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1. Voortgang activiteiten

Het Groene Woud nadert haar voltooiing. Op een enkele kavel in Huisstede na zijn alle 
gronden verkocht en staan projectontwikkelaars gesteld om in de resterende plandelen 
met de feitelijke woningbouw te beginnen. Dit betekent dat 2018 het jaar gaat worden 
waarin nagenoeg alle woningen zijn gerealiseerd en de grondexploitatie kan worden 
gesloten. De beoogde herontwikkeling van (een deel van) de Nijverheidsweg (blauwe vlak 
in onderstaande tekening) wordt met inbegrip van de restgronden van fase 4 ingericht als 
een apart project met een eigen grondexploitatie. Voor dit project wordt vanaf 2018 een 
aparte voortgangsrapportage opgesteld.

In het navolgende wordt via een “rondje langs de deelplannen” kort stilgestaan bij de 
ontwikkelingen in de verslagperiode. In onderstaande tekening zijn de deelplannen 
schematisch weergegeven.

Fase 1 – Verkoop kavels Huisstede (1A)

In december 2016 zijn voor drie van de vier resterende kavels aan Huisstede de 
koopovereenkomsten getekend (huisnummers 1, 13 en 15). Anders dan verwacht, loopt 
de realisatie van de woningen op de nummers 13 en 15 (ernstige) vertraging op vanwege 
een beroepsprocedure op de omgevingsvergunningen.
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Hoewel hiervoor geen basis aanwezig lijkt te zijn (ontwerpen voldoen immers aan 
bestemmingsplan / bezwaar is inmiddels ongegrond verklaard) blijft er het recht van 
burgers om tot aan de Raad van State te procederen. Gezien de lange te verwachten 
doorlooptijd van die procedure hebben beide kopers de gemeente verzocht tot ontbinding 
van de koopovereenkomst over te gaan. Het College heeft in hun (onderbouwde) 
verzoeken een grond gezien om onder specifieke geduide (financiële) voorwaarden de 
gesprekken over ontbinding aan te gaan.

De kavel aan Huisstede 4 blijkt vanwege de omvang hiervan (circa 850 m2) en de in de 
grondexploitatie opgenomen m2-prijs nog steeds lastig te verkopen. Vooralsnog wordt 
niet actief aan een alternatieve invulling of aangepaste verkoop gedacht.

Fase 1 – Ontwikkeling Hofjes Zegheweg (1B/C)

In de vorige voortgangsrapportage is gemeld dat Bemog Projektontwikkeling BV (Zwolle) 
als winnaar van de uitgeschreven prijsvraag naar voren is gekomen. Inmiddels is met hen 
de koopovereenkomst gesloten en is Bemog gestart met alle voorbereidingen. De 
verkoop van de woningen is gepland in het najaar. Bemog denkt in het voorjaar van 2018 
te kunnen starten met de bouw. Oplevering van de eerste woningen vindt dan plaats aan 
het eind van 2018.

Fase 2 – Verkoop laatste kavel - Kastanjelaan 14

Fase 2 is afgerond en overgedragen aan de Afdeling Realisatie en Beheer. Voor de nog 
niet verkochte kavel aan Kastanjelaan 14 is recent interesse getoond. Op dit moment 
wordt door de makelaar met de belangstellende partij gesproken over de 
invullingsmogelijkheden. Zoals al eerder gemeld, staat de verkoopprijs van de kavel 
onder druk vanwege de beperkingen in het bestemmingsplan.

Fase 3 – Afronding en overdracht

De laatste onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte zijn afgerond zodat op 
korte termijn deze fase formeel in beheer en onderhoud kan worden overgedragen aan de 
Afdeling Realisatie en Beheer.

Fase 4BD – Stand woningbouw Woudenburcht Ontwikkeling

In het voorjaar is gestart met de woningbouw in fase 4BD (locaties Lindenlaan-4B en 
Magnoliasingel-4D). De bouw loopt dermate voorspoedig dat de verwachting is dat nog 
dit jaar de eerste woningen worden opgeleverd. Het woonrijpmaken van deze fasen 
beperkt zich vanwege het bouwen aan al gerealiseerde infrastructuur tot de aanleg van 
enkele voetpaden, groenstroken en parkeerplaatsen. Deze werkzaamheden lopen mee 
met de oplevering van de woningen.

