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Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor het Groenbeleidsplan – Samen groen = Samen doen – vast te stellen 

en krediet beschikbaar te stellen voor de projectkosten. 

 

 

Inleiding 

Een actueel groenbeleidsplan is belangrijk. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat ons beleid 

aansluit bij de kennis, inzichten en behoeften van nu. Dit “vernieuwde” groenbeleidsplan 

is hier een voorbeeld van. De kaders vanuit het bestuur zijn meegenomen in dit plan, 

zoals: 

• Behouden van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving; 

• Beschermen en ontwikkelen van landschappelijke kwaliteiten; 

• Behouden en waar mogelijk versterken van de soortenrijkdom aan planten en 

dieren (biodiversiteit); 

• Innoveren in groenonderhoud met aandacht voor mens en milieu. 

 

Daarnaast is er de kans om vanuit ‘groen’ een bijdrage te leveren aan landelijke (en zelfs 

wereldwijde) opgaven. Het gaat dan onder andere over het omgaan met de gevolgen van 

klimaatverandering, de overstap naar nieuwe vormen van energie en het vormgeven van 

een circulaire economie. Met dit groenbeleidsplan geven we invulling aan deze thema’s 

en genoemde speerpunten en opgaven. Ook geven we aan hoe we dit aanpakken. 

 

In opdracht van de gemeente heeft adviesbureau BTL ondersteuning geboden bij de 

ontwikkeling van dit “vernieuwde” groenbeleidsplan. 

  

Centrale vraag 

Kunt u bijgevoegd concept groenbeleidsplan vaststellen en krediet beschikbaar stellen 

voor de projectkosten? 
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Beoogd resultaat 

Een actueel groenbeleidsplan met speciale aandacht voor klimaatadaptatie, natuur en 

biodiversiteit, innoveren en verduurzamen en burgerparticipatie dat tot stand is gekomen 

met input vanuit de samenleving. 

 

Kader 

• Gemeentewet, artikel 149 (1992) 

• Groenbeleidsplan (2011) 

• Wet natuurbescherming (2015) 

• Landschapsverordening Provincie Utrecht (2017) 

• Bomenverordening Woudenberg 2017 

• Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei (2005) 

• Basis Water Keten Plan (2019) 

• Toekomstvisie Woudenberg 2030 (2013) 

• Structuurvisie (2013) en Oplegger structuurvisie (2019) 

• Duurzaamheidsplan 2014-2018 en Oplegger Duurzaamheidsplan (2020) 

• Bestemmingsplan Buitengebied (2010) en herziening (2013) 

 

Argumenten 

Het groenbeleidsplan 2020 vervangt het huidige groenbeleidsplan uit 2011. In het 

nieuwe Groenbeleidsplan is er speciale aandacht voor klimaatadaptatie, natuur en 

biodiversiteit, innoveren en verduurzamen en burgerparticipatie. Thema’s die actueel en 

urgent zijn.  

 

Door de extreme weerssituaties loopt  het aantal insecten terug, weidevogels hebben het 

zwaar, het bodemleven verschraalt en plantensoorten sterven uit. De laatste jaren wordt 

pijnlijk zichtbaar dat de biodiversiteit in het landelijk gebied van Woudenberg en de rest 

van Nederland onder druk staat. Natuurlijk groen kan daarbij een toevluchtsoord zijn 

voor veel soorten, zowel planten als dieren. Daarom houden we wat groen is ook groen 

en waar groen moet verdwijnen compenseren we dit. Waar mogelijk gaan we groen en 

water combineren, zodat ze elkaars effecten (gezondheid, biodiversiteit en waterberging) 

versterken. 

 

Voor de speerpunten klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit, innoveren en 

verduurzamen en burgerparticipatie, zijn ambitieniveaus geformuleerd. Deze zijn 

vertaald in concrete ambities, acties en projecten. De projecten zullen worden 

gerealiseerd vanuit de uren die reeds beschikbaar zijn. Wel is er voor een aantal 

projecten extra financiering nodig. 

Het groenbeheer gaan we anders benaderen. Waar we voorheen het groen uitsluitend 

onderhielden op de kwaliteitsniveaus van de CROW (A, B en C) gaan we Woudenberg 

indelen naar de functies van groen: kijkgroen, groenaankleding, recreatiegroen, 

natuurgroen. Bij elke functie hoort nog steeds een kwaliteitsniveau van CROW, maar we 

kunnen nu beter en makkelijker aan de inwoners uitleggen waarom een specifiek stuk 

groen een bepaald onderhoudsniveau heeft. 

