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PROGRAMMA 2 – RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN GROTE 
PROJECTEN/INVESTERINGEN 

Samenvatting 
In het programma was in 2012 de voortgaande crisis in de bouw en ruimtelijke ontwikkelingen de rode 
draad. Op een aantal locaties zijn echter ook met succes doelen gerealiseerd. 

Bouw- en wooncapaciteit binnen de contouren maximaal benut: 
Zoals hieronder per locatie wordt toegelicht is de aandacht in 2012 vrijwel uitsluitend gericht geweest op de 
(her)ontwikkeling van binnenstedelijke locaties binnen de contouren. Alleen t.b.v. Zegveld is gewerkt aan 
een kleine uitbreiding buiten de contouren. 

Bereikbaar Woerden voor fiets en o.v. 
In 2012 is gewerkt aan de fietsvoorzieningen bij het station en de voorbereiding van de verbinding station-
binnenstad. Daarnaast zijn enkele voorrangsregelingen aangepast te gunste van de fietser. 
Het keerpunt in Molenvliet is door ProRail gerealiseerd; dit wordt op een later stadium in gebruik genomen. 

Rendement uit gemeentelijk vastgoed 
Hoewel een (financieel) rendement nog niet exact is te berekenen is het afgelopen jaar veel tijd besteed aan 
het in beeld brengen van het vastgoed en een kaderstelling ten behoeve van verkoop c.q. instandhouding. 
Zie verder hieronder voor meer specifieke informatie. 

Defensie-eiland 
Ten aanzien van de ontwikkeling van het Defensie-eiland is het noordelijk gedeelte in verkoop gegaan met 
als doel om 70% van het aantal van 70 woningen verkocht te hebben voor aanvang van de bouw. Einde jaar 
was dit percentage nog niet gehaald. De sanering van de bodem en de sloop van de opstallen is 
voortvarend ter hand genomen en heeft het Defensie-eiland inmiddels een totaal ander aanzien opgeleverd. 

Snel en Polanen 
In Snel en Polanen is het project Biezenhof tot uitvoering gekomen. Het project Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) is in twee gedeelten gesplitst, waarvan het eerste deel met 21 woningen met 
veel succes is afgerond. Het tweede deel met 7 woningen is qua voorbereiding opgestart. 
Het project Villa Berlage kende in 2012 nog te weinig verkoopresultaten. Met succes zijn ook in 2012 in de 
11

e
 en 12

e
 tranche van het Villapark 13 kavels verkocht en in eigendom overgedragen. 

Oranjestraat-Pr.Hendrikkade 
Het project Oranjestraat-Pr.Hendrikkade is in 2012 opgeleverd en woonrijp gemaakt. Na een decennialange 
historie is dit gedeelte van de rand van de binnenstad nu succesvol afgerond.  
Het project Singelkwartier nabij Honthorst, waarvan een substantieel gedeelte via de SWW wordt ontwikkeld 
voor de stichting Reinaarde is eveneens voor ¾ ontwikkeld en gebouwd. Voor het 4

e
 kwadrant is het plan 

aangepast naar de marktomstandigheden; daarvan is de procedure gestart 
Het project Plantsoen is herontwikkeld tot “De 7 Gevels” en gaat het komende jaar opnieuw in verkoop. 

Inhaalslag verouderde bestemmingsplannen
De inhaalslag (op basis van het Plan van aanval) is in 2012 vrijwel volgens planning verlopen. Tussentijds is 
de raad door middel van een uitgebreide presentatie geïnformeerd over de voortgang. Enkele nieuwe 
herzieningen zijn opgepakt en worden qua procedure Lean opgezet. Het bestemmingsplan met o.a. het 
bedrijventerrein Middelland wordt zo flexibel mogelijk gemaakt, vooral om meer mogelijkheden te verkrijgen 
bij de herontwikkeling van leegstaande kantoren. 
Op basis van afspraken in de Nota Wonen 2006+ is ook in 2012 de Jaarbrief Wonen gepresenteerd en in 
een zg Woondebat samen met GroenWest met de raad besproken. Alle aspecten op het gebied van Wonen-
Volkshuisvesting in het algemeen en de speerpunten van de nota in het bijzonder zijn hierbij aan bod 
gekomen. De Locatiemonitor Wonen is eveneens opgesteld en tegelijk met de jaarbrief aan de raad 
gepresenteerd met daarin onder meer een scan van de taakstelling 25% sociale woningbouw uit het 
collegeprogramma en sturingselementen voor wat betreft de locatie-ontwikkelingen.  
Naar aanleiding van een raadsinitiatief is een project voor starterswoningen op de voormalige locatie van De 
Keerkringschool opgezet en in een prijsvraag onder plaatselijke ontwikkelaar/bouwers uitgezet. De jurering 
vond in december plaats; het komende jaar wordt dit plan verder ontwikkeld. 
In het Schilderskwartier is het gebied Rubenstraat e.o. opgeleverd. Er is gewerkt aan een nieuwe visie voor 
de omgeving achter de Pius X. 
Ten behoeve van herinrichting van de school met omgeving aan de Mauritshof in Harmelen, hetgeen moet 
leiden tot nieuwe scholen is gewerkt aan de definitiefase van dit project.  
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Zegveld
Gewerkt aan de planvorming van de locaties Hoofdweg (Goudriaan) en Hoofdweg-Milandweg (Bolton). Hier 
speelt nog steeds de discussie in welke mate de rode contouren mogen/kunnen worden overschreden. In de 
nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is hiervoor het instrument van de kernrandzoneverbetering 
geïntroduceerd. 
Het plan voor de 15 appartementen op de locatie vm. Rabobank is in aanbouw genomen. 

