
 

 

Inspraaknotitie concept Groenbeleidsplan Gemeente Woudenberg 2020    Registratiekenmerk: 243839/243845 

 

Aanleiding voor deze notitie 

Op 18 februari 2020 heeft het college ingestemd met het vrijgeven van de concept groenbeleidsplan 2020 voor inspraak. De 

inspraakperiode duurde van 24 februari tot en met 24 maart. Deze termijn is vanwege Corona verlengt tot en met 17 april. Daarnaast 

hebben wij de externe klankbordgroep middels brief geattendeerd dat de concept groenbeleidsplan ter inzage ligt en verzocht om reactie. 

In deze notitie zijn de ontvangen inspraakreacties vermeld en voorzien van een antwoord. 

 

Opbouw van deze notitie  

In paragraaf 2 van de notitie vindt u een weergave van de ontvangen inspraakreacties. De inspraakreacties worden kort samengevat. 

Wij geven hierbij gemotiveerd aan of en op welke wijze de inspraakreacties zijn verwerkt in het groenbeleidsplan.  

In paragraaf 3 wordt de verdere procedure uiteengezet. 

 
  
Paragraaf 2: Inspraakreacties 

 

Er zijn drie inspraakreacties ingediend. 

 

De inspraak heeft geleid tot de volgende twee aanpassingen: 

• expliciet toevoegen van de ‘waarde van dieren’; 

• opnemen van deelname aan de Nationale Boomfeestdag (jaarlijks). 

 

Nummer Inspraakreactie Antwoord 

1. a. Op pagina 8 wordt gesproken over “waarde van het 

groen” en “waarde van de bomen”, “waarde van 

dieren” wordt niet genoemd, maar wordt wel, gezien 

de inleiding en instandhouding van het groene 

netwerk pagina 9, als zeer groot en waardevol 

belang genoemd in het beleidsplan. Kunt u toelichten 

waarom de waarde van dieren niet is opgenomen? 

b. Wanneer de drie pijlers (Mens, Milieu en Markt) 

evenveel belang krijgen toegekend lijken er 

knelpunten te ontstaan. Ik ben van mening dat de 

gemeente Woudenberg de pijler ‘de markt’ en de 

pijler ‘de mens’ meer waardes toekent dan de pijler 

‘het milieu’. Zeker afgezet tegen de grote 

a. De waarde van dieren werd wel bedoelt, maar stond 

er inderdaad niet expliciet bij. Wij zullen dit 

verduidelijken door dit expliciet te toevoegen in het 

groenbeleidsplan op bladzijde 8. 

b. De genoemde gelijkheid tussen de verschillende 

belangen is een veronderstelde aanname en wordt 

niet als zodanig in het beleidsplan benoemd. De 

groeninrichting is een onderdeel van de totale 

buitenruimte en legt vanuit dat perspectief juist een 

groot belang bij het behoud van groen/ natuur/ het 

milieu. In de praktijk zal, bij beoogde ruimtelijke 

ontwikkelingen, vanuit verschillende vastgestelde 

beleidsdocumenten hieraan invulling worden 



 

 

woonopgave in de regio waaraan Woudenberg zich 

verbindt. De keuze om tot woningbouw over te gaan 

in Woudenberg is mede ingegeven om de vitaliteit 

van en in het dorp te behouden. Het plan en ook de 

beantwoording op mijn vraag over hoe de waarde-

verdeling tussen de drie pijlers tot stand komt, komt 

niet overeen met wat het plan voor ogen heeft, 

terwijl de uitvoering meer overeenkomt met de 

waarde-verdeling van de drie pijlers. 

c. De uitvoering is minder ambitieus dan het plan zelf 

die vanuit Woudenberg op Europees en mondiaal 

niveau waardes wil toevoegen. Ook is het niet echt 

innovatief. 

Daarom adviseer is om ambities die het plan 

uitstraalt meer in evenwicht te brengen met de 

uitvoering van het plan zelf. Groenonderhoud is wat 

anders dan echte keuzes maken om op mondiaal 

niveau impact te hebben op “extreme weerssituaties, 

het uitsterven van insecten, weidevogels en 

plantensoorten”. In dat geval moet de pijler het 

milieu in alle gevallen voorgaan op de pijler de mens 

en de pijler de markt. In mijn optiek is dit zeker niet 

wat de gemeente Woudenberg voor ogen heeft. 

gegeven.  

c. Milieu, duurzaamheid, natuur, landschap en 

openbaar groen en water zijn allemaal met elkaar 

verbonden. De thema’s komen daarom terug in 

verschillende beleidsnotities. Deze worden op elkaar 

afgestemd. Niet alle landelijke milieuthema’s komen 

in dit plan terug, omdat het plan zich moet 

beperken tot wat groen voor bijdrage kan hebben. 

Het richt zich o.a. op het tegengaan van 

versnippering van het landschap, behouden en 

versterken van de groene structuur en leefgebieden 

van planten en dieren. Bij een integrale openbare 

ruimte kan milieu niet in alle gevallen voorgaan, 

maar de ambities dragen wel bij aan het grotere 

mondiale vraagstuk van klimaat en het afnemen 

van plant- en diersoorten. 

De inspraakreactie heeft geleid tot een tekstuele 

aanpassing. 

