Beantwoording technische vragen over de ingekomen stukken
Raadsvergadering van: 02-07-2020
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Ingekomen stuk 01
raadscommissie van
02-06-2020
Bouwstenen voor visie
bedrijventerreinen Regio
Amersfoort

H-J. Molenaar
SGP

Hierbij zoals tijdens de vergadering
raadscommissie van 02-06-2020 aangekondigd de
vervolgvragen over ingekomen stuk 1. Wij zien uit
naar de beantwoording hiervan. In de concept
POVI geeft de provincie een hele grote rol voor
regionale afspraken over de uitbreiding van
bedrijventerreinen. De relevantie van deze
regionale visie is dus erg groot. Wij wilden
afhankelijk van de beantwoording op deze vragen
de keuze maken om dit stuk wel of niet te
agenderen voor de commissie van september. Nu
PvdA-GL het stuk sowieso al geagendeerd heeft,
zullen we daarbij aansluiten. Onze motivatie /
doelstelling van de agendering volgt na
beantwoording van deze vragen:

1.

De startnotitie voor het ontwikkelbeeld Regio Amersfoort is
vastgesteld en komt via de ingekomen stukken en via een
raadsinformatie brief bij de raad. Het moet antwoord geven
op de ontwikkelrichting, maar tevens invulling aan de
programmatische werkwijze rond nieuwe woon en
werklocaties. Of daarmee de concrete locaties en omvang
op de kaart komen is nog niet duidelijk, maar lijkt wel
gewenst.

2.

.

1.

Bevat de regionale visie (Ontwikkelbeeld
Regio Amersfoort 2020-2030) straks naast de
concrete hoeveelheden qua vraag per
gemeente (Woudenberg 8,9 hectare) ook de
concrete beoogde plekken/locaties qua
aanbod per gemeente?

2.

Zo ja,
a.

b.
c.

wat zijn vanuit Woudenberg richting
de regio Amersfoort de verschillende
opties qua concrete locaties in
Woudenberg voor deze 8,9 hectare
voor de periode 2020-2030?
op welke wijze wordt de
gemeenteraad betrokken bij het
bepalen van deze inzet?
op welke wijze gaat de regio

a.

Basis inbreng zijn de structuurvisie en de oplegger,
welke immers zijn vastgesteld.

b.

Er komen net als bij de RVV en de RES aparte
bijeenkomsten of iets vergelijkbaars voor
raadsleden.
Het bureau zal opties bekijken en ook toetsen aan

c.
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Amersfoort straks de verschillende
opties per gemeente qua locaties
beoordelen en daar een definitieve
keuze in maken?
d.

3.

Ingekomen stuk 01
Veiligheid kinderen Het
Groene Woud

H.M. van Veldhuizen
SGP

de meeste recente gegevens, de uiteindelijk locatie
keuze is aan de raad. Echter wel binnen de kaders
van de ruimte die de provincie biedt.

welke aanpak/strategie hanteert het
college om de door Woudenberg
beoogde locaties daadwerkelijk in de
visie te krijgen?

d.

Wij werken allemaal als gelijkwaardige partners,
inbreng van de structuurvisie, waarmee
Woudenberg al een door kijk heeft na 2030 wat veel
andere gemeenten nog niet hebben, is voldoende
om de aandacht te krijgen.

Wat is het beoogde proces voor het komen tot
de regionale visie?

3.

Daarvoor verwijzen wij naar de startnotitie.

4.

Wat is de beoogde opleverdatum van de
regionale visie?
Ik woon vlak bij deze wijk en loop er regelmatig
door en het is mij inderdaad opgevallen dat er een
aantal onlogisch overgangen zitten, waarbij je niet
makkelijk kan oversteken. Opgeteld bij de
opmerkingen van de bewoners heb ik de volgende
vragen:

4.

Besluitvorming in raden maart 2021.

1.

is er een vergelijking bekend of te maken met
de geschetste situaties in andere wijken van
Woudenberg?

2.

is de gemeente van plan om verder actie te
ondernemen om de situatie m.b.t. de
veiligheid in de wijk in overleg met de
bewoners te analyseren?

De verkeersveiligheid in de wijk het Groene Woud wijkt niet af
van de verkeersveiligheid in andere wijken. De wijk is aangelegd
volgens de geldende normen inzake Duurzaam Veilig en uit
snelheidsmetingen blijft dat er niet structureel te hard wordt
gereden. Het is niet mogelijk voor de politie om
snelheidscontroles uit te voeren aangezien de wegen zijn
uitgevoerd volgens de richtlijnen en de gemiddelde snelheid ligt
op ca. 30 km/u. Dit is in overeenstemming met het geldende
snelheidslimiet. Het is aan bestuurders om zich aan de ter
plaatse geldende verkeerssituatie (regen/spelende kinderen
etc.) verantwoord rijgedrag te vertonen. Om bestuurders te
attenderen op hun snelheid zal er tijdelijk een smiley systeem
worden opgehangen. Verder is de gemeente niet voornemens
om maatregelen uit te voeren aangezien hiervoor geen
aanleiding bestaat gelet op de bestaande richtlijnen en de
uitkomst van de gehouden snelheidsmetingen.

3.

is de gemeente van plan om maatregelen te
nemen om de veiligheid in de wijk te
verhogen, mocht uit de analyse blijken dat
hier aanleiding toe is?
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Ingekomen stuk 01
Veiligheid kinderen Het
Groene Woud

E. van Oosterom
CU

Grote zorgen omtrent de veiligheid in de wijk.

De wijk is aangelegd volgens de geldende normen inzake
Duurzaam Veilig en uit snelheidsmetingen blijft dat er niet
structureel te hard wordt gereden. Het is niet mogelijk voor de
politie om snelheidscontroles uit te voeren aangezien de wegen
zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen en de gemiddelde snelheid
ligt op ca. 30 km/u. Dit is in overeenstemming met het geldende
snelheidslimiet. Het is aan bestuurders om zich aan de ter
plaatse geldende verkeerssituatie (regen/spelende kinderen
etc.) verantwoord rijgedrag te vertonen. Om bestuurders te
attenderen op hun snelheid zal er tijdelijk een smiley systeem
worden opgehangen.

1.

Zijn deze signalen ook ontvangen tijdens de
wijkavond over veiligheid? Zo ja, kunt u
aangeven wat daar mee gedaan wordt of is dit
een signaal dat voor het eerst bekend is
binnen de gemeente?

2.

Ingekomen stuk 01
Veiligheid kinderen Het
Groene Woud

J. Stalman
VVD

In andere wijken is er ook regelmatig het
signaal dat er te hard wordt gereden, bijv.
Nico Bergsteijnweg. Daar is destijds een actie
geweest van de politie om handhavend op te
treden. Kan er een politie actie worden
ingezet om de snelheid in de wijk te
handhaven?
Oversteken naar de speeltuin; 30-km op sommige
plaatsen nog te hard; wordt niet gehandhaafd
(=zelfde in andere wijken/straten); gesprek is
gaande; geen actie nodig.
1.

Ingekomen stuk 01
Veiligheid kinderen Het
Groene Woud

S. Smit
PvdA-GL

Is het college van mening dat de
verkeersveiligheid van kinderen in het Groene
Woud negatief afwijkt van de overige wijken

Onderkent u de geschetste problematiek voor de
wijk Groenewoud? Ziet u mogelijkheden om de
bewoner(s) tegemoet te komen, zo ja, op welke
wijze; zo nee, welke actie(s) wordt(en) richting
bewoner(s) ondernomen?