 

Groen is van ons allemaal. Zo is ook dit groenbeleidsplan tot stand gekomen. Samen met 

inwoners, belangverenigingen en gemeenteraadsleden  is gesproken over de invulling 

van de groene ambities. Ongeveer 300 inwoners hebben meegewerkt door een online 

enquête over het groen in hun wijk in te vullen. Waar mogelijk zijn de uitkomsten 

verwerkt in het plan.  

 

Ook bij de uitvoering van het groenbeleidsplan willen we samenwerken met inwoners, 

organisaties en ondernemers.  We doen dit door open te staan voor groene initiatieven 

uit de samenleving en deze waar mogelijk te ondersteunen. We werken op buurtniveau 

aan natuurlijk groen en we koppelen de waarde van groen aan thema’s als gezondheid, 

klimaat, duurzaamheid én biodiversiteit. Voorbeelden hiervan zijn de “groen aan de buurt 

projecten” en het bijenbloemen project. 

 

De financiering is uitgewerkt in een apart hoofdstuk. 
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Duurzaamheid en Inclusie 

Duurzaamheid is naast de thema’s gezondheid, klimaat én biodiversiteit één van de 

speerpunten van het groenbeleidsplan. 

Een groene omgeving zorgt ervoor dat iedereen naar buiten kan. Het zorgt voor sociale 

veiligheid en verbondenheid: Een plek in de wijk waar bewoners elkaar kunnen 

ontmoeten versterkt de onderlinge contacten en verbondenheid in de wijk. Een 

aantrekkelijke groeninrichting, waar bewoners vooral ook samen gebruik van maken, kan 

hiervoor ruimte bieden. In een omgeving waar men graag verblijft is meer sociale 

controle en dus meer gevoel van veiligheid. 

Daarnaast zorgt groen ook voor een positief leefmilieu: Zo zorgt groen voor het afvangen 

van fijnstof en vastleggen van CO2 uit de lucht, het matigen van de temperatuur en 

bevordert het de luchtvochtigheid. Op deze manier gaat het de vorming van hitte-

eilanden tegen en kan iedereen ook met hogere temperaturen naar buiten om de 

basislevensbehoeften te kunnen kopen. 

 

Maatschappelijke participatie 

Een interne en externe klankbordgroep hebben meegedacht over de invulling van het 

groenbeleid. Hiervoor werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Deze groepen 

bestonden bijvoorbeeld uit inwoners, andere belanghebbenden en medewerkers van de 

gemeente.  

Ook bij de uitvoering werken we samen met inwoners, organisaties en ondernemers. 

Groen aan de buurt is hier een mooi voorbeeld van. Met de Groen aan de buurt-projecten 

kunnen inwoners positief bijdragen aan de eigen groene (leef)omgeving en het groen ook 

werkelijk beleven door activiteiten in het groen te verrichten. Dit stimuleren we door 

open te staan voor groene initiatieven uit de samenleving en deze waar mogelijk te 

ondersteunen. Dit doen wij door op buurtniveau te werken aan natuurlijk groen en te 

zorgen dat we de waarde van groen koppelen aan thema’s als gezondheid, klimaat, 

duurzaamheid én biodiversiteit. 

 

Het concept groenbeleidsplan heeft ter inzage gelegen voor alle inwoners. De reacties 

van hen zijn samengevat in de inspraaknotitie (bijlage 6). Hierin vindt u ook de 

beantwoording en hoe het groenbeleidsplan is aangepast. 

 

Financiële consequenties 

In bijlage 3 staat een overzicht van huidige budget en benodigd budget groenbeleidsplan 

2020. Het huidige groenbudget is onderdeel van het IBOR budget. Samen met financiën 

en de buitendienst is nauwkeurig gekeken welk onderdeel van het IBOR budget 

groenbeheer betreft. Dit betreft een bedrag van €845.143. Volgens de berekeningen van 

BTL is er €678.245 nodig om het huidige beheer te kunnen doen. Het verschil van 19,5% 

van ons huidige budget t.o.v. berekend benodigd budget betreft overhead (o.a. 

overleggen, bijeenkomsten, huisvestingskosten, ICT kosten en opleidingen). Deze kosten 

worden door gemeenten altijd gemaakt ongeacht de uitvoering van het groenbeheer. BTL 

gaat uit van de kosten van een groenaannemer en die heeft deze kosten niet. 

 

Om de nieuwe projecten te kunnen uitvoeren is wel extra budget nodig:  

 

Klimaatadaptatie:  

Om de klimaatambities te kunnen realiseren is budget nodig om de inwoners actief te 

stimuleren en ondersteunen bij het treffen van klimaatadaptieve maatregelen op 

privéterrein, denk aan acties als een stoeptegen eruit en een plant er. 

