
Inspraak SDW voor Raadscommissie Vergadering van 7 december 
2021
Onderwerp; tweede Herstelplan (agendapunt 11)

Geachte dames en heren,

Dank dat ik namens SDW even iets mag komen zeggen aangaande uw 

bezuinigingsplan.

Natuurlijk begrijp ik dat er bezuinigt moet worden en dat dat ook moet 

gebeuren op het gebied dat ons na aan het hart ligt. 

Maar daar zit nu net ook de angel: Het MOET ONS ALLEN  en dus ook u zeer na 

aan het hart liggen. 

Milieu, Duurzaamheid, Circulaire economie. Hoe u het ook noemen wilt

Het is te belangrijk. We kunnen ons niet permitteren om daar geen aandacht 

aan te geven.  

Laat het niet zo zijn dat we over een paar jaar terugblikken en de balans  

opmaken van giga wateroverlast, grootte droogte en hittestress en verlies van 

Biodiversiteit. En dan moeten zeggen: wat hebben we toen de verkeerde 

keuzes gemaakt.

Toch lijkt het soms nog te ver weg om je echt zorgen daarover te maken. 

Daarom gaan we misschien wel te gemakkelijk op dit onderwerp bezuinigen.

Het is niet aan mij om u te vertellen waar er bezuinigt moet worden maar

het is wel aan mij om een oproep te doen: Wilt u a.u.b. nog eens heel goed 

kijken of u niet de verkeerde keuzes gaat maken t.a.v. de bezuiniging op dit 

onderwerp. 

Een jaar geleden nog maar  heeft u een nieuw duurzaamheidsprogramma 
vastgesteld met 4 pijlers; energietransitie, circulaire economie, 
klimaatadaptatie en biodiversiteit. 
Ook heeft u een ambitieus groenbeleidsplan vastgesteld. Met als kern  
“versterking van groeninrichting en biodiversiteit en van bestaande 
natuurgebieden en landschapselementen”. Daarnaast “Burgerparticipatie” bij 
beheer en onderhoud van het groen.
Dat was een heel mooi begin maar  veel van de voorgenomen bezuinigingen in 
dit ‘Tweede Herstelplan’ doen die beleidsvoornemens bijna geheel te niet. Met 
alle consequenties voor de gevolgen van klimaatverandering en 
biodiversiteitsverlies. 

Graag noem ik enkele voorstellen die ons zorgen baren:



Bij punt 2-4
De vergaande bezuinigingsvoorstellen voor het groenonderhoud van de 
openbare ruimte leiden tot substantiële achteruitgang van de biodiversiteit. 
Dan moet alsnog ingegrepen worden met als gevolg juist meer werk en dus 
kosten.
Ook de buitendienst kan, door de lopende bezuinigingen nu al nauwelijks 
ondersteuning bieden bij projecten als de bijenlinten, buurtinitiatieven en de 
aanleg van Heuvelrug-voorbeeldtuinen
Bij nog meer bezuiniging zou die inbreng zowat gereduceerd worden tot nul.  

Bij punt 6-8
Samen met het beëindigen van bijdragen aan landschapsbeheer en onderhoud 
van landschapselementen én het terugdraaien van alle communicatie over 
biodiversiteit haalt de gemeente dan  eigenlijk ‘natuur en biodiversiteit 
helemaal  van de agenda’.  

Bij punt 22
Bezuinigen op samenwerkingen en projecten voor het buitengebied betekent 
bij uitstek een gemiste kans voor de nabije toekomst. Hier moeten grote 
stappen te worden gezet in kennisdeling en ondersteuning van boeren in de 
transitie naar natuur-inclusieve en circulaire landbouw.
Het is waardevol om de aansluiting bij het ‘Landbouwnetwerk Foodvalley’ en 
Nat. Park Utr. Heuvelrug  te behouden.

Daarnaast pleiten we ervoor om wél substantieel gebruik te blijven maken van 
subsidies en deelname aan regionale projecten zoals het programma  VAB 
(Vrijkomende Agrarische Bebouwing)  en aan Leader. Door deel te nemen aan 
deze clubs  blijft kennis en mogelijkheden voor een transitie voor ons 
beschikbaar en met eventueel subsidies.

Bij punt 18-19
De subsidie van € 2000 voor SDW is nu al lager dan voorheen. Verdere 
verlaging  betekent nog verdere uitholling van onze activiteiten. 
Alleen het  project Energie in Woudenberg, dat niet door de gemeente wordt 
gefinancierd, heeft dan nog overlevingskans. 

Daarnaast zou het budget van € 9000 voor het ‘Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid’ gehalveerd worden. Een forse aderlating en het maakt de 
toekomst van veel activiteiten onzeker. Ik noem u:
1. Project Heuvelrugtuinen: Gelukkig lijkt het erop dat de gemeente de 
bijdrage hiervoor wil continueren. Dit heeft nu al forse positieve impact op 



bewoners voor de inrichting van hun tuin. 
2. De Wauw dagen: De verlaging van de bijdrage van de gemeente en het 
vertrek van de coördinator van het Cultuurhuis (ook al een bezuiniging) maakt 
de toekomst van de WAUW-dagen haast onmogelijk. Dit waren zeer 
succesvolle en inspirerende dagen. 
3. Het Repaircafé:  Stoppen met het Repaircafé zou ook zeer onbegrijpelijk zijn. 
4. Voor veel andere initiatieven zijn we al volledig aangewezen op externe 
subsidies zoals voor buurtinitiatieven, de Heuvelrugvoorbeeldtuinen, 
voedselbosjes, etc.

De VOORBEELDFUNCTIE

Waar blijft de voorbeeldfunctie van de gemeente om de burger te inspireren  
als de gemeente zelf op veel terreinen afhaakt.
En wat denkt u van de motivatie en inzet van de vele vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties zoals SDW.  Vrijwilligers op dit gebied moet je eigenlijk 
koesteren

Ik zal afronden:
Biodiversiteit, Transitie landbouw en veeteelt, Landschapsbeheer, 

Samenwerking op dat gebied met andere organisaties en Voorlichting mogen 

eigenlijk niet lijden onder de bezuiniging. Ik denk dat dat voor de nabije 

toekomst desastreuze gevolgen zal hebben. Een kleine bezuiniging nu zal zeer 

grote en daarmee dure gevolgen hebben.

Graag wens ik u veel wijsheid toe en ik hoop dat u met onze overwegingen iets 
wilt doen.

Dank u wel

6 december 2021
Gerald ten Wolde en Suzy Bollen
Stichting Duurzaam Woudenberg


