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6 FINANCIEN 

Dit hoofdstuk maakt op hoofdlijnen inzichtelijk welke financiële middelen nodig zijn om invulling te geven aan het 

reguliere beheer en onderhoud van de groene buitenruimte. Ook worden de verwachtte eenmalige kosten 

uitgewerkt en wat nodig is om de bestaande groeninrichting structureel te vervangen. Het totaal van deze kosten 

is afgezet tegen het huidig beschikbare budget en overige financiële voorzieningen, dit leidt waar nodig tot 

concrete aanbevelingen om de groene buitenruimte betaalbaar te houden.  

6.1 KOSTEN BEHEER EN ONDERHOUD 

Het in stand houden van de bestaande situatie vergt regulier beheer en onderhoud. Denk hierbij aan het 

uitvoeren van maaiwerkzaamheden, knippen van hagen en weghalen van onkruid in boomspiegels. Deze 

maatregelen hebben een terugkerend karakter. Hierbij heeft  het de voorkeur heeft om deze zo gelijkmatig 

mogelijk uit te voeren. Voor bosplantsoen dat elke 5 jaar wordt teruggezet, betekent dit idealiter dat jaarlijks 1/5 

deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd. Voor het bepalen van de kosten voor beheer en onderhoud is 

gebruik gemaakt van marktconforme tarieven en op basis van: 

- De hoeveelheden per beheergroep inclusief de situering hiervan. 

- De indeling van Woudenberg naar verschillende gebiedstypen en de beoogde beheerkwaliteit. 

 

In de doorrekening van kosten voor regulier beheer en onderhoud zijn expliciet niet opgenomen de kosten voor 

het omvormen van de bestaande inrichting, het  eenmalig ingrijpen of het extra begeleiden van de inrichting naar 

het beoogde eindbeeld / beheerkwaliteit. Ook de te maken kosten voor planvorming, interne begeleiding en 

aansturing, externe advisering, e.d. vormen geen onderdeel van de gemaakte doorrekening. Alle genoemde 

bedragen zijn altijd exclusief BTW.  

 

Beheerkwaliteit per gebiedstype 

Het beoogde beheerniveau wordt uitgedrukt als beeldkwaliteit. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 

beeldkwaliteit A (hoog), B (basis) en C (laag). In dit groenbeleidsplan is niet de locatie (gebiedstype), maar de 

functie van groen en water als uitgangspunt genomen voor het bepalen van de beeldkwaliteit. De bestaande 

indeling wordt nu gehandhaafd, maar het is de ambitie om op termijn op een kleiner schaalniveau te specificeren. 

Hiermee ontstaat de mogelijkheid om per locatie te bepalen welk type groen zich hier het beste kan ontwikkelen.  

Een voorbeeld: In woonwijken zal vooral sprake zijn van een functionele groenaankleding, maar aan de randen 

van de wijk ontstaan misschien kansen voor meer natuurgroen. Het benutten van natuurgroen levert kansen op 

voor biodiversiteit en mogelijk zelfs een besparing op de uitvoeringskosten.  

 

Beheerkosten 

Tabel 6.1 specificeert de begrote jaarkosten voor regulier beheer en onderhoud van de groeninrichting.  

In bijlage 1 zijn de kosten voor onderhoud van groenarealen verder gespecificeerd met onderscheid tussen: 

- Beinvloedbare kosten: De beoogde beeldkwaliteit is bepalend voor de hoeveelheid te treffen beheer en 

onderhoudsmaatregelen. Hoe hoger de kwaliteit, hoe groter de inspanning en uitvoeringskosten. 

- Niet beïnvloedbare kosten: Het uitvoeren van snoeimaatregelen op basis van een vaste frequentie is 

een voorbeeld van een niet beïnvloedbare kostenpost.  

 

Bomenbeheer 

Het beheer en het onderhoud van bomen is apart uitgelicht. Dit heeft alleen betrekking op de afzonderlijk 

geregistreerde bomen (dus niet de bomen binnen bosverband). In de gemeente Woudenberg zijn 15.092 bomen 

geregistreerd. In bijlage 2 zijn de kosten voor het snoeionderhoud van bomen gespecificeerd. Er is daarbij 

uitgegaan van en zo gelijkmatig mogelijk spreiding van snoeimaatregelen (en daarmee kosten) per jaar.  

