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Inleiding 
Op' 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad het Groenbeleidsplan vastgesteld. In het'
Groenbeleidsplan worden vier thema's nader uitgewerkt, namelijk' klimaatadapt'atie,
natuur en biodiversiteit,- innoveren en verduurzamen en burgerparticipatie. Verder stelt 
het plan een aantal wijzigingen voor in 'de -w'ijze van beheren en monitoren. In het 
groenbeleidsplan zijn voor elk thema doelen vastgesteld. Voojr u ligt nu het uitvoeringsplan 
aanpak groenbeleid 2021-2025'. In dit plan .zijn de diverse .acties en projecten verder 
uitgewerkt en geconcretiseerd, die nodig zijn om .de doelen van het Groenbeleidsplan te 
verwezenlijken. Ook is het vertaald naar de werkorganisatie en gepland in de tijd.

Centrale vraag 
Gaat u akkoord met het voorliggend uitvoeringsplan?

Beoogd resultaat 
Dit uitvoeringsplan maakt duidelijk wanneer de gemeentelijke organisatie de acties en 
projecten die voortvloeien uit het Groenbeleidsplan zal oppakken. Met behulp-van -dit document 
kan de gemeente het in het groenbeleidsplan. geformuleerde beleid in 5 jaar tijd volledig 
uitvoeren. Een uitzondering daarop vormen de acties/projecten waarvoor de financiering `on 
hold' is gezet. Omdat voor deze doelen/projecten geen (extra) financiering beschikbaar is.
gesteld, zullen deze volgens de huidige inzichten de komende vijf jaar niet worden uitgevoerd.
Pas als er' voldoende financiële middelen zijn kunnen deze opgepakt worden.

Kader 
Het Groenbeleidsplan 2020 vormt het kader voor dit uitvoeringsplan.

Het groenbeleid bestaat uit acties .die de komende jarenI uitgevoerd moeten worden uit 
normen die gehanteerd zullen worden. Dit uitvoeringsplan werkt de acties uit het beleid uit' en.
plant deze in de tijd. Normen die in het beleid genoemd worden en verder geen uitwerking 
behoeven, komen in dit uitvoeringsplan niet terug.-

Bij de uitwerking van het Groenbeleidsplan naar het uitvoeringsplan zijn de volgende stappen 
doonopen:

De gewenste resultaten, 'die uit het groenbeleidsplan naar voren komen, zijn 
geïnventariseerd, waar nodig geconcretiseerd en gerubriceerd.
De gewenste resultaten zijn vertaald naar actiepunten die de gemeente dient uit te.
voeren. Sommige actiepunten zijn in het groenbeleidsplan genoemd. Andere zijn 
toegevoegd om tot volledige projecten te komen.
Vervolgens zijn per actiepunt de benodigde uren en financiën ingeschat.
E'r is gekeken of er voor bepaalde projecten nog externe financieringsbronnen mogelijk 
zijn, buiten de gemeentelijke begroting om.
Vervolgens is aan elk project een .uitvoeringsjaar (2021-2025) toegekend. Daarbij is 
rekening gehouden met:

0 beschikbare uren;-
v beschikbare financiën, incl. externe financiering;

belang van het project en publieke/politieke verwachtingen;
o mogelijke aansluiting bij andere plaatselijke of regionale projecten.

Omdat tegelijkertijd met dit uitvoeringsplan ook het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 
geschreven werd, heeft er afstemmingsoverleg 'plaatsgevonden over de thema's 
klimaatadaptatie en biodiversiteit, die in beide documenten voorkomen, om tegenstrijdigheden 
en overlap te voorkomen.

Argumenten 
Om uitvoering te kunnen geven aan vastgesteld beleid is altijd een besluit op de. uitvoering 

nodig. Dit is een gangbareI manier van werken.
In het Groenbeleidsplan is vastgesteld welk beleid de komende jaren gevoerd zal worden bij 
realisatie, beheer en bescherming van het groen in de gemeente. Dit uitvoeringsplan geeft aan 
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wanneer welke onderdelen van het beleid in uitvoering genomen zullen worden. Het plan biedt 
daarmee handvatten, zowel voor de uitvoering door de werkorganisatie als voor de controle op 
die uitvoering.
'Met dit uitvoeringsplan brengen we samenhang in de diversiteit aan onderwerpen rondom 
groen, waardoor ook inzichtelijk wordt wanneer verschillende onderwerpen spelen en waar er 
koppelkansen zijn (bijvoorbeeld op het vlak van communicatie).

Duurzaamheid en Inclusie 
Dit uitvoeringsplan werkt het Groenbeleidsplan uit. Drie van de vier bele'idsthema's in het 
Groenbeleidsplan zijn duurzaamheidsthema's: klimaatadaptatie, natuur en 
biodiversiteit, innoveren en verduurzamen. Het merendeel van de. actiepunten en projecten 
in het uitvoeringsplan zijn dan ook' gericht op duurzame 'ontwikkeling van het groen in 
Woudenberg'. De samenleving speelt een belangrijke rol; zij denken en doen mee 
(Beleidsthema burgerparticipatie).

Maatschappelijke' participatie 
Het vierde thema uit het Groenbeleidsplan, dat in' dit uitvoeringsplan uitgewerkt wordt, is 
burgerparticipatie. Onder het kopje `inwonerparticipatie' in de uitvoerin'gstabel staan' dan ook 
een aantal concrete acties en projecten die gericht'zijn' op maatschappelijke. participatie.

Ook bij de totstandkoming van' dit uitvoeringsplan zijn de Vereniging Imkers Nederland 
afdeling Scherpenzeel-Woudenberg en Stichting Duurzaam' 'Woudenberg betrokken. Hiermee is 
ook voldaan aan de wens van de gemeenteraad om deze organisatie. actief te. betrekken bij dit 
plan. Met de kennis van deze organisaties is het plan versterkt.

Beoogd resultaat 
Dit document geeft weer in welk jaar welke projecten en activiteiten in het kader van het 
groenbeleid gepland staan. H'alfjaarlijks zal er worden gerapporteerd in hoeverre de uitvoering 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Financiële consequenties 
Uitvoering van dit plan vindt plaats' binnen de door de gemeenteraadgestelde groenbudget-. De 
projectkosten die bij het raadsbesluit werden vastgesteld, zijn voor 2021 in de groenb'egroting 
verwerkt.

Aanpak] uitvoering 
Het uitvoeringsplan gaat over de periode 2021 tot 2025. Na vaststelling van het plan kan de 
gemeentelijke organisatie starten met de actiepunten en project die voor 2021 gepland staan.

Conclusie 
Akkoord gaan met het uitvoeringsplan.

Communicatie 
Het uitvoeringsplan zal ter informatie aan de Raad worden aangeboden en is daarmee voor 
ieder-openbaar beschikbaar. Stichting Duurzaam Woudenberg en de Vereniging Imkers 
Nederland afdeling Scherpenzeel-Woudenberg, die beide over dit plan hebben meegedacht,
.zullen afzonderlijk worden geïnformeerd.

Bijlage(n)
Uitvoeringsplan aanpak groenbeleid 2021-2025'

Geprint op: 28-01-2021 09:31:22 uur 3/3 


