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Vraag Antwoord

RV: Er staat dat 300 inwoners hebben mee gedaan aan een enquete. Hoe heeft 
zich dat precies in het beleid vertaald? 

De uitkomsten van de enquête zijn vergeleken met wat eerder is opgehaald aan 
informatie in de externe en interne klankbordgroep (overeenkomsten, 
tegenstrijdigheden, e.d.) en is door het projectteam getoetst op toepasbaarheid. Waar 
mogelijk zijn de uitkomsten meegenomen in de uitwerking van dit beleidsplan.
Voorbeelden zijn in het volgende antwoord benoemd.

RV: Zijn daar voorbeelden van te noemen? Meer biodiversiteit en meer bomen. Zorg voor goed onderhoud. Bereidheid om mee te 
werken aan een klimaat adaptieve leefomgeving en bereidheid tot meedenken en 
meedoen.

RV: Wat is de rode draad in de uitkomsten? Algemene resultaten 

Voor alle wijken geldt dat de meerderheid van de respondenten:

 vindt dat het groen bijdraagt aan een fijne leefomgeving.
 vindt dat groen en water (zeer) belangrijk zijn.
 vindt dat er meer bomen geplant mogen worden. 
 vindt dat het groen aangepast mag worden voor de huisvesting van 

bijzondere dieren.
 bereid is om actief mee te denken met groene initiatieven.
 bereid is om in eigen tuin stenen te vervangen voor groen.
 het regenwater wel wil opvangen in een regenton.
 bereid is om de buren te helpen bij tuinonderhoud

RV: In de kosten zit 20% overhead, dat lijkt veel.  De toelichting is redelijk summier 
(overleggen, bijeenkomsten, huisvesting, ict, opleiding) voor zo’n groot bedrag. 
Kunt u dit nader specificeren?

Een  circa 20% overhead is vrij standaard in een gemeente. Van de 1872 jaarlijkse 
uren wordt er 1500 jaarlijkse productieve uren gehanteerd. Dit verschil zit inderdaad 
in overleggen, trainingen en opleidingen, bijeenkomsten, huisvesting, ICT, ziekte, 
feestdagen. In vergelijking: de norm voor bedrijfstypen als een hoveniersbedrijf en 
omgevingsdiensten (o.a. ODRU) hanteren 1400 jaarlijkse productieve uren.

RV: Kunt u aangeven wat op dit moment de jaarlijkse kosten zijn voor het reguliere 
beheer en onderhoud van de groene buitenruimte?

Zie bijlage 3

RV: In het raadsvoorstel op p4 staat; “Ook is er budget nodig om groene Groen aan de Buurt initiatieven (pilot Groen aan de Buurt)
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buurtinitiatieven die niet (meer) gefinancierd worden door de provincie te 
faciliteren met kennis en financiële middelen”. Welke initiatieven werden precies 
door de provincie gefaciliteerd en nu niet meer?

GBP: Bladzijde 13. In het plan staat bij 4.1 over klimaatadaptatie niets over 
inbreiding. Een gemis want dan verdwijnt er vaak groen en komen er stenen voor 
terug. Welk effect heeft dat bijvoorbeeld op het weg kunnen lopen van water ivm 
steeds heftiger buien die worden verwacht?

Ook bij inbreiding en renovatie van wijken wordt er integraal gekeken naar de 
klimaatrobuustheid ervan. Dit betreft o.a. afkoppeling van hemelwater, afvoer van 
water (holle wegen i.p.v. bolle wegen), wateropvang, aangepaste verharding en 
vergroening.

GBP: Bladzijde 15. We hebben in het verleden afgesproken dat er voor elke 
gekapte boom een nieuwe aangeplant zou worden. Kunt u aangeven of hier nog 
steeds uitvoering aan wordt gegeven? En zo ja, waar deze bomen veelal zijn 
geplant?

Ja, hieraan wordt uitvoering gegeven. De bomen worden verspreid door Woudenberg 
geplant. We planten wanneer dat kan altijd zo dicht mogelijk in de buurt van de 
gekapte boom, om lokaal het groenbeeld te herstellen. Vooralsnog zijn de meeste 
bomen in de kern herplant. In de planning staan ook grootschalige aanplantingen 
zoals aan de spoorzone/Parallelweg (87 bomen) en Hoevelaar fase 1 (minimaal 86 
bomen). Dit is een onderdeel van de betreffende projecten en worden vanuit daar 
gefinancierd.

GBP: Bladzijde 28 en29. In het overzicht op deze pagina’s geeft u aan welke 
beeldkwaliteit (oude benaming) staat voor de nieuwe benaming. Op pagina 29 
geeft u vervolgens aan in welk gebiedstype u welke beeldkwaliteit beoogt. Kunt u 
in een vergelijkbare tabel aangeven wat de huidige stand van zaken is? Dus welke 
beeldkwaliteit (oude benaming) per gebiedstype nu van toepassing is?
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Markant gebied A

Winkelgebied A

Ontsluitingsweg B

Begraafplaats A C

Woonwijken B/C C B

Bedrijventerrein B

Sportterrein B/C

Buitengebied B/C C

GBP financiën: Op bladzijde 10 staat dat een deel van de beheergroepen niet is 
meegenomen. Wat is hiervan de reden? 

In de begroting van de vervangingsopgaven zijn de grasvegetaties en bosplantsoen 
buiten beschouwing gelaten. Reden hiervoor is dat deze beheergroepen in de praktijk 
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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.

GBP projectkosten:  Wat is de afweging om wel lid te worden van een 
Norminstituut, maar niet meer buurtinitiatieven te ondersteunen? Wat is de 
toegevoegde waarde van dit instituut?

Door lid te worden van het normeninstituut bomen krijgen we de beschikking over 
allerlei instrumenten (handboek bomen, boommonitor, richtlijnen werken rond bomen, 
bomenontwerp, snoeien van bomen etc.). Het vormt een toetsingskader bij 
nieuwbouwprojecten en renovaties. Dit zorgt voor een boom op de juiste plaats met 
voldoende groeiontwikkelingen en daarmee het voorkomen van wortelopdruk en 
voldoende groeiruimte boven én onder de grond. Ook voorkomt het schade aan 
bestaande bomen en kunnen we op deze manier in bestekken deze werkeisen  
opleggen aan aannemers.

Het niet meer ondersteunen van groene buurtinitiatieven is niet aan de orde. Dat 
blijven we doen met kennis, advies en materialen. Echter de financiële middelen 
blijven dan beperkt met wat er beschikbaar is in het reguliere IBOR budget. Daarnaast 
zijn er ook diverse fondsen voor groene buurtinitiatieven beschikbaar (bv. waterschap, 
KIEN, Prins Bernhard Cultuurfonds, voucher Beleef en Bewonder, Oranjefonds (o.a. NL-
doet).)


