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Overzicht moties en toezeggingen 2020/2021 (vrs. juni-2022) 

Alles wat in grijs aangegeven staat, zal bij volgende publicatie verwijderd worden 

Datum Nr. Fractie Inhoud Afhandeling Portefeuillehouder/
Coördinator

211125 M4 Meer Groen in DNK
1. Bij de stedenbouwkundige 
uitwerking als uitgangspunt te hanteren:
a. Dat bestaand groen behouden blijft, 
tenzij dit niet past in de structuurvisie;
b. Dat rekening wordt gehouden met 
de verblijfplaatsen van eventuele 
beschermde diersoorten;
c. Dat ervoor zover mogelijk, evenveel 
kwalitatief groen van grote ecologische 
waarde terugkomt in het gebied als dat 
verwijderd wordt;
d. Dat er kwalitatief hoogwaardig 
groen wordt gerealiseerd;
e. Het stadspark zich, rekening 
houdend met de uitkomsten van 
participatie, zoveel als mogelijk richt op 
natuur en recreatie in het groen en van 
voldoende omvang is om in de behoefte te 
voorzien van de bewoners en bezoekers van 
ABPZ en DNK;
2. Bij de stedenbouwkundige 
uitwerking de opties te verkennen om delen 
van het stadspark/plangebied slechts 
beperkt op te hogen en daarmee meer 
ecologisch waardevol groen te behouden.  
3. In het vervolgtraject tijdig te starten 
met onderzoek naar herplanting van bomen 

Dhr. Jansen
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en de voorbereidingen op de herplanting 
daar waar dit aan de orde is.

211125 M5 Verzoekt het college:
•Om in de stedenbouwkundige uitwerking 
van DNK de bereikbaarheid van DNK tijdens 
evenementen speciale aandacht te geven 
met de nadruk op:
-scheiding van evenementen- en 
bestemmingsverkeer;
-stimuleren van OV en fietsgebruik voor 
bezoekers van evenementen;
-voorkomen van (parkeer)overlast in de 
wijk;
•Om met de betrokken partijen goede 
afspraken te maken over 
informatievoorziening, handhaving en 
(dynamische) verkeersregeling tijdens 
evenementen; 
•Om de resultaten voor te leggen aan de 
Raad in het kader van de vast te stellen 
uitvoeringsstrategie.

Dhr. Jansen

211125 T OAA Motie diesel aggregaat
e.e.a. moet eerst worden uitgezocht over 
het gebruik van dieselaggregaten en 
werktuigen

Dhr. Boomgaars

210930 M1 OAA
VVD
NB
PvdA
CDA

Motie vreemd Terminal (ITT)Verzoekt het 
college:
De gesprekspartners voor de ITT op de 
hoogte te brengen van het feit dat de 
gemeenteraad nog niet overtuigd is dat een 
ITT in de gemeente Ouder-Amstel 
gerealiseerd moet worden;

Dhr. Jansen
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Ervoor te zorgen dat in de onderzoeken 
naar de realisatie van een ITT bij de 
mobiliteitshub het effect op de 
bereikbaarheid, openbare orde, (sociale) 
veiligheid, luchtkwaliteit, leefbaarheid van 
het gebied meegenomen wordt zonder dat 
dit tot kosten voor onze gemeente leidt;
Indien besloten wordt aan de raad voor te 
stellen een ITT in de gemeente Ouder-
Amstel te realiseren aan te tonen welke 
toegevoegde waarde dit voor onze 
gemeente heeft en dat dit geen negatief 
effect heeft op de leefbaarheid in en 
bereikbaarheid van Ouder-Amstel;

210930 T VVD Vragenhalfuurtje over Ouderkerkerplas
De portefeuillehouder is bereid om over de 
verlichting bij het gebied verder te praten in 
een commissievergadering en ook om de 
motie verder uit te werken als het gaat om 
sportieve zaken m.n. voor oudere kinderen.

Mevr. Langenacker

210916 T NB Communicatieplan
Jaarlijks zal het communicatie 
uitvoeringsplan aan de raad worden 
voorgelegd m.n. over de specifieke 
doelgroepen

Mevr. Langenacker

210318 T OAA
NB

Bomencompensatiefonds: 
Verduidelijking van de bestedingen en 
overzicht van de besteding zal aangeleverd 
worden.