Kamerik
In zijn in het gebied noordoost-2 zijn enkele kavels uitgegeven. Het gebouw voor Zuwe met 24 zorg-
eenheden en 12 appartementen voor de WBS Kamerik is vrijwel gereed.Ten aanzien van twee resterende 
strookjes middeldure woningbouw is afgesproken om deze het komende jaar in CPO te gaan uitgeven. 

Gemeentelijk vastgoed
In 2011 is de totale portefeuille in beeld gebracht. In 2012 zou op verzoek van de Raad een kaderstellende 
notitie t.a.v. het vastgoed naar Raad worden gebracht. Dit is gebeurd en de Raad heeft deze notitie in 
oktober 2012 vastgesteld.  
Tijdens de behandeling van deze notitie heef het college beloofd een lijst naar de raad te sturen met een 
opsomming van het courante vastgoed, dus in principe in aanmerking komend om te verkopen. 
Deze lijst is begin 2013 middels een raadsinformatiebrief naar de raad gestuurd. 

In 2012 heeft het college besloten de lijst met strategische en niet strategische functies later op te stellen en 
te delen met de Raad. Dit kan als je de beleidslijn volgt zoals in de kadestelling vastgoed verwoord. Er is 
namelijk een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het vastgoed (stenen) en de gebruikers cq. functies. 
Deze lijst zal in 2013 aan de raad worden voorgelegd. 

Arsenaal
In 2012 is het pand in principe verkocht. Er is een ontbindende voorwaarde die te maken heeft met het 
bestemmingsplan. Hier is in goede samenwerking met de koper in 2012 hard aan gewerkt. Medio 2013 zal 
deze in procedure gaan. De watertoren is verkocht. De onderhandelingen mbt het vm. gemeentehuis 
Harmelen lopen.  
Nieuwe verkoopacties worden opgepakt na behandeling van de genoemde RIB in de Raad. 
In 2012, is in het kader van de ‘slanke overheid, sterke samenleving’ het sleutelbeheer van sporthallen 
overgedragen aan de verenigingen. Dit betekent voor de organisatie minder uren voor het beheer en een 
grotere verantwoordelijkheid voor verenigingen.  

Het grondbedrijf (onderdeel van vastgoed) krijgt elders in het jaarverslag bijzondere aandacht. 
Doelen programma 2 
Programmadoel Resultaat en toelichting jaarverslag Indicatie 

jaar-

verslag

De uitvoering van de WRO: een volledige dekking van 

het gemeentelijk grondgebied met geldende 

geactualiseerde bestemmingsplannen voor (bestaand) 

beheersgebied. En waar nodig nieuwe projectgebonden 

bestemmingsplannen voor (her)ontwikkelingslocaties. 

In algemene zin: nieuwe bestemmingsplannen met 

ruimere beoordelingscriteria en hardheidsclausules t.b.v. 

de vergunningverlening.

Bereikt is ca. 95% dekking grondgebied gemeente met geldende bestemmingsplannen. 

Restauratie bij nieuwe bestemmingsplannen evt. rest-bestemmingsplan. Ontstaan niet 

geactualiseerde vlekken door niet doorgaan of tijdelijk parkeren eerdere ontwikkelingen 

en/of toepassen afwijkingsprocedures o.a. bij  Zegveld Noord Oost, Westelijke en 

Zuidelijke Randweg, Bravo 6C, ontwikkelingen stationsomgeving/spoorbaan, locatie " 

Den Oudsten / Breeveld", voortuin ter hoogte van bedrijventerrein Polanen. 

2

Afronden project “Aanvalsplan Actualiseren 

bestemmingsplannen 2007” vóór 1 januari 2013. 

