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1. Voortgang activiteiten

De belangrijkste gebeurtenis in de verslagperiode is het per eind januari jl. 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Door een zorgvuldige voorbereiding 
en het tijdig maken en formaliseren van de afspraken met alle betrokken partijen is het 
gelukt binnen een jaar deze status te bereiken.

Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan viel de belangrijkste 
ontbindende voorwaarde in de gesloten overeenkomsten weg en kon feitelijk worden 
gestart met de voorbereidings- en uitvoeringstrajecten alsmede de grondleveringen. 
Voor de gemeente betekende dit het starten met het bouwrijpmaken van de eerste 
fase (zie Bijlage A voor fasering en verkeersafwikkeling).

Per de datum van deze voortgangsrapportage zijn de bouwrijpwerkzaamheden gaande. 
Het gaat daarbij om enkele restsaneringen, het slopen van opstallen, het leggen van 
riolering en het aanleggen van bouwwegen. Aansluitend op het bouwrijpmaken start in 
mei van dit jaar de woningbouw.

 2. Geld

De financiële onderlegger voor het project Nijverheidsweg wordt gevormd door de op 
11-04-2019 door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie. 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 onveranderd licht negatief (saldo contante 
waarde).

3. Risico’s

Financieel

De opbrengsten van de uit te geven bouwrijpe kavels zijn vooraf overeengekomen met 
projectontwikkelaar Zegheweg BV en vormen daarmee geen noemenswaardig risico 
meer. De feitelijke financiële risico’s zitten derhalve aan de kostenkant, waaronder 
kosten voor planontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte maar ook voor 
onvoorziene zaken die inherent zijn aan een herontwikkeling van een bedrijventerrein.

Programmatisch

CONCEPT



Het woningbouwprogramma – inclusief de 21 sociale huurwoningen – ligt vast en vormt 
derhalve geen risico meer.

Ruimtelijke structuur / opzet

De ruimtelijke opzet voor de Nijverheidsweg is definitief en verankerd in het 
bestemmingsplan.

Planprocedureel

Per eind januari van dit jaar is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Dit 
vormt dus geen risico meer.

Personeel

Op deze plaats moet met betrekking tot de risico’s worden opgemerkt dat het 
gemeentelijk apparaat blijvend tegen de grenzen van haar mogelijkheden aanloopt. 
Beleidsmedewerkers zijn door de veelheid aan gemeentelijke ambities en de daarmee 
samenhangende projecten fors belast. Hoewel de bezetting voor dit project vanuit de 
afdeling Realisatie & Beheer op orde is, blijft enige aandacht voor de inzet en capaciteit 
op nagenoeg alle beleidsterreinen geboden.

4. Organisatie

In de vorige voortgangsrapportage is een opzet van de projectorganisatie 
gepresenteerd met werkgroepen en de door hen te behalen deelresultaten. Deze 
resultaten zijn behaald. De projectorganisatie is om die reden tegen het licht 
gehouden, herijkt en geënt op de nieuw ontstane projectfase. In Bijlage B is de nieuwe 
opzet opgenomen.

5. Tijd

In Bijlage C is het ontwikkeltraject vanaf de start in 2017 tot de beoogde afronding in 
2021 schematisch weergegeven. Op dit moment is er nog geen aanleiding voor 
bijstelling.

6. Informatie / communicatie

Voor de communicatie rond alle voorbereidings- en uitvoeringsactiviteiten is er door de 
Afdeling Communicatie een Communicatieplan opgesteld. Als onderdeel hiervan is 
direct na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan op 20 februari jl. een 
inloopavond georganiseerd voor de direct omwonenden. Op deze avond zijn de 
bewoners geïnformeerd over alle uitvoeringsaspecten, waaronder de planning, de 
fasering, tijdelijke maatregelen en de ontsluitingen voor bewoners en bouwverkeer.

Naast directe / ad hoc communicatie over uitvoeringszaken (bewonersbrieven) wordt 
gestart met het periodiek versturen van een meer algemene digitale nieuwsbrief (of op 
eigen verzoek van geïnteresseerden een papieren versie).

7. Kwaliteit

Over de technische / fysieke / omgevingskwaliteit van het project is op dit moment nog 
niets te melden. Wel is alles vanuit de ontwerpfase gericht geweest op het creëren van 
een nieuwe woonwijk die qua opzet en woonkwaliteit in lijn ligt met die van Het Groene 
Woud. Tijdens de verdere voorbereidingen en realisaties is toetsing daarop dan ook 
leidend.

8. Gevraagd besluit(en)

In de periode tot aan het najaar van 2019 worden geen besluiten door het College of de 
Raad voorzien.



9. Bijlagen

A – Faseringsplan 
B – Projectorganisatie
C – Overallplanning

10. Opmerkingen

Geen.
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Bijlage A
Faseringsplan



Bijlage B
Projectorganisatie

Pieter de Kruif Wethouder / Bestuurlijk opdrachtgever

Simone van der Marck Ambtelijk opdrachtgever

Henk Voulon Projectleider

Pieter de Kruif Wethouder

Wilgo van de Mheen Projectontwikkelaar

Henk Voulon Projectleider

Interne organisatie

Henk Voulon Projectleider Afstemmingsoverleg (ad hoc)

Linda Haafkens J uridisch / contractueel Partijen private initiatieven

Henk van de Hof Financien

Sjoerd Kremer Realisatie Uitvoeringsoverleggen

Lisanne van de Pol Communicatie Aannemers en nutsbedrijven

Myrthe Vale Ruimte / planprocedureel

Theona Zeeuwe Wonen Bestuurlijk overleg

Vallei Wonen

Stuurgroep Extern

Stuurgroep Intern

Projectgroep

Stuurgroep Intern - Terugkoppeling voortgang naar ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever
Tweemaandelijks

Externe Stuurgroep - Bespreken project / strategie op hoofdlijnen met projectontwikkelaar
Vier maal per jaar op cruciale momenten

Projectgroep - Bespreking project op alle beleidsterreinen / onderlinge terugkoppeling
Eens per zes weken / kiezen voor cruciale momenten

- Projectgroepleden hebben lijn naar afdelingen in de interne organisatie
Indien nodig / wenselijk

Private initiatieven - HenkV stemt af met partijen met ontwikkelinitiatieven
Ad hoc

Realisatie - Sjoerd houdt contact met uitvoerende partijen en belegt overleggen
Regulier overleg / frequentie op maat invullen

Blok sociaal - Theona koppelt ontwikkelingen wonen terug uit BO met Vallei Wonen
` Ad hoc

Bijlage C



Overallplanning


