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Agenda


Ontwikkelingen vanaf november



Planning



Raadsvoorstel



Sluiting

Ontwikkelingen vanaf november
2015
Het ambtelijke schrijfteam heeft de opdracht teruggegeven,
vanwege:


Geen schrijvers vanuit de stad



Bij het schrijven ook het gevoel te hebben inhoudelijke
keuzes te moeten maken, wat in dit proces geen opdracht
is aan ambtenaren



Te weinig tijd in de agenda

Daarna:


Verzoek aan het college voor extra budget €7500,-, te
dekken vanuit eerder toegezegde extra ambtelijke bijstand
300 uren



Schrijfopdracht aan Kees de Heer (geselecteerd uit 3)

Eerste teksten zijn binnen


Worden deze week besproken



Nog geen geheel gezien

Planning


Begin april visie



Ter visie aan de stad (gedurende 2 weken?)



Aanbieden aan de stad ter bespreking



Aanbieden aan de raad ter bespreking



Daarna traject officiële tervisielegging

Uit het vorige verslag
De projectgroep hoopt de concept Groenvisie tijdens opening
Groene Huis te kunnen presenteren. De klankbordgroep heeft
hier een aantal vragen over:


1. Wanneer is de besluitvorming over de Groenvisie
gepland?



2. Is de volgorde goed om het concept eerst met de stad te
delen en daarna met de raad?



3. Wat zijn de beslispunten voor de raad? Zijn de kaders
die de raad gesteld heeft daar onderdeel van?

De klankbordgroep stelt voor om een handleiding met
toetsingspunten te maken voor de raad. Omdat het een
experimenteel participatieproces is, adviseert de
klankbordgroep de projectgroep ondersteuning te vragen van
de griffie hoe het proces van besluitvorming eruit moet zien.

Toetsingskader voor de raad


Beslispunten initiatiefvoorstel maart 2015



Hulp van de griffie bij bepalen van
besluitvormingsproces  aanduiding waar in de visie
aan welk kader wordt voorzien

BESLISPUNTEN
1. De kaders voor de te ontwikkelen Groenvisie vast te stellen:
a. De Groenvisie is een visie op het behoud en kwalitatief versterken en waar mogelijk uitbreiden van het publieke groen in
de stad en particuliere terreinen. Onder ‘groen' wordt verstaan ‘het fysieke groen’: flora en fauna, landschap, water en
bodem, maar niet: (buiten)sportcomplexen e.d.. De Groenvisie gaat niet over andere duurzaamheidsaspecten zoals het
reduceren van CO2-uitstoot of het verminderen van afval.
b. De Groenvisie geeft een actueel beeld van de ‘stand van het groen’ in Amersfoort inclusief de financiën en beschrijft de
waarden die dit groen heeft. De Groenvisie geeft ook aan (op kaarten en in tekst) waar kansen zijn voor zowel het
gemeentebestuur als voor inwoners, bedrijven en instellingen.
c. De Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur (maart 2004), het bijhorende uitvoeringsprogramma en haar beheerplannen zijn
een vertrekpunt voor de Groenvisie.
d. De Groenvisie sluit aan bij de ruimtelijke keuzes (‘rood’, ‘groen’, ‘blauw’) die zijn vastgelegd in de Structuurvisie 2030.
e. De waarden, bedreigingen en kansen worden beschreven vanuit tenminste de volgende functies:
i. Recreatie en sport in het groen
ii. Cultuurhistorische waarden met betrekking tot groen
iii. Natuurwaarden/ecologie/biodiversiteit
iv. Voedselproductie in de stad/stadslandbouw

v. Bijdragen aan klimaatbestendigheid en luchtkwaliteit
vi. Beeldkwaliteit
f. De Groenvisie biedt het toetsingskader, ook voor te ontwikkelen beleid op het gebied van:
i. Een afwegingskader voor ruimtelijke en infrastructurele projecten en ontwikkelingen met betrekking tot de
groene waarden en functies in het gebied
ii. Groencompensatie bij toekomstige ruimtelijke en infrastructurele projecten
iii. Kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van het bomenareaal
iv. Tijdelijk gebruik van braakliggende gronden
v. ‘Sociale ontwikkelingen’, zoals zelfbeheer van openbaar groen en bewonersinitiatieven voor de ontwikkeling van
openbaar groengebied
g. De Groenvisie geeft aan welke nieuwe projecten wenselijk zijn en biedt hiervoor een inhoudelijke onderbouwing. De
Groenvisie bevat echter geen uitvoeringsprogramma.
h. De ideeën en perspectieven die voor de korte termijn in de Groenvisie zijn uitgewerkt, blijven binnen de bandbreedte
van de gemeentelijke meerjarenbegroting. Budgetverschuivingen zijn mogelijk: besparingen als gevolg van de uitvoering van
delen van de visie kunnen worden ingezet voor de uitvoering van delen van de Groenvisie die meer geld kosten.
i. De Groenvisie wordt juridisch getoetst. Hierbij wordt ook aangegeven hoe juridisch-planologische verankering kan worden
vormgegeven.
j. De planhorizon van de Groenvisie is 2030 en de visie wordt eens in de vijf jaar in samenspraak met stad en raad
geëvalueerd en waar nodig herzien.
k. De Concept Groenvisie wordt ter inzage gelegd volgens de gebruikelijke inspraak- en participatieregeling.

Raadsvoorstel 1:
Terinzagelegging
De raad besluit


Dat de concept-Groenvisie voldoet aan de kaders zoals
vastgesteld op 3 maart 2015



De concept-Groenvisie ter inzage te leggen



De zienswijzen te laten beoordelen door het College.
Afwegingen hierin te maken aan de hand van het kader
vanuit het initiatiefvoorstel maart 2015, het materiaal vanuit
de participatie en eventuele consultatie

Raadsvoorstel 2:
Vaststellen Groenvisie
De raad besluit


De Groenvisie vast te stellen als visie van de stad op het groen in
Amersfoort



Zienswijzennota vast te stellen



Het college opdracht te geven op basis van de Groenvisie nieuw
beleid te gaan maken op:


Bomen



Waterrecreatie



Groenbeheer



Groen en participatie



Groencompensatie



??