De verkeersveiligheid in de wijk het Groene Woud wijkt niet af
van de verkeersveiligheid in andere wijken. De wijk is aangelegd
volgens de geldende normen inzake Duurzaam Veilig en uit
snelheidsmetingen blijft dat er niet structureel te hard wordt
gereden. Het is niet mogelijk voor de politie om
snelheidscontroles uit te voeren aangezien de wegen zijn
uitgevoerd volgens de richtlijnen en de gemiddelde snelheid ligt
op ca. 30 km/u. Dit is in overeenstemming met het geldende
snelheidslimiet. Het is aan bestuurders om zich aan de ter
plaatse geldende verkeerssituatie (regen/spelende kinderen
etc.) verantwoord rijgedrag te vertonen. Om bestuurders te
attenderen op hun snelheid zal er tijdelijk een smiley systeem
worden opgehangen.
De wijk is aangelegd volgens de geldende normen inzake
Duurzaam Veilig en uit snelheidsmetingen blijft dat er niet
structureel te hard wordt gereden. Het is niet mogelijk voor de
politie om snelheidscontroles uit te voeren aangezien de wegen
zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen en de gemiddelde snelheid
ligt op ca. 30 km/u. Dit is in overeenstemming met het geldende
snelheidslimiet. Het is aan bestuurders om zich aan de ter
plaatse geldende verkeerssituatie (regen/spelende kinderen
etc.) verantwoord rijgedrag te vertonen. Om bestuurders te
attenderen op hun snelheid zal er tijdelijk een smiley systeem
worden opgehangen.
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Ingekomen stuk 04
Fietsverbinding Oost-West
Beantwoording Wensen en
Bedenkingen

S. Smit
PvdA-GL

Deze stukken staan genoteerd voor de vergadering van de
raadscommissie in september. De motivering wordt uiterlijk 26
augustus verwacht, waarna agendering zal plaatsvinden.

Ingekomen stuk 06
Concept Nota
Bodembeheer en
bodemkwaliteitskaart

E. van Oosterom
CU

Eerder hebben wij aan de griffier aangegeven dat
we dit onderwerp willen agenderen voor de
Raadscie in september. Dit ook in samenhang met
ingekomen stuk 04 Memo aan de raadscommissie
herinrichting Nico Bergsteijnweg van de
commissievergadering van 2 juni 2020. Kunt u dat
bevestigen?
1. Waarom wordt bbk van Leusden niet
geaccepteerd en van alle andere omliggende
gemeenten wel?

1.

Op dit moment heeft de gemeente Leusden nog geen
bodemkwaliteitskaart. Het proces loopt daar nog, zodra BBK
gelijkwaardig is kan deze gemeente worden toegevoegd.

2.

Nota bodembeheer gaat niet in op asbest - in grond terwijl dit wel een probleem kan zijn mn
in agrarische percelen (asbestdaken). Nota
spreekt alleen over asbest als bodemvreemd
materiaal.

2.

De bodemkwaliteitskaart en dan specifiek de (verwachte)
ontgravingskwaliteit is alleen van toepassing op de grond
zonder bijmengingen (waaronder asbest, puin etc.).
Achtergrond daarvoor is dat dit soort bijmengingen vaak
een bron zijn van (sterke) bodemverontreiniging en dus niet
vallen onder de algemene kwaliteit binnen een gemeente.
Als er een verdenking op aanwezig is of daadwerkelijk
asbest en/of puin wordt aangetroffen in de bodem dient er
een onderzoek of partijkeuring te worden uitgevoerd en kan
de Bkk niet meer worden gebruikt.

3.

Pfas normering is nu gebaseerd op normen
van het tijdelijk handelingskader. Eind dit jaar
wordt definitief handelingskader vastgesteld.
Wat doen we dan als de normering verandert?
Door de PFAS-perikelen worden we min of meer
gedwongen het oorspronkelijk budget van
€ 38.000 te verhogen met € 21.000. Een
belangrijke reden om de kaart te willen hebben is
dat straks met de verdere ontwikkeling van
Hoevelaar besparingen zullen worden
gerealiseerd. Vraag is of de kosten van de
kwaliteitskaart straks ook daadwerkelijk voor een
deel aan het project Hoevelaar zullen worden
doorbelast.

3.

U beschrijft een zestal argumenten. In hoeverre

De bodemonderzoeken die in de eerste fase van Hoevelaar

Ingekomen stuk 06
Concept Nota
Bodembeheer en
bodemkwaliteitskaart

M. van de Hoef
GBW

Ingekomen stuk 06

S. Smit

Voor de raadsvergadering (van de behandeling in
september) bezien wij of al een regeling op te nemen is hoe
om te gaan met het definitieve handelingskader en/of
andere landelijke en/of provinciale ontwikkelingen.
We hebben een deel van de PFAS onderzoekskosten kunnen
beperken door de lopende onderzoeken t.b.v. Hoevelaar en de
spoorzone ook te gebruiken voor de BKK. Uiteindelijk komt een
positief exploitatie resultaat (op termijn) ten goede van
weerstandsvermogen en reserves. Nu per project een afdracht
doen aan de algemene reserve om hiermee de kosten van BKK
te dekken is een grote administratieve last. Het zou dan niet
alleen om Hoevelaar gaan, maar ook om de besparingen bij
berm onderhoud, aanpassing speelterreinen en alle andere
werkzaamheden waar grond verzet bij plaats vind.
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Concept Nota
Bodembeheer en
bodemkwaliteitskaart

PvdA-GL

kunt u nu al aangeven wat de gevolgen, zowel
planmatig als financieel, zijn van deze
bodemkwaliteitskaart voor het ontwikkelen van
Hoevelaar?

Ingekomen stuk 07
Huisvesting
arbeidsmigranten

S. Smit
PvdA-GL

Ingekomen stuk 08
Brief Cliëntenadviesraad
Amersfoort van Kwintes
betreffende herindicaties
gedurende COVID 19 crisis
Ingekomen stuk 10
Samenwerkingsovereenko
mst handhavingscapaciteit
VRU

S. Smit
PvdA-GL

In hoeverre doet zich deze
huisvestingsproblematiek in Woudenberg voor?
Zijn er arbeidsmigranten gehuisvest in
Woudenberg?
Er wordt gemeld dat de wethouder een antwoord
geschreven zou hebben, dit staat echter niet bij
de ingekomen stukken. Hoe luidt dit antwoord?

nodig waren, zijn nu mede gebruikt voor het representatieve
beeld onder de BKK. Voor de volgende fase zullen door het BKK
minder individuele onderzoeken nodig zijn. Het belang van de
BKK is echter veel groter dan een nieuwbouwwijk. De planmatig
gevolgen zijn beperkt, verdachte locaties moeten altijd
onderzocht worden en vragen om een afweging ten aanzien van
het wel of niet roeren van de grond. Financieel effect is duidelijk,
maar moeilijk in cijfers uit te drukken. Het is namelijk een
besparing van partijkeuringen die zonder dit beleid en deze
kaart, nodig zijn voor vrijwel elk grondverzet. Dus ook bij
aanpassing bermen, groenstroken etc.
De huisvestingsproblematiek voor arbeidsmigranten doet zich,
op dit moment, in Woudenberg niet voor. Het is aannemelijk dat
er in Woudenberg ook arbeidsmigranten gevestigd zijn omdat zij
werken voor bedrijven die gevestigd zijn in Woudenberg.
Omdat heb antwoord een document is, is deze toegevoegd als
bijlage I (Het antwoord van de wethouder staat op pagina 2).

