Verslag vierde bijeenkomst bestuurlijke klankbordgroep Groenvisie
Datum: 9 juni 2015
Locatie: Oude Stadhuis, Amersfoort

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

1. Opening
Mevr. Janssen opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.
Wethouder Tigelaar is aanwezig vanaf 18.15 uur.
Aan de hand van bijgevoegde presentatie wordt de agenda afgehandeld.
Het verslag van 19 mei is akkoord en kan op de website van de Groenvisie gezet worden.

2. Kort verslag van de Verbindingsdag 30 mei
De Verbindingsdag is goed bezocht. Er waren tussen de 40 en 50 deelnemers. Van de
inhoud van de dag is een impressie gemaakt, die op www.groenvisieamersfoort.nl
geplaatst is.
Mevr. Janssen geeft aan dat de bijeenkomst niet helemaal aan de verwachtingen die vooraf
waren gesteld, heeft voldaan. De opbrengst van de dag is vooral een consolidatie van de
opbrengsten uit de verschillende themabijeenkomsten.
De projectgroep heeft daarom geconcludeerd dat er nog een paar extra stappen gezet
moeten worden voordat een concept Groenvisie met de raad besproken kan worden. Er is
nog te veel in algemeenheden gedacht, richtinggevende uitspraken missen nog. Breed
gedeelde richtinggevende uitspraken zijn niet uit de verbindingsdag naar voren gekomen.

3. Stand van zaken convergentiefase Groenvisie
Versie 3.0 Groenvisie
De versie 3.0 van de Groenvisie, opgeleverd door bureau 7Zebra’s op 27 mei, bevat een
hoog gehalte aan samenwerking en participatie, betere benutting van de waarde van groen
in de stad en meer aandacht voor verschillende functies van groen en passendheid van
inrichting en beheer. Dat is op zich goed, maar er ontbreekt nog een diepere laag, waarin dat
verder wordt uitgewerkt in richtinggevende lijnen.
De projectgroep heeft daarom besloten afscheid te nemen van bureau 7Zebra’s, zij hebben
hun opdracht prima uitgevoerd, maar het is nu tijd voor een ander schrijfteam, dat de
verdiepingsslag maakt.
Vervolgstappen
De projectgroep gaat in de komende weken verder aan de slag met versie 3.0 om te kijken
waar verdieping of aanvulling nodig is op basis van al het opgehaalde materiaal uit de
themabijeenkomsten, de meeschrijfpagina op de website, het digipanelonderzoek en uit de
interviews. Daaruit volgt een voorstel over wat er in de Groenvisie moet komen en waarom
(onderbouwing en verantwoording).
Dit voorstel wordt voorgelegd aan het redactieteam ter controle en eventuele aanvulling.
Daarna zal een nieuw te vormen schrijfteam van enkele inwoners en ambtenaren, concept
4.0 schrijven dat voorgelegd zal worden aan de stad en de raad. Het schrijfteam komt onder
leiding te staan van een externe eindredacteur.

Digipanelonderzoek
Aan het panelonderzoek hebben 2.118 inwoners meegewerkt. Gevraagd waren bijna 4.000
mensen. De respons is 54%, wat een mooie score genoemd mag worden.
De resultaten uit het digipanelonderzoek zijn vandaag nog niet bekend, het rapport wordt
deze week verwacht. Het rapport wordt eerst aan de projectgroep aangeboden en wordt
korte tijd daarna gepubliceerd zowel op de gemeentelijke website als op de website van de
Groenvisie.
Planning en communicatie
Dit vervolgproces leidt er toe dat pas na de zomerperiode met de stad en de raad gesproken
kan worden. De geplande bespreking in de raad op 16 juni en de feestelijke aanbieding van
de conceptvisie van de stad aan de raad op 3 juli worden geannuleerd. Nieuwe data
hiervoor zijn nog niet gepland.
De klankbordgroep spreekt uit vertrouwen te hebben in deze vervolgaanpak, maar geeft
daarbij aan dat dit aangepaste vervolgproces goed gecommuniceerd moet worden met de
raad en de stad. De projectgroep zal in de komende week een nieuwsbrief op de website
van de Groenvisie zetten en de raad via een ‘Groenbericht’ informeren.

4. Werkvorm bespreking met de raad
De klankbordgroep stemt in met het voorstel van de projectgroep om de werkvorm van de
bespreking van de concept Groenvisie met de raad pas te bepalen, nadat de bovengenoemde vervolgstappen zijn uitgevoerd.

5. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

6. Sluiting
Mevr. Janssen bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de bijeenkomst.
Een datum voor de eerstvolgende bijeenkomst wordt nog niet afgesproken. Afhankelijk van
de voortgang van het schrijfproces wordt bekeken welk moment geschikt is om de klankbordgroep weer bij elkaar te roepen.
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