 

Het inboeten van beplanting gaat in de kostenbegroting uit van het één op één vervangen van de bestaande 

inrichting. Bij goed beheer en onderhoud kan de uitval van bomen tot ca. 1% teruggedrongen worden. Zoals 

eerder in dit beleidsplan benoemd streeft de gemeente Woudenberg een kwalitatief goed bomenbestand na met 

zowel boven- als ondergronds voldoende groeiruimte. Per situatie is het daarom belangrijk je af te vragen of 

vervanging gewenst of haalbaar is. De totale kostenpost voor bomen bedraagt €389.100,-. Dit bedrag is inclusief 

structurele vervangingskosten en bestrijding van eikenprocessierups, wat neerkomt op jaarlijks afgerond €25,80 

per boom. Het totaal begrote budget voor onderhoud van het groenareaal inclusief bomen bedraagt €624.600,-.  
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Tabel 6.1: Beheerkosten plantsoenen en bomen 

 

 

 

6.2 VERNIEUWEN EN VERDUURZAMEN 

Eenmalige uitvoeringskosten 

De kosten voor het uitvoeren van eenmalige maatregelen hebben betrekking op het herstellen of aanpassen van 

de bestaande groeninrichting en verrichten van hierop aansluitende nazorg.  

- Herstellen betekent het uitvoeren van eenmalige maatregelen om achterstanden in beheer en 

onderhoud in te lopen om zodoende een beheerbare uitgangsituatie te creëren. Alleen bij een goede 

uitgangsituatie is het mogelijk om met reguliere beheerinspanningen de beoogde beheerkwaliteit te 

realiseren. 

- Aanpassingen hebben betrekking op het wijzigen van de bestaande inrichting met als doel om naar het 

gewenste eindresultaat toe te werken. Dit kan bijvoorbeeld het omvormen van bosplantsoen naar gazon 

zijn, of het vervangen van een beschoeide oever voor een meer geleidelijke oever.  

 

Herstellen achterstanden in beheer en onderhoud 

Gemeente Woudenberg heeft inzichtelijk welke groenarealen in eigendom en / of in beheer zijn van de 

gemeente. Dit is onder andere vastgelegd in het groenbeheersysteem Greenpoint en wordt doorlopend 

geactualiseerd door de beoordeling van de situatie buiten. Er wordt gestreefd  naar het realiseren van een 

bepaalde beheerkwaliteit per gebiedstype, hierop is in het recente verleden echter onvoldoende geïnspecteerd. 

Dit betekent dat de actuele achterstanden in beheer en onderhoud niet inzichtelijk zijn. 

Er zijn meerdere manieren om met het gebrek aan inzicht in opgelopen achterstanden om te gaan: 

- Uitvoeren van een eenmalige inspectieronde om vast te stellen welke achterstanden er zijn en 

inzichtelijk te maken wat eventuele herstelkosten zijn.  

- Rekenen met aannames en vaste percentages om op basis van ervaringscijfers indicatief aan te geven 

wat nodig is om het bestaande areaal te herstellen. Dit kan ertoe leiden dat er uiteindelijk een tekort aan 

beschikbaar budget ontstaat.  

- Opnemen van een voorziening om tijdens het werk geconstateerde achterstanden (direct) te herstellen. 

De snelheid waarmee herstel mogelijk is hangt af van het type herstelwerk en wat hiervoor nodig is. Er 

kan (jaarlijks) tot het maximale budget worden hersteld.  

 

Keuzevariant 1 is het meest betrouwbaar en heeft daarom de voorkeur. Indien keuzevariant 1 niet haalbaar is 

(i.r.t. tijd en kosten), dan vormt het gecombineerd toepassen van de keuzevarianten 2 en 3 een passend 

alternatief.  

 

Keuzevariant 1 brengt de volgende geschatte werkzaamheden en kosten met zich mee: In Woudenberg zijn 

afgerond 3200 plantsoenvakken. Uitgaande van een gemiddelde inspectie van 30 vakken per uur komt dit neer 

op afgerond 110 uur inspectie. Daarna volgt interpretatie van de uitkomsten en de te maken  kostenbegrotingen 

voor uitvoering van herstelmaatregelen.  

