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1. Voortgang activiteiten

Het project Bedrijventerrein Parallelweg – vastgelegd in het projectplan uit 2014 – 
kent  twee  deelopgaven,  te  weten  [1]  de  herontwikkeling  van  de  voormalige 
spoorzone  (Parallelweg  West)  en  [2]  het  waar  nodig  /  wenselijk  faciliteren  van 
private ontwikkelingen binnen het gebied ten oosten van de Parallelweg (Parallelweg 
Oost). In de verslagperiode is de aandacht gericht geweest op de ontwikkelingen op 
de spoorzone, in casu de verkoop van kavels aan de westzijde van de Parallelweg. In 
onderstaande tekening is schematisch de verkavelingsopzet weergegeven per begin 
oktober 2017. In de aansluitende toelichting wordt per deelgebied ingegaan op de 
partijen met wie gesprekken worden gevoerd over hun plannen en de aanpassingen 
die zijn doorgevoerd ten opzichte van de situatie per begin 2017. 

Vastgesteld in Stuurgroep Woudenberg Oost d.d. 10-10-2017



Spoorzone A1 – Supermarkt Hoogvliet

Op 10 mei 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een procedure die 
door DES, Super de Boer Kolfschoten en Jumbo Scherpenzeel was aangespannen 
tegen  het  bestemmingsplan  voor  Spoorzone  A1.  De  bezwaren  van  partijen  zijn 
ongegrond  verklaard  waarmee  het  bestemmingsplan  een  onherroepelijke  status 
heeft verkregen. Kort daarna heeft de levering van de grond plaatsgevonden aan 
Woudenberg Vastgoed BV / Hoogvliet Beheer BV. De bouwwerkzaamheden zijn eind 
september gestart. Oplevering van de supermarkt is gepland in april 2018.

Spoorzone A2 – Welkoop

Over de verkoop van dit deelgebied wordt op dit moment gesproken met Welkoop. 
Dit  met  het  doel  overeenstemming  te  verkrijgen  over  een  verhuizing  van  de 
oostzijde van de Parallelweg naar  de Spoorzone.  In de gesprekken met Welkoop 
wordt  het  integreren  van  de  twee  op  de  locatie  aanwezige  gemeentelijke 
monumentgebouwen meegenomen.

Spoorzone A2 – Kwantum

Met Woudenberg Vastgoed lopen gesprekken om op de kop van de Spoorzone in te 
zetten op een vestiging van Kwantum eventueel  aangevuld met  een kleine  unit 
perifere detailhandel waarvan vanzelfsprekend de functie / het programma wordt 
getoetst  aan  de  per  begin  dit  jaar  van  kracht  geworden  Provinciale  Ruimtelijke 
Verordening en moet passen binnen het aankomende bestemmingsplan Bebouwde 
Kom. Het onderbrengen van een tweede supermarkt is blijvend niet aan de orde.

Spoorzone A2 – Autoschade Schreuder

Al geruime tijd worden gesprekken gevoerd met Autoschade Schreuder BV over een 
mogelijkheden  tot  verhuizen  van  de  Nijverheidsweg  naar  de  Spoorzone.  Dit  om 
woningbouw op de locatie Nijverheidsweg en omgeving mogelijk te kunnen maken, 
een en ander zoals opgenomen in de Structuurvisie Woudenberg 2030. Inmiddels is 
er  overeenstemming met Schreuder over de locatie  op de Spoorzone en zijn  de 
onderhandelingen over de koop van deze locatie gaande. 

Spoorzone B – Bouwbedrijf Morren

De gesprekken met Bouwbedrijf Morren over de verhuizing van de Griftdijk naar de 
Spoorzone zijn afgerond en hebben geleid tot overeenstemming over de koop van 
de eerste locatie na Spoorzone A2. De verwachting is dat Morren in de eerste helft 
van 2018 gaat starten met de bouw.

Spoorzone B – Restverkaveling

De verkoop van de kavels in het geduide gebied “Restverkaveling Spoorzone B” is 
neergelegd bij een makelaar. Om tot een feitelijke verkoop van deze kavels over te 
kunnen gaan, zijn in de afgelopen periode diverse lopende voorbereidingen vervolgd 
en afgerond. Inmiddels is er een goed beeld van het aantal en het karakter van de 
geïnteresseerde  bedrijven.  Met  een  door  de  gemeente  geaccordeerde  groep 
bedrijven worden door de makelaar vervolggesprekken gevoerd die moeten leiden 
tot  concrete grondverkoopovereenkomsten.  De verwachting blijft  dat nog dit  jaar 
een deel van het noordelijke deel van Spoorzone B kan worden verkocht.

2. Geld

De financiële kaders voor de herontwikkeling van de Spoorzone worden gevormd 
door een tweetal grondexploitaties en een eerste financiële analyse / prognose:



 Grondexploitatie Spoorzone A1 Positief resultaat
 Grondexploitatie Spoorzone B Positief resultaat
 Analyse Spoorzone A2 Nieuwe opzet laat break-even zien

De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het project worden gedekt uit de 
grondexploitaties.  De  grondexploitatie  voor  Spoorzone  A1  betreft  de  tweede 
herziening; die van Spoorzone B is de derde herziening. Beide stukken zijn aan de 
gemeenteraad aangeboden en in april van dit jaar behandeld en vastgesteld.