Fase 4C – Stand ontwikkeling BPD Ontwikkeling

BPD is in juni van dit jaar met de woningen van fase 4C in verkoop gegaan. Omdat in een 
korte tijd nagenoeg alle woningen zijn verkocht, wordt op dit moment hard gewerkt aan 
de bouwvoorbereidingen. Start bouw is voorzien in november a.s. De oplevering van de 
woningen is gepland in de zomer van 2018. Het woonrijpmaken geschiedt voorafgaande 
en deels parallel aan de opleveringen.

Fase 4A / 5 – Stand ontwikkeling Zegheweg BV

De bouw in fase 4A/5 is voorspoedig verlopen en is inmiddels gevorderd tot het laatste 
plandeel “Boerenerf” en de tweekappers tegenover de ontwikkeling van Bemog in fase 1. 
In april jl. zijn de eerste woningen opgeleverd. De planning is om nog dit jaar het hele 
plan af te ronden. Parallel aan de opleveringen wordt het gebied woonrijp gemaakt. Deze 
werkzaamheden lopen door tot in de eerste maanden van 2018. Speciale aandacht wordt 
nog besteed aan de oplevering van de sociale huurwoningen (oktober a.s.).

Project Nijverheidsweg

In de Structuurvisie Woudenberg 2030 wordt nadrukkelijk de ontwikkeling van het 



westelijke deel van Het Groene Woud (binnen de hindercirkels van de bedrijven Schreuder 
en Van Lambalgen) in relatie gebracht met de herontwikkeling van de Nijverheidsweg. De 
gemeente heeft bij een dergelijke ontwikkeling geen actieve rol maar is als eigenaar van 
het te betrekken deel van Het Groene Woud wel partij. Om die reden is er regelmatig 
contact met projectontwikkelaar Zeghegweg BV en de bedrijven Schreuder en Van 
Lambalgen die samen hebben verkend of een haalbare herontwikkeling mogelijk zou zijn. 

Inmiddels heeft Zegheweg BV met de beide bedrijven principe-overeenstemming bereikt 
over het verwerven van hun eigendommen. Gezien deze stand van zaken heeft de 
gemeente met Zegheweg BV gekeken naar de manier waarop in een 
samenwerkingsverband tot herontwikkeling van de Nijverheidsweg en omgeving kan 
worden gekomen. Tot de “omgeving” behoort evident fase 4E van Het Groene Woud maar 
ook de locatie van de Hervormde Gemeente Woudenberg (kavel aan de Lindenlaan) die 
mogelijk meer passend in het totaalgebied kan worden meegenomen. Over dit laatste 
lopen separaat gesprekken met de voorzitter en leden van de “Stuurgroep tweede 
locatie” die in opdracht van de Algemene Kerkenraad de haalbaarheid van de realisatie 
van een kerkgebouw aan de Lindenlaan onderzoekt.

Gegeven bovenstaande ontwikkelingen is definitief besloten het project “Herontwikkeling 
Nijverheidsweg en omgeving” te starten. In juli heeft het College ingestemd met het 
daarvoor opgestelde Plan van Aanpak. In de tweede helft van dit jaar worden de eerste 
activiteiten uitgerold, waaronder het uitwerken van een stedenbouwkundig plan, het 
vaststellen van het woningbouwprogramma (inclusief minimaal 20 sociale 
huurwoningen), het vormgeven van de samenwerking met Zeghegweg BV en het 
opstellen van de grondexploitatie. Vanaf 2018 kent dit project een eigen 
voortgangsrapportage.

Overige aandachtspunten

Voor de locatie aan Ekris 38/40 wordt door een projectontwikkelaar ingezet op een 
herontwikkeling naar vier woningen. Het traject voor de hiervoor benodigde 
bestemmingsplanwijziging is doorlopen en het nieuwe bestemmingsplan is inmiddels 
onherroepelijk. De feitelijke realisatie geschiedt vrijwel zeker na afronding van Het Groene 
Woud. Dat betekent dat op dat moment de Afdeling Realisatie en Beheer concrete 
afspraken moet maken over rijroutes, ontsluiting, etc. tijdens de bouw.

