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1. Voortgang activiteiten
In de gemeenteraad van 24 januari 2019 is het BWKP vastgesteld. Hierbij is voor het 
ambitieniveau “MAX” gekozen.
In de gemeenteraad van 31 oktober is vervolgens het Waterplan 2020-2024 vastgesteld. 
Hierin zijn de financiële middelen benodigd voor het ambities niveau “MAX” uit het BWKP 
gewaarborgd.

De lijst van maatregelen zijn vervolgens in de tijd gepland, waarbij gekeken is naar zo 
veel mogelijk samenloop van werkzaamheden met andere werkzaamheden (werk met 
werk maken).

De stand van zaken van de maatregelen staat in onderstaande tabel beschreven. Dit is 
de eerste voortgangsrapportage behorende bij onderhavige projecten.

Afgerond Gestart Niet gestart Actie Waterschap

Nr Omschrijving maatregel Toelichting
50 Persleiding berekening gemalen 

Parallelweg en Zegheweg
Gemaal Parallelweg wordt niet 
“weggedrukt” door gemaal Zegheweg. 
Aanpassing systeem niet noodzakelijk. 

78 Jacobshoeve-beek extra schonen Jaarlijks, door waterschap

69 Onderzoek naar mogelijkheden 
afkoppelen sloten door aanpassen 
watersysteem Laagerfseweg

2020, onderzoek is uitgevoerd. 
Aanpassing watergangen is mogelijk. 
Werkzaamheden nog uitwerken en 
inplannen.

73 
1 en 2

2 Overstorten voorzien van 
terugslagkleppen (Henschoterlaan en 
Westerwoud)

2020, in voorbereiding, alternatief 
wordt bekeken ivm hoge kosten, 
verwachte uitvoering eind 2020.

101 Afkoppelen resterend dakoppervlak 
Parallelweg (van RWA naar 
Watergang)

2020-2029, doorlopend aandacht voor 
bij ontwikkelingen op bedrijventerrein 
Parallelweg.

104 Bemeten waterniveaus afvoersloot ten 
zuiden van Randweg

Niveaumeters zijn geplaatst. Als gevolg 
van nieuw meetsysteem (innovatie) zijn 
er nog wat problemen met de inwinning 
van de meetgegevens. Eerst analyse 
meetgegevens wordt voorjaar 2021 
verwacht.

108 Afkoppelen verhard oppervlak 
Woudenberg Zuid 2020-2030

2020-2026, gebeurt binnen het project 
rioolvervanging wijk Laanzicht. Fase 3 
Mesdaglaan is nu in uitvoering.

55 Maken extra lozingspunt vanuit 
Liniesloot op Valleikanaal

2020, waterschap is bezig met de 
voorbereidingen, uitvoering naar 
verwachting 2021.

102 Verlagen overstortdrempel 
Parallelweg 6 en Parallelweg 22

2020, voorbereiding is gestart. 
Uitvoering spoedig na realisatie van 
maatregel 55 door waterschap.

68 Verplaatsen overstort BBL JF 2020, waterschap is bezig met de 
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Kennedylaan 2 achter stuw vijver voorbereidingen, uitvoering naar 
verwachting begin 2021.

60 Verlagen overstort BBL JF 
Kennedylaan 2

2020, voorbereiding is gestart. 
Uitvoering spoedig na realisatie van 
maatregel 68 door waterschap.

67 Verruimen 3 duikers en watergang 
Ekris

2020, waterschap is bezig met de 
voorbereidingen, uitvoering naar 
verwachting 2021.

66+
73-5

Diameter verruiming rioolstrengen 
D018-D040 Ekris + plaatsen 
terugslagklep

2020, na actie 67 uitvoeren, welke te 
initiëren is door waterschap. 
Voorbereiding en uitvoering wordt 
doorgeschoven naar 2021.

71 aanpassen stuw tot V-stuw Zeeland 
vijver

2020, waterschap is bezig met de 
voorbereidingen, uitvoering naar 
verwachting begin 2021.