Onderdeel en type werkzaamheden Begroot € (Sub) totalen €

Beinvloedbare kosten* 153.100€               

Niet beinvloedbare kosten 43.700€                  

Inboet beplantingen (m.u.v. bomen) 38.700€                  

235.500€               

Inspectie bomen 17.600€                  

Onderhoud bomen 238.900€               

Inboet boombeplanting (gerekend met 1%) 90.600€                  

Beheersen invasieve exoten 42.000€                  

389.100€               

TOTAAL kosten begroot (excl. BTW) 624.600€               

*Beinvloedbare kosten worden bepaald door beeldbepalende maatregelen

Regulier beheer en onderhoud groenarealen

Subtotaal 

Regulier beheer en onderhoud bomen

Subtotaal
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Structurele vervangingskosten 

De bestaande inrichting is aan slijtage onderhevig en kan niet kosteneffectief onderhouden worden wanneer: 

- De reguliere beheerinspanningen onvoldoende zijn om de beoogde beheerkwaliteit te realiseren. 

- De inrichting niet naar het beoogde kwaliteitsniveau hersteld kan worden door beperkt ingrijpen (denk 

aan inboeten van een deel van het areaal). 

- Het betreffende areaal voor tenminste 50% is geïnfecteerd met een woekerende soort. 

 

Wanneer de inrichting van een groenareaal ondermaats is komt deze in aanmerking voor vervanging. Dit valt 

onder de reguliere afschrijving van het groen. Tabel 6.3 specificeert de kosten voor vervanging op basis van de  

levensduur (afschrijvingstermijn) van de verschillende beheergroepen. Dit is in bijlage 3 verder gespecificeerd. 

Voor elk kwaliteitsniveau wordt uitgegaan van een gemiddelde levensduur bij kwaliteitsniveau A / B. Dit kan 

negatief beïnvloed worden door oneigenlijk gebruik, verkeerd of niet tijdig uitvoeren van beheer- en 

onderhoudsmaatregelen, etc.   

 

Voor de doorrekening van de vervangingsopgave is uitgegaan van een één op één vervanging van de bestaande 

inrichting. Dit zal niet altijd gelijk zijn aan wat er in de praktijk gebeurt. In lijn met de beheergroep-gebiedstype 

matrix (bijlage 4) kan vervanging leiden tot een gewijzigde inrichting (bijv. perkrozen wordt gazon). Een dergelijke 

wijziging van de inrichting heeft direct gevolgen voor: 

- De eenmalige vervangingskosten: inzaaien van gazon is goedkoper dan het aanplanten van perkrozen.  

- De structurele kosten voor beheer en onderhoud: de onderhoudsmaatregelen voor gazon zijn per m2 

veel lager dan het intensieve onderhoud dat een vak perkrozen vergt.  

 

In de begroting van de vervangingsopgaven zijn de grasvegetaties en bosplantsoen buiten beschouwing gelaten. 

Reden hiervoor is dat deze beheergroepen in de praktijk niet tot nauwelijks vervangen worden en als dit wel 

gebeurt bijna uitsluitend gecombineerd met overige ruimtelijke ingrepen. Een voorbeeld: bij aanpassing van een 

wegprofiel wordt de bestaande berminrichting vervangen voor een nieuwe berm.  

 

Er is op dit moment geen structureel vervangingsbudget beschikbaar. Het realiseren van de vervangingsopgaven 

kan niet bekostigt worden vanuit het reguliere beheer- en onderhoudsbudget, omdat dit hiervoor onvoldoende 

toereikend is. Voorstel is om een voorziening aan te leggen bedoeld om de vervangingsopgave te bekostigen. De 

voorziening wordt eenmalig voorzien van een basisbedrag á €150.000,-, met jaarlijks een donatie á €53.645,- 

(zie tabel 6.3). Minimaal elke 5 jaar wordt beoordeeld of de hoogte van de jaarlijkse donatie nog in verhouding 

staat tot het totaal te onderhouden groenareaal (inclusief de bomen), de actuele tariefstellingen en de opgaven. 

 
Tabel 6.3: Beheerkosten plantsoenen en bomen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheergroep Levensduur 

(jaren)

Hoeveelheid Eenheid Jaarkosten 

Heesters en vaste planten

Bodembedekkende heesters 30 24.842 m2 27.326€      

Opgaande heesters 30 18.096 m2 13.874€      

Struikrozen 20 2.472 m2 3.585€        

Botanische rozen 30 3.798 m2 1.519€        

Vaste planten 25 2.263 m2 2.987€        

Haagelementen 30 3.732 m2 4.354€        

TOTAAL vervangingskosten per jaar 53.645€      
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6.3 PROJECTSPECIFIEKE KOSTEN 

Per beleidsthema is onder ‘Wat gaan we hiervoor doen?’ benoemd welke acties nodig zijn om invulling te geven 

aan de geformuleerde doelstellingen. Deze acties zijn voor een deel eenmalig, maar hebben veelal een  

terugkerend karakter. Dit betekent dat de hiervoor te maken kosten jaarlijks terugkomen. De benodigde uren 

worden waar mogelijk vanuit de lijnorganisatie ingezet.  

