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2. Gevraagde besluiten 
2. Instemmen met budgetaanvraag doorontwikkelingskosten ad. € 60.000 in Kadernota 2020-2023 in kader van Programma 
Dienstverlening
3. Instemmen met Plannen van Aanpak Basisregistraties Ruimtelijke ondergrond en BWKP – beter kenbaar
4. Project Westerwoud afsluiten

3. Financiën
Voor programma Dienstverlening wordt een extra ontwikkelingsbudget aangevraagd. De overige projecten en programma’s blijven 
binnen budget.  

4. Organisatie
De combinatie van project- en lijnwerkzaamheden heeft geen gevolgen voor de resultaten en planning binnen de afzonderlijke 
programma’s en projecten.  De druk op lijn- en projectorganisaties blijft onverminderd hoog en vraagt voortdurend aandacht en 
bijsturing. Zie  hieronder  bij 6. risico’s en maatregelen.

5. Tijd
Projecten en programma’s lopen conform planning. Project Westerwoud kan worden afgesloten. 

6. Risico’s en maatregelen
Aandacht voor de werkdruk bij met name medewerkers die deelnemen aan de ruimtelijke projecten blijft noodzakelijk zodat 
projectresultaten, lijnwerkzaamheden en projectmedewerkers minder onder druk komen te staan. Om ongewenste risico’s te 
voorkomen: financieel, zorgvuldigheid, kwaliteit, continuïteit. Er is een flexibele schil ingericht van als passend ervaren ingehuurde 
collega’s & bureaus om lijn- en projectwerk in balans te houden. 

Het  totaal overzicht gemaakt van alle medewerkers en activiteiten in de ruimtelijke projecten  helpt bij het verkrijgen van inzicht in piek 
werkzaamheden en is daarmee een hulpmiddel voor bijsturing of opschaling.  Voorts zijn tweemaandelijkse bijpraatsessies gepland 
waarin aan de hand van de plattegrond van Woudenberg vooruit wordt gekeken aan de hand van de ruimtelijke projecten en wordt 
bezien welke gevolgen dit op korte en langere termijn heeft voor de lijnorganisatie en bijbehorende taken. Zo kan ook in de 
lijnorganisatie tijdig worden ingespeeld op effecten uit de projecten.  De druk op lijn- en projectorganisaties blijft echter onverminderd 
hoog en vraagt voortdurend aandacht en bijsturing door de ambtelijk opdrachtgevers. 

Voortgangsrapportage Programma’s en projecten (pagina 2 van 5)



7. Informatie / communicatie 
Geen bijzonderheden

Nr. Projectnaam Projectleider Bijzonderheden/ voor uitgebreide toelichting 
zie onderliggende voortgangsrapportage

Cf 
planning

Binnen 
budget

01 Woudenberg-Oost
a. Project Hoevelaar
b. Project Bedrijventerrein 
c. Project N224

Myrthe Valé
Henk Voulon
Ruud van der Velden|
Henk Voulon

De  afgelopen periode is gewerkt aan de 
ontwerpfase van het project. De motie mbt sociale 
woning d.d. 11 april vraagt uitwerking in komende 
maanden. Planning kan hierdoor onder druk komen 
te staan.  Ter uitvoering van motie inzake  
duurzaamheid is een bijlage toegevoegd met een 
overzicht van duurzaamheidsambities in Hoevelaar.

In de verslagperiode (oktober 2018 – medio april 
2019) zijn de activiteiten gericht geweest op de 
verkoop van de kavels op de spoorzone.

In de verslagperiode zijn de gesprekken met de 
provincie Utrecht en de voorbereidin-gen voor de 
feitelijke uitvoering van de aansluiting ter hoogte 
van de Rumelaarseweg voortgezet. Het in de vorige 
voortgangsrapportage genoemde risico van 
onteigening is vervallen omdat met alle 
aanwonenden tot overeenstemming is gekomen. De 
organisatie van het project is geborgd in een 
operationele projectgroep, een ade-quate 
coördinatie vanuit de afdeling Realisatie en Beheer 
en afstemming binnen de Stuurgroep Oost. 
Periodieke herijking van de organisatie en de 
projectopdracht heeft geleid tot het volgende:

 de projectgroepen Hoevelaar en N224 zijn 
samengevoegd
 het aanpassen van de aansluiting N224 – 
Parallelweg wordt te zijner tijd een apart project 
waarmee onderhavig project

ja ja

02 Ruimtelijk domein Karen Kuperus Aandachtspunten van het afgelopen half jaar 
hebben gelegen bij de feitelijke uitvoering van de 
verschillende projecten en het opstellen van de 
Oplegger. Vanuit het besluit over de Oplegger zal 
de komende tijd invulling gegeven aan de 
uitvoering van het Programma. Een nauwe 
afstemming met het inhoudelijk deel van het 
project Omgevingswet is daarbij aan de orde.

