
 

 

Collegeadvies Eigen initiatief 

Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 183967 

  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Nee 

naar RAAD Nee OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Ja  

Anders:  
  

 
Onderwerp : Groen aan de buurt ("aan de slag in je omgeving") 
  
Advies  :  Instemmen om de gemeente Woudenberg op te geven als pilot 

gemeente voor Groen aan de Buurt (‘aan de slag in je omgeving’) en 

daartoe een samenwerkingsovereenkomst ‘lokaal Groen aan de Buurt 

netwerk’ afsluiten. 

 

  

 

Datum Ambtenaar Afdeling Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

21-03-2017 C. Ockhuijsen 
Realisatie 

en beheer 
        

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  
Interne Dienstverlening  

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conform 

advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester     

Wethouder     

Wethouder     

Secretaris     

 
 

 

 

Datum vergadering B&W: Agendapunt: 

Besluit: 

 

 

 

 

 

 

 

Retour naar afdeling op: 

Ter archivering aangeboden op:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inleiding 

Onze maatschappij is in beweging. Bewoners voelen zich betrokken bij hun eigen omgeving en 

willen zich hier graag voor inzetten. Met de Groen aan de Buurt – aanpak worden gemeenten 

begeleid bij het stimuleren van burgerinitiatieven en het omzetten van ideeën en 

enthousiasme naar concrete uitvoering.  De focus ligt op zichtbare resultaten in natuur en 

landschap. Dit jaar wordt gestart met de pilot ‘lokale Groen aan de Buurt netwerk’. Hieraan 

kunnen 8 gemeenten (provincie Utrecht) deelnemen. 

 

Centrale vraag 

Stemt het college in met het opgeven van de gemeente Woudenberg als pilot gemeente voor 

het lokale Groen aan de Buurt netwerk? Stemt vervolgens het college in met het aangaan van 

een samenwerkingsovereenkomst ‘lokaal Groen aan de Buurt netwerk’? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Een kwaliteitsimpuls van het landschap én een lokaal netwerk van betrokken bewoners. 

 

Het lokale Groen aan de Buurt netwerk is een participatieproces met bewoners, waarbij het 

Groen aan de Buurt team bewoners en gemeente ondersteuning en begeleiding biedt bij het 

omzetten van ideeën naar concrete uitvoering in de omgeving. De focus ligt op zichtbare 

resultaten in natuur en landschap. Het Groen aan de Buurt team begeleidt dit proces voor 1,5 

jaar.  

 

Door als gemeente aan te sluiten bij de pilot dragen we bij aan de bestuurlijke visie op het 

dorp Woudenberg. Dit is leidend in wat we doen. Het gemeentebestuur heeft hierover 

uitspraken gedaan in de Toekomstvisie Woudenberg 2030 en in het Coalitieprogramma 2014-

2017. 

 

Toekomstvisie Woudenberg 2030 

 

 Samen met de inwoners geeft het gemeentebestuur vorm aan de verdere ontwikkeling 

van Woudenberg. Burgerparticipatie is een vanzelfsprekend sleutelwoord geworden om 

draagvlak te krijgen voor gemeentelijk beleid. 

 De lokale overheid is een netwerkorganisatie geworden die goed luistert wat er speelt in 

de samenleving en partijen bij elkaar brengt. 

 Het groene karakter van Woudenberg heeft een belangrijke rol in het dagelijks leven 

van de Woudenberger. Het multifunctionele buitengebied biedt een uitstekende balans 

tussen agrarische activiteiten en recreatie. 

 

Coalitieprogramma 2014-2017 “Samen Woudenberg, Samen Leven” 

 

 De gemeente spant zich, samen met de inwoners, in voor een groene, sociale en veilige 

woon- en leefomgeving, waarbij gezamenlijk gezocht wordt naar duurzame 

oplossingen. 

 

Uit de dialoog met inwoners: bezuinigingsdialoog 

 

 Organisaties en inwoners zien voor zichzelf een rol weggelegd o.a. in adviseren, 

participeren, ervaring en kennis delen of een ambassadeursfunctie. Voor de gemeente 

zien organisaties en inwoners in de toekomst o.a. de rol van faciliteren, bevorderen van 

initiatieven, overzicht houden, deskundigheid en vertrouwen.  