 

Tabel 6.4 benoemt de projectkosten per beleidsthema. Zoals eerder is benoemd zit er overlap tussen de 

verschillende beleidsthema’s. Hiermee wordt bedoeld dat dezelfde maatregel binnen meerdere thema’s effectief 

kan zijn en de betreffende kosten daarom maar één keer gemaakt worden. Uit de tabel blijkt dat eenmalig 

€20.400,- en jaarlijks €41.750,- nodig is om de geformuleerde ambities invulling te geven. Dit zijn de kosten 

uitgezonderd de inzet van uren vanuit de eigen lijnorganisatie. Een specificatie van te maken kosten is 

opgenomen in bijlage 5.  

 
Tabel 6.5: Samenvatting van projectspecifieke kosten. 

Par.  Onderwerp  Jaarlijkse kosten   Eenmalige kosten  

4.1 Klimaatadaptatie  €                            19.750   €                                     -    

4.2 Natuur en biodiversiteit  €                            22.000   €                            20.400  

4.3 Innoveren en verduurzamen  €                                     -     €                                     -    

4.4 Burgerparticipatie in groenbeheer  €                                     -     €                                     -    

  Totalen:  €                            41.750   €                            20.400  
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BIJLAGE 1: KOSTENSPECIFICATIE BEHEER EN ONDERHOUD   

 
 

 

 

 

 

 

  

Prijs afgerond

B_Onkruidbestrijding beplanting A B C 53.900€                     

B_Zw erfafvalbeheersing A B C 12.100€                     

B_Blad en natuurlijk afval beheersing A B C 8.700€                       

B_Heesters-overgroei randen verharding of gras A B C 15.900€                     

B_Snoeien hagen en blokhagen A B C 8.200€                       

B_Gazon grashoogte A B C 39.900€                     

B_Bijmaaien rondom obstakels en bomen A B C 2.800€                       

B_Gras overgroei randen verharding A B C 11.400€                     

B_Onkruidbestrijding verhardingen A B C -€                               

B_Vegen verhardingen A B C -€                               

SUBTOTAAL PRIJS BEINVLOEDBAAR 20.019€     122.105€   10.932€     € 153.100

NIET BEINVLOEDBARE WERKZAAMHEDEN

NB_Inboet beplantingen B B B 38.700€                     

NB_Inboet beplantingen alleen bomen B B B 90.600€                     

NB_Maaien bermen B B B 6.800€                       

NB_Oever en slootw erkzaamheden B B B 4.000€                       

NB_Bemesten beplantingen B B B 500€                          

NB_Water geven beplantingen B B B 1.600€                       

NB_Snoeien bomen B B B 238.900€                   

NB_Inspecties (VTA) bomen B B B 17.600€                     

NB_Snoeiw erk niet beinvloedbaar B B B 28.400€                     

NB_Slijpen molshopen B B B 500€                          

NB_Maaien grasklinkers B B B 100€                          

NB_Bestrijding luizen / EPR B B B 42.000€                     

NB_Maaien vaste planten B B B 1.800€                       

NB_Zuigen / herstellen hondenuitlaatvelden B B B 1.500€                       

SUBTOTAAL PRIJS NIET BEINVLOEDBAAR € 471.500

TOTAAL PRIJS € 624.600

BEINVLOEDBARE WERKZAAMHEDEN K
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BIJLAGE 2: KOSTENSPECIFICATIE BOOMONDERHOUD 

Betreft het regulier snoeionderhoud van bomen met een gelijkmatige verspreiding van de werkzaamheden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boombeheerplanning en begroting

jaar 1= 2020, e.v. Aantal bomen 

Begeleidingsnoei jonge aanplant jaar 1 jaar 2 nvt nvt 140

Begeleidingssnoei beeld 1 70

1x per 2 jaar 2 70

3 70

4 70

Totalen 70 70 70 70

Sub totaal kosten 875€                   875€                   875€                   875€                   

