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Vraag Antwoord

U vraagt een additioneel 15.000 euro voor onderzoek naar beschermde soorten 
e.d.. Nationale Databank Flora en Fauna is ook in het bezit van deze data, als dan 
niet passend voor Woudenberg. Heeft u gekeken en beoordeeld of deze databank 
misschien passend is voor Woudenberg. ( en dus 15.000 euro niet uitgeven)

De NDFF is net als Waarneming.nl een bron die gebruikt kan worden om richting te 
geven aan het onderzoek naar beschermde soorten. Helaas zijn de gegevens niet 
gebiedsdekkend en actueel genoeg en mogen ze een quickscan of volledig onderzoek 
flora- en fauna niet vervangen.

Het budget wijkt af, 845.143 tov 678.245, is dus 19,5%. Dit verschil is niet een 
voordeel, maar zijn kosten die anderszins gemaakt worden. Dat zou betekenen dat 
onterecht dit bedrag er staat, maar dat deze in een ander deel van de begroting 
zou moeten worden opgenomen, is dat correct?

Het verschil is inderdaad geen voordeel. Het zijn overige posten gerelateerd aan de 
werkzaamheden voor groenbeleid maar conform de BBV elders in de begroting 
opgenomen. Denk hierbij aan overheadkosten.  Zou de gemeente niet meer 
verantwoordelijk zijn voor groen dan zouden ook deze kosten weg moeten vallen.

En zo ja, waar in de begroting zou deze dienen opgenomen te worden? Programma 2 leefomgeving en programma 5 bedrijfsvoering

Er staan 154.863 bomen in Woudenberg, 11,9 per inwoner en 42,5 per hectare.

( bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/staan-er-veel-of-weinig-bomen-in-jouw-
gemeente-op-deze-kaart-kan-je-het-zien/) In onze beleving een groene gemeente, 
waarom dan additioneel 1% budget reserveren voor extra bomen. 

Het is onze ambitie om ons te conformeren aan het klimaatakkoord om 1% meer 
bomen per jaar op Nederlands grondgebied te realiseren. Doelstelling is CO2-reductie. 
Ook Woudenberg kan en wil hieraan een bijdrage leveren. Daarnaast dragen meer 
bomen bij aan de biodiversiteit.

Het Klimaatakkoord kan alleen een succes worden als iedereen meedoet.
Het gaat jaarlijks om 9750 euro, hoe aimabel dit ook is zou het misschien passend 
zijn dit als bezuiniging op te voeren en of voor andere zaken in te zetten. 
Prioriteiten stellen.

Zie antwoord boven.

Burgerparticipatie: U geeft aan hier weer geld voor beschikbaar te stellen en dan 
ook specifiek voor groene buurtinitiatieven? Vallen hier mogelijk voor nu of in de 
toekomst ook de bloemenveldjes onder die zijn aangelegd? 

De bloemenveldjes (vlindertuin, plukpark, bijentuin, bijenlint) zijn aangelegd met 
subsidie die beschikbaar was vanuit de pilot Groen aan de Buurt. Dat was een 
eenmalige financiële impuls om het haalbaar te maken. Het is aan de initiatiefnemers 
om de verdere benodigde kosten voor beheer en onderhoud en eventuele uitbreiding 
te financieren. Hiervoor kunnen ze aanspraak maken op diverse fondsen en/of 
crowdfunding te organiseren.

(pagina 18 en kostensheet)Deelname aan Norminstituut Bomen bedragen 3500 
euro per jaar, dit gelezende te hebben betekend dat ook operationeel er opvolging 
dient te geschieden. Is hier rekening mee gehouden mbt FTE en of uren?

De kosten betreffen alleen licentiekosten van het Norminstituut bomen.
Met name het hanteren van het handboek bomen (toetsingskader) zal tijdwinst 
opleveren. Hetzelfde principe als LIOR.

De deelname is een goed initiatief maar dient wel ten uitvoer gebracht te worden, Dat is correct.
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is dat correct?

Wat is er “mogelijk” mis aan de bomen in Woudenberg dat wij hieraan willen 
deelnemen?

Het is een norm voor het verbeteren van de kwaliteitszorg rond bomen in de openbare 
ruimte. Dit zowel voor de aanplant als voor werkzaamheden rond bomen. De 
programmatuur bevat ook begrijpelijke en controleerbare tools voor de communicatie 
met aannemers en vormt een eis in toekomstige bestekken. Deze eis en tools zijn nu 
niet beschikbaar, wat in de praktijk vaker tot schade aan bomen leidt. 

In het licht van de mogelijke financiële situatie van de Gemeente is het dan niet 
wenselijk om van deelname af te zien?

Dat heeft niet onze voorkeur. Voor een duurzaam behoud van onze bomen is het 
belangrijk dat bomen vanaf de aanplant en gedurende hun leven de juiste zorg en 
bescherming krijgen. Alleen als bomen vitaal zijn kunnen wij optimaal genieten van 
alle (klimaat)voordelen van bomen. Neem ook in acht de waarde van groen (pag. 43) 
en de waarde van bomen (pag. 44) in het groenbeleidsplan.

In de bijlage met de projectkosten staan enkele bedragen met tussen haakjes de 
opmerking on hold, wat is hier de betekenis van?

Het voorstel is om deze projecten met tussen haakjes de kosten te temporiseren, 
gezien de huidige financiële situatie.

De projectsheet geeft bij nr. 417 een bedrag van 10.000 euro aan om voor 
Inwoners actief stimuleren en ondersteunen bij het treffen van klimaatadaptieve 
maatregelen op privéterrein. Het beleidsplan zelf geeft geen concrete voorbeelden 
van wat dat dan zou moeten zijn. Waar geven we deze 10.000 euro concreet aan 
uit?

Dit wordt uitgewerkt in het uitvoeringsplan.

Op pagina 18 van het GBP wordt aangegeven dat deze initiatieven, zie vorige 
vraag, met Stichting Duurzaam Woudenberg kunnen worden opgepakt. De reeds 
genoemde 10.000, komen die ten goede aan de burger en zijn of haar initiatieven 
of gebruikt SDW deze gelden om initiatieven te ondernemen?

De projectkosten ad. € 1.000 (geen € 10.000) zijn bedoeld voor 
communicatiemiddelen.

Terecht wijst het college op de huidige precaire financiële situatie. Kan het college 
aangeven met welke anderszins geplande budgettaire uitgaven deze extra 
projectkosten, incidenteel en structureel, gaan concurreren?

Het Groenbeleidsplan wordt op 2 juli vastgesteld door de raad. Op 23 juni as. wordt 
het financieel perspectief  2021-2024 in de vorm van een Kaderbrief besproken in de 
raadscommissie. Dit perspectief kan de raad betrekken in haar besluitvorming over 
het Groenbeleidsplan op 2 juli.

Is het college van mening dat de gemeente Woudenberg zich momenteel niet-
geplande en -gebudgetteerde extra dienstverlening kan permitteren?

Is er momenteel zoveel financieel inzicht c.q. -zekerheid dat risico’s t.a.v. de 
begrotingsbesteding verantwoord kunnen worden genomen?

Het Groenbeleidsplan wordt op 2 juli vastgesteld door de raad. Op 23 juni as. wordt 
het financieel perspectief  2021-2024 in de vorm van een Kaderbrief besproken in de 
raadscommissie. Dit perspectief kan de raad betrekken in haar besluitvorming over 
het Groenbeleidsplan op 2 juli.
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