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Vraag Antwoord

In de inleiding van het GBP2020 wordt gesproken over een bijdrage aan nieuwe 
vormen van energie en aan circulaire economie. Kunt u uitleggen hoe dit plan daar 
aan bijdraagt?

U kunt hierbij o.a. denken aan hergebruik van snoeiafval (aanbrengen van takkenrillen 
om de leefgebieden voor dieren te verbeteren of het maken van banken van 
stamhout). Daarnaast kunt u denken aan groenafval dat verwerkt wordt voor bio-
energie en/of composteren om vervolgens het openbaar groen mee te bemesten.

Verdere verduurzaming van het machinepark en elektrificeren van het gereedschap 
draagt bij aan het beperken van energieverbruik en verlaging van de CO2-uitstoot.

Innovatie wordt in het GBP meerdere keren genoemd als middel. Kunt u voorbeeld 
van innovatie geven die zouden kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelen?

Verduurzamen machinepark en elektrificeren van het gereedschap. Ook het inboeten 
van andere beplanting/bomen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering. 

Ook volgen we 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/innoveren.

Is er een beeld hoe innovatie gestalte gegeven en gestimuleerd wordt? Zie antwoord hierboven. 
In hoeverre zijn natuurlijke partners voor groen, zoals landgoederen, 
Terreinbeherende organisaties betrokken bij dit beleid? Is er gekeken of er 
gezamenlijke doelstellingen en/of belangen zijn, waardoor meer met minder kan 
worden bereikt?

Via de externe klankbordgroep zijn de natuurlijke partners betrokken en zijn we 
gekomen tot gezamenlijke doelstellingen. De uitwerking ervan (meer met minder) 
komt terug in het uitvoeringsplan.

Sinds maart 2020 is er een subsidieregeling van het waterschap Vallei en Veluwe 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-3267.html), waarmee een bijdrage kan 
worden gevraagd voor maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie en 
biodiversiteit. Dit is met name interessant voor groene maatregelen, zoals groene 
daken, schoolpleinen etc. Bent u hiervan op de hoogte? En zou de subsidieregeling 
de bijdrage van het GBP2020 aan klimaatadaptatie en biodiversiteit kunnen 
verhogen?

Ja, we zijn hiervan op de hoogte. Deze subsidieregeling is met name bedoeld voor 
klimaat adaptieve en biodiversiteit initiatieven en kan worden aangevraagd door 
rechtspersonen of samenwerkingsverband van minimaal 6 personen, niet zijnde een 
stichting of vereniging. Wij verwijzen initiatiefnemers naar diverse fondsen (o.a. deze) 
waar ze aanspraak op kunnen maken.

Op pag 12 staat: ‘Mocht er groen verdwijnen, …, dan wordt er altijd gekeken of dit 
gecompenseerd kan worden …’. Begrijp ik dat dit geen garantie is dat groen 
gecompenseerd wordt?

100% garantie is er niet. Dit houdt verband met een belangenafweging en ruimtelijke 
invulling. 
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