Begeleidingssnoei halfwas jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 3.057

Onderhoudsnoei beeld 1 764

1x per 4 jaar 2 764

3 764

4 764

Totalen 764 764 764 764

Sub totaal kosten 30.570€              30.570€              30.570€              30.570€              

Onderhoudsnoei volwas en eindfase jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 10.600

Onderhoudsnoei beeld 1 2650

1x per 4 jaar 2 2650

3 2650

4 2650

Totalen 2650 2650 2650 2650

Sub totaal kosten 159.000€           159.000€           159.000€           159.000€           

Knot- en kandelaberbomen jaar 1 jaar 2 jaar 3 nvt 974

Snoei 1 325

1x per 3 jaar 2 325

3 325

4 325

Totalen 325 325 325 325

Sub totaal kosten 24.350€              24.350€              24.350€              24.350€              

Lei- en vormbomen jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 321

Snoei 1 321

1x per jaar 2 321

3 321

4 321

Totalen 321 321 321 321

Sub totaal kosten 24.075,00€        24.075,00€        24.075,00€        24.075,00€        

Jaar jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4

Totaal te snoeien bomen 4130 4130 4130 4130

Sub totaal kosten 238.870€           238.870€           238.870€           238.870€           
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BIJLAGE 3: KOSTENSPECIFICATIE STRUCTURELE VERVANGINGSOPGAVE 

 
 

 

 

 

  

Beheergroep Levensduur 

(jaren)

Vervangingskosten Hoeveelheid Eenheid Vervangingswaarde Jaarkosten 

Heesters en vaste planten

Bodembedekkende heesters 30 33,00€                    24.842 m2 819.775€                  27.326€      

Opgaande heesters 30 23,00€                    18.096 m2 416.213€                  13.874€      

Struikrozen 20 29,00€                    2.472 m2 71.690€                    3.585€        

Botanische rozen 30 12,00€                    3.798 m2 45.582€                    1.519€        

Vaste planten 25 33,00€                    2.263 m2 74.666€                    2.987€        

Haagelementen 30 35,00€                    3.732 m2 130.635€                  4.354€        

TOTAAL vervangingskosten per jaar 53.645€      

Niet meegenomen beheergroepen

Bosplantsoen

Ecobermen (1x maaien)

Gazon

Gras- en kruidachtigen

Grasbermen (2x maaien)

Grasklinkers

Greppel / droge sloot (de wadi's)
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BIJLAGE 4: BEHEERGROEP – GEBIEDSTYPEMATRIX 

Beheergroep: K
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Sierbeplanting 

Bodembedekkende heesters • •   • 

Sierheesters •     • 

Botanische rozen • • • • 

Heesterrozen •      
Klimplanten • •   • 

Siergrassen • •     

Vaste planten •       

Hagen • •   • 

Coniferen •       
Bosplantsoen 

Bosplantsoen   • • • 
Gras en bermen 

Gazon • •   • 

Bermen   •   • 

Schraal grasland   • • • 

Grasstenen • •   • 

Hondenuitlaatplaats gras   •     
Bomen 

Niet vrij uitgroeiende bomen  • • • • 

Vrij uitgroeiende bomen  • • • • 

Gekandelaberde bomen • •   • 

Knotbomen • •   • 

Leibomen •       

Zuilbomen •       

Dak- en bolbomen •       
Speelvoorzieningen (altijd incl. ondergrond) 

Speelelementen (solitair)  •     

Speelelementen (geclusterd <5 st.)  •     

Speelelementen (geclusterd >5 st.)  •     

Natuurlijke speelaanleidingen  •     
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BIJLAGE 5: KOSTENSPECIFICATIE PROJECTEN 

 
 

 
 

41 KLIMAATADAPTATIE Extra kosten Toelichting op te maken 

kosten

Jaarlijkse kosten Eenmalige kosten

410 Per wijk en buurt benoemen van kansen en risico’s als gevolg van 

klimaatverandering en de hierbij aansluitende klimaatadaptieve 

maatregelen (natuurlijk, technisch).   Waar mogelijk aansluiten bij het 

Basis Water Keten Plan.  (Waterplan)

Nee

411 Op basis van de gebiedskenmerken en daaraan gekoppeld risicoprofiel  

per buurt prioriteren van maatregelen en zoeken naar koppelkansen met 

andere (geplande) ruimtelijke ingrepen. Een concreet voorbeeld hiervan 

is de geplande rioolvervanging en herinrichting van Laanzicht Oost in de 

komende 10 jaar.  (project klimaatbestendige wijken)

Nee

412 Vanaf de eerste planvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen zowel 

groenbeleid als -beheer betrekken. Dit met het oog op behoud van 

natuurwaarden en borging van een inrichting die duurzaam te beheren is. 

