Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Meerkernige
ontwikkeling

Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Groeien binnen
grenzen

Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Duurzaam en
gezond bewegen

Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Rigoureus
vergroenen

Samen
stadmaken

Omgevingsvisie
Amsterdam 2050
Nieuwsbrief
Editie 05 | januari 2021

Ruimte voor overmorgen
Beste Amsterdammers en overige geïnteresseerden,
Het is zover: de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is
klaar. Op 12 januari heeft het college van burgemeester & wethouders ingestemd met vrijgave van deze visie en de bijbehorende omgevingseffectrapportage. De tervisielegging vindt plaats
van donderdag 21 februari tot en met 3 maart 2021. We zijn
benieuwd naar de reacties en kijken uit naar goede gesprekken
over deze ontwerp-Omgevingsvisie!

Wat voor stad willen we zijn in 2050?
De afgelopen twee jaar voerden we
het gesprek over de toekomst van
onze stad. Waardevolle gesprekken
die vaak tot nieuwe inzichten leidden
en de ontwerp-omgevingsvisie
Amsterdam 2050 hebben verrijkt.
In deze nieuwsbrief praten we je
bij over een belangrijk moment: de
tervisielegging van het stuk.

Vijf strategische keuzes
De ontwerp-Omgevingsvisie bevat vijf strategische keuzes die
richting geven aan groei, transities versnellen en initiatieven
ondersteunen:
•	Meerkernige ontwikkeling: Het regionale perspectief wordt
belangrijker. Er komen meer aantrekkelijke stedelijke plekken in
de regio en in de stad buiten de ring-A10, gekoppeld aan goed
openbaar vervoer. Noord, Nieuw-West en Zuidoost krijgen meer
ontwikkelkansen en worden sociaal, economisch en cultureel van
groter belang voor stad en regio.
•	Groeien binnen grenzen: Amsterdam groeit onder
randvoorwaarden. Tot 2050 is ruimte voor 150.000 woningen
erbij. Deze verdichting moet samengaan met het verstevigen
van het sociaal fundament en het verkleinen van de ecologische
voetafdruk van de stad. Zo maken we duurzame en aantrekkelijke
buurten, met veel ruimte voor ontmoeting en ondernemerschap.
•	Duurzaam en gezond bewegen: We geven bij het inrichten de
stad prioriteit aan duurzaam, actief en ruimte-efficiënt vervoer,
zoals openbaar vervoer, voetganger en fiets. De auto is te gast.
Daarmee nodigt de stad meer uit tot ontmoeting en bewegen.
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•	Rigoureus vergroenen: De openbare ruimte wordt zo groen
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parken en landschappen. Daarmee maken we een gezonde en
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Omgevingseffectrapportage
Voor de ontwerp-omgevingsvisie is een ontwerp-omge-

verse kernwaarden. Het ontwerp-omgevingseffectrapport

vingsrapport opgesteld. Dat is een verbreding van het

laat op vrijwel alle punten positieve effecten zien van de

verplichte milieueffectrapport en sluit goed aan op het

keuzes in zoals voorgesteld in de ontwerp-omgevingsvi-

integrale karakter van de omgevingsvisie. Deze OER

sie. Daarmee vormt deze OER een belangrijke onderbou-

geeft inzicht in hoe Amsterdam er nu voorstaat, wat we

wing voor deze keuzes. De OER maakt onderdeel uit van

kunnen verwachten bij ongewijzigd beleid en wat de

de tervisielegging. Dus ook hierop zijn reacties welkom.

effecten zijn van mogelijke nieuwe beleidskeuzes op di-

Toekomstwijzer
Omdat de omgevingsvisie een behoorlijk omvangrijk document is, hebben we de vijf
strategische keuzes omgezet in een soort kieswijzer. Aan de hand van tien stellingen
leggen we je de belangrijkste keuzes voor. Na beantwoording krijg je per strategische
keuze te zien hoe ver je mening afwijkt met de keuze die gemaakt is in de omgevingsvisie. Doe mee via: www.toekomstwijzer.amsterdam.nl.

Social media

Planning

Via Facebook en Instagram proberen we Amster-

Hieronder staan de belangrijkste stappen voor
dit jaar voor het afronden van de Omgevingsvisie
Amsterdam2050.

dammers te bereiken om de ontwerp-omgevingsvisie onder de aandacht te brengen. Dit doen we
door mensen op te roepen de toekomstwijzer in te

21 januari t/m 3 maart		

vullen. Wie weet zie je ons langskomen!

Tervisielegging van deze ontwerpversie

Maart t/m mei			
Verwerken reacties

Onderzoekspanel
Naast kwalitatieve inspraakreacties, willen we ook

Mei/juli				

kwantitatief onze keuzes toetsen. Hiervoor maken

Procedure naar bespreking in de gemeenteraad

we gebruik van het onderzoekspanel van onze afdeling Onderzoek en Statistiek, dat bestaan uit zo’n

Juni/juli			

7.500 Amsterdammers. Aan hen leggen een groot

Vaststelling door de gemeenteraad

aantal vragen voor over de ontwerp omgevingsvisie.
Hun mening nemen we mee in de Nota van Beantwoording. In de volgende nieuwsbrief koppelen we
de resultaten terug.
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