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5. Tijd
Projecten en programma’s lopen grotendeels conform planning. Sommige onderdelen hebben door Corona vertraging opgelopen. 

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. 

Als gevolg van beperktere beschikbaarheid van medewerkers door de coronacrisis bij de projecten Dienstverlening en 
Toekomstbestendige buitendienst is de planning op onderdelen in deze projecten bijgesteld.

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  en N224

Myrthe Valé
Henk Voulon/Vanya Berk

In dit project worden zichtbare resultaten 
geboekt. Omdat het teveel is om hier op te 
sommen, wordt verwezen naar de rapportages 
voor een uitgebreide toelichting. De voortgang is 
tevens een kijkje ter plaatse waard.

ja ja

02 Fysiek domein Karen Kuperus De naam is gewijzigd van ruimtelijk domein in 
fysiek domein. Bijlage 2b geeft de actuele stand 
van zaken van de Structuurvisie locaties weer. 
Sinds februari 2020 is het programma verbreed 
tot het Fysiek Domein en is het programma 

ja nvt
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overleg aangevuld met de projectleiders van de 
lijnprojecten beheer en infrastructuur.

03 Het Groene Woud Henk Voulon Woningbouwplan Het Groene Woud is nagenoeg 
afgerond. De stand van zaken na de 
verslagperiode is als volgt:

Fase 1
 Woningen plan Zeghezoom zijn nu 
allemaal bewoond
 Herinrichting Zegheweg + 
woonrijpmaken plan Zeghezoom is in oktober 
gestart

Fase 2
 Bouw laatste woning op Kastanjelaan 14 
is vrijwel afgerond
 Er loopt overleg met Omnia over 
afronding casus sociale huurwoningen

De verwachting / planning is dat voornoemde 
acties en werkzaamheden voor het einde van 
2020 definitief zijn afgerond. Hiermee komt er 
een einde aan de ontwikkel- en in-
richtingsactiviteiten en kan Het Groene Woud als 
gereed worden beschouwd.

Conform afspraak met het College en de 
gemeenteraad wordt een eindrapport opge-
maakt waarin de (deel)ontwikkelingen vanaf de 
start in 2007 worden beschreven. Waar van 
toepassing worden delen hierbinnen nader 
toegelicht en geïllustreerd met relevante “facts & 
figures”. Het rapport kan in die vorm worden 
beschouwd als de laatste “voort-
gangsrapportage” van woningbouwplan Het 
Groene Woud.

ja ja

04 Nijverheidsweg Henk Voulon  De stand van zaken na de verslagperiode is als 
volgt:

 woningbouw fase 1 is volledig afgerond, 
ingericht en bewoond
 Autoschade Schreuder heeft per 1 juli jl. 
haar panden verlaten en overgedragen
 bouwrijpmaken fase 2 – waaronder 
sloop en saneren – is na de zomer gestart
 Nijverheidsweg 21 is verkocht aan PO / 
pand wordt gesloopt + nieuwbouw 2kapper

Bijgesteld 
agv 
coronacrisi
s
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 met alle bij fase 2 betrokken partijen (*) 
zijn uitvoeringsafspraken gemaakt

(*)
Bouwbedrijf Lemain, Hervormde Gemeente 
Woudenberg, Bouwbedrijf Van de Mheen, koper 
van Nijverheidsweg 21

Met betrekking tot het voorgaande dient te 
worden opgemerkt dat om meerdere redenen de 
planning zoals deze in januari van dit jaar is 
afgegeven niet is gehaald. Met na-me de 
coronacrisis en de uitvoering van noodzakelijke 
onvoorziene saneringen hebben vertragend 
gewerkt op de voortgang. Bij het uitwerken van 
deze voortgangsrapportage lopen de 
werkzaamheden op schema van de aangepaste 
planning. 

