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Onderwerp: Inspreekbijdrage imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg voor de 
Raadscommissievergadering d.d. 02-06-2020 m.b.t. agendapunt 8. Groenbeleidsplan 2020 

Inleiding: Voor ons ligt een mooi werkstuk, dat handvatten biedt om een groenbeleid te 
ontwikkelen dat gericht is op verbetering van de biodiversiteit in Woudenberg.
Toch is de tekstuele woordkeuze vaak tamelijk vrijblijvend en voor tweeërlei uitleg vatbaar 
met daardoor een “ontsnappingsmogelijkheid” om in het plan bedoelde acties en  
inspanningsverplichtingen niet uit te voeren. 
Als het gaat om concrete acties en/of inspanningen, wordt in dit plan regelmatig het woord 
“kan” gebruikt waar “zal” of “moet” op zijn plaats zou zijn. Voorgesteld wordt om tekstuele 
aanpassingen aan te brengen waardoor het Groenbeleidsplan een meer duidend karakter krijgt. 
Daarnaast stellen wij voor dat de raadscommissie de drie onderstaande inspreekonderwerpen 
omarmt en het College beweegt om het Groenbeleidsplan op die onderwerpen tekstueel aan te 
passen en de goedkeuringsprocedure m.b.t. het Groenbeleidsplan eveneens aan te passen.

1. Het in dit Groenbeleidsplan genoemde Deltaplan Biodiversiteitsherstel (2018) is het 
belangrijkste kader voor het groenbeleid van Woudenberg (pag. 41. Kaders voor het 
groenbeleid) als het gaat om het onderwerp biodiversiteit. Bij de ontwikkeling van dit 
Groenbeleidsplan is o.a. gewerkt binnen dit kader (citaat pag. 41: “Bij de ontwikkeling van dit 
groenbeleidsplan is gewerkt binnen de gegeven kaders van bestaande beleidsdocumenten, 
wet- en regelgeving.”)
In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt concrete actie gevraagd ter herstel van de 
biodiversiteit. Dat betekent verbetering van de biodiversiteit en niet het handhaven op het 
huidige niveau en waar mogelijk verbetering daarvan.
De doelstelling van het Groenbeleidsplan “Behouden en waar mogelijk versterken van de 
soortenrijkdom aan planten en dieren (biodiversiteit)”(pag. 5) is dan geen optie. De 
doelstelling moet dan zijn: “Versterken van de soortenrijkdom aan planten en dieren 
(biodiversiteit)”.
Daarom wordt voorgesteld om de doelstelling op pag. 5 te wijzigen in “Versterken van de 
soortenrijkdom aan planten en dieren (biodiversiteit)”. Overigens is deze voorgestelde 
“aangepaste” doelstelling al wel in beeld o.a. in Hoofdstuk 4.2 Natuur en Biodiversiteit op 
pag. 18 bij “Wat willen we bereiken?”: “De biodiversiteit verhogen zowel in de bebouwde 
kom als in het buitengebied”

2. Relatie Groenbeleidsplan – Uitvoeringsplan en uitvoerbaarheid Groenbeleidsplan. 
Bij het Groenbeleidsplan hoort een nog te schrijven uitvoeringsplan dat nodig is om het 
Groenbeleidsplan te kunnen uitvoeren. In wezen zijn het Groenbeleidsplan en het 
uitvoeringsplan dus twee afzonderlijke plannen, die aan elkaar zijn gekoppeld om het 
Groenbeleidsplan te kunnen uitvoeren.  
In het Groenbeleidsplan wordt het uitvoeringsplan evenwel niet genoemd en er wordt dus ook 
niet in het Groenbeleidsplan beschreven, waarom het uitvoeringsplan zal worden geschreven 
en hoe dit uitvoeringsplan eruit zal gaan zien om het Groenbeleidsplan te kunnen uitvoeren.
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Wel wordt de Gemeenteraad bij de goedkeuring van het Groenbeleidsplan gevraagd om 
tevens haar goedkeuring te hechten aan de toe te kennen financiële middelen (het zgn. 
“financiële plaatje”), terwijl het uitvoeringplan nog moet worden geschreven. 
Het “financiële plaatje” lijkt ons met name afhankelijk te zijn van de inhoud van het 
uitvoeringsplan en niet van de inhoud van het Groenbeleidsplan.
Daarom wordt voorgesteld om het Groenbeleidsplan, het uitvoeringsplan en het daarbij 
behorende “financiële plaatje” tegelijkertijd ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voor te 
leggen omdat het Groenbeleidsplan, het uitvoeringsplan en de te besteden financiële middelen 
direct en rechtstreeks verband houden met elkaar. Dat moet dan dus zijn nadat het 
uitvoeringsplan tot stand is gekomen. 
Bij nadere beschouwing van de vergaderstukken bij agendapunt 8 vonden wij een later apart 
verschenen Hoofdstuk 6 Financiën. Ook in dit Hoofdstuk 6 wordt geen uitvoeringsplan 
genoemd.
In een ander vergaderstuk aangeduid als bijlage 4 Projectkosten Groenbeleidsplan 2021-2025 
zien wij dat kosten van twee voor de imkervereniging wezenlijke onderdelen van het 
Groenbeleidsplan tot en met het jaar 2025 “on hold” staan. Het gaat daarbij om 1) Aansluiten 
bij de ambitie uit het klimaatakkoord om 1% meer bomen per jaar op Woudenbergs 
grondgebied te realiseren: € 9750 “on hold” en 2) Ondersteunen van groene buurtinitiatieven 
en waar nodig deze faciliteren met kennis en financiële middelen: € 2500 “on hold”. Dit zou 
toch wel een slechte start betekenen voor het Groenbeleidsplan 2020.
De imkervereniging vindt de bovengenoemde “on hold” gestelde projectonderdelen van het 
Groenbeleidsplan, die in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit, zo 
belangrijk dat wij de raadscommissie en de Gemeenteraad met klem vragen niet in te 
stemmen met het “on hold” stellen daarvan tot na 2025.

3. Onderwerp “drachtplanten” voor bestuivende insecten ter bevordering van de biodiversiteit
Het onderwerp “drachtplanten” voor bestuivende insecten komt op verschillende plaatsen in 
het Groenbeleidsplan aan de orde zoals b.v. in Hoofdstuk 4.2 Natuur en Biodiversiteit op pag. 
17: “Om bijen en andere bestuivende insecten te ondersteunen heeft de gemeente samen met 
diverse inwoners, Stichting Duurzaam Woudenberg en Imkervereniging Scherpenzeel/ 
Woudenberg verschillende stukken gemeentegrond ingezaaid met een insectenvriendelijk 
bloemenmengsel. Zie hiervoor paragraaf 4.4.”
Als basis hiervoor diende o.a. het convenant bij-vriendelijk handelen dat de gemeente en de 
imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg in 2012 zijn overeengekomen. De tekst van dit 
beleidsdocument is als bijlage gevoegd bij de aanbiedingsmail van deze inspreekbijdrage. 
Het convenant bij-vriendelijk handelen vermeldt de samenwerking tussen de gemeente en de 
imkervereniging m.b.t. de verbetering van de biodiversiteit in Woudenberg en hoe hieraan 
invulling wordt gegeven. 
Op pag. 41 van het Groenbeleidsplan worden de kaders van het groenbeleid genoemd 
waarbinnen het Groenbeleidsplan is ontwikkeld. 
Voorgesteld wordt om het convenant bij-vriendelijk handelen (2012) op te nemen in de lijst 
van beleidsdocumenten onder “Gemeentelijk beleid:”. 

Woudenberg, 27-05-2020 
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