Verslag 6e bijeenkomst bestuurlijke klankbordgroep Groenvisie
Datum: 15 maart 2016
Locatie: Vermeerzaal, Stadhuis Amersfoort

Aanwezig: de raadsleden Wytse Dassen (D66), Astrid Janssen (GL, voorzitter) en Femke
van de Kolk (CU), de wethouders Bertien Houwing en Menno Tigelaar,
Clarine Jansen (ambtelijk secretaris) en Sam Vooren (raadsadviseur).
1. Opening
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Aan de hand van
bijgevoegde presentatie wordt de agenda afgehandeld.
2. Stand van zaken/ontwikkelingen
Het schrijfteam van ambtenaren en inwoners is niet tot stand gekomen, om redenen zoals
aangegeven in de presentatie. De projectgroep heeft daarop besloten een externe schrijver
de opdracht te verlenen om de visie te schrijven. Uit 3 gegadigden is de Amersfoorter Kees
de Heer gekozen.
De eerste conceptteksten van de Groenvisie over de onderwerpen Biodiversiteit en
Recreatief Groen zijn gemaakt en worden getoond. Hierin zitten diverse dilemma’s, die we in
de visie laten staan. Vanuit diverse invalshoeken moet het college keuzes maken in die
dilemma’s, toegesneden op de concrete situatie. Daarbij kun je spelregels en procesmatige
kaders afspreken. Dat geven we als opdracht van de raad aan het college mee. In de visie
komen handreikingen voor gemeente en inwoners. Daarmee is nog niet gezegd dat alle
handreikingen ten uitvoer worden gebracht. De uitvoering is een organisch proces..
3. Vooruitblik schrijf- en besluitvormingsproces (planning en raadsvoorstel)
De planning is om de conceptvisie in de tweede helft van april met de stad te bespreken,
bijvoorbeeld met een Stadscafé of tijdens de opening van Het Groene Huis.
Aan de raad wordt eerst gevraagd of zij vinden dat de projectgroep voldaan heeft aan de
gestelde kaders door de raad. Daarna volgt het formele traject van terinzagelegging,
beoordeling van zienswijzen, inhoudelijke behandeling en vaststelling van de visie. Het
college wordt om een schriftelijke reactie gevraagd op het raadsvoorstel en de visie.
Dit proces is aldus besproken met de aanwezige klankbordgroepleden en in de presentatie
vastgelegd.
4. Financiën
Voor de opdracht aan de externe schrijver is de projectgroep een verplichting aangegaan
van € 8500,-. Binnen het resterend budget van de Groenvisie is op dit moment nog ruim €
8200,- beschikbaar. Voor de overige kosten die met de voltooiing van de Groenvisie
gemoeid zijn, zoals druk, verspreiding en een terugkoppeling naar de stad is ook nog geld
nodig. Dit bedrag kan niet meer uit het beschikbare projectbudget gedekt worden. Het te
verwachten tekort wordt geraamd tussen de € 5.000 en € 7.500. De projectgroep heeft in
een brief aan het college om aanvulling van het budget met € 7.500 gevraagd. Een positief
collegebesluit hierover wordt binnenkort verwacht.
5. Rondvraag
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 1 december 2015. Dit verslag wordt op de
website van de Groenvisie gezet.
6. Sluiting
De voorzitter 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.
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