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7. Informatie / communicatie 
Geen bijzonderheden

Nr. Projectnaam Projectleider Bijzonderheden/ voor uitgebreide toelichting 
zie onderliggende voortgangsrapportage

Cf 
planning

Binnen 
budget

01 Woudenberg-Oost
a. Project Hoevelaar
b. Project Bedrijventerrein 
c. Project N224

Myrthe Valé
Henk Voulon
Henk Voulon

In de verslagperiode oktober 2019 / maart 2020 is 
besloten de projecten bedrijventerrein en 
provinciale weg N224 samen te voegen. De 
redenen hiervoor zijn:

- de vaststelling dat project N224 meer is 
dan alleen de aansluiting op de eerste fase 
van plan Hoevelaar

- de verwevenheid die de ontwikkelingen op 
het bedrijventerrein hebben met de 
toekomst / strategievorming van de N224 
in brede zin

Vanaf nu wordt er voor deze nieuwe opzet één 
voortgangsrapportage opgemaakt. 

ja ja

02 Ruimtelijk domein Karen Kuperus Het afgelopen half jaar heeft de aandacht gelegen 
bij de feitelijke uitvoering en afronding van de 
verschillende projecten en de opstart van 
Woudenberg Zuidoost en het centrumplan.

ja nvt

03 Het Groene Woud Henk Voulon
Woningbouwplan Het Groene Woud is nagenoeg 
afgerond. In de verslagperiode is het navolgende 
gepasseerd:

Fase 1
 Woningen plan Zeghezoom zijn vrijwel 
allemaal opgeleverd en bewoond
 Voorbereiding gestart inrichting 
Zeghezoom + Zegheweg + afronding Huisstede

Fase 2
 Bouw laatste woning op Kastanjelaan 14 is 
nog in uitvoering

Fase 3/4/5
 Woningbouw en woonrijpmaken zijn 
afgerond

ja ja
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 Enkele laatste afrondingen / verbeteringen 
op locatie Boerenerf
 Aanleg + herstraten Rozensingel op grens 
met plan Nijverheidsweg is afgerond

04 Nijverheidsweg Henk Voulon  In de verslagperiode is op hoofdlijnen het volgende 
gepasseerd:

 woningbouw fase 1 is afgerond / eerste 
bewoners hebben de woningen betrokken
 inrichting openbare ruimte fase 1 is 
volledig afgerond inclusief Rozensingel
 studiocomplex van Van Lambalgen is 
gereed / huurders komen in mei - juni
 deadline vertrek Autoschade Schreuder 
overeengekomen  >  01-07-2020
 voorbereiding sloop en bouwrijpmaken 
fase 2 is gestart

05 Woudenberg Zuid-Oost Karen Kuperus De verkennende fase bestaat hoofdzakelijk uit het 
kenbaar maken van de wensen en mogelijkheden 
van Woudenberg, richting de POVI en de regio. De 
conclusie van het verkeerskundig onderzoek: geeft 
aan dat er binnen de bestaande infrastructuur geen 
ruimte is voor extra bedrijven in het zoek gebied, 
zolang de lange termijn niet duidelijk is. De 
resultaten en afwegingen zijn met raad en provincie 
gedeeld.

06 Amalialaan Karen Kuperus • Medio maart 2020 zijn 28 gemeente kavels 
verkocht. In totaal zijn na de herziening van het 
bestemmingsplan maximaal 34 kavels op gemeente 
eigendom beschikbaar. Sinds begin 2016 zijn alle 
particuliere kavels verkocht. 
• Bij de kavel aan de Ekris en voor nummer 
27 en 29 is het gebied woonrijp gemaakt, na de 
zomer zal de rest van het gebied (m.u.v. de 
westelijke kavels) woonrijp gemaakt worden en 
worden de bruggen geplaatst. 
• Voor de verkoop van de laatste kavels vind 
nader onderzoek plaats, ivm de technische 
beperking op het bouwen van deze kavels als niet 
een “ideale” volgorde aangehouden wordt.

ja ja

07 Dienstverlening, waaronder
07a startnotitie Digitaal waarmerken

Erna Jongerius In de periode november t/m maart is onder andere 
het platform Fixi voor meldingen openbare ruimte 
aangeschaft en ingericht, is er een deal met Centric 
gesloten over het zaaksysteem en is er een 
succesvolle pilot klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. De overige resultaten leest u bij 5. 
Organisatie. 

ja Ja extra 
budget 

openomen 
in 

Begroting 
2020
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De Corona-crisis gaat effect hebben op de 
resultaten en/of de voortgang van projecten. 