Daarnaast is er budget nodig om bomen aan te schaffen vanuit de landelijke ambitie om 

1% meer bomen op Nederlands grondgebied te realiseren.  
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Natuur en biodiversiteit:  

Er is eenmalig geld nodig om een extern onderzoek te financieren dat inzichtelijk moet 

maken waar beschermde soorten gevestigd zijn of leefgebied hebben en welke specifieke 

risico’s voor deze gebieden van toepassing zijn. Op basis hiervan kan de gemeente 

bepalen welke maatregelen genomen meten worden om deze natuurwaarden voor de 

toekomst te behouden. 

Daarnaast is er incidenteel budget nodig om een strategie vast te laten stellen voor de 

aanpak van invasieve exoten, zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop die oprukt in 

het buitengebied van Woudenberg. Er is structureel budget nodig om deze invasieve 

exoten in toom te houden. 

 

Burgerparticipatie: 

De groenbeleidsplan is samen met de inwoners ontwikkeld en de uitvoering willen we ook 

samen met de inwoners doen. Er is budget nodig om inwoners bij het thema 

biodiversiteit te betrekken en ideeën aan te reiken over een natuurvriendelijke inrichting 

en passend onderhoud van de tuin. Dit betreft communicatiemiddelen. Ook is er budget 

nodig om groene buurtinitiatieven die niet (meer) gefinancierd worden door de provincie 

te faciliteren met kennis en financiële middelen.   

 

Beheer: 

Om ons bomenbestand optimaal te kunnen beheren gaan we ons conformeren aan de 

normen van Norminstituut Bomen. De kosten betreffen een gebruikerslicentie en toegang 

tot het Handboek Bomen, met daarin gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en 

normen die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met 

bomen. Het Norminstituut Bomen waarborgt de kwaliteitszorg rond bomen op een 

professionele wijze. 

 

In bijlage 5 van het Groenbeleidsplan Woudenberg financiën zijn de kostenspecificatie 

projecten opgenomen. Veel van de projecten zullen vanuit de reguliere taak van de 

lijnorganisatie worden uitgevoerd. Zoals hierboven beschreven is er voor een aantal 

projecten wel budget nodig, deels incidenteel en deels structureel. 

 

Deels Incidenteel / Deels Structureel 

De extra uitgaven zijn voor € 20.400 incidenteel.  

De structurele uitgaven bedragen jaarlijks € 41.750  

 

Gezien de huidige financiële situatie is er gekeken welke projecten we kunnen 

temporiseren zodat de begroting minder wordt belast. Voorrang wordt gegeven aan de 

uitvoering van een wettelijke taak zoals strategie vaststellen voor de aanpak van 

invasieve exoten. Hiermee komen de incidentele kosten op €5.400 in 2021 en € 15.000 

in 2023. De jaarlijkse structurele kosten bedragen vanaf 2021 € 19.500 

 

In de bijlage 4 vindt u de getemporiseerde projectkosten groenbeleidsplan 2021-2025. 

 

Wij vragen u krediet beschikbaar te stellen voor de incidentele kosten in 2021 en 2023 

en voor de jaarlijkse structurele kosten: 

 

Kosten 2021 2022 2023 2024 2025 

Incidenteel € 5.400  € 15.000   

Structureel € 19.500 € 19.500 € 19.500 € 19.500 € 19.500 

Totaal 

projectkosten 

per jaar 

€ 24.900 € 19.500 € 34.500 € 19.500 € 19.500 
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Aanpak/uitvoering 

Na vaststelling van het groenbeleidsplan 2020 en het beschikbaar stellen van 

projectkosten zal er een concreet uitvoeringsplan worden opgesteld, welke ter 

vaststelling wordt aangeboden aan het college van B&W. Via voortgangsrapportages 

wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang. 

 

Conclusie 

Door het groenbeleidsplan vast te stellen en krediet beschikbaar te stellen voor de 

projectkosten, heeft Woudenberg een actueel groenbeleidsplan met speciale aandacht 

voor klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit, innoveren en verduurzamen en 

burgerparticipatie dat tot stand is gekomen met input vanuit de samenleving. 

 

Communicatie 

Na vaststelling van het Groenbeleidsplan wordt dit gecommuniceerd via de 

Staatscourant, online in de database ‘Decentrale regelgeving’, het gemeentenieuws, de 

website en op het publicatiebord. De deelnemers van de externe klankbordgroep krijgen 

persoonlijk bericht net als de deelnemers van de digitale enquête. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 
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