ja nvt
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03 Het Groene Woud Henk Voulon 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.

ja ja

04 Nijverheidsweg Henk Voulon  De belangrijkste gebeurtenis in de verslagperiode 
is het per eind januari jl. onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan. 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 Per de datum van 
deze voortgangsrapportage zijn de 
bouwrijpwerkzaamheden gaande. Het gaat daarbij 
om enkele restsaneringen, het slopen van 
opstallen, het leggen van rio-lering en het 
aanleggen van bouwwegen. Aansluitend op het 
bouwrijpmaken start in mei van dit jaar de 
woningbouw.

05 Westerwoud Myrthe Valé Inmiddels zijn alle woningen gerealiseerd en het 
woonrijpmaken wordt in mei afgerond. Het project 
wordt afgesloten. ja ja

06 Amalialaan Karen Kuperus Geen bijzonderheden

ja ja

07 Dienstverlening Erna Jongerius In de periode oktober-december 2017 is door het 
programmateam de kredietaanvraag voorbereid om 
de uitvoering van het geactualiseerde meerjaren 
uitvoeringsplan mogelijk te maken. 
Dit krediet is door de raad in januari 2018 
toegekend. In april 2018 is de programmamanager 
gestart met de voorbereiding voor de realisatie van 
de nieuwe projecten. 
In de periode april t/m juli zijn de startnotities van 
de nieuwe projecten gerealiseerd. Op basis hiervan 
is de uitvoering van een aantal nieuwe projecten 
gestart. Bijvoorbeeld ‘KCC en Burgerzaken 
toekomstproof’, voorbereiding op omgevingswet 
2021, doorontwikkeling website en de 
belastingsamenwerking met Veenendaal.

Per 1-1-2019 is er in- en overzicht van geplande en 
gerealiseerde budgetten voor programmamanager 
vanuit de bronapplicatie Key2Financiën. Hierin 

ja Nee, extra 
budget 

openomen 
in 

Kadernota 
2020
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komen de budgetten die beschikbaar zijn voor dit 
programma (lijnbudget, investeringen, reserves, 
krediet en zijn of eenmalig of structureel van 
karakter) samen. Dit verbetert het inzicht en 
actueel overzicht.

Zoals in de P&C cyclus gemeld is het op basis van 
ervaringen in projecten dienstverlening, 
informatiebeleid en bedrijfsvoering tot nu toe lastig 
te voorzien in een exacte inschatting voor alle 
projecten. De praktijk/uitvoering/toepassing 
verschilt in meer of mindere mate vaak van de 
inschatting, de marktverkenning en de 
verwachtingen. Dit betekent altijd uitdagingen in 
capaciteit, flexibiliteit, competenties, samenwerking 
en beschikbaar budget.
Inmiddels zijn de applicaties, de structurele kosten 
en vervangingsinvesteringen in beeld. Dit leidt tot 
aanvraag van een structureel 
doorontwikkelingsbudget in de kadernota vanaf 
2020.

08 Basisregistratie Ondergrond Annette Stoker Start nieuw project: Implementatie BRO met de 
daarbij behorende aansluiting op de landelijke 
voorziening; tranche 1 in 2019 en tranche 2 per 1-
1-2020. 
Startnotitie vastgesteld

ja ja

09 WKPB – beter kenbaar Annet Stoker               Start nieuw project: Transitie naar een nieuwe vorm
                                 van registreren van publiekrechtelijke beperkingen
                                 startnotie vastgesteld

ja

10 Omgevingswet Wim van Oekel              Plan van aanpak Omgevingswet in maart 2019 
                                    vastgesteld. 1e rapportage volgt per 1 oktobr 2019
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