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Schriftelijke vragen inzake projectmatige bouw 2010-2020

Geachte mevrouw van de Graaf ,
Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van uw fractie in verband met deberichtgeving over projectmatige bouw in Woudenberg in de periode 2010 - 2020 ,hierbij onze antwoorden .
Wij hebben voor de beantwoording uw definitie van projectmatig gehanteerd , dus hetbouwen als bedrijfsmatige activiteit , zoals voor en door woningcorporaties ,projectontwikkelaars, beleggers , aannemers e.d. met een winstoogmerk .
U verzoekt ons om in kaart te brengen welke projectontwikkelaars, uitvoerendeaannemers en eigenaren van projectmatig bouwen er in Woudenberg actief zijn( geweest ) de afgelopen tien jaar . U geeft aan dat uw verzoek betrekking heeft op deprojectmatig gebouwde woningen in Woudenberg , die zijn opgeleverd van 2010 tot enmet 2020. U verzoekt daarbij aan te geven wie de opdrachtgever (projectontwikkelaar )en de uitvoerend aannemer en de eigena ( a ) r ( en ) zijn ?U geeft daarbij aan dat als de woningen zijn gebouwd door en/of verkocht aaneigenaren die daar zelf wonen , daarvan geen namen van hoeven worden doorgegeven ,maar wel graag dat de woningen aan de bewonende eigenaren zijn verkocht .
Reactie
Bij bijlage 1 vindt u de antwoorden op uw vraag . De opgenomen jaartallen zijn terindicatie en voor de volledigheid hebben wij ook de projecten waarvoor recentelijkbestemmingsplannen zijn vastgesteld meegenomen in het overzicht (hiervan zijn dewoningen dus nog niet gerealiseerd ). Wij kunnen en mogen , gelet op de uitgangspuntenvan de AVG , niet alle door u gevraagde gegevens in kaart brengen . Wij denken dat hetoverzicht ook zonder deze gegevens antwoord geeft u uw hoofdvraag.
Ter toelichting van het feit dat wij alleen antwoord kunnen geven op de eerste categorievan uw vraag het volgende :
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De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG geeft aan dat eenpersoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbarenatuurlijke persoon . Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat , ofwelnaar deze persoon te herleiden is . Gegevens van overleden personen of vanorganisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG .Op basis daarvan kunnen wij constateren dat informatie over een projectontwikkelaareen zakelijk gegeven is , want er is geen sprake van een natuurlijk persoon . Dezevindt u dan ook terug in bijlage 1 .
Ten aanzien van de gegevens over de aannemers het volgende . Alleen indien wij alsgemeente bouwprojecten zelf hebben ontwikkeld zouden wij ook direct over dezegegevens beschikken . In de lijst van bijlage 1 staan geen projecten door ons alsgemeenten rechtstreeks bij aannemers ondergebracht zijn .Nog los van het feit of uw vraag alleen de hoofdaannemer of ook alleonderaannemers betreft , is op voorhand duidelijk dat het geen gegevens zijn die uitopenbare stukken komen . Alleen uit de dossiers van de toezichthouders op de bouwzijn deze gegevens te achterhalen . Wij zijn hiermee niet gestart , omdat het eentijdrovende klus zou zijn om al deze gegevens per project te achterhalen . Maar vooralomdat lastig te motiveren is waarom wij die gegevens voor een ander doelhergebruiken ( politiek onderzoek ), dan het doel waarvoor die gegevens oorspronkelijkzijn verstrekt .
Tenslotte ten aanzien van de gegevens over de eigenaar en zelfbewoning hetvolgende :Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet per woning de eigenaar opgevraagdworden bij het kadaster . Bij deze aantallen is dat een aanzienlijke kostenpost . Daarbijkomt dat de oorspronkelijke eigenaar inmiddels al verhuisd kan zijn , om dat te bezienmoeten we een koppeling maken met de bevolkingsadministratie . Het maken van eenkoppeling voor dit doel is niet toegestaan binnen de AVG .Het antwoord op de vraag of per pand sprake is ( geweest ) van zelfbewoning door deeigenaar kunnen wij niet uit de bevolkingsadministratie halen , want daarin wordt nietgeregistreerd of sprake is van een koop of huurwoning. Nog los van het feit dat wijhet systeem daarvoor niet mogen raadplegen . Deze informatie kan dan ook alleenverkregen worden door alle eigenaren rechtstreeks aan te schrijven of zij de woningzelf bewonen . Ook hiervoor is extra geld en tijd nodig .
Bijlage 1 geeft antwoord op uw hoofdvraag, als u ook antwoord zou wensen op devraag ten aanzien van zelfbewoning, dan zullen wij de gemeenteraad eerst om budgetmoeten vragen om dit onderzoek te kunnen starten .
Wij gaan ervan uit dat de inhoud en resultaten bij bijlage 1 verder geen toelichtingbehoeven en wij vertrouwen erop hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord.
Hoogachtend ,Burgemeester en wethouders van WoudenberA
W. van Mourikloco - gemeentesecretaris T. Cnossen
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PROJECTHet Groene Woud
Het Groene WoudHet Groene WoudHet Groene Woud
Het Groene WoudHet Groene Woud
Het Groene Woud
Van SpeijklaanStationsweg West 43-45
Maarsbergseweg 22Prinses Margrietstraat 2-6Stationsweg West 77
Stationsweg West 87Geersteinselaan 39Prins Hendrikstraat 3Westerwoud
Laan van LichtenbergKavels hoek Zegheweg Stationsweg WestVoortstraat 56
Voortstraat 30-32
Voorstraat 33-37
Griftdijk
KoningspleinKlein HuigenboschNijverheidswegNijverheidswegZegheweg 8Koning Julianaplein
PrangelaarHoevelaar
Prinses Amalialaan