73-4 Overstort Frans Halslaan voorzien van 
terugslagklep

2024, combinatie met rioolvervanging 
wijk Laanzicht

74 Realiseren afvoer over straat naar 
Jacobshoevebeek

2024, combinatie met rioolvervanging 
wijk Laanzicht

76 Diameter verruiming rioolstrengen 
Frans Halslaan

2024, combinatie met rioolvervanging 
wijk Laanzicht

77 verruimen duiker Jacobshoeve beek 2024, combinatie met rioolvervanging 
wijk Laanzicht

105 Nieuwe overstort Vermeerlaan maken 2026, combinatie met rioolvervanging 
wijk Laanzicht

73-3 
en 75

Diameter verruiming rioolstrengen 
Jacobshoeve-erf en terugslagklep 
overstort plaatsen

2027

61 Diameter verruiming rioolstrengen JF 
Kennedylaan bij overstort Griftpark

2028

62 Diameter verruiming rioolstrengen JF 
Kennedylaan bij speelveldje 
Kennedylaan 136

2029

79 Maken gestuurde noodoverstort op 
vijver Het Groene Woud 

2030, nog onderzoeken of deze 
maatregel wel wenselijk is.

70 Ombouwen gemengd stelsel 
Laagerfseweg naar gescheiden stelsel

nader te bepalen, ontwikkelingen 
Woudenberg Zuid-Oost volgen

103 Verruimen RWA riool de Nort nader bepalen, ontwikkelingen 
bedrijventerrein Parallelweg volgen

2. Geld
Het budget voor de maatregelen zijn vastgelegd in het Waterplan en worden gedekt uit 
de rioolheffing. Het waterplan loopt tot en met 2024. In 2024 zal een nieuw Waterplan 
opgesteld worden voor de periode na 2024. Eventuele financiële gevolgen van de 
maatregelen (voordelig of nadelig) worden dan opnieuw verwerkt in de rioolheffing. 

3. Risico’s
Een aantal maatregelen dienen volgordelijk uitgevoerd te worden. Bij het waterschap is 
inmiddels een projectleider aangesteld en zijn de middelen vrijgemaakt om de 
werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor is wel iets vertraging ontstaan in de projecten 
van het Waterschap en gemeentelijke projecten die daarmee samenhangen. De 
verwachting is dat deze vertraging in 2021 ingelopen wordt.

De gemeentelijke vacature civiele medewerker is inmiddels ingevuld met een vaste 
kracht. Hierdoor is er voldoende personele bezetting om de gemeentelijke maatregelen 
verder op te pakken.
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4. Organisatie
Beleidsmedewerker Riolering Water en Projecten geeft sturing aan de uitvoering van de 
werkzaamheden. Hierbij is afstemming met collega’s (intern) en waterschap (extern) een 
belangrijk aandachtspunt.

5. Tijd 
In 2020 staan diverse, zogenaamde “noregret” maatregelen opgenomen. Dit zijn kleine 
ingrepen met relatief veel effect. In de jaren 2021 t/m 2026 ligt de focus op de 
rioolvervangingsprojecten in de wijk Laanzicht en de daarmee samenlopende 
maatregelen. Vanaf 2027 zijn de resterende maatregelen ingepland, dit zijn over het 
algemeen grote en kostbare maatregelen.

6. Informatie / communicatie
Per maatregel wordt bepaald wie de belanghebbende zijn en wordt de vorm van 
communicatie bepaald. 
 
7. Kwaliteit
De gemeente waarborgt de kwaliteit door beoordeling van de beleidsmedewerkers (o.a. 
Riolering, Wegen, Verkeer en Groen). Daarnaast wordt indien nodig extern advies 
gevraagd in de vorm van ingenieursbureaus tbv bijvoorbeeld het schrijven van 
bestekken.

8. Gevraagd besluit(en)
Er worden geen besluiten gevraagd van de gemeenteraad

9. Bijlagen
N.v.t.

Voor akkoord:
Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar
W. van Mourik R. van der Velden
Woudenberg Woudenberg
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