 

Hieruit valt af te leiden dat zowel de rollen van de gemeente als van de organisaties en de 

samenleving gaan veranderen. Meer participeren van de samenleving, samenwerking binnen 

netwerken, verschuiving van uitvoering naar trainen van de samenleving en eigen 

verantwoordelijkheid nemen, kenmerken de veranderende rollen. Deze verandering in de 

rolverdeling sluit aan op de huidige ontwikkelingen op landelijk niveau, waarin een 

verschuiving zichtbaar is van een ‘verzorgingsstaat’ naar een ‘participatiestaat’. 



 

 

Programma 5 Dienstverlening Beleidsbegroting 2017 -2020 

ma 5 
Visie: 

Inwoners, ondernemers en organisaties ervaren ons als een professioneel dienstverlener en 

partner. 

 

Maatschappelijke effecten: 

5.1. Meer stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe initiatieven te 

ontwikkelen 

5.2. Meer betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren 

van beleid 

 

Programma 2 Leefomgeving 

 

Groenbeleidsplan 2010 

 

De boodschap van het groenbeleidsplan is tweeledig. Enerzijds wil de gemeente 

Woudenberg de grote betekenis van het groen, natuur en landschap als één 

van de dragers van de economie voor het voetlicht brengen. Daarnaast is de 

maatschappelijke betekenis van belang voor de inwoners en daarmee voor de 

gemeente Woudenberg. Anderzijds is het de bedoeling om doelgroepen 

enthousiast te krijgen om mee te helpen bij het realiseren van de ambities. 

 

Natuurbeleid Utrecht, netwerk van natuur 

 

Met het Natuurbeleid ‘Utrecht, netwerk van natuur’, zet de provincie zich in voor een utrechtse 

natuur die aansluit op de wensen van inwoners, zodat iedereen die dat wil rust en ontspanning 

kan vinden. Mensen vinden natuur belangrijk, maar staan steeds verder af van het beleid. 

Groen aan de Buurt verbindt wensen van bewoners met beleid en 

ondersteuningsmogelijkheden van overheden. 

 

 

Wat levert het samenwerkingsovereenkomst lokaal Groen aan de Buurt netwerk op? 

 

 Enthousiasme en energie; 

 Initiatieven en activiteiten gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van natuur en 

landschapselementen, zoals aanleg en herstel van poelen, heggen, boomgaarden, 

bloemstroken, etc.; 

 Initiatieven en activiteiten gericht op beleving en educatie, zoals wandelroutes, 

schoolprojecten, workshops, speelnatuur, ontdekplekken; 

 Een duurzaam netwerk van betrokken en actieve bewoners en lokale organisaties dat in 

samenspel met de gemeente is ontstaan. 

 

 

 

Kader 

 

 Natuurbeleid provincie Utrecht 

 Toekomstvisie Woudenberg 2030  

 Coalitieprogramma 2014-2017 “Samen Woudenberg, Samen Leven” 

 Bezuinigingsdialoog 

 Programma 5 Dienstverlening 

 Programma 2 leefomgeving: groenbeleidsplan 2010 

 

 

 

Argumenten 



 

 

De Groen aan de Buurt aanpak biedt gemeenten begeleiding bij het stimuleren van 

burgerinitiatieven en het omzetten van ideeën en enthousiasme naar concrete uitvoering. De 

focus ligt op zichtbare resultaten in natuur en landschap. Het doel is het bewerkstelligen van 

een kwaliteitsimpuls van het landschap én een lokaal netwerk van betrokken bewoners. 

 

Zoals aangegeven is de bestuurlijke visie op het dorp Woudenberg leidend in wat we doen. 

Deze aanpak sluit nauw aan bij deze visie, geheel onder de noemer “overheidsparticipatie”. 

 

De provincie is co-financierder van de pilotgemeente d.m.v. beschikbaar stellen van 

procesbegeleidingstijd en € 5000,-  uitvoeringsbudget. 

 

Belangrijk in de aanpak zijn de sleutelelementen: 

 

- Eigenaarschap bewoners staat centraal. We gaan alleen aan de slag met ideeën waar 

bewoners zich daadwerkelijk voor willen inzetten. 

- De gemeente is vanaf het begin betrokken in een faciliterende rol richting bewoners en 

initiatieven. Daardoor ook heel zichtbaar voor bewoners.  

