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1. Voortgang activiteiten

In de periode tot aan de zomer van dit jaar zijn de laatste (onderhouds)punten 
afgewerkt. Aan het eind van dit jaar wordt de openbare ruimte formeel overgedragen 
aan de lijnorganisatie waarmee woningbouwplan Het Groene Woud definitief is 
afgerond. De bouw van de laatste woning (Huisstede 4) is vertraagd en nu voorzien in 
2022 (begeleiding door de lijnorganisatie). Levering en betaling van de grond vindt nog 
wel plaats voor het eind van 2021.

Conform afspraak is er een notitie opgemaakt waarin beknopt in tekst, beeld en cijfers 
wordt teruggeblikt op de ontwikkelperiode 2007-2021. Dit document is als Bijlage aan 
deze voortgangsrapportage toegevoegd.

 2. Geld

De vigerende financiële onderlegger voor Het Groene Woud wordt gevormd door de in 
het voorjaar van 2021 door de gemeenteraad vastgestelde 13e herziening van de 
grondexploitatie. In deze herziening zijn alle kosten en opbrengsten geactualiseerd en 
afgestemd op gemaakte afspraken. Eind van dit jaar wordt de grondexploitatie 
definitief afgesloten. De in 2021 gemaakte en nog te maken kosten lopen in de pas 
met de budgetten uit de laatste herziening.

3. Risico’s

De afronding van het project maakt dat er geen risico’s meer zijn. Overall kan de 
ontwikkeling van Het Groene Woud worden geduid als:

 financieel positief (mede rekening houdend met eerdere winstnemingen)
 woningbouw divers (jong/oud - starter/doorstromer - minder/meer te besteden)
 ruimtelijk geslaagd (ruim opgezet en groen)

4. Organisatie

Het afronden van het project betekent dat de projectorganisatie wordt ontbonden.

5. Tijd

Niet meer van toepassing.

6. Informatie / communicatie

Niet meer van toepassing.

Vastgesteld door Stuurgroep



7. Kwaliteit

De technische / fysieke / omgevingskwaliteit en de woningdifferentiatie van het project 
wordt door direct en indirect betrokkenen als prima ervaren. De bewoners zijn over het 
algemeen heel tevreden met hun nieuwe leefomgeving. Het Groene Woud kan 
derhalve een geslaagde ontwikkeling worden genoemd.

8. Gevraagd besluit(en)

Niet meer van toepassing.

9. Bijlagen

Notitie ontwikkelproces Het Groene Woud 2007-2021. 

10. Opmerkingen

Geen aanvullende opmerkingen.
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