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Vraag Antwoord

Volgens het raadsvoorstel zal er na vaststelling van het Groenbeleidsplan (GBP) 
een concreet uitvoeringsplan worden opgesteld. Wij denken hierbij met name 
aan de uitwerking van de hoofdstukjes “Wat gaan we hiervoor doen?”.  Welk 
tijdspad heeft het college hierbij in gedachten?

Na vaststelling van het groenbeleidsplan door de raad zal de opstelling van het 
uitvoeringsplan ter hand worden genomen. De verwachting is dat deze in oktober 2020 
ter vaststelling aangeboden wordt aan het college. In de voortgangsrapportage van 
oktober 2020 wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang.

Het Groenbeleidsplan is vrij omvangrijk en technisch van aard. Ziet het college 
mogelijkheden om een verkorte en eenvoudige versie samen te stellen en deze 
voor de inwoners ter beschikking te stellen op de website van de gemeente? 
Grote delen van de bestaande groeninrichting vallen niet onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van derden. Zij moeten kunnen 
beschikken over een verkorte en eenvoudige versie van het GBP. Wij denken 
hierbij aan een infographic waarin doelen en visie duidelijk worden.

Dat is mogelijk en vinden wij een goed idee. Infographic zal worden gemaakt.

Aanleg van zonneparken (blz. 20); We hebben in de toekomst te maken met een 
opdracht vanuit de RES. Ziet het College mogelijkheden om zonneparken wel in 
te passen in het buitengebied?

Vanwege (behoud van) de landschappelijke kwaliteiten van het   buitengebied heeft dat 
niet onze voorkeur, echter er zijn ook andere maatschappelijke opgaven die er spelen. 
Een zorgvuldige afweging van belangen, mogelijkheden en kansen dient plaats te vinden.

Bomenbestand (blz. 21): heeft het college al plannen met bomen die op dit 
moment al onvoldoende ondergrondse en bovengrondse groeiruimte hebben? 
Dit vooral op plaatsen waar schade ontstaat aan wegen en fietspaden.

Dit komt terug in het uitvoeringsplan. De uitvoering verschilt per locatie; op sommige 
plaatsen kan er ruimte worden gecreëerd voor de boom en op andere plaatsen zal 
wellicht een sterfhuisconstructie moeten worden toegepast. Het is zeker niet de 
bedoeling om op grote schaal actief (gezonde bomen) te gaan kappen. We kiezen altijd 
een duurzame oplossing met zorgvuldige afwegingen.

Neemt het college actief stappen om de provincie te bewegen de rotondes met 
“groen” aan te kleden? (Blz. 24) En zo ja, welke stappen zullen wanneer worden 
gezet?

Dit komt terug in het uitvoeringsplan.

Eikenprocessierups (blz. 25); In het GBP is opgenomen om de huidige strategie 
door te ontwikkelen. Er komt echter landelijk steeds meer weerstand tegen het 
gebruik van Xentari. Welke mogelijkheden ziet het college hier voor het gebruik 
van andere (lees milieuvriendelijkere) middelen?

We volgen de (landelijke) ontwikkelingen omtrent bestrijding van de eikenprocessierups 
op de voet en daarmee ook eventuele succesverhalen van andere middelen. Hiermee 
kunnen we onze huidige strategie door ontwikkelen.

Gebiedstypen (blz. 27); waarom kiest het college er niet voor om de 
gebiedstypen te koppelen aan een kwaliteitsniveau (beeldkwaliteit CROW)? Nu 
is weer een extra indeling nodig naar functies van groen (blz. 28).

Per gebiedstype kunnen er verschillende kwaliteitsniveaus aanwezig zijn. Bv. in 
gebiedstype woonwijk betreft dat recreatiegroen (kwaliteitsniveau B/C), natuurgroen 
(kwaliteitsniveau C) en groenaankleding (kwaliteitsniveau B).

De indeling naar functies van het groen is niet een extra indeling, maar een verandering 
van terminologie.

Uitvoeren groeninspecties (blz. 32); is het college bereid om in het kader van 
burgerparticipatie (enkele) burgers uit te nodigen om samen met een 

Dit zullen we overwegen en vertalen in het uitvoeringsplan.
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deskundige betrokken te worden bij de groeninspecties?

In welke situatie(s) voorziet het college een acceptatie van een verminderde 
beeldkwaliteit (blz. 32)?

Het is aan de raad om kaders te stellen.

Beeldkwaliteitsplan Grebbelinie (blz. 54); wat is de rol van onze gemeente 
binnen dit beeldkwaliteitsplan voor het grondgebied van Woudenberg?

Het beeldkwaliteitsplan Grebbelinie vormt zowel een toetsingskader als een 
stimuleringskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied direct gelegen rondom 
de Grebbelinie.

Projectkosten GBP (bijlage 4); Het ondersteunen van groene buurtinitiatieven en 
waar nodig deze faciliteren met kennis en financiële middelen. De projectkosten 
staan tot 2025 op ‘on- hold”. Op blz. 15 van het GBP is opgenomen dat 
Woudenberg buurtinitiatieven ook financieel ondersteunt. Hoe verklaart het 
college dit verschil?

In ons regulier IBOR budget is een bedrag ad. € 2.500 opgenomen voor het ondersteunen 
van groene buurtinitiatieven. Vanwege de ambitie om tot meer groene buurtinitiatieven 
te komen – zoals verwoord in het Groenbeleidsplan – zijn er meer financiële middelen 
nodig om dit ook daadwerkelijk te realiseren.

Echter, gezien de huidige financiële situatie is er gekeken welke projecten we kunnen 
temporiseren zodat de begroting minder wordt belast. De projectkosten voor het 
ondersteunen van groene buurtinitiatieven is daar één van.

Projectkosten GBP (bijlage 4); Ambitie om 1% meer bomen te realiseren. De 
projectkosten staan tot 2025 op ‘on hold. Op blz. 15 van het GBP is opgenomen 
dat Woudenberg zich aansluit bij deze ambitie. Hoe verklaart het college dit 
verschil?

  

Wat wordt er specifiek gedaan voor de éénmalige kosten voor natuur en 
biodiversiteit en de structurele kosten voor natuur en biodiversiteit en 
klimaatadaptatie?

De ambitie is er (en blijft er) vanuit het groenbeleidsplan, echter we realiseren ons dat de 
huidige financiële situatie ons ertoe noopt om projectkosten te temporiseren.

Dit wordt uitgewerkt in het uitvoeringsplan.

Waarom zijn sommige posten in bijlage 1 van de financiële bijlage bij het 
Groenbeleidsplan paars?

Het regulier beheer en onderhoud bomen is hiermee aangeduid. Zie ook tabel 6.1 blz. 5 
van de financiële bijlage bij het groenbeleidsplan.