3. Risico’s

Zoals in de vorige voortgangsrapportages al is aangegeven, zijn de risico’s van dit 
complexe  project  stap  voor  stap  overzichtelijker  geworden.  Zeker  nu  het 
bestemmingsplan  voor  Spoorzone  A1  onherroepelijk  is  geworden,  is  het  eerder 
gemelde risico van uitstel (of zelfs afstel) van levering - en het dan niet kunnen 
genereren van inkomsten - weggevallen. De ontwikkeling van Spoorzone A2 kende 
vanwege  eerdere  private  initiatieven  een  vergelijkbaar  risico.  Met  de  gemaakte 
keuze om nu vrijwel geheel in te zetten op verhuizingen, lijkt ook hier de kans op 
draagvlak  en  haalbaarheid  aanzienlijk  toegenomen  en  het  afbreukrisico  nog 
minimaal. De grote interesse voor de kavels op Spoorzone B maakt dat er op dit deel 
van de Spoorzone nagenoeg geen (financieel) risico is te verwachten.

In  algemene  zin  moet  op  deze  plaats  nog  worden  opgemerkt  dat  er  altijd 
vertragingen kunnen optreden wanneer er een afhankelijkheid van derden in het 
spel is. Meer specifiek is in dit licht ingezet op een breed en strategisch overleg met 
nutsbedrijven  om te  voorkomen dat  eventueel  benodigde  aanpassingen aan het 
bestaande net van kabels en leidingen ad hoc gaan plaatsvinden dan wel te laat 
worden gesignaleerd.

Met  betrekking  tot  de  risico’s  van  de  personele  inzet  moet  opnieuw  worden 
opgemerkt dat het gemeentelijk apparaat tegen de grenzen van haar mogelijkheden 
aanloopt.  Naar  aanleiding  van  de  evaluatie  van  projecten  in  mei  2016  is 
geconstateerd dat ten behoeve van de werkdruk een (bij) sturing en afstemming 
gewenst is voor projecten en lijnwerkzaamheden. In dat kader is een totaal overzicht 
gemaakt  van  alle  medewerkers  en  activiteiten  in  de  ruimtelijke  projecten.  Het 
overzicht helpt bij het verkrijgen van inzicht in piek werkzaamheden en is daarmee 
een hulpmiddel voor bijsturing of opschaling.  
4. Organisatie

De projectorganisatie  wordt  periodiek  tegen  het  licht  gehouden en  indien  nodig 
aangepast aan nieuwe omstandigheden. De actuele stand van zaken:

— Hoezeer  sommige  projectonderdelen  in  operationele  zin  inmiddels  een 
lijnbetrokkenheid  kennen,  blijft  de  projectleider  verantwoordelijke  voor  de 
herontwikkeling van de hele Spoorzone. Dit om de ontwikkelafstemming en de 
aansluiting van de verschillende deelgebieden te borgen.

— De  operationele  activiteiten  rond  de  verschillende  deelgebieden  zijn 
ondergebracht in werkgroepen.

— Op  het  moment  dat  de  kavelverkopen,  de  afspraken  met  kopers  en  alle 
gemeentelijke verplichtingen (openbaar gebied) zijn afgerond, komt het moment 
dat  het  project  en de  grondexploitatie  kunnen worden gesloten.  Dit  moment 
wordt voorzien in 2018.

5. Tijd

Gegeven de actuele ontwikkelingen en serieuze verwachtingen rond de verkoop van 
kavels  op  de  Spoorzone  en  de  planologische  borging  van  de  programmatische 
invulling is de verwachting dat het project “Bedrijventerrein Parallelweg” in 2018 – 
uiterlijk 2019 - kan worden afgerond.



6. Informatie / Communicatie

Communicatie  is  een belangrijk  onderdeel  bij  de uitvoering van projecten als  de 
invulling en programmering van bedrijfsterreinen in de periferie. Voor het resterende 
deel van de invulling van de Spoorzone is dit inmiddels deels gelopen via het tot 
stand komen van het bestemmingsplan Bebouwde Kom. Vanzelfsprekend wordt er 
aanvullend extern gecommuniceerd op het moment dat er meer concreet duidelijk is 
over de invulling van de resterende delen van de Spoorzone, dan wel zoveel eerder 
als overleg met burgers dan wel maatschappelijke groeperingen nodig of wenselijk is 
om draagvlak voor besluiten en keuzen zeker te stellen.

7. Kwaliteit

De algemeen inhoudelijke en proceskwaliteit worden blijvend geborgd door:

 goed functionerende projectorganisatie / projectteam / werkgroep(en)
 tijdig betrekken van intern advies dan wel externe expertise
 brede directe interne afstemming met aanpalende projecten (Hoevelaar / N224)
 inhoudelijke en procesafstemming binnen de Stuurgroep Oost
 formele vastlegging / contractvorming
 tijdige bestuurlijke besluitvorming

Met betrekking tot de planinhoudelijke kwaliteit kan worden opgemerkt dat er alles 
aan wordt gedaan om beoogde beeldkwaliteiten van vastgoed en openbare ruimte 
mee te nemen in de afspraken met private initiatiefnemers / kopers. Met name voor 
het deelgebied Spoorzone A2 geldt daarbij dat deze invullingen een passende entree 
vanaf de N224 naar woningbouwplan Hoevelaar dienen te borgen.

8. Gevraagd besluit(en)

In de periode tot begin 2018 ligt het in de bedoeling het College te vragen in te  
stemmen met / te besluiten over:

 Verkoop van de deellocaties binnen Spoorzone A2
 Deelverkopen Spoorzone B (continue activiteit)
 Grondexploitatie Spoorzone A2

9. Bijlagen

Geen
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