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Onderwerp Krediet gemeentelijke kosten project “Herontwikkeling Parallelweg Oost"
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Kennis nemen van en instemmen met de inhoud van bijgaand 
raadsvoorstel waarin opgenomen het verzoek aan de gemeenteraad een 
voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen voor de gemeentelijke 
kosten die verband houden met de faciliterende en aanjagende rol bij de 
door Woudenberg Vastgoed BV uit te voeren verkenning naar de 
(her)ontwlkkelmogelljkheden van Parallelweg Oost;
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Achtergronden en advies 

In 2019 is met projectontwikkelaar Woudenberg Vastgoed BV een initiatiefovereenkomst 
gesloten die ziet op een brede verkenning van de (her)ontwíkkelmogelíjkheden van Parallelweg 
Oost. De mogelijkheid voor een herontwikkeling van dit gebied is ontstaan door de gewenste 
en inmiddels vergaand geconcretiseerde verhuizing van de Welkoopwinkel haar de Spoorzone.
Hiermee komt de locatie van de huidige winkel aan Parallelweg 4 in beeld als 
ontsluitingsmogelijkheid voor het achterliggende gebied. De initiatiefovereenkomst met 
Woudenberg Vastgoed borgt het gebruik van deze locatie voor dit doel, mede door de daarin 
vastgelegde afspraak dat zij van Welkoop deze locatie zou kopen.. Dit is inmiddels een feit..

Vanuit het belang van de gemeente orn voornoemde herontwikkeling een succes te laten 
worden (wens provincie om te verdichten en ruimte creëren voor lokale bedrijven), is ervoor 
gekozen het verkenningsproces te faciliteren en waar mogelijk aan te jagen. Voor deze rol is 
begin 2022 een projectplan opgesteld waarmee uw College op 18~01-2022 heeft ingestemd.

Zoals opgenomen in het raadsbesluit worden de interne kosten die de invulling van 
voornoemde rol met zich meebrengt, opgenomen op de balans als zijnde een kortlopende 
vordering op Woudenberg Vastgoed BV. De kosten worden bij feitelijke realisatie op hen 
verhaald. Indien blijkt dat er geen haalbare en gedragen herontwikkeling tot stand kan komen 
en de kosten niet op Woudenberg Vastgoed BV kunnen worden verhaald, worden de kosten 
gedekt uit de Algemene Reserve Grondbedrijf, het deel gelabeld voor de ontwikkeling 
Woudenberg Oost.

Het advies aan uw College is kennis te nemen van en in te stemmen met bijgaand concept 
raadsvoorstel en dit voorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.

Bijlagen 

Raadsvoorstel “Krediet gemeentelijke kosten Parallelweg Oost"
Concept Raadsbesluit “Krediet gemeentelijke kosten Parallelweg Oost”
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