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1. Voortgang activiteiten
Op 2 juli 2020 heeft de Raad het Groenbeleidsplan gemeente Woudenberg 2020 vastgesteld en 
krediet beschikbaar gesteld voor de bijbehorende (getemporiseerde) projectkosten.

Ten tijde van de raadsvergadering zijn er 2 amendementen ingediend. De uitvoering hiervan wordt 
verder opgepakt door de lijnorganisatie.

Nu  het  Groenbeleidsplan  (incl.  2  amendementen)  is  vastgesteld  kan  overdracht  plaatsvinden 
vanuit  de  projectorganisatie  naar  de  lijnorganisatie,  in  casu  team  GLOW,  beleidsmedewerker 
Groen.

2. Geld
De  raad  heeft  in  2018  €  25.000  beschikbaar  gesteld  voor  het  (laten)  opstellen  van  het 
groenbeleidsplan. De totale kosten voor het opstellen van het groenbeleidsplan bedroeg 
€ 25.472,50

De geringe overschrijding door meerkosten van het adviesbureau BTL is geboekt op budget 
uitvoeringskosten groen. 

3. Risico’s
Gezien de huidige bezuinigingen kan het lastig worden om alle ambities die geformuleerd zijn uit 
te voeren. Activiteiten die vanwege wetgeving uitgevoerd dienen te worden, krijgen prioriteit.

4. Organisatie
Vanuit de gemeente is voor het opstellen van het Groenbeleidsplan een ambtelijke projectgroep 
ingericht. De projectgroep bestond uit de projectleider, de beleidsmedewerker groen en BTL Advies 
(extern adviesbureau). Verder dachten een interne en externe klankbordgroep mee over de 
invulling van het groenbeleid. Hiervoor werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd 
(participatieproces). Deze groepen bestonden bijvoorbeeld uit inwoners, andere belanghebbenden 
en medewerkers van de
gemeente.

Ten tijde van het project hebben er aan aantal wijzigingen in de projectgroep en de stuurgroep 
plaatsgevonden. Door vertrek van de interne projectleider is deze rol opnieuw ingevuld en door de 
komst van een nieuw directielid is de rol van ambtelijke opdrachtgever daar belegd.

5. Tijd
Vaststelling van het Groenbeleidsplan heeft plaatsgevonden in juli 2020 (i.p.v. juni 2020)

6. Informatie / communicatie
De communicatie activiteiten tijdens het project zijn uitgevoerd conform het vastgestelde 
communicatieplan. 

7. Kwaliteit
Uitgangspunt is een realistisch en financieel uitvoerbaar plan. 

Het groenbeleidsplan “Samen groen = Samen doen” is middels een uitgebreid participatieproces 
(intern en extern) tot stand gekomen.

8. Gevraagd besluit(en)
- Het project Groenbeleidsplan afsluiten en overdragen aan de lijnorganisatie



9. Bijlagen
-
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