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Als eerste onze felicitatiesmet dit uitgebreide en breed onderbouwde beleidsplan .We realiseren os
dat het onmogelijk is op alle aspecten in dit plan in te gaan .Daarom beperken weons in deze reactie
tot een aantal zaken die onsopvallen waaronder vooral ook biodiversiteit .
U erkent het belang van behoud en versterking van groeninrichting en biodiversiteit, evenals van
bestaande natuurgebieden en landschapselementen zoals houtwallen ,waterstructuren en singels . Wij
zouden willen pleiten voorvoornamelijk 'versterking van aldeze elementen, aangezien er sprake is
van een urgente problematiek. U noemtook burgerparticipatie en ondersteunen vanbuurtinitiatieven . Woudenberg groen = Samen doen' is eenmooie subtitel ! Dit ondersteunen we zeer.
We zijn ook verheugd te merken dat Stichting Duurzaam Woudenberg diverse malen genoemdwordt
als samenwerkingspartner, o.a.bij zaai- en buurtprojecten en de postcoderoos.
Over het geheel genomen worden zaken echter voornamelijk globaal en in abstracte en algemene zin
beschreven .Wemissen een richting naarmeer concrete doelstellingen en uitwerking zoals een
wijkgerichte aanpak. En aan welke soorten planten en bomen denkt u ? Hoeveelaandacht is er bij
nieuwe aanplant voor veelmeer soorten drachtplanten ? Ofvoor een erkende methode zoals
mezenkastjes en bloeiende bodembeplanting bij de processierupsenbestrijding ? In hoeverworden bij
voorbeeld de perspectiefkaarten die vanuitde RES aangeleverd zijn , en waarin al concretemaatregelen genoemdworden,betrokken? Welworden externe initiatieven genoemd zoals 'groenaan de buurt '.
Ondanks dat verschillende doelgroepen herhaaldelijk genoemdworden missen we gerichte
beleidspunten richting specifieke wijken , burgers, agrariërs , natuurbeheerders, etc. Wat gaat de
gemeente zelf doen om bv burgerparticipaties te realiseren , naast stimuleren van externe initiatieven ?
Gaat zij zelf initiatieven ontwikkelen zoals de aanleg van voedselbossen, tiny forests of
gemeenschappelijke (moes)tuinen in een wijk of straat ? Welke initiatieven gaat ze nemen waar
bewonersook actief 'aan kunnen bijdragen en elkaar ontmoeten' of aan kennisdeling om de eigen tuinklimaatvriendelijk in te richten ? Ook bij uitdagingen zoals nieuwbouw in Hoevelaar, waar wel een
ruimere groenstructuur zou komen ? Hoe worden scholen en jeugd betrokken bij bewustwording enklimaatadaptatie ? We gaan ervan uit dat dergelijke zaken iig in een komend uitvoeringsplan
uitgewerkt zullen worden . En aangezien veel verwezen wordtnaar externe ondersteunende projecten
rijst de vraag wat de financiële slagkracht van de gemeente zelf is.We zouden dan ook graag een
financiële onderlegger en begroting bij dit plan willen zien . Ettelijke gemeenten om onsheen zijn
bovendien bereid grote sommen subsidie aan burgers te verstrekken om dit soort zaken te realiseren .
Een groot item is ons inziens het volgende: Hoe zorgen we voor een daadwerkelijke connectie tussen
groen , de natuur en de landbouw ? De aanpak van verdroging , vermesting en verzuring van de bodem ?
Van monoculturen en gebruik van bestrijdingsmiddelen waardoor versnippering van het landschap enverlies van leefgebieden en ecologische structuren .Maar ookmet gevolgen als het verdwijnen van
insecten , planten en kleine zoogdieren , vervuiling van lucht en oppervlaktewatermet chemische
afvalstoffen ( vooral N , P en fijnstof) en broeikasgassen waaronder CO2 uitstoot én toenemend verlies
van voedselkwaliteit . En boeren die steeds verder in het nauw komen . Positief is de inzet van
chemievrij beheer en maaibeheer maar wemissen voor deze grote problemen een bredere aanpak ,
vooralook voorhetbuitengebied, samen met agrariërs, die hiervoor onmisbaar zijn . Meer aandacht
hiervoor zou uiteindelijk wel eens een substantiëler effect kunnen opleveren voormilieu en
leefomgeving, dan veel aanpassingen zoals nu voorgesteld . Of, zoals de minister van LNV in haar
beleidsvisie stelt ; "De grootste opgave om te komen tot een gezond ecologisch systeem in



ligt in het agrarisch gebied " . En Herstelvan de relatie tussen landbouw en natuur is noodzakelijk om tekomen tot biodiversiteitsherstel".
Biodiversiteitsverlies is m.a.w.een urgent probleem en raakt ons allemaal op verschillende vlakken .
Het raakt onze economie, de natuur,het milieu, de landbouw , onze gezondheid en tenslotte ook ons
voedsel. Het is daarmee onsinziens een veel breder probleem dan watvia 'groenbeleid' aangepakt
kan worden . De nauwe relatie tussen natuur,milieu en landbouw , versus klimaatverandering en
biodiversiteitsverlies, vraagt om een robuuste, integrale en toekomstbestendige visie en beleid van al
deze elementen in hun onderlinge relatie .Wij adviseren dan ook, ook voor Woudenberg, de
aanbevelingen te volgen van het Rijk , de klimaatafspraken aan de landbouwtafel en de voorstellen uit
het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, evenals de regionale voorstellen ( perspectiefkaarten) van de RES .
Tenslotte gaat U in dit plan deels in op onderwerpen die ook in de nieuwe 'Aanpak duurzaamheid ' als
speerpunten genoemd staan.Het gaat dan om klimaatadaptatie , circulaire economie en
energietransitie. Hiermerken we een overlap die verwarrend werkt. Wij zijn van mening dat deze
verschillende onderwerpen met daarnaast een duurzame visie op biodiversiteitsherstel, elk
afzonderlijk en in hun onderlinge relatie , onderdeel zouden dienen te vormen van een 'Integraal
Beleidsplan Aanpak Duurzaamheid .
Wij gaan hierover graag met u verder in gesprek . Ook blijven we ons graag, voor zovermogelijk gezienonze beperkte capaciteit , inzetten bij de uitvoering van alle mooie plannen in dit groenbeleidsplan .

Woudenberg, 22maart 2020,Stichting Duurzaam Woudenbergvoorzitter .
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