Nee

413 Bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen (denk aan uitbreiding met 

nieuwe woonwijk) tenminste 20% openbaar groen (incl. water) binnen de 

grenzen van de ontwikkellocatie of het hiertoe te rekenen areaal als 

ambitie opnemen

Nee

414 Bij ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en vooraf in bestemmingsplannen / 

omgevingsplannen vastleggen welke natuur (groen en water) voor de 

toekomst te behouden wordt. Dit met het oog op het behoud van 

waardevol bestaand groen, wat mogelijk lokaal te versterken of 

optimaliseren is. 

Nee

415 Kennis over klimaatverandering, nut en noodzaak voor te treffen 

klimaatadaptieve maatregelen, begrijpelijk maken en uitleggen aan 

inwoners en betrokkenen, waar mogelijk met behulp van de 

klimaateffectatlas. (conform Waterplan)

Nee Activiteit en benodigd budget 

opgenomen in Waterplan 

-€                           

416 Aansluiten bij partijen die de ontwikkeling van klimaatadaptieve 

maatregelen bevorderen

Nee Reguliere taak lijnorganisatie -€                           

417 Inwoners actief stimuleren en ondersteunen bij het treffen van 

klimaatadaptieve maatregelen op privéterrein.

Ja Campagne activiteiten

Aanvullend: beschikbaar stellen 

van financiële middelen. 

10.000€                    

418 Aansluiten bij de ambitie uit het klimaatakkoord om 1% meer bomen per 

jaar op Nederlands grondgebied te realiseren. 

Ja Voorbereiden en uitvoeren van 

aanplant bomen. (Campagnes, 

boomfeestdag, kleine 

landschapselementen)

9.750€                      

TOTALEN: 19.750€                    -€                              

42 NATUUR EN BIODIVERSITEIT Extra kosten Toelichting op te maken 

kosten

Jaarlijkse kosten Eenmalige kosten

421 Inzichtelijk  maken waar beschermde soorten gevestigd zijn of leefgebied 

hebben en welke specifieke risico’s voor deze gebieden van toepassing 

zijn. Op basis hiervan bepalen van maatregelen om deze natuurwaarden 

voor de toekomst te behouden. 

Ja 15.000€                         

422 Uitwerken van verschillende scenario’s en strategie vaststellen om 

waardevolle bestaande landschapselementen (houtwallen, houtsingels)  

voor de toekomst te beheren en waar mogelijk verder te versterken . Dit in 

samenspraak met de stakeholders (agrariërs, landgoedeigenaren en 

natuurbeheerders in het buitengebied), binnen het collectief van het 

Platform Kleine Landschapselementen (Provincie Utrecht).

Nee Uitvoering platform Kleine 

Landschapselementen, 

subsidie provincie

-€                            

423 Vaststellen van een strategie  en een risico-gestuurde aanpak van 

maatregelen bij beheersen of bestrijden van invasieve exoten.

Ja 15.000€                     5.400€                           

424 Inwoners betrekken door bewustwording omtrent het thema biodiversiteit 

en ideeën aanreiken over een natuurvriendelijke inrichting en passend 

onderhoud van de tuin. Dit onder andere door het actief betrekken van 

Stichting Duurzaam Woudenberg. 

Ja Kan gelijktijdig met 

communicatie/campagne over 

klimaatadaptieve maatregelen

1.000€                        

425 Specifiek voor het behoud van beeldbepalende en/of monumentale 

bomen binnen de bestaande voorwaarden    inwoners faciliteren ; dit 

betreft de uitvoer van de visuele boomcontrole en het aanreiken van 

(snoei)aanbevelingen aan de eigenaar

Nee Uitvoer binnen de bestaande 

voorwaarden!

426 Ondersteunen van groene buurtinitiatieven en waar nodig deze faciliteren 

met kennis en financiële middelen.  

Ja 2.500€                        

427 Conformeren aan de Gedragscodes van Stadswerk (Bestendig Beheer / 

Ruimtelijke Ontwikkeling) zoals door de  gemeente van toepassing zijn 

verklaard. Dit geldt zowel voor de eigen onderhoudsdienst als voor het 

werk uitgevoerd door derden (de groenaannemer).

