Verslag tweede bijeenkomst bestuurlijke klankbordgroep Groenvisie
Datum: 14 april 2015
Locatie: Molendijkzaal, Stadhuis Amersfoort
Aanwezig:
Astrid Janssen (GroenLinks), voorzitter, Wytse Dassen (D66), Maarten Flikkema (VVD),
Femke van der Kolk (ChristenUnie), Rob Smulders (PvdA), Clarine Jansen (ambtelijk
secretaris), Mark Pen (raadsadviseur)
Afwezig:
Bertien Houwing (wethouder), Sieta Koet-Minis (Amersfoort2014), Rob Molenkamp (SP),
Roel Mulder (OPA), Angeliek Noortman (CDA), Menno Tigelaar (wethouder), Hans van
Wegen (BPA)

1. Opening
Mevr. Janssen opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.
Vanwege andere verplichtingen hebben de wethouders Houwing en Tigelaar, mevr.
Koet en de heren Molenkamp en Mulder zich afgemeld.
De heer Smulders kan tot 17.30 uur aanwezig zijn, de heer Flikkema is vanaf 17.30
uur aanwezig.
2. Stand van zaken themabijeenkomsten
Er zijn nu 6 bijeenkomsten geweest, de laatste themabijeenkomst is gepland op 16
april over het thema Water. Het aantal deelnemers vanuit de stad is tot nu toe 55,
waarvan meerdere mensen bij twee of meer bijeenkomsten aanwezig zijn geweest.
De ideeën zijn verzameld en in impressies van de avond weergegeven. Deze
impressies en de reacties van inwoners op de website zijn input voor de Groenvisie.
3. Proces vervolg Groenvisie
Mevr. Janssen schetst het vervolg van het proces aan de hand van een powerpoint
presentatie, zie de bijlage bij dit verslag.
Om ook andere doelgroepen in de stad te vragen naar hun mening en ideeën over
groen in Amersfoort, worden op korte termijn ca. 8 interviews gepland. Voorgesteld
wordt om de verslagen van deze interviews op de website te zetten, eventueel
geanonimiseerd. Dit wordt met de geïnterviewde deelnemers besproken.
De vakambtenaren, die in de themabijeenkomsten kennis en informatie over de stand
van groen in Amersfoort hebben aangereikt, zullen aan de hand van de impressies en
bestaande beleidsstukken, zoals de Structuurvisie en de Groen Blauwe Structuurvisie, hun meningen en ideeën voor de Groenvisie meegeven aan de schrijvers.
De synthesebijeenkomst met de stad is gepland op 30 mei. Hierin zal de conceptversie van de Groenvisie worden gepresenteerd en discussiëren de deelnemers over
geconstateerde dilemma’s en lossen deze waar mogelijk op. In juni wordt dit concept
ook voorgelegd aan de gemeenteraad ter informatie en bespreking.
4. Samenstelling en taak Redactieteam
Beoogde samenstelling redactieteam

Teamlid

Achtergrond

Maureen Schonewille

Inwoner, voormalig communicatiemedewerker voor milieu, cultuur

Kees de Heer

Inwoner, voormalig Statenlid CU, journalist

Cees van der Linden

Inwoner, voormalig ambtenaar Capelle aan de IJssel

Rob Smulders

Raadslid PvdA

Roel Mulder

Raadslid OPA

Iris Cockx

Extern, stagiair WUR bij het Groenvisie-project

Guido van Beek

Ondersteuning vanuit de projectgroep

Taak redactieteam
Het redactieteam toetst het concept van de Groenvisie aan de hand van een aantal
criteria:
 Toetsing aan kaders van de raad
 Kernprincipes en rode draden
 Dilemma’s
 Witte vlekken
 Amersfoort-specifieke zaken, juistheid
 Compleetheid, juistheid en toon van de tekst
Het redactieteam levert zijn bevindingen in een rapportage op aan de projectgroep en
de 7Zebra’s.
5. Mogelijkheden zienswijzenbehandeling
De projectgroep heeft de mogelijkheden voor de zienswijzenbehandeling besproken
en kiest voor de mogelijkheid dat de raad een mandaat geeft aan het redactieteam
om eventuele ingekomen zienswijzen te beoordelen en een zienswijzennota op te
stellen. Het redactieteam zal hierbij ondersteund worden door de betrokken
vakambtenaren. De klankbordgroep is akkoord met de keuze van de projectgroep.
6. Rondvraag
Mevr. C. Jansen vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag van de
bijeenkomst op 24 maart. Het verslag is akkoord en wordt op de website van de
Groenvisie geplaatst.
7. Sluiting
Mevr. Janssen bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de
bijeenkomst.

Bijlage: Presentatie proces Groenvisie

