur van de bosgebieden. Tot slot beschikken we altijd
over actuele informatie over wettelijk beschermde en bedreigde soorten die gebruikt kan
worden voor de natuurwaardenkaart.

Natuurmeetnet 3: ecoscan stadswateren
Waterschap Vallei & Eem voert eens in de zes jaar een ecoscan uit in de Amersfoortse stads
wateren. In 2002 is daarvoor een pilotstudie geweest. In 2006 zijn alle stadswateren voor het
eerst volledig bekeken. Bij het beoordelen van de stadswateren passen we de Ebeostad-methode
toe. Bij de methode spelen waterkwaliteit, flora en fauna een rol en ook de belevingswaarde en
de inrichting van de watergang. Het voordeel van een ecologische beoordelingsmethode is
dat de score meer zegt over de kwaliteit van een watergang dan een chemische beoordeling.
Dat is vaak een momentopname. De monitoring levert een rapportage en een kaart op met de
ecologische waterkwaliteit van de stadswateren (zie thema Water). Tevens worden er suggesties
gedaan ter verbetering van de vastgestelde waterkwaliteit.
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Doelstellingen 2011
•
•
•

Kaart: Stand van zaken realisering ecologische verbindingszones.

versterking Ecologische Hoofdstructuur (met ecologische verbindingszones)
bescherming wettelijk beschermde en bedreigde soorten
behoud van karakteristieke landschappen en passend ecologisch groenbeheer

Indicatoren voor het speerpunt Natuur en Biodiversiteit
9

Natuur en biodiversiteit

Begin
waarde
2006

9.1

Realisatie van de ecologische Zie kaart stand
van zaken  
hoofdstructuur (EHS)
realisering
verbindingszones

Streef
waarde
2011
Minimaal  
50%

Toelichting

Rijk en provincie gaan uit van 2018 als datum voor de
volledige inrichting van de EHS.

9.2 Aantal strekkende meters
natuurvriendelijke oevers
(of percentage van totale
oeverlengte)

Wordt
ingemeten

75%

Het streven is dat in 2011 75% van de oevers waar
mogelijk een natuurvriendelijke oever heeft.

9.3 Ecologisch beheerde bermen

Wordt
ingemeten

75%

Het streven is dat in 2011 75% van de bermen waar
mogelijk ecologisch wordt beheerd.

9.4 Iedere inwoner (woning)
zit binnen een straal van
300 meter in een grotere
groenstructuur

9.5 Ontwikkeling kenmerkende
plant- en diersoorten

Zie kaart
‘Afstand
tussen
woning en
openbaar
groen 2000’
Zie de
voorbeeld
kaarten

Het belang van groen in de directe woonomgeving wordt
steeds meer onderkend. Het is een belangrijk component
van een gezonde leefomgeving. Zowel voor mens als dier
is het van belang dat de stad is dooraderd door grotere
groen structuren waardoor men het buitengebied
wandelend of fietsend kan bereiken.
Eerste
natuurbalans
van A’foort
is een feit
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Het monitoringssysteem van bedreigde en wettelijk
beschermde soorten begint vorm te krijgen. Zodra het
monitoren structureel gebeurt, is er de mogelijkheid om
jaarlijks een ‘Stand van de natuur van Amersfoort’ uit te
geven. Dit kunnen we gebruiken om burgers meer te
betrekken bij de biodiversiteit van Amersfoort en om
beleid en inrichting  van de gemeente op basis van feiten
bij te sturen en te volgen.
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Bijlage 1: De verspreiding van de tongvaren in Amersfoort.

Bijlage 2: De verspreiding van de sleedoornpage in Amersfoort

In Nederland groeit de tongvaren voornamelijk op schaduwrijke, vochtige locaties.

