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1. Voortgang activiteiten
Het concept groenbeleidsplan 2020 is door het college vrijgegeven voor inspraak 
(besluit: 18-02-2020). De ter inzage termijn was van 24 februari t/m 22 maart 2020. 
Op 9 maart jl. is er een inloopavond groenbeleidsplan voor inwoners (waaronder de 
externe klankbordgroep) geweest waarbij het concept groenbeleidsplan is gepresenteerd 
met speciale aandacht voor de thema’s klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit, 
innoveren en verduurzamen en burgerparticipatie.
De inspraakreacties op het concept groenbeleidsplan zullen worden verwerkt in een 
notitie en daar waar nodig zal het concept groenbeleidsplan verrijkt worden.

De vaststelling van het groenbeleidsplan is voorzien in juni 2020.

2. Geld
Projectbudget: € 25.000 Offerte BTL €19.900 (excl. btw)
Vanwege meerwerk komt er nog een factuur van circa € 3.000

3. Risico’s
Gezien de huidige bezuinigingen kan het lastig worden om alle ambities die 
geformuleerd zijn uit te voeren. Om het plan ook financieel haalbaar te maken is er – 
samen met de bestuurlijke opdrachtgever- gekeken welke activiteiten, die incidentele 
en/of structurele kosten met zich meebrengen, tijdelijk “on hold” kunnen worden gezet. 
Activiteiten die vanwege wetgeving uitgevoerd dienen te worden, krijgen prioriteit.

4. Organisatie
Er hebben zich aan aantal wijzigingen in de projectgroep en de stuurgroep 
plaatsgevonden. Door vertrek van de interne projectleider is deze rol opnieuw ingevuld 
en door de komst van een nieuw directielid is de rol van ambtelijke opdrachtgever daar 
belegd.

5. Tijd
Het proces, de participatie en de verwerking van de input  hebben meer tijd gekost dan 
van te voren ingeschat was. Eind februari 2020 is het stuk ter inzage gelegd. Door de 
corona crisis hebben we de ter inzage termijn verlengd naar 17 april. Bestuurlijke 
vaststelling van het groenbeleidsplan wordt nu verwacht in juni 2020.

6. Informatie / communicatie
De communicatie activiteiten tijdens het project worden uitgevoerd conform het 
vastgestelde communicatieplan. 

7. Kwaliteit
Uitgangspunt is een realistisch en financieel uitvoerbaar plan. 

Het groenbeleidsplan “Samen groen = Samen doen” is middels een uitgebreid 
participatieproces (intern en extern) tot stand gekomen.

8. Gevraagd besluit(en)
- Het groenbeleidsplan bestuurlijk laten vaststellen in juni 2020 (i.p.v. mei 2020)
9. Bijlagen



-

Voor akkoord:
Naam (ambtelijk) opdrachtgever Naam projectleider
Wieke van Mourik Corrine Ockhuijsen
Woudenberg april 2020 Woudenberg april 2020