Ingekomen stuk 15
Woningbehoefteonderzoek
2020

S. Smit
PvdA-GL

Wij verzoeken u om dit te agenderen voor de
Raadscie in september. Motivering: in gesprek
met College en raad willen wij voorsorteren op de
woonbehoefte en daar deze uitkomsten bij
betrekken.
Motivatie: uitslagen bespreken met raadspartijen
en College; benoemen consequenties
bouwprogramma Woudenberg.

Ingekomen stuk 15
Woningbehoefteonderzoek

E. van Oosterom
CU

De eerste conclusie uit het WBO is dat er net als
in 2018 behoefte is aan woningen in alle

J. Stalman
VVD

Betreft 27 Utrechtse gemeentes; handhaving
a.g.v. Noodverordeningen bestrijding Coronavirus;
ook Woudenberg, goede zaak
1.

1.

Wij kunnen één maal in de drie maanden een overzicht
verstrekken.

Kan eens per 3 maanden (O.I.D.) betreffende
de BOA een overzicht uitleen en inleen van
Woudenberg worden verstrekt?
Indien u bespreking in de Raadscie van september wenst,
wachten wij de bespreking eerst af en dan komen wij, indien
nodig, in oktober/november met een uitwerking van de acties
voortkomend uit het WBO 2020.
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segmenten. Daarom geen grote
beleidsaanpassingen maar wel het ophogen van
de aantallen nieuwe woningen die we jaarlijks
toevoegen.

1.

Wij denken dat het de komende jaren mogelijk moet zijn om
het aantal op te hogen. Maar zoals u weet zijn wij daarin
altijd afhankelijk van de juridische procedures en
bouwers/ontwikkelaars.

2.

Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de overige projecten in
Woudenberg (waaronder bijvoorbeeld de ontwikkelingen in
het centrum). Met een aanname van 90 woningen per jaar in
Hoevelaar en de rest elders zijn we ongeveer in 2030 in
Hoevelaar uitgebouwd.

3.

Naast de regionale onderzoeken gebruiken wij het WBO als
onderbouwing richting de provincie en het ontwikkelbeeld
regio Amersfoort. Er wordt door ons op meerdere vlakken
aandacht gevraagd voor Woudenberg Zuid – Oost maar het
is natuurlijk niet zeker of het zoekgebied op de kaart komt.

1.

Momenteel zijn we ons hier nog op aan het beraden.

2.

Ja dat kan en mocht dit aan de orde zijn dan doen wij dit
uiteraard ook.

3.

Wij gebruiken het WBO 2020 als input voor de
woningbouwprogrammering in fase 2 Hoevelaar. In

1.

Is het realistisch om de aantallen nieuwbouwwoningen op te hogen naar 100-120?

2.

Als we in dat tempo kunnen gaan bouwen,
wanneer zijn we dan in Hoevelaar
uitgebouwd?

Het rapport spreekt van een additionele
woningvraag van in totaal 2.245 woningen tot
2040. Dat zijn er in 10 jaar 2x zoveel als we nu
kunnen gaan bouwen in Hoevelaar tot 2030.
3.

Ingekomen stuk 15
Woningbehoefteonderzoek
2020

M. van de Hoef
GBW

Ziet u kansen om deze 1.000 extra woningen
als inzet te gebruiken binnen de regio en bij
de provincie om zoekgebied Zuid-Oost
Woudenberg op de kaart te zetten?
Ingekomen stuk 15a CA WBO:
In het collegeadvies staat dat de raad uiterlijk in
het 3e kwartaal een oplegger voor de Woonvisie
krijgt voorgelegd, als het woonbehoefte
onderzoek 2020 daar aanleiding toe geeft.
1.
2.

3.

Kunt u aangeven of het Woonbehoefte
onderzoek aanleiding geeft de Woonvisie aan
te passen?
Kunt u de raad ook beargumenteerd
informeren als het college geen aanleiding
ziet de Woonvisie aan te passen
In het collegeadvies staat dat het mogelijk is
het woningbouwprogramma in Hoevelaar aan
te passen naar aanleiding van het WBO.
Ziet ‘t college aanleiding om het woningbouwprogramma in Hoevelaar aan te passen?
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Hoevelaar fase 2 staat het woningbouwprogramma nog niet
vast.

4.

Als het college wel aanleiding ziet om het
woningbouwprogramma aan te passen, in
welke fasen van Hoevelaar is dat nog
mogelijk?

4.

De programmering van fase 1 kan niet meer aangepast
worden zonder overeenkomsten open te breken. Aangezien
er behoefte is aan woningen in alle categorieën zien wij hier
geen aanleiding toe.

5.

Sinds 2011 voert de gemeente Woudenberg tweejaarlijks
een onderzoek uit naar de beleving / ervaringen van
inwoners op een aantal beleidsterreinen, waaronder wonen.
Om de informatie te verzamelen worden er 2 enquêtes
uitgezet onder een representatieve steekproef van inwoners
uit de gemeente. De vragen over wonen en verhuizen
worden in beide vragenlijsten opgenomen, zodat voldoende
mensen met een verhuiswens kunnen worden
geënquêteerd. Om te komen tot gewogen resultaten is een
absolute netto respons nodig van tenminste 350. In 2019
zijn er A select 2 keer 1.200 enquêtes verstuurd. Voor het
beleidsterrein wonen is er sprake van een respons van 687.
Wij kunnen dus spreken van gewogen resultaten. Naast dat
financiële gegevens privacygevoelig zijn is het ook bekend
dat veel inwoners niet weten hoe hun financiële situatie
ervoor staat. Het heeft dat ook geen nut om te vragen naar
financiële mogelijkheden als deze niet / onjuist bekend zijn.
Daarnaast geeft het onderzoeksbureau aan dat de respons
minder wordt als er financiële gegevens ingevuld dienen te
worden.

6.

Wij gaan kijken naar de uitwerking van de acties die
(mogelijk) voortkomen uit het WBO 2020. Doorstroming is

Ingekomen stuk 15b WBO:
Blz. 13 De bewoners enquête neemt in het WBO
een belangrijke plaats in en wordt veel gebruikt.
Hoe en wanneer wordt deze enquête uitgezet,
onder welke mensen en in welke aantallen?
5.

Blz. 13 Er wordt in de enquête geen informatie
gevraagd of de woonwensen passen bij de
financiële mogelijkheden van het huishouden.
Hierdoor kunnen in de praktijk afwijkingen
ontstaan en wordt gevraagd genuanceerd om
te gaan met de resultaten. Is het college
voornemens bij een volgende enquête hier
wel rekening mee te houden?

6.

Blz. 14 De 65-plushuishoudens zijn relatief
beperkt verhuis geneigd. Wij hebben hun
woningen juist nodig voor de doorstroming.
Zijn er mogelijkheden om deze mensen te
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verleiden met bijvoorbeeld een
verhuispremie?
7.

8.

9.

Blz. 21 Zijn de woningen in Woudenberg al
ingedeeld op basis van aanpasbaarheid of
geschiktheid als levensloopbestendige
woning?

