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Geachte leden van de gemeenteraad,
Ter voorbereiding op de raadsbehandeling van het bestemmingsplan Kanaalweg 59 treft u hierbij de
beantwoording van onderstaande toezegging aan.

toezegging 16/T1468: Ruimtelijke ordening

De wethouder verstrekt voor de raadsbehandeling informatie over de kwaliteit van water als
groenvoorziening.
Bij de behandeling van het bestemmingsplan Wilhelminawerf in de commissie Stad en Ruimte van 17
november 2016 werd het bouwplan door een aantal fracties als onvoldoende groen beoordeeld,
ingegeven door de keuze voor een binnenhaven met een industriële uitstraling van de bebouwing en
omgeving. Het water van zowel het Merwedekanaal als de binnenhaven kan in dit geval evenwel ook als
groene ruimtelijke kwaliteit gezien worden.
Groen en blauw (water) zijn beide ruimtelijke kwaliteiten die bijdragen aan een aantrekkelijk
vestigingsklimaat. Beide bieden natuur-inclusieve oplossingen voor onze maatschappelijke opgaven
die bescherming, beleving en benutting van natuur duurzaam combineren (City Deal ‘Waarden van
groen en blauw in de stad’, 31 mei 2016).
De binnenhaven levert naast landschappelijke en recreatieve waarden een extra ecologische waarde op
voor de omgeving. Er is dus meer dan alleen maar het stromende water van het Merwedekanaal. Vooral
als paaiplaats voor vissen en rustiger water voor water- en oeverbeplanting speelt dit een rol in het
ecosysteem. In die rol is de toevoeging van extra blauw hier een meerwaarde voor het gehele
ecosysteem van de stad.
De beoogde binnenhaven van Wilhelminawerf komt op een oud bedrijventerrein. Het toevoegen van
blauw en/of groen past in onze ambities voor een gezonde stad. Ook voor klimaatbestendigheid is het
blauw van belang voor extra buffering.
In de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’, die Utrecht samen met andere steden en
stakeholders heeft ondertekend, worden de waarden van groen en blauw verder onderzocht op hun
onderlinge relatie om de rol van natuurlijk kapitaal in onze plannen te versterken.
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/city-deal-waardeert-groen-en-blauw-de-stad
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Ik verwijs graag ook nog naar twee recente rapporten:
-

“Designing green and blue infrastructure to support healthy urban living, van januari 2016,
waarin wordt beschreven hoe het functioneel gebruik van de stedelijke blauwe en groene
infrastructuur (BGI) kan bijdragen aan een leefbare en gezonde stad.
ftp://ftp.ecn.nl/pub/www/library/report/2016/o16029.pdf

-

‘Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, MAES 2016. Dit rapport biedt een
leidraad voor het in kaart brengen en beoordelen van stedelijke ecosystemen en is voorzien
van een indicator om de waarden van groen en blauw in beeld te brengen op Europees,
nationaal en lokaal niveau.
http://biodiversity.europa.eu/maes

Met vriendelijke groet,

Paulus Jansen
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