
Imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg
e-mail: 

Onderwerp: reactie m.b.t. Groenbeleidsplan 2020 

Algemeen: Mooi werkstuk, dat handvatten biedt om een groenbeleid te ontwikkelen dat 
gericht kan zijn op verbetering van de biodiversiteit in Woudenberg.
Het in dit Groenbeleidsplan genoemde Deltaplan Biodiversiteitsherstel (2018) is het 
belangrijkste kader voor het groenbeleid van Woudenberg (pag. 41) als het gaat om het 
onderwerp biodiversiteit. 
Net als in de rest van Nederland is ook in de gemeente Woudenberg al decennialang sprake 
van biodiversiteitsverlies. Herstel van de variëteit aan soorten, ecosystemen en landschappen 
is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart.
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)”. 
Overigens is deze “aangepaste” doelstelling al wel in beeld o.a. in Hoofdstuk 4.2 Natuur en 
Biodiversiteit op pag. 18 bij “Wat willen we bereiken?”: “De biodiversiteit verhogen zowel in 
de bebouwde kom als in het buitengebied”, en ook als het gaat om enkele  
burgerparticipatieprojecten zoals b.v. deelname aan de Nationale Boomfeestdag sinds 2014 op 
initiatief van de imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg, de Groen aan de Buurt 
initiatieven, door bewonersgroepen gestart in 2018 en 2019, en het in 2019 op voorspraak van 
de Stichting Duurzaam Woudenberg en de imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg samen 
met de gemeente opgestarte “bijenbloemenproject”.

Opmerking/advies m.b.t. de Voorwoord-tekst “Door de extreme weerssituaties loopt het 
aantal insecten terug…”: Het aantal insectensoorten en andere diersoorten plus de diversiteit 
aan plantensoorten, die hieraan ten grondslag ligt, is in de afgelopen decennia niet zozeer 
teruggelopen door extreme weerssituaties, maar door de wijze van beheer van onze groene 
buitenruimte en het ongebreidelde gebruik van pesticiden en “gewasbeschermingsmiddelen”. 
Zie ook het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (2018) en andere literatuurbronnen hierover.

Opmerkingen:
1. Relatie Groenbeleidsplan – Uitvoeringsplan en uitvoerbaarheid Groenbeleidsplan. 
Bij het Groenbeleidsplan hoort een nog te schrijven uitvoeringsplan dat nodig is om het 
Groenbeleidsplan te kunnen uitvoeren. In wezen zijn het Groenbeleidsplan en het 
uitvoeringsplan dus twee afzonderlijke plannen die aan elkaar zijn gekoppeld om het 
Groenbeleidsplan te kunnen uitvoeren.  
Het e-mail bericht van 24-02-2020 m.b.t. het onderwerp “Ter inzage legging 
Groenbeleidsplan” vermeldt dat de Gemeenteraad een besluit neemt over het 
Groenbeleidsplan en kijkt of het plan (financieel) haalbaar is, en dat daarna een 
uitvoeringsplan wordt geschreven. Dat is merkwaardig omdat de geraamde kosten van de 
uitvoering van het uitvoeringsplan niet in beeld zijn, wanneer de Gemeenteraad een besluit 
moet nemen over het Groenbeleidsplan.

Pag. 1/3
Het zou logischer zijn om het Groenbeleidsplan en het uitvoeringsplan, en het daarbij 
behorende “financiële plaatje” tegelijkertijd aan de Gemeenteraad voor te leggen omdat het 
Groenbeleidsplan en het uitvoeringsplan onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 