Blz. 21 Wij missen bij de bestaande woningen
de opmerking om de Blijverslening te
gebruiken om op die manier een woning
levensloopbestendig te maken. Is deze
mogelijkheid voldoende onder de aandacht
gebracht bij de huurders? Waarom wordt in
het WBO het schaarste onderzoek niet
meegenomen? Hiervoor moet nu weer een
ander traject worden gestart. Of biedt dit WBO
voldoende informatie om van “schaarste” te
kunnen spreken?

Blz. 36 Er zijn relatief meer woningen
verhuurd aan Amersfoorters dan aan
Woudenbergers. Zijn de Woudenbergers
minder actief op Woningnet?

hierbij een belangrijk onderwerp. In het WBO 2020 is niet
onderzocht of een verhuispremie 65-plussers overhaalt om
te verhuizen.

7.

Uit het WBO 2020 weten wij dat circa 14% van de bestaande
voorraad een levensloopbestendige woning is en dat tweederde van de bestaande voorraad geschikt is om aan te
passen.

8.

Op basis van het WBO zien we een forse behoefte aan
levensloopbestendige woningen, zowel op de korte termijn
als op de lange termijn. Deze behoefte is terug te zien in
figuur 14 en figuur 16. Vooral naar de toekomst toe neemt
de behoefte aan levensloopbestendige woningen toe. Dit
hangt samen met de vergrijzing en de opgave voor het
levensloopbestendig maken van de bestaande
woningvoorraad in Woudenberg. Indien niet ingespeeld
wordt op deze (toenemende) behoefte dan zal in de
toekomst een schaarste of tekort op kunnen treden. Opvang
van de behoefte kan zowel in de nieuwbouw als in de
bestaande woningvoorraad. Circa 14% van de bestaande
voorraad is op dit moment een levensloopbestendige
woning en nog eens twee-derde is geschikt om aan te
passen. Zoals op pagina 21 geschetst is zijn er verschillende
manieren waarop een bestaande woning
levensloopbestendig gemaakt kan worden. Financiële
arrangementen zoals de Blijverslening zijn in het
behoefteonderzoek niet meegenomen of uitgewerkt. De
gemeente biedt de Blijverslening aan en dit middel komt
voort uit de Woonvisie 2019+.

9.

Het aantal actief woningzoekenden afkomstig uit
Woudenberg is in 2019 (licht) afgenomen in vergelijking met
de voorgaande jaren. Dit duidt er op dat Woudenbergers
minder actief zijn geworden op Woningnet. Daarin is
Woudenberg niet uniek: de daling van het aantal actief
woningzoekenden is ook in andere regiogemeenten
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10. Blz. 37 Ziet het college mogelijkheden om
koopgarant woningen mogelijk te maken?

11. Blz. 40 Waarom wordt in dit WBO 2020 de
woningvraag afgezet tegen de huishoudensgroei tot 2040? In het WBO 2018 werd dit
gedaan tot 2030. In het WBO 2018 een
overschot van 108 woningen (tot 2030),
volgens het WBO 2020 een tekort van 501
woningen (tot 2040). De vergelijking gaat nu
mank. Graag een toelichting.
12. Blz. 49 Worden er in Woudenberg ook
woningen toegewezen via de AWBZ (wonen
en zorg)?

Antwoord
merkbaar. Ook zijn er minder sociale huurwoningen
verhuurd aan Woudenbergers, zowel binnen als buiten de
gemeente. Daarnaast is het aantal actief woningzoekenden
in Amersfoort in absolute aantallen fors groter dan het
aantal woningzoekenden in Woudenberg. Het is aannemelijk
dat dit van invloed is geweest op de slagingskansen van
Woudenbergers.
10. Op basis van de uitkomsten van het WBO 2020 kijken wij
binnen de gemeente Woudenberg welke instrumenten
wenselijk zijn om voor elke doelgroep in woningen te
kunnen voorzien.
11. In lijn met de rest van het woningbehoefteonderzoek is ook
de plancapaciteit geconfronteerd met de woningbehoefte
tot 2040. Kijken we specifiek naar de periode tot 2030 dan
liggen de woningbehoefte (circa 1.225 woningen) en de
plancapaciteit (1.236 woningen) min of meer op één lijn. Het
verschil van 11 woningen is fors lager dan het overschot van
108 woningen zoals in het voorgaande WBO is genoemd.
12. Ja er worden woningen toegewezen via de AWBZ (woningen
Huize Nieuwoord, Groenewoude etc.)

In het woonbehoefteonderzoek is ook een groei te
zien in de vraag naar sociale huurwoningen met
een huur onder de € 460,- per maand.
13. Waarom is deze groep niet genoemd als
groeimarkt in het Woonbehoefteonderzoek
14. Kunt een aangeven hoe een woning met een
huur onder de € 460,- per maand eruit ziet,
wat betreft oppervlakte, aantal kamers,
voorzieningen en bouwjaar.

13. Deze woningen vallen binnen de categorie sociale huur en
zijn dus wel benoemd.
14. Dat is lastig aan te geven. Het woningwaarderingsstelsel
(puntensysteem) geeft de kwaliteit van de huurwoning in
punten weer. Elk onderdeel van de woning krijgt punten. Bij
elkaar opgeteld leveren de punten de maximale huurprijs
op. In deze kan aangenomen worden dat het een klein
appartement betreft met beperkte buiten- en bergruimte.
Overigens is het uiteraard ook zo dat een woning met een
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hogere huurprijs door middel van huurtoeslag ook op 460
euro huur uit kan komen.

15. Natuurlijk kan een corporatie een grotere
huurwoning ook onder de € 460,- verhuren,
maar is het kostentechnisch mogelijk om
dergelijke goedkope sociale huurwoningen te
bouwen met bijbehorende huur, of zijn dit
voornamelijk bestaande woningen (met
bijvoorbeeld een laag energielabel) die in deze
huurcategorie vallen.

15. Het is op dit moment met de hoge bouwkosten erg lastig om
een woning te bouwen waarbij het rendabel is om een
huurprijs van 460 euro per maand te rekenen. Er zijn wel
mogelijkheden maar denk hierbij dan aan kleinere woningen
die vooraf geproduceerd worden (unit woningen), maar zelfs
dan is het lastig.

In de bijlage staat duidelijk omschreven wat
passend toewijzen is. In 2020 zijn de regels voor
huurtoeslag gewijzigd. In de bijlage staat dat in
Woudenberg 100% passend toegewezen moet
worden.
16. De 100% passend toewijzen slaat op de
definitie van een sociale huurwoning in de
Doelgroepenverordening van Woudenberg,
nemen wij aan?

17. Sluit de genoemde huurniveaus in de
Doelgroepenverordening van Woudenberg
aan op de landelijke regelgeving met
betrekking tot inkomensgrenzen en
huurprijzen voor sociale huurwoningen.

Ingekomen stuk 15
Woningbehoefteonderzoek
2020

J. Stalman
VVD

In het WBO staat een definitie van sociale
huurwoningen, welke Stec gebruikt in haar
woonbehoefteonderzoek. Klopt het dat dit een

16. De Woudenbergse definitie is ook opgenomen in de
Woonvisie 2019+. Het 100% passend toewijzen heeft alleen
invloed op de woningen die door de corporatie worden
aangeboden in de sociale voorraad. Binnen de
Woudenbergse definitie gaat het daarbij om een sociale
huurwoning met een huurprijs tot aan de aftoppingsgrenzen
te weten: 619 / 663 per maand.
17. In de doelgroepenverordening van Woudenberg dat in 2019
is vastgesteld is het landelijke prijspeil medio 2019 als
uitgangspunt genomen. Voor de genoemde inkomens en
huurprijsgrenzen in het WBO is uitgegaan van het landelijk
geldende prijspeil medio 2020. Er wordt jaarlijks
geïndexeerd.

