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1. Voortgang activiteiten

Woningbouwplan Het Groene Woud nadert haar voltooiing. In de periode tot medio 2020 
worden de laatste woningen gebouwd en wordt de inrichting van de openbare ruimten 
afgerond. In de verslagperiode is de navolgende voortgang geboekt.

Fase 1 – Verkoop kavels Huisstede

 De woningen op de kavels Huisstede 1 en 15 zijn opgeleverd / bewoond
 Kavel Huisstede 13 is nog in verkoop
 Voor de verkoop van kavel Huisstede 4 is overeenstemming met een koper

Fase 1 – Ontwikkeling plan Zeghezoom (ontwikkelaar Bemog)

 Eerste deel woningbouw is in november 2018 gestart (13 woningen)
 Oplevering eerste 13 woningen in de zomerperiode van 2019
 Bouw tweede deel (5 woningen) start nog voor de zomer van 2019
 Volgens planning oplevering hele plan voor de zomer van 2020

Fase 2 – Voortgang bouw op Kastanjelaan 14

 Bouw woning op Kastanjelaan 14 is in uitvoering
 Overigens is fase 2 afgerond

Fase 3/4/5

 Woningbouw en woonrijpmaken zijn afgerond

 2. Geld

De financiële onderlegger voor HGW wordt gevormd door de op 11-04-2019 door de 
gemeenteraad vastgestelde 11e herziening van de grondexploitatie (stand per januari 
2019). 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 positief (saldo contante waarde).

3. Risico’s

Financieel

Met de binnen de grex passende verkoop van de kavel aan Huisstede 4 en de 



verwachting van een snelle verkoop van de kavel aan Huisstede 13 is het financiële risico 
aan de opbrengstkant nihil geworden. Aan de kostenkant is er nog enig risico voor de 
post woonrijpmaken van plan Zeghezoom.

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 is meegenomen in 
het project “Nijverheidsweg”.

Ruimtelijke structuur / opzet

De ruimtelijke opzet voor Het Groene Woud is uitgekristalliseerd / gerealiseerd. Inmiddels 
is het bestemmingsplan voor het aansluitende gebiedsdeel Nijverheidsweg onherroepelijk 
geworden waardoor de naadloze aansluiting hiervan op Het Groene Woud is geborgd.

Planprocedureel

Het bestemmingsplan Bebouwde Kom is in werking getreden en het bestemmingsplan 
Nijverheidsweg is onherroepelijk. Planprocedureel zijn er derhalve geen risico’s. 

Personeel

Met het naderen van de afronding van Het Groene Woud wordt ook stap voor stap de 
inzet van het ambtelijk apparaat minder. De laatste deelontwikkelingen vragen tot medio 
2020 hoofdzakelijk aandacht voor directievoering en toezicht vanuit de Afdeling 
Realisatie en Beheer. Met deze afdeling zijn goede (capaciteits)afspraken gemaakt. 

4. Organisatie

Vanwege het aflopende karakter van de werkzaamheden en de start van het project 
Nijverheidsweg is besloten de projectgroep HGW om te dopen tot de projectgroep 
Nijverheidsweg en daarbinnen Het Groene Woud als agendapunt mee te nemen.

5. Tijd

De planning van de laatste ontwikkelingen in Het Groene Woud is als volgt:

 Bouwperiode plan Zeghezoom (Bemog) Gefaseerd tot zomer 2020 (*)
 Woonrijpmaken Plan Zeghezoom (**) Voorjaar / zomer 2020

Het voorgaande betekent dat medio 2020 Het Groene Woud in z’n geheel is afgerond. 
Overdracht naar de lijnorganisatie (Realisatie & Beheer) geschiedt gefaseerd, het laatste 
deel (plan Zeghezoom) na de onderhoudstermijn in het najaar van 2020.

(*)
De in eerste instantie wat trage verkoop van de woningen van Bemog heeft ertoe geleid 
dat er in twee delen wordt gebouwd (13 + 5 woningen). Deze keuze heeft geleid tot 
enige vertraging in de eindoplevering van dit plandeel.

(**)
Tot het woonrijpmaken van plan Zeghezoom behoort ook het verplaatsen van de 
komgrens naar circa Zegheweg 13, het definitief aansluiten van Huisstede op de 
Zegheweg en het op onderdelen aanpassen / verbeteren van de Zegheweg vanaf de 
Stationsweg West tot aan de nieuwe komgrens.

6. Informatie / communicatie

De informatieverstrekking over de ontwikkelingen in Het Groene Woud beperkt zich tot 
aankondigingen die een directe relatie hebben met resterende werkzaamheden en de 
impact daarvan voor omwonenden. Periodieke nieuwsbrieven worden – gegeven de 
aflopende werkzaamheden – niet meer verstuurd.



7. Kwaliteit

De technische / fysieke / omgevingskwaliteit en de woningdifferentiatie van het project 
wordt door direct en indirect betrokkenen als prima ervaren. De bewoners zijn over het 
algemeen heel tevreden met hun nieuwe leefomgeving. Het Groene Woud kan derhalve 
als een geslaagde ontwikkelingen worden gekwalificeerd.

8. Gevraagd besluit(en)

Akkoord op verkoopovereenkomsten voor kavels Huisstede.

9. Bijlagen

Geen

10. Opmerkingen

Geen aanvullende opmerkingen.

Voor akkoord:
Naam opdrachtgever Naam projectleider
Simone van der Marck Henk Voulon
Plaats / Datum Plaats / Datum
Woudenberg - Woudenberg – 29-04-2019