05 Woudenberg Zuid-Oost Karen Kuperus Naast het formele proces van overleggen en 
indienen van zienswijzen bij de POVI, is ook 
gebruik gemaakt van informele bestuurlijke en 
politieke kanalen om de behoefte van 
Woudenberg aan ruimte voor bedrijven en een 
oplossing van de N224 urgent is en op brede 
politieke steun in Woudenberg kan rekenen.  
Hiertoe is ook de ambtelijke capaciteit aangevuld 
met een strategisch verkeerskundige. 

06 Amalialaan Karen Kuperus
• Medio oktober 2020 zijn alle kavels 
verkocht. In totaal waren na de herziening van 
het bestemmingsplan maximaal 34 kavels op 
gemeente-eigendom beschikbaar. Sinds begin 
2016 zijn alle particuliere kavels verkocht. 
• Bij de kavel aan de Ekris en voor 
nummer 27 en 29 is het gebied woonrijp 
gemaakt. Eind 2020 begin 2021 zal de rest van 
het gebied (m.u.v. de westelijke kavels) woonrijp 
gemaakt worden en worden de bruggen 
geplaatst. 
• Na realisatie van de laatste woningen 
zal naar verwachting eind 2021 begin 2020 de 
rest van het gebied woonrijp gemaakt kunnen 
worden en daarna kan het project afgesloten 
worden.

ja ja

07 Programma Dienstverlening Erna Jongerius De volgende resultaten zijn gehaald:
 Fixi, applicatie/app meldingen openbare 

ruimte, live.
 Zaaksysteem, JOIN, live.

Bijgesteld 
agv interne 
en externe 

effecten 

Ja extra 
budget 

openomen 
in 
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 Klantcontactsysteem technisch en 
functioneel ingericht, klaar voor opleiden en 
testen.

 Toegankelijkheidsverklaring (besluit digitale 
toegankelijkheid overheid) opgeleverd en 
gepubliceerd. 

 Openingstijden servicebalie en loket 
burgerzaken doorlopend herzien als gevolg 
van COVID19.

 Video- en chatfunctie gerealiseerd. 
Vertraging bij:
 Integratie vaste en mobiele telefonie 

doordat de partij die de aanbesteding heeft 
gewonnen, niet levert.

De planning schuift regelmatig. Projecten vragen 
door grote complexiteit (afhankelijkheden) meer 
voorbereidingstijd en/of doorlooptijd om de 
veranderingen te realiseren, leveranciers zitten 
vol in hun planning. 
De capaciteit is krap en in deze COVID19-tijd erg 
kwetsbaar. 

coronacrisi
s

Begroting 
2020

08 Centrumplan fase 3 Karen Kuperus Informatie avond raad 17 september 2020 en info ledenvergadering DES 29 sept 
geweest over stand van zaken ontwikkelingen. 
Kostverloren: verzoek toepassing coördinatie regeling en in behandeling nemen 
bestemmingsplan t.b.v. verplaatsing AH naar Dorpsstraat 13 ontvangen. Tevens 
verzoek om gebiedsvisie over te nemen ontvangen. Besluitvorming in 
voorbereiding.
Voorstraat / ’t Schilt: Vanuit gemeente vooral gesprekken met diverse 
particulieren gevoerd tbv ophalen wensen en mogelijkheden om te bezien hoe te 
combineren.

Ja Volgt tzt 

09 Groenbeleidsplan Corinne 
Ockhuijzen

Op 2 juli 2020 heeft de Raad het Groenbeleidsplan gemeente Woudenberg 2020 
vastgesteld  en  krediet  beschikbaar  gesteld  voor  de  bijbehorende 
(getemporiseerde)  projectkosten.  Nu  het  Groenbeleidsplan  (incl.  2 
amendementen)  is  vastgesteld  kan  overdracht  plaatsvinden  vanuit  de 
projectorganisatie naar de lijnorganisatie.