Ja, Stec hanteert een andere definitie voor een sociale
huurwoning dan dat de gemeente doet.
Stec gaat daarbij uit van de landelijk gehanteerde definitie voor
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andere definitie is dan de definitie die we in
Woudenberg gebruiken?

een sociale huurwoning, waarbij een sociale huurwoning een
huurwoning is met een huurprijs tot € 737,14 (liberalisatiegrens
2020). Deze kan zowel door een corporatie als particulier /
commerciële verhuurder worden aangeboden.
Daarnaast kunnen corporaties een deel van hun woningen met
een huurprijs boven de liberalisatiegrens (dus € 737,14)
verhuren. Het totale bezit van de corporatie (zowel boven als
onder € 737,14) is in de begrippenlijst van het WBO opgenomen
als sociale huursector. Een andere veelgebruikte benaming
hiervoor is het corporatiebezit.
Bij strikte uitleg van de Woudenbergse definitie klopt het dat
deze woningen geen onderdeel uitmaken van de sociale huur. In
de overzichtstabel (waarin de nieuwbouwprojecten
weergegeven worden) hebben wij mede daarom een tweede
kolom sociale huur toegevoegd. De definitie zoals Stec deze
hanteert sluit beter aan bij de landelijk gehanteerde definitie en
de praktijk.

Betekent dit dat woningen die in de bovenste
categorie tussen 660-740 vallen, in de
Woudenbergse definitie niet meetellen als sociale
huur, terwijl Stec dit in het WBO wel meetelt als
sociale huur?

Het WBO laat een totale behoefte aan sociale
huurwoningen, tot liberalisatie grens, zien. In
figuur 23 op pagina 28 van het WBO 2020 is het
marktruimte model weergegeven. Dit model laat
per categorie de behoefte aan woningen zien.
Zien we het goed dat er in Woudenberg behoefte
is aan alle soorten sociale huurwoningen?

Uit het WBO 2020 blijkt dat er in Woudenberg behoefte is aan
alle soorten huur-/koopwoningen.

Betekent het dat we de woningen die in
Woudenberg gebouwd worden in de categorie
640-740 niet meetellen bij het realiseren/bouwen
van sociale huurwoningen, vanwege de
Woudenbergse definitie sociale huur

Dat klopt, conform de Woudenbergse definitie van sociale huur
worden de woningen in de categorie 660 – 740 inderdaad niet
meegeteld.

Betekent dit dat we in Woudenberg, ondanks dat
we woningen in de categorie 660-740 bouwen,
extra woningen in de categorie tot 640 moeten
bouwen om te voldoen aan de Woudenbergse
definitie van sociale huur en de hoeveelheid
woningen sociale huur, terwijl dit volgens de

Dat klopt, wij moeten door de Woudenbergse definitie inderdaad
meer woningen bouwen om te voldoen aan de afspraken.
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definitie zoals Stec deze hanteert niet nodig is?
En daarmee Woudenberg meer sociale
huurwoningen tot 640 bouwt dan waar in
Woudenberg behoefte aan is?

Dat klopt, dit doen wij om de afgesproken aantallen te behalen.

Dat de behoefte die er in de 660-740 is en daar
aan te voldoen de doorstroming van onderop een
betere kans krijgt?

Door juist kwalitatief goede huurwoningen in het segment net
boven de liberalisatiegrens toe te voegen ontstaan de beste
kansen voor het creëren van doorstroming uit het sociale
segment.
Deze mail is ter afdoening in handen van college is gesteld.

Ingekomen stuk 17
Mobiele toiletunit
Ingekomen stuk 19
Cliëntervaringsonderzoek
2019

S. Smit
PvdA-GL
M. van de Hoef
GBW

In hoeverre is dit interessant voor Woudenberg?
Speelt dit ook in Woudenberg?
Het percentage cliënten die aangeeft de
onafhankelijk clientondersteuning te kennen is
laag. Meldt de medewerker op deze mogelijkheid
bij het gesprek, en ook voorafgaand bij het maken
van de afspraak voor dit gesprek?

Ingekomen stuk 19
Cliëntervaringsonderzoek
2019

S. Smit
PvdA-FL

het beeld is vergelijkbaar met het beeld van
voorgaande jaren, en hier en daar wat positiever.
Een punt van aandacht blijft ‘het wisselen van
klantmanagers’, iets dat wij vaker van betrokken
cliënten en organisaties horen. Hoe wordt eraan
gewerkt om dit punt te verbeteren? Daarnaast
geeft u aan dat de onafhankelijke
cliëntondersteuner in 1 procent van de
gesprekkenaanwezig was. In hoeverre heeft dit te
maken met het feit dat de bekendheid van deze
ondersteuner nog niet algemeen is? Welke andere
verbeterpunten ziet u en hoe wordt daar -met de
Kleine Schans- aandacht aan besteed? Welke
acties worden ondernomen?

De medewerkers van de Schans (De wmo-consulenten en de
baliemedewerker) geven aan dat zij wijzen op het bestaan van
de onafhankelijke cliëntondersteuning. Tevens brengen zij de
onafhankelijke cliëntondersteuning onder de aandacht door dit
te vermelden in de ontvangstbevestiging nadat er een melding
is gedaan. Daarnaast wijst de baliemedewerker telefonisch ook
op de onafhankelijke cliëntondersteuning en indien gewenst
geeft zij een folder mee. De cliëntondersteuning geeft aan dat
er een stijgende lijn in het aantal clientondersteuningstrajecten
zit.
Mogelijk doelt u op het wisselen van klantmanagers vanuit de Pwet. Sinds de oprichting van CDKS is er een klantmanager
weggegaan. Uiteraard streven CDKS en de gemeente naar een
stabiele bezetting van personeelsleden.
De medewerkers van de Schans (De wmo-consulenten en de
baliemedewerker) geven aan dat zij wijzen op het bestaan van
de onafhankelijke cliëntondersteuning. Tevens brengen zij de
onafhankelijke cliëntondersteuning onder de aandacht door dit
te vermelden in de ontvangstbevestiging nadat er een melding
is gedaan. Daarnaast wijst de baliemedewerker telefonisch ook
op de onafhankelijke cliëntondersteuning en indien gewenst
geeft zij een folder mee. De cliëntondersteuning geeft aan dat
er een stijgende lijn in het aantal clientondersteuningstrajecten
zit.

Ingekomen stuk 22
Projectrapportages 01-102019 tot 01-04-2020

M. van de Hoef
GBW

22l Voortgangsrapportage Dienstverlening:
Geen vraag maar een opmerking: De vorderingen
van het zaaksysteem baart ons zorgen. Bent u het

We rapporteren over de periode oktober 2019 t/m maart 2020.
Helaas is de bullit van het stoplicht weggevallen; deze staat op
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met GBW eens dat de koppeling van WOZ BAG
een rood bolletje had moeten zijn, ook gezien de
interventies die in 2019 zijn uitgevoerd?

rood. In de verslagperiode was duidelijk dat er maatregelen
(voor verwerking data en aanslagoplegging) noodzakelijk waren
om te komen tot WOZ-BAG samenwerking per 1-1-2021 tussen
de gemeenten Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal. Deze
zijn ook getroffen.