 
Dhr. Boomgaars

201217 M3 VVD
OAA
PvdA

Verzoekt het college:
• In gesprek te gaan met de 
verantwoordelijke portefeuillehouder in 

College 
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Amsterdam om duidelijk te maken dat wij 
geen erotisch centrum nabij onze 
gemeentegrenzen willen en de 
portefeuillehouder te bewegen te kiezen 
voor een andere locatie.
• De raad te informeren over de uitkomst 
van dit gesprek of deze gesprekken.

201022 M3 D66 Verzoekt het college: 
• Om bij het uitvoeren van het onderzoek 
parkeerbeleid en parkeerregime voor het 
Centrum van Ouderkerk aan de Amstel ook 
de gebieden tussen de Rondehoep Oost, 
Polderweg, Schoolweg en Theresiastraat 
mee te nemen.
• En bij het onderzoek nadrukkelijk mee te 
nemen hoe dit gebied beter aangesloten 
kan worden op het OV en gebruik kan 
worden gemaakt van deelmobiliteit.
• En daarbij rekening te houden met alle 
toekomstige ontwikkelingen in deze 
gebieden.

Mevr. Korrel

200702 M3 D66
GL

Entrada roept het college op:
• Zich in de vervolgonderhandelingen in te 
spannen om de middel dure huurwoningen 
gedurende een termijn van tenminste 20 
jaren na de eerste ingebruikname voor de 
daarvoor bedoelde doelgroepen 
beschikbaar te houden.
• Bij de besluitvorming over de 
stedenbouwkundige visie een 
onderbouwing aan de raad te presenteren 
waarom zij in deze onderhandeling wel of 

Dhr. Boomgaars
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niet geslaagd is in de hiervoor genoemde 
oproep.

200702 M2 NB
OAA

Entrada roept het college op
• In overleg met de ontwikkelaars van 
Entrada bij de besluitvorming over de 
stedenbouwkundige visie een alternatief 
scenario te presenteren op basis van 90.000 
m2 BVO.

Dhr. Boomgaars

200625 M D66
GL
CDA

Roept het college op:
• Met de Vervoerregio in overleg te gaan 
over mogelijke maatregelen die genomen 
kunnen worden om alternatieve routes aan 
te bieden en aantallen van wielrenners in 
het centrum van Ouderkerk te beperken. 
• En daarbij een breed scala aan mogelijke 
maatregelen te beoordelen, variërend van 
gedragsverandering tot maatregelen in de 
infrastructuur zoals bijvoorbeeld een 
fietspad langs de A9.

Mevr. Korrel

200227 M VVD
CDA
OAA
GL

Visie recreatie en toerisme- 
Ouderkerkerplas
Verzoekt het college
• Om in het vervolgproces specifiek 
aandacht te besteden aan het uitwerken 
van plannen om de recreatieve en sportieve 
functie van de Ouderkerkerplas te vergroten 
met behoud van de ecologische functies die 
het gebied heeft.
• Om daarin de volgende ideeën te 
betrekken:
- Structureel verbeteren van de kwaliteit 
van het water en het strand.

Mevr. van der Weele 
en mevr.  
Langenacker
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- Duidelijker onderscheid tussen de 
gebieden waar honden los mogen lopen en 
waar niet.
- Bestaande functies zoals de skeelerbaan 
beter onder de aandacht te brengen.
- Gemarkeerde hardlooproutes en/of een 
trimbaan.
- Fitness-toestellen zoals in het 
Amsterdamse bos.
- Avontuurlijke (natuur)speeltuin, 
bijvoorbeeld zoals in het Twiske.
- Voetbal en/of volleybal voorzieningen, 
zoals doelen of een net.
- Verbeteren van de veiligheidsbeleving in 
het gebied door goede verlichting en 
gerichte inzet van handhaving.
- Om voor financiering van de benodigde 
investering ook te denken aan 
Crowdfunding of een sponsorloop.