BETREFT
Woningbouw fase 2Woningbouw fase 3
Woningbouw fase 4A en 5
Woningbouw fase 4B en 4D
Woningbouw fase 4CWoningbouw fase 1B en 10
Woningbouw op locatie Gouden Regen 26Zilvervloot
kleine / senioren woningenZorgwoningen
Appartementen in bestaande gebouwHerontwikkeling bedrijf naar wonen
Herontwikkeling bedrijf naar wonenWoningen in kantoorgebouwHerontwikkeling schoollocatie naar zorgwoningen en sociale huurVrijstaande woningen
Herontwikkeling bedrijf naar wonenVrijstaande woningen
Toevoegen 7 woningenHerontwikkeling winkels naar wonen
Herontwikkeling winkels naar wonenHerontwikkeling bedrijven naar wonenHerontwikkeling schoollocatie naar wonen ( in CPO - constructie )Herontwikkeling bedrijf naar wonen
Herontwikkeling bedrijven naar wonenOntwikkeling kerkelijk centrum
Heronwtikkeling bedrijf naar zorgeenheden
Herontwikkeling bibliotheek naar woningenToevoegen van 1 woningFase 1
kavels

ONTWIKKELAAR
Zegheweg BV
Bemog Projektontwikkeling BVZegheweg BV
Woudenburcht Ontwikkeling BVBPD Ontwikkeling BV
Bemog Projektontwikkeling BV (vanuit prijsvraag )Triplus BV
Vallei Wonen
Legemaat Van Elst
Woudenburcht Ontwikkeling BVJoh. Van Engelenhoven OG BV
Woudenburcht Ontwikkeling BVKoraal
Gerritse VastgoedReinaerde en Vallei WonenHabitoo
Koppel HoldingHabitooWoudenburcht
Woudenburcht
Level projectbouw bvWoudenburcht
Woudenburcht Vastgoed BV ( vanuit prijsvraag )Triplus
Zegheweg BV + Bouwbedrijf Lemain BV + Bouwbedrijf M. van Lambalgen BVHervormde Gemeente WoudenbergWoudenburcht
Koppel HoldingHervormde Kerk Woudenberg
Zegheweg BV + Woudenburcht + particuliere ontwikkelaarsverkoop en bouw door particulieren , laatste 5


