Verslag startbijeenkomst bestuurlijke klankbordgroep Groenvisie

Datum: 24 maart 2015
Locatie: Vermeerzaal, Stadhuis Amersfoort
Aanwezig:
Astrid Janssen (GroenLinks), voorzitter, Wytse Dassen (D66), Maarten Flikkema (VVD),
Femke van der Kolk (ChristenUnie), Rob Smulders (PvdA), Roel Mulder (OPA), Hans van
Wegen (BPA), Bertien Houwing (wethouder), Menno Tigelaar (wethouder), Clarine Jansen
(ambtelijk secretaris), Mark Pen (g)
Afwezig:
Rob Molenkamp (SP), Angeliek Noortman (CDA), Sieta Koet (Amersfoort2014)

1. Opening
Mevr. Janssen heet de aanwezige wethouders en woordvoerders Groen van de
gemeenteraad van harte welkom in deze startbijeenkomst. De afwezige
woordvoerders hebben zich wegens andere verplichtingen afgemeld.
2. Afspraken over samenstelling en voorzitterschap
De huidige samenstelling van de klankbordgroep is akkoord, maar uiteraard zijn de
nu afwezige woordvoerders van harte welkom bij de volgende bijeenkomsten.
Mevr. Janssen is vooralsnog voorzitter.
3. Informatie over het proces van de themabijeenkomsten en het schrijfwerk
Themabijeenkomsten
Mw. Janssen geeft een toelichting op de themabijeenkomsten. In elke bijeenkomst
geeft een deskundige ambtenaar een korte presentatie van de stand van zaken op
het thema van de avond. Ook wordt voor elke bijeenkomst een deskundig inwoner
gevraagd om zijn/haar standpunt over groen in de stad weer te geven. Daarna gaan
de deelnemers in groepjes uiteen om te discussiëren en ideeën te uiten over het
thema van de avond. Alle input van de avond wordt via een impressie vastgelegd en
op de website www.groenvisieamersfoort.nl geplaatst. Daarop kan iedere inwoner
zelf een reactie of aanvulling schrijven.
Na de themabijeenkomsten komt er een synthesebijeenkomst, waarin dilemma’s die
zijn ontstaan uit de inbreng van de deelnemers, worden besproken en waar mogelijk
de dilemma’s worden opgelost. Waar dit niet lukt worden dilemma’s voorgelegd aan
de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om dit procesonderdeel als een tussenstap in
te bouwen. De projectgroep haalt bouwstenen uit de stad op, maar de gemeenteraad
beslist uiteindelijk welke keuzes gemaakt worden.
Schrijfproces
Mevr. Janssen licht het schrijfproces toe. De projectgroep heeft een extern bureau,
7Zebra’s, opgedragen om de tekst voor de Groenvisie te schrijven. Om dit te
begeleiden is een redactieteam nodig. De vraag is of dit redactieteam moet bestaan
uit raadsleden, inwoners en college of alleen raadsleden en inwoners. Moeten
ambtenaren hierin ook een rol hebben? Hierover moet een voorstel komen. Het moet
aansluiten op het gewenste proces.
Actie: A. Janssen
4. Afspraken over doel en taken van de klankbordgroep
De klankbordgroep adviseert de projectgroep over het proces en kan dat ook doen
als ze vindt dat het inhoudelijk niet de goede kant op gaat. Dan is aanpassing van het
proces nodig. De klankbordgroep krijgt dezelfde tussentijdse concepten voorgelegd
als de rest van de stad, omdat de tekstvorming geheel openbaar gebeurt.

Afgesproken wordt dat de klankbordgroep de vastgestelde kaders voor de
ontwikkeling van de Groenvisie bewaakt.
5. Afspraken over rol van raadsleden in de themabijeenkomsten
Het staat raadsleden vrij om op hun eigen wijze deel te nemen aan de
themabijeenkomsten. Een raadslid heeft een dubbelrol, hij/zij is raadslid, maar ook
inwoner van Amersfoort.
Het is van belang dat voor alle deelnemers aan een themabijeenkomst duidelijk is dat
een raadslid deelneemt aan een themabijeenkomst. Afgesproken wordt dat het
raadslid zelf bepaalt in welke rol hij/zij aanwezig is.
6. Gesprek over omgaan met zienswijzen die te zijner tijd worden ingediend
In de kaders voor de Groenvisie is vastgelegd dat de conceptvisie ter inzage gelegd
zal worden. De vraag is wie ingekomen zienswijzen hierop moet behandelen. De
projectgroep vindt het niet haar rol om zelf een zienswijzennota op te stellen.
Afgesproken wordt om juridisch uit te zoeken wie de zienswijzen kan beoordelen.
Actie: C. Jansen
7. Vergaderfrequentie en status van het besprokene
Afgesproken wordt dat de klankbordgroep 1x per 3 weken bij elkaar komt.
Het besprokene wordt vastgelegd en het verslag wordt, na lezing door de
klankbordgroepleden, op de website van de Groenvisie geplaatst.
8. Overige punten en vervolgafspraken
Geen.
9. Sluiting
Mevr. Janssen bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de
bijeenkomst.

