Verslag vijfde bijeenkomst bestuurlijke klankbordgroep Groenvisie
Datum: 1 december 2015
Locatie: Vermeerzaal, Stadhuis Amersfoort

Aanwezig:
Wytse Dassen (D66), Clarine Jansen (ambtelijk secretaris), Bertien Houwing (wethouder),
Rob Smulders (PvdA), Menno Tigelaar (wethouder), Dennis Weggelaar (VVD)
1. Opening
Wytse Dassen opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.
Aan de hand van bijgevoegde presentatie wordt de agenda afgehandeld.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 9 juni 2015. Deze wordt op de website van de
Groenvisie gezet.
2. Samenstelling projectgroep
In de loop van dit jaar is de samenstelling van de projectgroep gewijzigd, zie bijgevoegde
presentatie, sheet 3.
We hebben 3 nieuwe, enthousiaste leden: Dini Teunis, Maureen Schonewille en Iris Cockx.
3. Ontwikkeling vanaf juli t/m november 2015
In juli heeft de projectgroep besloten om alle verzamelde input uit de stad door te nemen als
bronmateriaal voor de Groenvisie. Het concept rapport van de 7Zebra’s is daarin ook een
van de bronnen.
Tevens heeft de projectgroep in juli een verzoek ingediend om extra uren voor ambtelijke
ondersteuning in het schrijfproces. Dit verzoek heeft het college direct na het zomerreces
ingewilligd met een besluit om 300 uur ambtelijke ondersteuning te verlenen voor het
meeschrijven aan de Groenvisie.
4. Schrijfproces
Processtappen
De projectgroep heeft in de afgelopen 5 maanden veel tijd en energie gestoken in het
doornemen van al het opgehaalde materiaal. Alle opgehaalde input is uitgeprint, geknipt,
geordend en geplakt. Dit is een zeer tijdrovend proces geweest, maar was nodig om de
gewenste verdiepingsslag inzichtelijk te maken.
Een schrijfteam, bestaande uit enkele ambtenaren, is recent gestart met een eerste opzet
van de Groenvisie. Hiervoor heeft het college 300 uur beschikbaar gesteld.
Opdracht aan redactieteam
Het redactieteam heeft een check gedaan op het werk van de projectgroep, die zijn
werkwijze en keuzes daarmee heeft verantwoord. De reactie van het redactieteam is aan het
schrijfteam meegegeven.
Opdracht aan het schrijfteam
Het schrijfteam heeft van de projectgroep een schrijfopdracht gekregen met randvoorwaarden waaraan de Groenvisie moet voldoen, om de verdiepingsslag te maken. De
projectgroep is de opdrachtgever van het schrijfteam. De schrijvers houden tijdens het
schrijven contact met de projectgroep voor vragen en opmerkingen.
5. Eindproduct Groenvisie
De Groenvisie wordt als document met een initiatiefraadsvoorstel aangeboden aan de raad.
De conceptversie wordt eerst besproken met de stad en vervolgens met de raad.

6. Planning
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.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
8. Sluiting
Wytse bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.
Een datum voor de volgende bijeenkomst wordt nog niet afgesproken. Afhankelijk van de
voortgang van het proces Groenvisie wordt bekeken welk moment geschikt is om de
klankbordgroep weer bij elkaar te roepen.

Bijlage: Presentatie klankbordgroep Groenvisie, 1 december 2015.
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