De sleedoornpage is een zeldzame dagvlinder die in Nederland vooral voorkomt in Zuid-Limburg
langs de randen van de Veluwe en op de Utrechtse Heuvelrug. Het is een soort van struwelen,
houtwallen, parken en bosranden van loofbos. De volwassen vlinder is moeilijk waar te nemen, het
is makkelijker om de aanwezigheid van deze soort vast te stellen door de eitjes te zoeken. De eitjes
worden altijd afgezet op de grens van oud en jong hout op de takken van prunusbomen en
–struiken, gewoonlijk op de sleedoorn (Prunus spinosa) maar soms ook op andere prunussoorten.
In 2006 werden eitjes van deze vlinder gevonden op sleedoornstruiken in de plantsoengordel in
het Soesterkwartier. Het snoeionderhoud in de plantsoengordel is bepalend voor het voortbestaan
van de Amersfoortse populatie van de sleedoornpage. De vlinder kan zich alleen handhaven als er
ieder jaar voldoende sleedoornstruiken zijn, die geschikt zijn om eitjes op af te zetten.
Het is daarmee een indicator voor zorgvuldig beheer van het bosplantsoen in het Soesterkwartier.

In Amersfoort is het een typische plant van de kademuren in de binnenstad. Alleen op oude muren
met kalkrijk cement komt de soort voor.
Een indicator voor de natuurkwaliteit van de kademuren!
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Bijlage 3: Verspreiding van de ringslang in Amersfoort

Bijlage 4: De verspreiding van de kleine zwaan in Amersfoort

De ringslang is een watergebonden slang, die zich vooral voedt met kikkers, padden en amfibieën.
Deze koudbloedige dieren hebben in hun leefomgeving rustige, zonnige plekjes nodig waar ze
kunnen opwarmen. Ze houden een winterslaap, vaak onder takkenhopen of dichte braamstruiken,
in oude konijnenholen in zandige hellingen, maar soms ook in ruimtes onder woningen. Voor de
voortplanting maakt de ringslang gebruik van broedhopen, meestal composthopen, waar de eieren
in worden afgezet. In deze broedhopen is de temperatuur door broei meestal hoger dan de
temperatuur in de omgeving.
De laatste jaren wordt de ringslang in Amersfoort vooral gezien bij de Heiligenbergerbeek, direct
aan de noordzijde van de A28, en in Birkhoven in DierenPark Amersfoort en bij de Bosvijver.
Sommige dieren uit de Heiligenbergerbeek zwemmen in noordelijke richting de beek af en komen
in de binnenstad terecht. Nog tot het jaar 2000 werd deze soort ook waargenomen in het moerasgebiedje bij Landgoed Schothorst.

Op het eerste gezicht lijkt de kleine zwaan op de algemeen voorkomende knobbelzwaan, maar als
je nauwkeuriger kijkt vallen er toch duidelijke verschillen op. In de eerste plaats is de kleine zwaan
een stuk kleiner. Ook hebben de beide zwanensoorten verschillend gekleurde snavels: die van
knobbelzwanen zijn voornamelijk oranje en die van kleine zwanen geel met zwart.
De kleine zwaan is een wintergast die in Amersfoort van oktober tot in maart gezien kan worden.
Ze bezoeken dan de weilanden in Polder Zeldert om er in groepen van soms meer dan 200
exemplaren te grazen. De wereldpopulatie wordt geschat op ongeveer 25.000 vogels, waarvan er
jaarlijks circa 17.000 tot 19.000 in Nederland overwinteren. Op sommige winterdagen kunnen er
binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort tot wel duizend exemplaren geteld worden. In de
zomer broedt deze soort op de toendra’s in het noorden van Rusland, vanaf de Finse grens tot
centraal Siberië.

De Ringslang komt met name voor op de overgang van Heuvelrug naar Gelderse Vallei. Bij de
herinrichting van het Valleikanaal is de Ringslang een belangrijke doelsoort. Door de stad heen
moeten de populaties aan de zuid en westkant van de stad met elkaar in verbinding blijven.
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Het buitengebied-west speelt een belangrijke rol bij het instandhouden van de wereldpopulatie
kleine zwanen. Delen van de polder vallen dan ook onder de externe werking van het Vogelrichtlijn
gebied Arkemheen. Veranderingen in grondgebruik mogen geen negatief effect hebben op het
voorkomen van de kleine zwaan.
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Gemeente Amersfoort
Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
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