Beantwoording vragen GBW-fractie over:
Kredietvoorstel verkenningsfase zoekgebied Woudenberg Zuid Oost
Raadscommissievergadering van: 06-04-2021
Vraag

Antwoord

Pagina 3 Financiële consequenties:

Kijkend naar het verloop van de algemene reserve grondbedrijf op de wat langere
termijn, kan deze uitgave uit deze reserve gedekt worden.

Vraag: Past deze uitgave van 115K uit de reserve grondbedrijf ook nog na
verwerking van de resultaten van de Grexen?
Pagina 3: Financiële consequenties, 4e alinea:
Wordt gesteld in deze alinea dat de uitvoering van het onderzoek niet kan
wachten. Dit zou kunnen duiden dat we voor een voldongen feit staat. Klopt dat?
Tevens, wat is nut en noodzaak van dit gewenste onderzoek, mede in relatie tot
toezegging van het onderzoek van de provincie inzake de N224?

Pagina 3 Aanpak/uitvoering, eerste zin:
Vraag: N224 is de verantwoordelijkheid van de provincie, betekend dit dat de
provincie ook meebetaald aan het voorliggende benodigde onderzoek voor
Woudenberg Zuid Oost? Want de nadruk ligt wel erg, en terecht op de N224, maar
feitelijk is die dus niet van ons, waarom de kosten voor onderzoek dan wel
(helemaal)?
Pagina 3 Conclusie:
Vraag: In alles wat de fractie gelezen heeft hebben we niet scherp wat er nu
precies gedaan gaat worden voor die 115K als de raad akkoord gegeven heeft. Wij
zou graag overzichtelijk willen hebben welke onderzoeken uitgevoerd gaan
worden, en wat de onderverdeling is in kosten. Bijvoorbeeld eenvoudig op dezelfde
wijze als het kostenoverzicht onderzoeken van het Centrum die we onlangs hebben
goedgekeurd. Is het mogelijk voor de raad een specificatie te ontvangen?

Er zijn diverse aanleidingen om als gemeente in te zetten op het juiste overleg met de
provincie. Het gaat om de combinatie van de (korte)termijn onderzoeken waar de
provincie nu invulling aan gaat geven, en de lange termijn belangen van Woudenberg
bij Woudenberg zuidoost (wonen en werken) samen met een passende ontsluiting en
dus verbetering van de leefbaarheid.
De verschillende processen bij de provincie lopen nu, dus op dit moment moet
gemeente Woudenberg een stevige gesprekspartner zijn, ook om te zorgen dat de
juiste onderzoeken gedaan worden.
Op het moment dat er onderzoeken komen, zal dat inderdaad in eerste instantie
verantwoordelijkheid van de provincie zijn. Het krediet is in dit stadium vooral gericht
op de inhuur van de juiste en aanvullende strategische deskundigheid. Deze
investering in een deskundige gesprekspartner voor de provincie, kunnen wij niet bij
anderen in rekening brengen.

Het budget waar het krediet voor gevraagd wordt betreft:
Kosten voor de inhuur van een strategisch verkeerskundige
kosten van de bemensing van het project (kosten die nu nog in de lijn
gemaakt worden)
kosten van het onderzoek megaborn die nog niet ten laste van een project
gebracht waren
kosten inhuur planeconoom.
Aanvullend kunnen hier op termijn, als uit de gesprekken met de provincie
duidelijkheid komt over gewenste en noodzakelijke, onderzoeken komen.

Vraag

Antwoord
De 115 K is opgebouwd uit:
20 K voor onderzoeken
62 K voor externe ondersteuning
24 K voor interne uren medewerkers
9 K onvoorzien

In het RV wordt gesproken over het investeren in strategische
verkeerdeskundigheid. Kunt u hier tevens een nadere specificatie van geven:
wordt er een externe deskundige ingehuurd, voor welke periode en zijn er nog
andere kosten te verwachten op dit moment voor Woudenberg Zuid Oost?

Deze deskundige zal zich bij de raadscommissie aan u voorstellen en zijn eerste
bevindingen en observaties met u delen.
Voor de verkenning van de haalbaarheid van Zuidoost is in eerste instantie van
belang dat de locatie opgenomen wordt in Ontwikkelbeeld en dat de provincie Utrecht
deze locatie ruimtelijk ondersteund. Ook de provincie Utrecht erkent (ambtelijk) dat
de mobiliteit daarbij het voornaamste aandachts-/knelpunt is. Daarom van belang
samen met de provincie dat onderwerp nader te bezien.
Op het moment dat op deze 2 punten blijkt dat sprake kan zijn van een haalbaar
project gebied, kan de inhoudelijke verkenning en invulling starten en kan voor die
fase een krediet gevraagd worden.