 2. Geld

De financiële onderlegger voor HGW wordt gevormd door de op 20-04-2017 door de 
gemeenteraad vastgestelde negende herziening van de grondexploitatie (met stand per 
januari 2017). In deze herziening zijn alle kosten en opbrengsten - mede als gevolg van 
keuzen, aanbestedingen en kleine planaanpassingen, meevallers en directe en indirecte 
extra opbrengsten - geactualiseerd en afgestemd op gemaakte afspraken en verfijnde 
uitgangspunten. Voor een nadere duiding hiervan wordt verwezen naar de toelichting op 
de grex. Het resultaat van de grondexploitatie is fors positief (saldo contante waarde).

3. Risico’s

Financieel
Door de behaalde resultaten in 2016 (grondverkopen) is het financiële risico voor Het 
Groene Woud zeer klein geworden. De belangrijkste onzekerheden zijn immers 
weggenomen (resteert nog de verkoop van enkele kavels aan Huisstede en Kastanjelaan 
14).

Programmatisch
Het Groene Woud als geheel kent de oorspronkelijk beoogde opzet voor jong/oud, 
starter/doorstromer en minder/meer te besteden.

Het enige aandachtspunt was nog het onderbrengen van een twintigtal sociale 
huurwoningen. Deze opgave wordt nu meegenomen in het project “Nijverheidsweg”.



Ruimtelijke structuur / opzet
De ruimtelijke opzet voor Het Groene Woud is inmiddels uitgekristalliseerd. Het 
gebiedsdeel waar nog in de detail naar moet worden gekeken, is de aansluiting op de 
Nijverheidsweg met daarin begrepen de aansluiting op de bouwplannen van de 
Hervormde Gemeente aan de Lindenlaan.

Planprocedureel
Het bestemmingsplan Het Groene Woud 2015 is onherroepelijk. Het bestemmingsplan 
Bebouwde Kom borduurt voort op “2015”. Planprocedureel zijn er derhalve geen risico’s. 

Personeel
Op deze plaats moet met betrekking tot de risico’s nog worden opgemerkt dat het 
gemeentelijk apparaat blijvend 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 blijft geënt op de situatie waarin de activiteiten van de 
verschillende deelplannen naast elkaar lopen. De rol van de Projectgroep is hierbij meer 
overall en strategisch. Voor de diverse deelactiviteiten zijn ad hoc werkgroepverbanden 
opgezet. Tevens wordt in lijn met de visie op projectmatig werken per deelgebied een 
stuurgroep ingericht met onze externe partners.

5. Tijd

De tijdpaden voor de verschillende deelontwikkelingen zijn opgenomen in de als Bijlage 
aan deze Voortgangsrapportage toegevoegde overallplanning.

6. Informatie / communicatie

De veelheid aan ontwikkelingen in Het Groene Woud vraagt om zeer frequente, 
intensieve en gedifferentieerde communicatie met burgers en de direct en indirect 
betrokkenen bij de verschillende deelontwikkelingen. Hiervoor is een communicatie-
jaarplan opgesteld dat maandelijks met de afdeling Communicatie wordt doorgesproken. 
In dit overleg worden ook op detailniveau de verschillende communicatieacties geduid en 
uitgezet. 

7. Kwaliteit

De technische / fysieke / omgevingskwaliteit van het project blijft goed. De bewoners zijn 
over het algemeen heel tevreden met hun nieuwe leefomgeving. De relatief grote 
belangstelling en snelle verkoop van de woningen bevestigt daarnaast nog eens de 
aantrekkelijkheid van Het Groene Woud. In de onderhandelingen en gesprekken met de 
verschillende actieve projectontwikkelaars is het borgen van beeldkwaliteit (woningen) en 
omgevingskwaliteit (openbare ruimte) een vast aandachtspunt waarvoor indien mogelijk 
harde kaders worden meegegeven.

8. Gevraagd besluit(en)

Geen.

9. Bijlagen



Overallplanning

10. Opmerkingen

Geen aanvullende opmerkingen.
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