VASTGESTELD in Stuurgroep Nijverheidsweg d.d. 13-11-2018

bouwrijpmaken en de daarmee samenhangende gesprekken met de nutsbedrijven.
Inmiddels is het bouwrijpbestek nagenoeg afgerond en kan tijdig worden overgegaan
tot aanbesteding van de werkzaamheden. Het betreft dan de werkzaamheden in de
eerste fase. De tweede fase gaat starten op het moment dat Autoschade Schreuder is
verhuisd naar hun nieuwe locatie op de Spoorzone, te verwachten per eind 2019.
2. Geld
De financiële onderlegger voor het project Nijverheidsweg wordt gevormd door de op 2604-2018 door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie. Voor een nadere duiding
hiervan wordt verwezen naar de toelichting op de grex. Na de vaststelling van de grex
zijn door kleine aanpassingen en optimalisaties in financiële zin zowel plussen als minnen
naar voren gekomen. In december worden de voorbereidingen getroffen voor het
opstellen van de eerste herziening van de grondexploitatie die in het voorjaar van 2019
aan College en raad wordt aangeboden. In de verslagperiode is bekend geworden dat de
provincie Utrecht definitief akkoord is gegaan met een subsidieverzoek in het kader van
de “Uitvoeringsverordening subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling provincie Utrecht
2017”.
3. Risico’s
Financieel
De verwervingskosten en de opbrengsten van bouwrijpe kavels zijn overeengekomen met
projectontwikkelaar Zegheweg BV. Grote financiële risico’s worden daarmee voorkomen.
De feitelijke risico’s zitten derhalve aan de kostenkant (planontwikkeling, inrichting
openbare ruimte, etc.). De voorbereidingen op de gesprekken over de eerste herziening
van de grondexploitatie gaan hier inzicht in geven.
Programmatisch
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 in een eerder stadium gedeeld
met de Welstandscommissie en daar positief ontvangen.
Planprocedureel
Het College heeft in september ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan. De hierop
ingediende zienswijzen geven vooralsnog geen aanleiding te veronderstellen dat er
vertraging gaat optreden. De verwachting blijft dan ook reëel dat per medio januari het
wijzigingsplan onherroepelijk zal zijn.
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 belast. Aandacht voor de inzet en capaciteit op nagenoeg alle
beleidsterreinen blijft dan ook geboden.
4. Organisatie
De projectorganisatie is nog steeds ingericht als aangegeven op de toegevoegde Bijlage
B. Wanneer alle in het schema geduide resultaten zijn behaald, wordt de organisatie
tegen het licht gehouden en ingericht op de realisatiefase.
5. Tijd
De overallplanning is uitgewerkt in Bijlage C.
6. Informatie / communicatie

Voor de communicatie rond alle voorbereidings- en uitvoeringsactiviteiten is er door de
Afdeling Communicatie een Communicatieplan opgesteld. Als onderdeel hiervan wordt
direct na het onherroepelijk worden van het wijzigingsplan een inloopavond
georganiseerd voor de direct omwonenden. Op deze avond worden de bewoners
geïnformeerd over alle uitvoeringsaspecten, waaronder de planning, de fasering, tijdelijke
maatregelen en de ontsluitingen voor bewoners en bouwverkeer. Daarnaast wordt vanaf
dat moment ook gestart met het periodiek verspreiden van een nieuwsbrief en wordt er
via social media (Facebook) en onze website informatie over het plan, de voortgang en
relevante gebeurtenissen gedeeld.
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. Op deze plaats is het nog wel van belang te melden dat het hele plan gasloos
gaat worden.
8. Gevraagd besluit(en)
In de periode tot aan het voorjaar van 2019 worden aan het College aangeboden:
-

verzoek vaststellen wijzigingsplan
instemmen met diverse anterieure overeenkomsten

9. Bijlagen
A – Stedenbouwkundig plan
B – Projectorganisatie
C – Overallplanning
10. Opmerkingen
Geen.
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