22m Voortgangsrapportage Wonen
In bijlage 1 staat opgenomen dat er nog geen
starterslening is verstrekt. In de tekst van de
rapportage staat dat er 3 startersleningen zijn
toegekend.
22n Voortgangsrapportage Centrumplan
fase 3 nr. 2
Gerapporteerd wordt dat er regelmatig overleg,
ambtelijk en bestuurlijk wordt gevoerd met de
beide huidige initiatiefnemers.
1.

Vraag is wanneer voor de beide projecten
ambtelijk overleg is geweest en wanneer
bestuurlijk.

2. De AH heeft de buurt geïnformeerd over de
plannen voor Dorpsstraat 13. Kan de
gemeenteraad deze informatie ook
ontvangen?
Ingekomen stuk 22
Projectrapportages 01-102019 tot 01-04-2020

J. Mulder
SGP

22m. Voortgangsrapportage Wonen
(22 juni 2020): Omdat de onderhandelingen met
Omnia Wonen een langer tijdbestek kennen dan in
eerste instantie verwacht werd is bovenstaande
planning helaas niet haalbaar gebleken. Bij de
ingekomen stukken van de vergadering van 2 juli
geven wij u graag meer informatie over de
gesprekken met Omnia Wonen. Zodra er een
uitsluitsel is over de onderhandelingen m.b.t. de
woningen in project Hoevelaar en aan de
Nijverheidsweg kunnen wij ook verder met het
project Klein maar Fijn wonen.
Echter wij hebben nu de ingekomen stukken vd

Dit is per abuis verkeerd genoteerd. De huidige stand van zaken
(30 juni 2020) is dat er 5 Startersleningen verstrekt zijn.

Ook wij weten dat de AH de buurt geïnformeerd heeft en op
basis daarvan het ontwerp van de nieuwe AH vorm geeft.
Verder inzicht in deze ronde langs de buurt ontvangen wij in een
later stadium en kunnen wij nu dus ook nog niet doorsturen.
Wij informeren u op 2 juli via het punt Mededelingen uit het
college op hoofdlijnen over de diverse ontwikkelingen.
Na de zomer willen wij u graag meer inhoudelijk op de hoogte
stellen van de te verwachte processen en dus ook op welke
moment wij verwachten dat stukken beschikbaar komen voor de
verschillende ontwikkelingen in het centrum.

Tot op de dag van verzending van de ingekomen stukken zijn de
gesprekken gevoerd. In de raadsvergadering op 2 juli as.
informeren wij u over het verloop van de gesprekken bij het
punt Mededelingen uit het college.
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Raad van 2 juli maar we missen de hier
bovengenoemde informatie die elders op de
ingekomen stukken lijst zou moeten staan.

Ingekomen stuk 23
Rapportages beleid en
actieplannen 01-10-2019
tot 01-04-2020
Ingekomen stuk 23
Rapportages beleid en
actieplannen 01-10-2019
tot 01-04-2020

J. Stalman
VVD
M. van de Hoef
GBW

Wat is stand van zaken onderhandelingen met
Omnia Wonen? Wilt u ons hierover t/m heden incl
de gesprekken informeren?
Is het mogelijk van al deze projecten een
samenvatting te geven in een overzicht, dit zal de
leesbaarheid ten goede komen.
Ingekomen stuk 23A Economie;
Is er inmiddels overeenstemming bereikt over de
feestelijke inrichting centrum en de
feestverlichting. Kan het college hier iets meer
informatie over geven?
Verplaatsing van de markt, is er een besluit
genomen of de markt naar het Poortplein gaat of
naar de parkeerplaats naast het Cultuurhuis. Zijn
de marktondernemers het hier inmiddels ook mee
eens?

Ingekomen stuk 23E Voortgangsrapportage
Sociaal Domein;
Blz 3. Wat houdt het project Woudenberg Beweegt
in, en wat zijn de wijzigingen zodat het een
structureler karakter krijgt?

Blz 5. Met welke instanties zijn gesprekken
aangegaan over vaccinaties?

In het B&W advies behorend bij deze bundel rapportages vindt u
een samenvatting.

Met de DES is inmiddels overeenstemming bereikt over de
feestelijke aankleding van het centrum. De wethouder zal hierop
in de raad een toelichting geven.
Het college heeft besloten dat het de standplaatsen naar het
Poortplein gaan. De ontwerp beleidsregels standplaatsen zijn
hierop aangepast, hierop is inspraak gevraagd aan
belanghebbenden. De inspraakperiode is net afgerond. Er wordt
nu een inspraaknotitie opgesteld die wordt voorgelegd aan het
college en vervolgens ter kennisname naar de raad gestuurd.

‘Woudenberg Beweegt’ richt zich op het ontwikkelen van een
gezondere leefstijl. Tijdens het traject worden deelnemers
begeleid naar een gezondere leefstijl: meer bewegen en
verantwoord eten. Woudenberg Beweegt bestaat al geruime tijd
en heeft in 2019 en 2020 een aanvullende subsidie gekregen
om dit concept verder te ontwikkelen. Deze doorontwikkeling
richt zich met name op een uitgebreidere screening en intake
zodat de uitval gedurende het traject minder zal zijn.
Huisartsen, scholen, kinderopvangorganisaties. In het najaar
staat het op de agenda tijdens een bijeenkomst waaraan
verloskundigen, kraamzorg, GGDrU en Sociaal Team deelnemen.
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Blz 6. Kinderkrant. De gemeente heeft haar
inbreng geleverd. Is de kinderkrant er dan al. Is
het een Woudenbergse editie. Hoe vaak komt
deze uit? Wie is initiatiefnemer?

De kinderkrant is een initiatief van een bewoner. Het is de
bedoeling dat deze bewoner samen met kinderen de krant
maakt. We hebben de bewoner gefaciliteerd in het leggen van
de contacten en we hebben informatie aangeleverd over de
kinderburgemeester. Tot op heden is de krant nog niet
verschenen.

Blz 12. Het meldpunt Eenzaamheid is er. Hoeveel
meldingen zijn er binnengekomen in de periode
van 1 okt 2019 tot en met 1 april 2020.

In deze periode zijn er geen meldingen bij het meldpunt
binnengekomen. Wel hebben mensen zich bij de balie gemeld
met vragen over mensen in hun omgeving waar ze zich zorgen
om maakten. Maar deze zijn niet als meldingen bij het meldpunt
Eenzaamheid geregistreerd

Zijn er nieuwe mensen naar voren gekomen, of
waren de mensen al bij CDKS bekend.

Beiden

Is er actie op ondernomen.

Zijn er voldoende vrijwilligers die actie kunnen
nemen naar deze mensen.
Kan de gemeenteraad het onderzoek van Movisie
ontvangen?
Blz 18. Zijn er thuiszitters in Woudenberg? Zo ja,
hoeveel?

Ingekomen stuk 23F Project Maatregelen;

De mensen aan de balie hebben informatie ontvangen over
voorzieningen tegen eenzaamheid en handvatten om de
mensen om wie ze zich zorgen maken te helpen. Vanwege de
AVG kan De Schans pas rechtstreeks contact opnemen met de
‘eenzame’ wanneer die hiervoor via de melder toestemming
heeft gegeven. Dit blijkt in de praktijk een hobbel te zijn voor de
melder.
Ja.