2. Naar aanleiding van de tekst bij 4. Groenbeleid - Onze ambitie - Wat willen we bereiken - 
Wat gaan we hiervoor doen, en het antwoord in de tekst op pag.15 onderaan: “Aansluiten bij 
de ambitie uit het klimaatakkoord om 1% meer bomen per jaar op Nederlands grondgebied te 
realiseren. Woudenberg heeft veel bomen, gekapte bomen worden gecompenseerd en waar 
mogelijk worden er extra bomen aangeplant.”
Reactie hierop: Aansluiten bij de ambitie uit het klimaatakkoord om elk jaar 1% meer bomen 
te realiseren op Nederlands grondgebied zou voor onze gemeente moeten betekenen dat de 
gemeente Woudenberg op haar eigen grondgebied 1% meer bomen per jaar realiseert en niet 
“waar mogelijk worden er extra bomen aangeplant”. Dat moet dan dus ook letterlijk zo in het 
Groenbeleidsplan worden verwoord. Dat betekent dan dat alle gekapte bomen in Woudenberg 
worden gecompenseerd en dat daarnaast in Woudenberg elk jaar 150 nieuwe bomen worden 
gepoot. Een stap in die richting kan worden gezet door in het Groenbeleidsplan en het 
uitvoeringsplan op te nemen dat ieder jaar aan de Nationale Boomfeestdag wordt 
deelgenomen. Een basis hiervoor vinden we in het vigerende Bomenbeleidsplan (2006). 

3. Naar aanleiding van de tekst bij 4.2 Natuur en Biodiversiteit op pag. 16: “Op alle 
schaalniveaus is het belangrijk om de bestaande biodiversiteit te behouden en waar mogelijk 
te versterken” en “Gemeente Woudenberg erkent het belang van behoud van biodiversiteit.”: 
De gemeente Woudenberg zou hierin verder moeten gaan door in het Groenbeleidsplan te 
stellen “Op alle schaalniveaus is het belangrijk om de biodiversiteit te versterken” en 
“Gemeente Woudenberg erkent het belang van verbetering van biodiversiteit.” Zie ook het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel (2018) hierover.
Verdere uitwerking kan volgen in het uitvoeringsplan.

4. Nationale Boomfeestdag jaarlijks op de derde woensdag in maart. 
Sinds 2014 organiseren de gemeente, de imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg en de 
Stichting Duurzaam Woudenberg jaarlijks de Nationale Boomfeestdag voor leerlingen van 
basisscholen in Woudenberg. Dit is een gezamenlijke activiteit die zijn basis vindt in het 
Bomenbeleidsplan (2006). 
Als het zo is dat met het in werking treden van het nieuwe Groenbeleidsplan het 
Bomenbeleidsplan (2006) zou komen te vervallen, dan is het wenselijk om 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.

5. Opmerking m.b.t. 5.3 Meet- en monitoringsplan.
Het is belangrijk om kwaliteitscontrole (“Quality Control”) en kwaliteitsborging (“Quality 
Assurance” toe te passen op de uitvoering van het Groenbeleidsplan. 
Kwaliteitscontrole kan worden uitgevoerd door de afdelingen van de gemeentelijke 
organisatie die het uitvoeringsplan uitvoeren. Dit dient te gebeuren aan de hand van interne 
voorschriften of werkprotocollen die zijn vastgelegd en goedgekeurd bij het in werking treden 
van het Groenbeleidsplan en het daarbij behorende uitvoeringsplan.
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Daarnaast dient kwaliteitsborging 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. 
Kwaliteitsborging dient eveneens  te worden verricht aan de hand van voorschriften of 
werkprotocollen die zijn vastgelegd en goedgekeurd bij het in werking treden van het 
Groenbeleidsplan en het daarbij behorende uitvoeringsplan.
 
Voor wat betreft de kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging m.b.t. de uitvoering van het 
Groenbeleidsplan geldt het praktijkbeginsel: “Kwaliteit kost geld, maar het ontbreken van 
kwaliteit kost veel meer geld!”
Voor het doelmatig organiseren van de hiervoor beschreven vereisten van kwaliteitscontrole 
en kwaliteitsborging kunnen vanuit de externe klankbordgroep handreikingen worden gedaan 
op basis van professionaliteit.

Woudenberg, 22 maart 2020
Imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg
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