
Inspreekreactie van de Stichting Duurzaam Woudenberg ( SDW ) op het Groenbeleidsplan(Raadscommissie d.d. 2-6-2020 , agendapunt 8 )
In aansluiting op onze reactie in maart jl. op het concept Groenbeleidsplan willen we
nogmaals onze waardering uitspreken voor de strekking en onderbouwing van het
voorliggende groenbeleidsplan . Over het algemeen worden zaken echter erg algemeen en
nogal vrijblijvend benaderd en missen we een richting naarmeer concrete en harde
uitgangspunten , doelstellingen en acties .

1. Alhoewel er veel aandacht is voor biodiversiteit en landschapselementen , zou
biodiversiteitsherstel de 'kern' moeten vormen waarop het groenbeleid geënt is en dus
leidend moeten zijn . Dat betekent dat bij alle plannen en verbeteringen , zoalsdekeuze
van beplanting of ingrepen , vooral ook in het buitengebied , uitgegaan zou moetenworden van een integrale aanpak die leidt tot verbetering niet alleen van losse
elementen zoals soorten beplanting,maar vooralook van de grotere verbanden en bv.
herstel van ecologische structuren . Alleen zo kom je tot echt biodiversiteitsherstel. Dit
staat welomschreven in de visie (p8 ) maar zien weweinig terug in de uitwerking.Wij
onderschrijven hierbij de uitgangspunten van het breed gedragen Deltaplan
Biodiversiteitsherstel. (wel als Kader genoemd op p41)

2. In de subtitel 'Woudenberg groen = Samen doen ' en in het hoofdstuk 'Beleid (4 ), wordt
burgerparticipatie beschreven als één van de leidende principes. Dit uitgangspuntondersteunen we zeer en we zijn ook verheugd dat de SDW vaker genoemdwordt als
samenwerkingspartner . Aan de gemeente wordt hierbij een vaak genoemde, maar
vrijblijvende rol toegeschreven . Zij zou o.i. een actieve voortrekkersroldienen te
vervullen , zelf een aanjagermoeten zijn en concrete doelstellingen , plannen en
initiatieven ontwikkelen , bvper wijk of buurt en actief aansluiten bij de vele soorten
externe projecten voor gemeenten van bv NMU en IVN , zoals op dit moment de
Heuvelrugtuinen '. De vraag is ookhoe de bijdrage vanuit de gemeente vorm krijgt, wie
dat gaat doen en met welke middelen ?

3. Betrekken van agrariërs, landgoed- en grondeigenaren , en natuurbeheerderswordt
herhaaldelijk genoemd en de gemeente wil hierin 'initiatief nemen en faciliteren door
kennis te delen en projecten te realiseren ' ( visie , p8). Ook dit wordt niet echt uitgewerkt
en blijft vrijblijvend en beperkt tot zaken als ' in gesprek gaan... of... betrekken '. Om
echt effect te hebben op het urgente biodiversiteitsprobleem zou o.i. veel meer
aandacht dienen te gaan naar het buitengebied , de natuur en de landbouw zoals ook
bepleit in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.Wezouden op dit vlak veelmeer ambitie
verwachten en bv. een gebiedsgerichte aanpak samen met verschillende soorten
grondeigenaren in bv. innovatieve projecten samen met agrariërs .

4. Voor bovenstaande punten geldt dat die in een Uitvoeringsplan ' uitgewerkt zouden
dienen te worden . Er is echter geen uitvoeringsplan .In haar inspraaknotitie reageert de
gemeente in antwoord op onze vraag hierover (2.b ) dat het onderhavig plan ' op het
niveau ligt van een visie ' Betekent dit dat we alsnog een uitvoeringsplan kunnen
verwachten ? Ofmoeten we toch de paragrafen 'Wat gaan we hiervoor doen ' (onder 4.1
t.e.m.4.4 ) als zodanig beschouwen ? Dit lijkt ons nauwelijks voorstelbaar en hoort dan
iig niet thuis in een beleidsplan .

5. De financiële paragraaf is nu toegevoegd (hfdst.6 ). Deze zou gestoeld moeten zijn op
een uitvoeringsplan en alhoewel er grote uitgaven voorzien worden voor beheer



onderhoud (bijlage 1 ) ziet dit er voor de 'Beleidsprojecten ' (bijlage 5 ) teleurstellend uit .
Webegrijpen de bezuinigingsopgave van de gemeente. Echter, daarwaar bij het
merendeelhiervan burgerparticipatie bepleitwordt, zou de uitvoering grotendeels
binnen het reguliere takenpakket en /of zonder extra kosten gerealiseerdmoeten
worden .Die projecten die wél budget zouden krijgen worden bovendien op 'on hold '
gezet voor dekomende 4 jaar (projectkosten 2021-2025 ). Daarmee worden voor al
deze projecten nauwelijks faciliteiten , personele ondersteuning of financiën ingezet.

De strekking van dit groenbeleidsplan lijkt ambitie uit te stralen . In de uitwerking schiet het
o.i.op cruciale onderdelen nogaltekort.Wehopen dan ook dat bespreking door de
Raadscommissie zalleiden tot aanpassing op bovenstaande punten .
Woudenberg, 26 mei 2020
Stichting Duurzaam Woudenbergvoorzitter
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