- Een combinatie van vaste processtappen met ruimte voor flexibele invulling op basis van 

lokale wensen.  

- Verbinding van nieuwe initiatieven met bestaande organisaties, activiteiten en structuren in 

de wijk en provincie.   

- Direct aan de slag, doordat er bij de start reeds uitvoeringsbudget is. 

 

 

 

Duurzaamheid 

 

Mens: burger/overheidsparticipatie, maatschappelijke betrokkenheid 

Milieu: bijdrage aan natuur en landschap 

Markt: Duurzame samenwerking met bewoners en organisaties 

 

 

 

Draagvlak 

Bewoners en organisaties van het dorp / de wijk Woudenberg. 

Indirect straalt het effect van de uitvoering ook uit naar mensen die de gemeente bezoeken 

en/of hier recreëren.  

 

Beoogd resultaat (hoe) 

 

De aanpak van het lokale Groen aan de Buurt netwerk bestaat uit 3 stappen. 

 

Stap 1 uitnodigen en inspireren 

Resultaat: een uitvoeringsagenda met zichtbare en concrete projecten en 

activiteiten waar bewoners mee aan de slag gaan 

 

Stap 2 ondersteunen bij de uitvoering 

  Begeleiding door Groen aan de Buurt team 

  Resultaat: zichtbare resultaten in natuur en landschap 

 

Stap 3 verbinding en communicatie 

  Resultaat: permanente vrijwilligerswerkgroep Groen aan de Buurt 

 

 

Financiële consequenties 

 



 

 

Voor het opstellen van de uitvoeringsagenda en voor de uitvoering van projecten, maakt de 

deelnemende gemeente gebruik van een pilot binnen het programma Groen aan de Buurt. 

Meedoen als pilot-gemeente houdt in dat wij begeleiding krijgen bij dit proces, inclusief € 

5.000,- uitvoeringsbudget. 

De gemeente dient een budget van € 5.000,- ter beschikking te stellen voor investering in de 

projecten uit de uitvoeringsagenda. Lokaal is er dan € 10.000,- uitvoeringsbudget.  

 

 
Uitgaven Afwijking t.o.v. 

begroting (€) 

Programma/ 

Product 

Incidenteel/ 

Structureel 

Rapporteren aan 

raad d.m.v. 

€ 5.000 - 2. Leefomgeving  

4. Ruimte, wonen en 

ondernemen 

Incidenteel Informeren 

 

De dekking is als volgt: 

 

€ 2.500 uit budget O-gen/Leader ( 681000/34330) 

 

In de kadernota 2017-2021 is verzocht om budget op te nemen voor kleine landschappelijke 

initiatieven en LEADER. Dit bedrag ad € 15.000,-  is in de financiële begroting 2017 - 2021 

geschaard onder budget O-gen/Leader (Programma 4 Ruimte, Wonen en Ondernemen). 

 

€ 2.500 uit budget landschapsbeheer (655000/34335) (Programma 2 Leefomgeving) 

 

 

 

Aanpak/uitvoering 

 

Na positief besluit van het college zal het samenwerkingsovereenkomst lokaal Groen aan de 

buurt netwerk worden ondertekend door wethouder G.A. de Kruif (zie bijgaande volmacht) en 

zal er vorm en inhoud worden gegeven aan het participatieproces. In de bestuurlijke 

conferentie Groen aan de Buurt op 5 april 2017 zal kenbaar gemaakt worden dat de gemeente 

Woudenberg meedoet aan de pilot (één van de 8 gemeenten). 

 

Conclusie 

 

U wordt geadviseerd om in te stemmen om de gemeente Woudenberg op te geven als pilot 

gemeente voor Groen aan de Buurt (‘aan de slag in je omgeving’) en daartoe een 

samenwerkingsovereenkomst ‘lokaal Groen aan de Buurt netwerk’ af te sluiten.   

 

 

Communicatie 

 

Wordt nader uitgewerkt. 

 

Bijlage(n) 

 

 Informatie samenwerkingsovereenkomst lokaal Groen aan de Buurt netwerk 

 Uitnodiging Conferentie Groen aan de buurt (5 april) 

 Volmacht 

 

 

 

 

 

 


