
 

 

Voortgangsrapportage Nummer:1 

Datum: oktober 2019 

Naam project Groenbeleidsplan 

Opdrachtgever College: wethouder D.P. De Kruif,  

ambtelijk: Corrine Ockhuijsen 

Projectleider Tineke Nagel 

Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd 

Maart 2019      2020            

1. Voortgang activiteiten 

 Er is een bijeenkomst  met een externe klankbordgroep gehouden. Reacties zijn 

verwerkt. Een verrijkingsbijeenkomst wordt eind november gehouden. 

 Er is een bijeenkomst met een interne klankbordgroep gehouden. Input is 

verwerkt en wordt nu teruggekoppeld. 

 Er is een digitale enquête gehouden, 312 mensen hebben gereageerd waarvan 

250 de volledige lijst hebben ingevuld. Input is verwerkt. Geïnteresseerden 

krijgen persoonlijk bericht zodra het groenbeleidsplan ter inzage wordt gelegd. 

2. Geld 

Offerte BTL €19.900 excl.  BTW 

Meerkosten digitale enquête €1.295 excl. BTW 

Meerkosten groenstructuurkaart €680 excl. BTW 

Uren interne projectleider: 8 maanden x 32 uur per maand 

3. Risico’s 

Gezien de huidige bezuinigingen kan het lastig worden om alle ambities die 

geformuleerd zijn uit te voeren. De discussie over de te kiezen ambities om zo een 

realistisch plan vast te stellen kan meer tijd gaan kosten dan van te voren is ingeschat. 

4. Organisatie 

Er wordt gewerkt met een kleine projectgroep, bestaande uit een interne projectleider, 

beleidsmedewerker groen en een extern adviesbureau. Waar nodig op onderdelen 

aangevuld met collega’s. 

De stuurgroep bestaande uit wethouder D.P. De Kruif, de ambtelijke opdrachtgever en 

de projectleider. 

5. Tijd 

Het proces, de participatie en de verwerking van de input  kosten meer tijd dan van te 

voren ingeschat was. Eind 2019 wordt het stuk ter inzage gelegd. Bestuurlijke 

vaststelling van het groenbeleidsplan wordt verwacht in Q1 van 2020. 

6. Informatie / communicatie 

De communicatie activiteiten tijdens het project worden uitgevoerd conform het 

vastgestelde communicatieplan.  

7. Kwaliteit 

Uitgangspunt is een realistisch en financieel uitvoerbaar plan.  

8. Gevraagd besluit(en) 

-  

9. Bijlagen 

- 

Voor akkoord: 

Naam (ambtelijk) opdrachtgever Naam projectleider 

Corrine Ockhuijsen Tineke Nagel  

Woudenberg oktober 2019 Woudenberg oktober 2019 

  

 