Het onderzoek van movisie zal worden gedeeld met de
gemeenteraad.
Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16
jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de
kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of
onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4
weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de
leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens
het volgen van ander onderwijs. De meest recente cijfers
hebben betrekking op het schooljaar 2018-2019. Toen was het
aantal thuiszitters in Woudenberg 7.
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Blz 8: aangegeven wordt dat het moeilijk is
afspraken met grote aanbieders te maken. Zijn dit
de Breed Spectrum Aanbieders?

Blz 11. Kunt u voorbeelden geven van lokale
zorginitiatieven die een aanzuigende werking
hebben?

Ingekomen stuk 23K Overzichtcijfers
woningbouw april 2020;
Waarom zijn sommige cijfers rood opgenomen in
het overzicht bij Hoevelaar?
Ingekomen stuk 23L Basiswaterketenplan;
Zijn er in het Basis waterketen plan nog acties
opgenomen om bewoners te stimuleren hun tuin
groen in te richten met zo min mogelijk
verharding? Zo ja, Welke acties is hiervoor in 2020
voorzien?

Het waterschap geeft subsidie voor bewoners als
zij hun omgeving vergroenen of regenwater

Antwoord

Dit zijn ook de breed spectrum aanbieders. Het gaat erom dat
deze organisaties zo groot zijn dat wanneer je op
uitvoeringsniveau met de ene psychiater een afspraak maakt
over de werkwijze bij uitstroom de kans groot is dat bij een
volgende casus met een andere psychiater je opnieuw het
gesprek hierover aan moet gaan. Daarom is het goed dat er nu
vanuit het transformatieplan organisatie- en ST-breed afspraken
gemaakt worden.
Het gaat hierbij om initiatieven die wonen en ambulante zorg
combineren. Hiervoor melden zich ook mensen van buiten
Woudenberg, die zich vervolgens in Woudenberg inschrijven. Op
dat moment wordt Woudenberg (financieel) verantwoordelijk
voor bijvoorbeeld de uitkering van deze mensen of eventuele
vervolgtrajecten.

Dit is per abuis zo weergegeven en heeft geen betekenis.
Eén van de acties in het Waterplan 2020-2024 voor 2020 is het
opstellen van een communicatieplan. In dit communicatieplan
staat opgenomen hoe we de bewoners en bedrijven bewust
kunnen maken van de gevolgen van klimaatverandering, en wat
ze zelf kunnen bijdrage aan de klimaatadaptatie. Aan dit
communicatieplan wordt momenteel de laatste hand gelegd en
zal als deze definitief is, ter informatie aan de raad aangeboden
worden. Het afkoppelen van regenwater is alleen mogelijk op
plaatsen waar een gescheiden riool aanwezig is. Op het moment
dat het gemengde riool vervangen wordt voor een gescheiden
riool (Laanzicht Oost), worden bewoners benaderd om mee te
werken om ook het regenwater van de woning af te koppelen
van het riool en aan te sluiten op het regenwaterriool. De
subsidie die het waterschap hiervoor verstrekt wordt door de
gemeente ontvangen en gebruikt om de woningen af te
koppelen.
De subsidie van het waterschap voor het vergroenen van de
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Rapportages beleid en
actieplannen 01-10-2019
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J. Bessembinders
CDA-fractie
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afkoppelen van de riolering. Zijn er buurten in
Woudenberg die hier erg geschikt voor zijn, of
waar deze maatregelen gewenst zijn? Gaat de
gemeente hier ook nog voorlichting over geven
over deze actie?

omgeving (Stimuleringsbijdrage stedelijk gebied) is alleen
bedoeld voor rechtspersonen en samenwerkingen van minimaal
6 inwoners. Indien bewoners of organisaties met initiatieven
komen die hiervoor in aanmerking komen, zullen we ze daar
zeker op wijzen. Echter de gemeente kan zelf geen gebruik
maken van deze regeling.
Er zijn in totaal 2 Bibob-toetsen uitgevoerd in het kader van de
Drank- en Horecawet. Er was (nog) geen aanleiding om BIBOB in
te zetten bij projectontwikkelaars. Uiteraard blijven wij dit
monitoren.

23d. 4 Voortgangsrapportage kadernota
integrale veiligheid april 2020
De gemeente kent veiligheidsbeleid waarbij met
name projectontwikkelaars worden gebibopt. Zijn
er sinds het van kracht worden van het nieuwe
integraal veiligheidsbeleid bedrijven gebibopt en
zo ja en welke sectoren en hoeveel?
Wat waren de consequenties van die Bibopprocedure(s) voor die bedrijven?
In hoeverre vindt in ons dorp momenteel actieve
handhaving op DOR plaats?
Hoeveel hits in welke sectoren heeft DOR tot nu
toe opgeleverd?
welke grote uitdagingen ziet de burgemeester als
portefeuillehouder voor zich op het gebied van de
aanpak van ondermijning specifiek voor de
Woudenbergse situatie?

Kan de burgemeester als portefeuillehouder een
update geven in de Appeldoorn-zaak?

Wat betreft de ingevulde Bibob-toetsen. Er was geen aanleiding
om de Bibob-toets voor te leggen aan het landelijk bureau
BIBOB. De vergunning is dan ook verleend.
Het DOR wordt gebruikt door de politie om te bepalen of
goederen van diefstal afkomstig zijn. Ook melden bedrijven zich
bij de politie om verdachte goederen te melden.
In Woudenberg heeft dit nog niet tot hits opgeleverd. Wel zijn bij
andere gemeenten waarbij goederen aangeboden die afkomstig
waren van diefstal uit woningen uit de gemeente Woudenberg.
Het gaat name om sieraden.
Woudenberg is een hechte gemeenschap waar informatie delen
met externen zoals de politie of gemeente niet graag gedaan
wordt. Het is voor ons van belang dat wij werken aan
bewustwording en de inwoners handvaten bieden om
ondermijning tegen te gaan. Ook de Coronacrisis heeft invloed
op ondermijning. Wij verwachten dat in deze tijd er meer
ondermijnende criminaliteit voorkomt, ook in Woudenberg. Het
is dan ook van groot belang dat wij blijven monitoren,
signaleren, in gesprek gaan met burgers en ondernemers en
handhavend optreden tegen de ondermijnende criminaliteit.
Zodra er openbare informatie over handhavingszaken bij Van
Appeldoorn is, informeert het college de raad.
In een persbericht van 11 mei 2020 is aangekondigd dat
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Van Appeldoorn
Chemical Logistics B.V. met ingang van 1 april 2020 onder
verscherpt toezicht heeft geplaatst. Het verscherpt toezicht
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moet leiden tot een significante verbetering in het naleven van
geldende wet- en regelgeving.
Persbericht:
https://odnzkg.nl/van-appeldoorn-chemical-logistics-onderverscherpt-toezicht/
Op 8 mei 2020 is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een dwangsombeschikking verzonden aan Van
Appeldoorn. Dit naar aanleiding van constateringen gedaan
tijdens een inspectie op 14 januari 2020 en tijdens een
hercontrole op 20 februari 2020.
Er is geconstateerd dat er te weinig aandacht wordt besteed aan
verandering van de betrouwbare werking van de
brandbeveiligingsinstallatie tijdens onderhoud aan deze
installatie. Hierdoor zijn de veiligheidsconsequenties
onvoldoende beoordeeld.
Meer specifiek: Van Appeldoorn ging op 14 januari 2020
onderhoud uitvoeren aan de watertank van de blusschuiminstallatie (brandbeveiligingsinstallatie). Als deze watertank
buiten gebruik wordt gesteld voor onderhoud moet van te
voeren goed worden nagedacht over de consequenties dat dat
heeft voor de werking van de blusschuiminstallatie. Dit gebeurt
met een veiligheidsanalyse m.b.t. de gewijzigde installatie. De
veiligheidsanalyse die van Appeldoorn had uitgevoerd was
voornamelijk gericht op de arbo-risico’s voor de medewerkers
die werkzaamheden in de watertank gingen uitvoeren. De
veiligheidsanalyse was niet voldoende gericht op de het feit of
er door het buitengebruik nemen van de watertank voldoende
water zou zijn voor de schuimblusinstallatie. Er is bij Van
Appeldoorn een 2e watertank aanwezig. Van Appeldoorn ging er
onterecht vanuit dat deze de 1e watertank geheel kon
vervangen tijdens het onderhoud. De twee watertanks blijken
communicerende vaten te zijn, dus als je de ene tank
leegmaakt, maak je de andere ook leeg. Tijdens het onderhoud
heeft de omgevingsdienst geconstateerd dat beide watertanks
leeg waren, dus er was geen schuimblusinstallatie beschikbaar.
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Dit had bij de veiligheidsanalyse naar boven moeten komen.
Daarom heeft van Appeldoorn de veiligheidsconsequenties van
deze wijziging onvoldoende beoordeeld.
In de last onder dwangsom is aangekondigd dat indien wordt
geconstateerd dat na de begunstigingstermijn (één maand na
verzenddatum van de beschikking) niet of niet volledig aan de
gestelde last is voldaan, Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V.
aan de provincie Utrecht een dwangsom verschuldigd is van €
15.000,- per geconstateerde overtreding, met een submaximum
van € 15.000,- per dag en een maximum van € 150.000,-.
Wat ze concreet moeten doen is een goed werkend
bewakingssysteem op naleving van de veiligheidsvoorschriften
binnen het veiligheidsbeheerssysteem maken, wat onder andere
ook borgt dat de blusmonitor, in geval van brand, voldoende
effectief is en goederen met gevaarlijke stoffen in metalen
drums met een strap zijn vastgezet.
Bekendmaking last onder dwangsom:
https://mozardloket.odnzkg.nl/mozard/!suite92.scherm1007?
mObj=1235601&mSel=618635&mNch=as2d1tjkmb