Nee

428 Conformeren aan de normen van Norminstituut Bomen (duurzaam 

beheer/ werken rond bomen) zoals door de gemeente van toepassing 

verklaard. 

Ja Lidmaatschap 3.500€                        

TOTALEN: 22.000€                     20.400€                         
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43 INNOVEREN EN VERDUURZAMEN Extra kosten Toelichting op te maken 

kosten

Jaarlijkse kosten Eenmalige kosten

431 Werken aan een duurzaam bomenbestand door bomen te vervangen en 

waar mogelijk extra bomen aan te planten. 

Nee Zie 418

432 Borgen van voldoende ondergrondse en bovengrondse groeiruimte voor 

bomen, dus niet op of in de directe nabijheid van bebouwing, bestaande 

of nog aan te realiseren kabels en leidingen.   

Nee

433 Keuze van het sortiment bomen afstemmen op de groeilocatie en 

bijdrage aan de groenstructuur en/of instandhouding van (wereldwijd) 

bedreigde soorten (IUCN-status)  . 

Nee

434 Bij nieuwe inrichtingsvraagstukken het duurzaamheidsaspect voor te 

selecteren plantlocaties  en te gebruiken materialen duidelijk vastleggen  

en invulling geven.  

Nee

435 Vastleggen hoe duurzaam (her)gebruik van vrij te komen materialen (bijv. 

door snoei) eruit moet zien en erop toezien dat dit ook zo wordt uitgevoerd. 

Nee Areaal en bomen liggen vast. 

Betreft kosten te maken voor 

opstellen werkpakketten. 

436 Bij reguliere vervanging van wagens en gereedschappen kiezen een 

elektrische variant overwegen.

Nee

437 Voor werk uitgevoerd door een groenaannemer voorzien van ambitieuze 

duurzaamheidsdoelstellingen als het gaat om de inzet van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Nee

438 Digitaal vastleggen van het bestaande groenareaal (incl. bomen) met 

werkpakketten 

Nee Binnen regulier takenpakket

439 Jaarlijks de beschikbaarheid van mankracht, machines en financiële 

middelen evalueren en waar nodig bijstellen op basis van het actuele 

groenareaal inclusief de bomen. 

Nee Binnen regulier takenpakket

TOTALEN: -€                           -€                              

44 BURGERPARTICIPATIE IN GROENBEHEER Extra kosten Toelichting op te maken 

kosten

Jaarlijkse kosten Eenmalige kosten

441 Bestaande groenprojecten in het kader van burgerparticipatie inzichtelijk 

maken, evenals benoemen wat er goed gaat (wat zijn de sleutels tot 

succes?) en waar eventueel verbetering mogelijk is (hoe kan de 

gemeente hieraan bijdragen?). Een voorbeeld hiervan is het 

doorontwikkelen van de Groen aan de Buurt aanpak

Nee Reguliere taak

442 Opstellen van beheerovereenkomsten voor gemeentelijk groen dat in het 

kader van burgerparticipatie geadopteerd is en door inwoners wordt 

onderhouden.

Nee Reguliere taak

443 Faciliteren van groene initiatieven, met ten minste tijd en kennis, waar 

mogelijk ook met een financiële ondersteuning. Dit met als doel dat een 

gerealiseerd initiatief uiteindelijk geheel zelfstandig kan blijven bestaan.  

Nee Budget opgenomen in 426

444 Benutten van bestaande initiatieven (denk aan Stichting Duurzaam 

Woudenberg, Imkervereniging) om inwoners gericht te informeren over de 

mogelijkheden waarom zij een bijdrage kunnen leveren aan een groener 

en klimaatadaptief Woudenberg.  

Nee Budget opgenomen in 424

445 Werken aan vormen / uitingen van educatie om inwoners actief te 

informeren en te enthousiasmeren om onderdeel te worden van de 

collectieve uitdagingen. In dit kader ook de inwoners informeren over het 

online platform met regionale initiatieven 

Nee

446 Regelmatig in gesprek gaan met de uiteenlopende stakeholders in het 

buitengebied om samen te werken aan behoud van natuurwaarden en 

mogelijkheden tot natuurontwikkeling te stimuleren.

Nee

TOTALEN: -€                           -€                              


