Verslag derde bijeenkomst bestuurlijke klankbordgroep Groenvisie
Datum: 19 mei 2015
Locatie: Vermeerzaal, Stadhuis Amersfoort

Aanwezig:
Astrid Janssen (GroenLinks, voorzitter, Wytse Dassen (D66), Maarten Flikkema (VVD),
Bertien Houwing (wethouder), Femke van der Kolk (ChristenUnie), Rob Molenkamp (SP),
Menno Tigelaar (wethouder), Clarine Jansen (ambtelijk secretaris), Mark Pen
(raadsadviseur)

1. Opening
Mevr. Janssen opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.

2. Stand van zaken convergentiefase Groenvisie
Mevr. Janssen laat aan de hand van een presentatie (zie bijlage) zien hoe het proces
verloopt.
a. Conceptversies Groenvisie
De 7Zebra’s hebben eind april de eerste conceptversie van de Groenvisie gemaakt. Versie
1.0 is door de projectgroep beoordeeld en dit heeft geleid tot aanpassingen in de opbouw en
structuur van het document. De aangepaste versie 2.0 van 13 mei is door het redactieteam
beoordeeld en besproken met de 7Zebra’s op 19 mei tijdens de schrijfdag. Op die dag
hebben ook de vakambtenaren hun inhoudelijke opmerkingen meegegeven aan het
redactieteam. Hierop gebaseerd, o.a. een concreter abstractieniveau van de visie, volgt
versie 3.0 op 27 mei.
b. Interviews
In de afgelopen weken heeft de projectgroep 7 interviews gehouden met andere doelgroepen in de stad. De geïnterviewden zijn: Woningcoöperatie De Alliantie, Eemfors,
Stichting in Arcadië (groen erfgoed), vertegenwoordiger van Amersfoortse jongeren in de
leeftijd van 13-20 jaar, Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, Schipper Bosch en de Vereniging van
Amersfoortse Bedrijven. De meegegeven meningen en ideeën zijn waardevolle aanvullingen
op de Groenvisie. Alle geïnterviewden hebben ervoor gekozen om hun interviews niet
openbaar te maken.
c. Digipanel
Om een nog completer beeld te krijgen van hoe inwoners denken over groen in de stad,
heeft de projectgroep gebruik gemaakt van het bestaande digipanel van de gemeente. Aan
4.000 inwoners is een vragenformulier voorgelegd over de onderwerpen die in de
themabijeenkomsten zijn besproken. De resultaten hiervan worden verwacht rond 8 juni en
worden meegenomen in de bespreking met de raad over het dan voorliggende concept op
16 juni in De Ronde.
d. Verbindingsdag 30 mei
De Verbindingsdag wordt van 13.00 tot 16.00 uur gehouden in Zandfoort aan de Eem. Deze
bijeenkomst is bedoeld voor iedereen in Amersfoort die mee wil praten over de Groenvisie.
Centraal staat wat er nog mist in het concept (witte vlekken) en welke keuzes gemaakt
worden op dilemma’s op te lossen.
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e. Bespreking raad op 16 juni
De klankbordgroep wil, naast het voorleggen en bespreken van het concept, graag de
dilemma’s bespreken, die in de Verbindingsdag op 30 mei niet zijn opgelost.
De vorm van de bespreking met de raad ligt nu nog niet vast, maar gedacht wordt aan een
peiling.
f. Vrijdagmiddag 3 juli feestelijke aanbieding Groenvisie aan de Raad
De conceptversie die er dan ligt is nog niet in beton gegoten. Er volgt nog een definitieve
versie na de zomer, die ter inzage gelegd zal worden. Hierbij kan het presidium een beknopt
raadsvoorstel agenderen, waarin een opdracht aan het college wordt gegeven voor de ter
inzage legging en de zienswijzenbehandeling. Dit wordt eerst nog verder besproken in de
klankbordgroep.
De klankbordgroep oppert de mogelijkheid om de conceptversie feestelijk aan te bieden op
30 juni op Het Plein, tijdens de raadsavond. Dan zijn alle raadsleden ook aanwezig.
Mevr. Janssen vraagt de klankbordgroep wie de afzender is van de Groenvisie. Dit is
iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de Groenvisie. Zij bieden de Groenvisie aan de
gemeenteraad aan. Het politieke debat vind plaats in de raad op basis van een document dat
samen met de stad gemaakt is. Het college wordt gevraagd een reactie te geven op het
moment dat het raadsvoorstel voor vaststelling van de Groenvisie er ligt met eventuele
zienswijzen.
Mevr. Janssen geeft een overzicht van de uitgaven tot nu toe uit het budget van de
Groenvisie. Zie de presentatie, sheet 6: financiële voortgang.

3. Rondvraag
Mevr. Janssen vraagt wanneer de klankbordgroep weer bij elkaar wil komen. Afgesproken
wordt om op 9 juni de volgende bijeenkomst te houden.
Mevr. C. Jansen vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag van de tweede
bijeenkomst op 14 april. Het verslag is akkoord en kan op de website van de Groenvisie
gezet worden.
4. Sluiting
Mevr. Janssen bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de bijeenkomst.

Bijlage: Presentatie Groenvisie, de convergentiefase
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