Ingekomen stuk 24
Motie budgetneutrale
overgang Omgevingswet

S. Smit
PvdA-GL

Onderschrijft u de motie mbt de kosten van de
Omgevingswet? Zo ja, welke actie wilt u hierin
ondernemen?

Ingekomen stuk 26
Standpunt GS kadernota
Scherpenzeel

J. Stalman
VVD

Strekking: Woudenberg blijft zelfstandige
gemeente, ingebed in de Regio
Amersfoort/Eemland.
1.

Wat is de rol van Woudenberg de komende
periode als het haar om de Arhi procedure van
Scherpenzeel?

Wij onderschrijven dat de invoering van de Omgevingswet zal
leiden tot een structurele verandering van taken en gezien aard
en opzet van de Omgevingswet is niet te verwachten dat de
extra kosten die daarmee samenhangen via de leges gedekt
zullen worden. Tot nu toe wordt uitgegaan van een
overgangsperiode van 10 jaar, het is goed dat VNG in gesprek
is/gaat over de lange termijn.
1. De volgende fase van het Arhi-proces speelt zich af in de
provincie Gelderland. Wij hebben als buurgemeente gelegen
in een andere provincie geen inhoudelijke rol. Als GS
Gelderland besluit om de Arhi-procedure definitief op te
starten dan zijn de raden van de beoogde
herindelingspartners als eerste aanzet. Zij stellen een
herindelingsontwerp vast dat naar GS wordt gestuurd.
Daarna wordt het herindelingsontwerp ter inzage gelegd
waarbij een ieder zijn zienswijze kan geven. Dit staat
beschreven in artikel 5 van de Wet Arhi.
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2.

Ziet u voor zichzelf nog een rol in deze
procedure?

2.

Zie antwoord vorige vraag. Wij blijven de ontwikkelingen
rond de Arhi-procedure van Scherpenzeel nauwlettend
volgen, maar zien inhoudelijk geen rol.

3.

Wat zijn de verwachte tijdlijnen als het gaat
om het proces en procedure?

3.

Dit is nog van veel ontwikkelingen afhankelijk. Het besluit
over de kadernota in Scherpenzeel op 9 juli is een
belangrijke mijlpaal. GS Gelderland neemt 14 juli het
definitieve besluit. Komt het dan tot het opstarten van de
Arhi-procedure dan beschrijft de Wet Arhi beschrijft alle
stappen die genomen moeten worden met de bijbehorende
termijnen.

4.

Hoe gaat u de raad op de hoogte houden van
de ontwikkelingen?

4.

Zodra er ontwikkelingen zijn zullen wij de raad hierover
mondeling of schriftelijk informeren.

Beantwoording Rondvraag CDA-fractie inzake N224
Raads(commissie)vergadering van: 02-06-2020
Vraag

Antwoord

Er wordt, nu de werkzaamheden op de N224 richting afronding gaan, weer
structureel te hard gereden; 30km rijdt eigenlijk niemand meer en de 50km wordt
ook geregeld overschreden, vooral buiten de spits. Heeft de gemeente deze
signalen ook ontvangen en wanneer dit klopt wat kan en wil de gemeente hieraan
doen?

N224 betreft een provinciale weg, zodoende is de provincie wegbeheerder en
verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg. De gemeente heeft geen recente
meldingen ontvangen, inzake de snelheid op de N224 binnen de bebouwde kom van
de gemeente.

Beantwoording Rondvraag PvdA-GL-fractie inzake Van Appeldoorn
Raadsvergadering van: 02-07-2020
Vraag

Antwoord

In De Woudenberger van 02-06-2020 staat een artikel over Van Appeldoorn. Daar
is wederom iets fout gegaan. Zorgelijk. Daar zijn dwangsommen uit voortgekomen
en het bedrijf wordt onder verscherpt toezicht gesteld. Wat houdt dit verscherpt
toezicht precies in? En hoever is het bedrijf verwijderd van een tijdelijke of
permanente sluiting?

In zijn algemeenheid is “Verscherpt Toezicht” de fase waar het bedrijf in terechtkomt
als er consequent wet- en regelgeving wordt overtreden. In dit geval duurt deze fase
één jaar.
Om structurele verbeteringen te kunnen zien, wordt het bedrijf verzocht een plan van
aanpak op te stellen. Daarnaast wordt er vanuit Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied een plan met acties opgesteld dat wordt ingezet om
verandering te bereiken. Dat betreft méér controleren, inzet handhavingspartners,
monitoren gedrag, inzet gedeputeerde of burgemeester (als vertegenwoordiger
veiligheidsregio), zoeken van publiciteit en evt. vergunning ambtshalve wijzigen
(aanscherpen)
Indien er geen verbetering te zien is moet Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
goed kunnen onderbouwen dat de situatie dermate onveilig is zodat een (deel)sluiting
stand houdt bij een rechter.
De eerste indruk is dat Van Appeldoorn de zaken goed oppakt. Er is een extra
directielid aangetrokken die belast is met de organisatie van de verbeterslag.