In deze rapportage overwegend groene vinkjes en 
groene stoplichtjes. De maatregelen in de vorige 
periode zorgen voor de gewenste voortgang, 
afronding en overdracht in de projecten binnen 
dienstverlening, informatiebeleid en bedrijfsvoering. 
De maatregelen voor het project zaaksysteem (17) 
hebben geholpen om dit richting een goede 
afronding te wenden.

08 Centrumplan fase 3 Karen Kuperus Ambtelijk en bestuurlijk is regelmatig overleg met de initiatiefnemers van  
plannen om de stand van zaken te bezien en om te overleggen op welke 
wijze meegedacht of ondersteund kan worden.

Ja Volgt tzt 

09 Groenbeleidsplan Tineke Nagel Het concept groenbeleidsplan 2020 is door het college vrijgegeven voor 
inspraak (besluit: 18-02-2020). De ter inzage termijn was van 24 februari t/m 
22 maart 2020. 
Op 9 maart jl. is er een inloopavond groenbeleidsplan voor inwoners 
(waaronder de externe klankbordgroep) geweest waarbij het concept 
groenbeleidsplan is gepresenteerd met speciale aandacht voor de thema’s 
klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit, innoveren en verduurzamen en 
burgerparticipatie.
De inspraakreacties op het concept groenbeleidsplan zullen worden verwerkt 
in een notitie en daar waar nodig zal het concept groenbeleidsplan verrijkt 
worden. De vaststelling van het groenbeleidsplan is voorzien in juni 2020.

bijgesteld ja

10 Omgevingswet Wim van Oekel - De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld (half tot 
een heel jaar)
- Prioritering van de lopende activiteiten is geactualiseerd. Prioriteit 
ligt bij technische aansluiting, inrichten werkprocessen en beleid op orde. 
Uitstel geeft de gelegenheid tot heroverweging leverancier VTH pakket;
- De Wet kwaliteitsborging is toegevoegd aan dit project. Dit 
vanwege de vervlechting in de dienstverlening bij bouwtoezicht;
- De uit raadsleden bestaande procesbegeleidingsgroep is actief; 
- Actualisering van relevante beleidsstukken loopt conform planning 
Onderdeel werken met verplichte programma’s is afgerond;
- Opschonen relevantie bepalingen in verordeningen is gestart;
- Plan van aanpak vorming Omgevingsplan is in de maak;
- Met (keten)partners wordt op provinciaal niveau de processen voor 
vergunningverlening en planvorming ingericht; 
- Upgrade van applicaties en aanschaf nieuwe applicatie voor 
Omgevingsplan en Toepasbare Regels loopt conform planning.

Wordt 
bijgesteld

Ja

11 Toekomstbestendig
e buitendienst 
(nieuw)

C. Ockhuijsen Een toekomstbestendige organisatie is nodig om aan deze veranderende 
omstandigheden tegemoet te komen. Daarom zijn wij een onderzoek gestart 
naar optimalisatie van de organisatie en werkwijzen van het 
organisatieonderdeel buitendienst. Dit onderzoek dient een beeld van 
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nieuwe opgaven, beleid en uitvoering van taken beheer en onderhoud en de 
wijze waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd (eigen dienst, Wsw, 
uitbestede taken).

12 Verbouwing 
gemeentehuis 
(nieuw)

G.J. van der 
Schans

De oplevering van de tweede verdieping en de toiletgroepen staat eind april 
gepland. Ondanks de coronacrisis zijn de werkzaamheden volgens planning 
verlopen. Het isoleren van de kap zal plaatsvinden in september/oktober 
2020.

ja ja
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