
Ruimte voor overmorgen
Wat voor stad willen we zijn in 2050? 
De komende maanden voeren we het 
gesprek over de toekomst van onze 
stad. In deze nieuwsbrief praten we je 
bij over de verschillende activiteiten 
rond de omgevingsvisie Amsterdam 
2050. 

Een visie maken 
in crisistijd
‘Gebruik de crisis om iets positiefs 
voor elkaar te krijgen.’ Dat vindt 
projectmanager Omgevingsvisie 
Frank van den Beuken van de 
gemeente Amsterdam. ‘Nu is het 
moment om met elkaar te bepalen 
welke waarden we het belangrijkst 
vinden, en welke richting we uit 
willen?‘ 
Lees verder in zijn blog over een 
toekomstvisie als houvast in tijden 
van crisis.

Ontwerpmanifestatie
Om ideeën te verzamelen voor de 
ontwikkeling van de stad organiseert 
de gemeente Amsterdam samen met 
Arcam een ontwerpmanifestatie met zes 
ontwerpteams en een meedenktank van 
Amsterdammers. https://www.amster-
dam.nl/omgevingsvisie

Een toekomstvisie: 
houvast in onzekere tijden

Beste Amsterdammers,

De strijd tegen het coronavirus zet ons leven op z’n kop. Dat 

merken we allemaal: thuis, op straat en in ons werk. Ook in de 

hectiek van deze crisis vinden we het als team Omgevingsvisie 

belangrijk om in contact te blijven met u. Daarom ontvangt u 

deze nieuwsbrief met het laatste nieuws over de omgevingsvisie 

Amsterdam 2050. 

Want we gaan door met ons werk, ook al is fysiek contact tijdelijk 

niet mogelijk. En we blijven u informeren en zoveel mogelijk be-

trekken, bijvoorbeeld via online participatie. Zodat u uw mening 

kunt blijven geven. En wij uw kennis kunnen blijven benutten.

Zorg goed voor uzelf en elkaar. Blijf gezond, blijf binnen.

Nadenken over  
de toekomst: juist nu!

Zienswijzen op de NRD
Er zijn meer dan 15 zienswijzen binnengekomen op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Omgevingsvisie Amsterdam 
2050. De NRD is de startnotitie voor de omgevingseffectrappor-
tage (o.e.r.) voor de omgevingsvisie. De zienswijzen zijn inge-
bracht door diverse overheden en organisaties. De reacties zijn 
verschillend van aard. Sommige geven heel gedetailleerd com-
mentaar op de teksten in de NRD en stellen veel vragen. Andere 
gaan meer over de te maken strategische keuzes in de omge-
vingsvisie. En sommige partijen gebruiken de zienswijze vooral 
om een specifiek belang onder de aandacht te brengen. >
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Het leuke is dat in de reacties heel verschillende kanten worden belicht: 

•  Het belang van het cultuurhistorisch waardevol landschap. 

•  Het voorbouwen op gemaakte bestuurlijke afspraken. 

•  Aandacht voor drukte in de ondergrond.

•  Aandacht voor droogte en waterkwaliteit. 

•  Aandacht voor bereikbaarheid of voor een specifieke OV-verbinding. 

•  De context van de coronacrisis. 

•  Schiphol. 

•  De woningnood en de mogelijkheden voor verdichting in de bestaan-

de stad. 

•  Erkenning voor de rol van de haven. 

•  De leveringszekerheid en veiligheid van hoogspanningsverbindingen. 

•  En de relatie tussen verstedelijking en investeringen in duurzame 

energieproductie en de groei van warmte-infrastructuur. 

Een grote diversiteit aan onderwerpen dus!

Wat gaan we met al die reacties doen? 
Een aantal reacties nemen we mee in omgevingsef-

fectrapportage. Een aantal vraagt ook om aanpas-

sing en aanvulling van het Groeiend Verhaal Am-

sterdam 2050. En er zijn zienswijzen die vragen om 

een verdiepend gesprek. Er zullen ook zienswijzen 

zijn waar we als gemeente anders tegenaan kijken, 

en die we gemotiveerd naast ons neer leggen. Alle 

zienswijzen, en de antwoorden van de gemeente 

Amsterdam, worden gebundeld in een nota van be-

antwoording. We willen deze nota voor de zomer ter 

bespreking aan de B&W voorleggen. Één zienswijze 

op de NRD sluit af met de woorden: ‘Samen kunnen 

we de stad mooier en duurzamer maken.’ Wat ons 

betreft een mooie basis voor het vervolg.

Atelier der Verbeelding tijdelijk online
Hogeschool van Amsterdam (HvA) is sinds kort gastcu-
rator van het Atelier der Verbeelding. Helaas is het ate-
lier voorlopig niet als fysieke plek te gebruiken. Daarom 
zijn we druk om de programmering om te zetten naar 
online bijeenkomsten. Drie HvA student-assistenten 
van de opleidingen Rechten en Cultuur Maatschappelijk 
Werk helpen ons hierbij.

De Lerende Stad in 2050
De HvA maakt dit voorjaar samen met andere Amsterdamse hoge-

scholen en universiteiten een drieluik rondom De Lerende Stad in 

2050. Verder organiseren we op 14 mei een bijeenkomst rondom 

commons en de Omgevingsvisie. Is deze governance-vorm, ge-

baseerd op gedeeld eigenaarschap, een interessant concept voor 

bepaalde vraagstukken en gebieden? In het kader van de huidige 

crisis een uitermate actueel thema.

Parlement van de Toekomst
Samen met Netwerk & Democratie Verder organiseren we in mei 

en juni het Parlement van de Toekomst, over thema’s als klimaat, 

digitalisering, commons en onderwijs. Dit koppelen we aan het 

virtuele atelier. Jongeren tussen 18-25 jaar kunnen online presen-

taties volgen en gaan met elkaar in gesprek over deze onderwer-

pen. Eindproduct is een manifest. 

Bekijk binnenkort de volledige programmering op:
https://www.amsterdam.nl/omgevingsvisie

Vrouwelijke blik blijft 
Ook WomenMakeTheCity (WMTC) 
gaat door, al vinden de bijeenkomsten 
voorlopig online plaats. Weten wat 
WMTC doet? Dit filmpje laat het kort 
zien. Benieuwd hoe de bijeenkomsten 
met vrouwen in de stadsdelen verlo-
pen? Via deze link krijgt u een impres-
sie van de bijeenkomst in Zuidoost. 

Advies over de leefomgeving
WMTC geeft de vrouwelijke blik op de 

leefomgeving een plek in de omgevingsvisie 

van Amsterdam. Na een startbijeenkomst in 

2019 met 80 vrouwen uit de hele stad, is een 

negenkoppige Vrouwenadviesraad opgericht, 

met vrouwen van verschillende achtergron-

den, leeftijden en stadsdelen. Sindsdien 

adviseert de Vrouwenadviesraad elke twee 

maanden het team van de omgevingsvisie 

over keuzes in de fysieke leefomgeving. 

Ook zijn de vrouwen nauw betrokken bij het 

schrijfproces. 

Wilt u meer weten of ook meedenken? 
Stuur dan een mail naar  
marthe@womenmakethecity.nl.

Denk mee, praat mee, doe mee  
Omgevingsvisie Amsterdam 2050  amsterdam.nl/omgevingsvisie

> vervolg
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