afgerond ja

10 Omgevingswet Karen Kuperus De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. 
Prioritering van de lopende activiteiten is geactualiseerd. Prioriteit ligt bij 
technische (ict) aansluiting, inrichten werkprocessen en beleid op orde. Uitstel 
geeft de gelegenheid tot heroverweging leverancier VTH pakket;
Aanpassing van de projectstructuur naar een stuurgroep die gevoed wordt door 
drie projectleiders (omgevingsplan, DSO en werkprocessen) en een 
programmatrekker. Afscheid van de ingehuurde projectleider. Door uitstel 
invoeringsdatum met een jaar en achterblijvende resultaten vanuit het Rijk op 
landelijke aansturing ict-systemen en werkprocessen is extra inzet op dit project 
in 2021 nodig.

Wordt 
bijgesteld

Ja
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11 Toekomstbestendig
e buitendienst 

C. Ockhuijsen De interviews door de buitendienst met collega’s, directie en bestuur zijn 
(grotendeels) gehouden. Vanwege het “nieuwe normaal” als gevolg van de corona 
virus worden de (fysieke) interviews met inwoners anders georganiseerd. Hiervoor 
is een communicatie aanpak “de collega’s van de buitendienst in beeld” 
opgesteld. D.m.v. een digitale peiling en online campagne wordt de input van 
inwoners opgehaald. De (fysieke) scenario dag voor inwoners en raadsleden wordt 
anders georganiseerd.
Door de corona situatie heeft het project – grotendeels – stil gestaan, aangezien 
de buitendienstmedewerkers volledig ingezet worden op de vitale 
(dienstverlening)processen van de gemeente. Het opleveren van resultaten is nu 
gepland in Q1 2021 i.p.v. Q4 2020.

Bijgesteld 
agv 
coronacrisis

12 Verbouwing 
gemeentehuis 
(nieuw)

G.J. van der 
Schans

De oplevering van de tweede verdieping en de toiletgroepen heeft 
plaatsgevonden. Ondanks de coronacrisis zijn de werkzaamheden volgens 
planning verlopen. Het isoleren van de kap zal eind november 2020 plaatsvinden.

ja ja

13 Digitalisering 
bouwdossiers

A. Uithof Er zijn nog een aantal acties die uitgevoerd moeten worden:  
- de ingebruikname van de applicatie van Archief Eemland;-

communicatie richting de burger dat vanaf het moment dat de applicatie 
bij Archief Eemland gereed is de burger een bouwdossier bij Archief Eemland op 
kan vragen.
- vernietiging papieren bouwdossiers.

ja ja

14 Huisvesting scholen A. Vd 
Bovenka
mp

Na vaststelling van het IHP zijn we gestart met de voorbereidingen uitbreiding De 
Wartburg en De Olijfboom. Tevens is afgesproken dat de gemeente met peildatum 
1 oktober 2020 de geactualiseerde leerlingenprognose (LLP) door het externe 
buro PVG laat berekenen. Bij de berekening van de leerlingenprognose wordt ook 
de eigen prognoses van de schoolbesturen betrokken. 
Er is een verkeersonderzoek uitgezet rondom De Wartburg. Er wordt onderzocht 
wat de verkeersbewegingen zijn op huidige locatie van de school. De resultaten 
daarvan worden naar verwachting in december geleverd. Voor de uitbreiding van 
De Wartburg zijn we verschillende scenario’s aan het onderzoeken. De Olijfboom 
maakt op dit moment gebruik van 2 noodlokalen. De gesprekken met De 
Olijfboom worden binnenkort opgepakt.
De leerlingenprognoses oktober 2020 worden binnenkort geleverd door het 
externe buro PVG.mDe gemeente heeft de leerlingenprognoses, die de scholen 
zelf berekenen, opgevraagd. Van 3 van de 5 scholen zijn de prognoses binnen. 
Deze worden betrokken bij prognoses van de gemeente.

ja ja

Voortgangsrapportage Programma’s en projecten (pagina 7 van 7)


