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Wethouder Molenaar Bestemmingsplan Zuiderbroek, 
Griftdijk

In september hebben wij u geïnformeerd over het ingestelde beroep tegen het 
bestemmingsplan Zuiderbroek 18, Griftdijk 31-33. De Raad van State heeft ons nu geïnformeerd
over het feit dat dit beroep is ingetrokken. Daarmee is het bestemmingsplan nu onherroepelijk.

Wethouder Molenaar Omgevingswet U heeft ongetwijfeld gehoord de invoering van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld. Wij 
gaan wel door met de voorbereiding en de komende raadsvergaderingen kunt u nog aantal 
voorstellen verwachten.

De besluiten, zoals de legesverordening, die pas nodig zijn bij de inwerking van de wet, worden 
uitgesteld en kunt u volgend jaar verwachten voorafgaand aan de nu voorziene 
inwerkingtreding per 1 juli 2023.

Er ligt qua personele capaciteit nog een uitdaging om de laatste acties te kunnen uitvoeren die 
nog nodig zijn om de dienstverlening in Woudenberg na invoering van de wet op peil te houden.
Dit uitstel biedt ons meer ruimte om dit goed te organiseren.

Wethouder Molenaar Belastingtaken gemeente 
Veenendaal

Gemeente Veenendaal voert vanaf 2021 voor ons de werkzaamheden op het gebied van 
belastingen uit. Net als Woudenberg merkt de gemeente Veenendaal uitdagingen op het gebied
van personeel. In dit kader heeft wethouder Verloop van gemeente Veenendaal ons afgelopen 
maandag geïnformeerd dat Veenendaal zich aan het oriënteren is op de wijze waarop zij in de 
toekomst de belastingtaken blijft uitvoeren, danwel intern, danwel extern. Het uitgangspunt 
daarbij is dat de dienstverlening aan de inwoners van Woudenberg, Veenendaal en Renswoude 
op orde blijft of beter wordt. Zodra meer informatie bekend is, wordt u hierin meegenomen.

Wethouder De Kruif Verkeerssituatie rondom De 
Wartburg

In de raadscommissie van 6 september 2022 heeft wethouder D.J. De Kruif toe-
gezegd dat het college in oktober 2022 met een concreter plan komt over hoe om te gaan met 
de verkeerssituatie rondom basisschool De Wartburg. Het memo hierover vindt u als bijlage in 
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het RIS bij het agendapunt ‘Informatie van het college’.