2. a. 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 voor voornamelijk ‘versterking’ 

van al deze elementen, aangezien er sprake is van 

een urgente problematiek. 

b. Over het geheel genomen worden zaken echter 

voornamelijk globaal en in abstracte en algemene zin 

beschreven. We missen een richting naar meer 

concrete doelstellingen en uitwerking zoals een 

wijkgerichte aanpak. En aan welke soorten planten 

en bomen denkt u? 

c. Aangezien veel verwezen wordt naar externe 

a. Met behoud en versterking bedoelen wij het 

duurzaam behouden en beschermen van ons 

groenareaal, landschapselementen en de 

biodiversiteit (dieren, planten, enz.) daarvan. In 

eerste instantie gaat het om het tegengaan van de 

achteruitgang van de biodiversiteit, waarna men 

gaat inzetten om het te versterken (lees: 

vermeerderen). 

b. Beleidsplannen hebben een zekere mate van 

abstractie, omdat ze op het niveau van een visie 

zitten. Op elk thema worden ambities gesteld. 

Hierop volgt een uitvoeringsplan met concrete 

maatregelen. 

c. Bij het Groenbeleidsplan komt een financiële 



 

 

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 ons heen zijn bovendien bereid grote sommen 

subsidie aan burgers te verstrekken om dit soort 

zaken te realiseren. 

d. Positief is de inzet van chemievrij beheer en 

maaibeheer maar we missen voor deze grote 

problemen (red.: CO2, fijnstof, verzuring, 

overbemesting, versnippering landschap) een 

bredere aanpak, vooral ook voor het buitengebied, 

samen met agrariërs, die hiervoor onmisbaar zijn. 

e. 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. 

f. 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. Hier merken 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. 

onderbouwing. Ook voor de uitvoering van de 

maatregelen die in het uitvoeringsplan staan. 

d. Dit zijn landelijke milieuthema’s en behoren in een 

milieubeleidsplan. Het Groenbeleidsplan richt zich 

wel op het tegengaan van versnippering van het 

landschap, behouden en versterken van de groene 

structuur en leefgebieden van planten en dieren. Er 

is een nauwe afstemming nodig tussen de 

verschillende beleidsplannen. 

e. Dit onderschrijven wij. 

f. Milieu, duurzaamheid, natuur, landschap en 

openbaar groen en water zijn allemaal met elkaar 

verbonden. De thema’s komen daarom terug in 

verschillende beleidsnotities. Deze worden op elkaar 

afgestemd. 

De inspraakreactie heeft geen invloed op het 

groenbeleidsplan. 

3. a. 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)”. 

b. De geraamde kosten van de uitvoering van het 

uitvoeringsplan moeten in beeld zijn wanneer de 

Gemeenteraad een besluit moet nemen over het 

a. Met behoud en versterking bedoelen wij het duurzaam 

behouden en beschermen van ons groenareaal, 

landschapselementen en de biodiversiteit (dieren, 

planten, enz.) daarvan. In eerste instantie gaat het om 

het tegengaan van de achteruitgang van de 

biodiversiteit, waarna men gaat inzetten om het te 

versterken (lees: vermeerderen). 

b. De kostenraming van uitvoering van de doelstellingen 



 

 

Groenbeleidsplan. 

c. Er staat de ambitie “waar mogelijk worden er extra 

bomen aangeplant”. Er moet (steviger) worden 

neergezet dat de gemeente elk jaar 1% extra bomen zal 

terugplanten op haar eigen grondgebied. 

d. Deelname aan de Nationale Boomfeestdag in 

Woudenberg op te nemen in het Groenbeleidsplan. Het 

gaat hier om een mooi voorbeeld van burgerparticipatie 

met een educatief doel. 

e. Het is belangrijk om kwaliteitscontrole en 

kwaliteitsborging toe te passen op de uitvoering van het 

Groenbeleidsplan. Kwaliteitscontrole aan de hand van 

interne voorschriften of werkprotocollen. 

Kwaliteitsborging dient te worden uitgevoerd door een 

onafhankelijke kwaliteitsafdeling of onafhankelijke 

kwaliteitsfunctionaris, die niet betrokken is bij de 

uitvoering van het Groenbeleidsplan en het daarbij 

behorende uitvoeringsplan. 

zal bij het groenbeleidsplan worden aangeboden aan de 

raad. 

c. De gemeente wil aansluiten bij de ambitie uit het 

klimaatakkoord. Doordat onze omgeving dynamiek is, 

kan niet elk jaar exact 1% meer bomen worden 

teruggeplant. In een integrale openbare ruimte moet er 

immers ook ruimte zijn voor wegen en 

parkeervoorzieningen. De gemeente kijkt verder dan 

haar eigen grondgebied en wil samen met particulieren, 

agrariërs en landgoedeigenaren komen tot meer bomen 

binnen onze gemeente. 

d. De gemeente steunt initiatieven die bijdragen aan een 

groen Woudenberg, zoals de Nationale Boomfeestdag. 

Dit zal in de het groenbeleidsplan worden toegevoegd 

op bladzijde 18. 

e. De doelstellingen zijn de basis voor de evaluatie. 

De inspraakreactie heeft geleid tot een tekstuele 

aanpassing. 

 

 

 

 
 
Paragraaf 3 Verdere procedure  

De inspraaknotitie wordt samen met het concept groenbeleidsplan 2020 ter vaststelling aan de raad voorgelegd in de commissie van 2 

juni 2020. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de raad van 2 juli 2020.  

 

Indieners van een inspraakreactie worden uitgenodigd om schriftelijk een inspraakreactie te geven aan de raadscommissie. 