Voor nieuwe relevante ontwikkelingslocaties 

bestemmingsplannen opstellen c.q. begeleiden. De 

feitelijke locaties waarbij dit van toepassing is zijn sterk 

afhankelijk van de marktontwikkelingen

Op een plan na is de inhaalsslag afgerond op 1 januari 2013 (eigen deadline gemeente). 

Wettelijk moeten bestemmingsplannen per 1 juli 2013 zijn geactualiseerd. Voor de 

zomer 2013 start de vaststellings-procedure laatste bestemmingsplan volgens Plan van 

aanpak 2007

2

Procedureel afronden van de in 2011 in voorbereiding 

genomen en nog niet vigerende bestemmingsplannen 

“Bloemen- en Bomenkwartier”, “Barwoutswaarder, 

Polanen en Putkop” en “Middelland en Honthorst”. De 

afronding van Bloemen- en bomenkwartier staat gepland 

voor het 1
e
 kwartaal van 2012, de bedrijventerreinen 

voor het 3
e
 kwartaal. 

"Middelland en Honthorst" volgt nog in 2013. Wettelijk moeten bestemmingsplannen per 

1 juli 2013 zijn geactualiseerd. Voor de zomer 2013 start de vaststellings-procedure 

laatste bestemmingsplan volgens Plan van aanpak 2007

2

Uitsluitend bouwen binnen de rode contouren uit het 

Streekplan 2004 of t.a.v. bedrijventerreinen in de kernen 

slechts hectareneutrale uitwisselingen toestaan. Of in 

overleg met de provincie een maatwerkoplossing.

Aanbeveling Regionaal Convenantvoor "schuifruimte" herstructurering  is  in februari 

2013 niet overgenomen in het vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Structuurplan. Over 

maatwerk-oplossing volgt nog nader overleg met provincie

3

In de eerste helft van 2012 zal de vraag kant vanuit de 

beleidsafdelingen in beeld moeten zijn

Nog niet gebeurd.Het college heeft in november 2012 besloten de besluitvorming over 

strategische/niet strategische functies uit te stellen naar 2013.

2

Vervolgens wordt vraag en aanbod gekoppeld en worden 

beslissingen genomen conform de inmiddels 

vastgelegde spelregels vastgoed.

Nog niet gebeurd.Het college heeft in november 2012 besloten de besluitvorming over 

strategische/niet strategische functies uit te stellen naar 2013.

2



Jaarverslag en jaarrekening 2012 15

PROGRAMMA 2 – RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN GROTE 
PROJECTEN/INVESTERINGEN FINANCIEN 

  Begroting Begroting Rekening Saldo

  primitief na begr.wijz     

  2012 2012 2012   

lasten 8.728.462 15.539.930 15.828.234 -288.304

baten 5.015.846 12.124.684 12.533.205 408.521

saldo lasten / baten 3.712.616 3.415.246 3.295.029 120.217

  Begroting Begroting Rekening Saldo

  primitief na begr.wijz     

  2012 2012 2012   

lasten         

Algemeen ruimtelijk beleid 986.410 986.410            700.420         285.990 

Landschapsbeleid 32.317 32.317              28.849             3.468 

Herontwikkeling locaties 137.462 137.462            652.775         -515.313

Bestemmingsplan buiten rode cont. 11.850 11.850              81.950           -70.100

Stedelijke vernieuwing 124.115 124.115              17.354         106.761 

Volkshuisvesting 6.141.346 6.395.872         6.136.912         258.960 

Bouwgrondexploitatie 1.294.962 7.851.904         8.209.973         -358.069

  8.728.462 15.539.930       15.828.234         -288.304

  

baten         

Algemeen ruimtelijk beleid 0 0               5.923             5.923 

Herontwikkeling locaties 137.462 137.462           507.976         370.514 

Stedelijke vernieuwing 0 0               4.800             4.800 

Volkshuisvesting 1.901.682 2.796.282        2.620.210         -176.072

Bouwvergunningen 1.481.740 1.031.740        1.073.924           42.184 

Bouwgrondexploitatie 1.494.962 8.159.200        8.320.371         161.171 

  5.015.846 12.124.684 12.533.205         408.521 

          

Saldo programma 3.712.616 3.415.246         3.295.029         120.217 

Programma 2 sluit met een voordelig saldo van € 120.217 

Het netto voordelig saldo wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. De belangrijkste  
afwijkingen > € 50.000 zijn: 

Algemeen ruimtelijk beleid en bestemmingsplannen buiten rode contouren 
Deze onderdelen sluiten per saldo met een voordeel van € 221.813. Dit wordt voor een groot deel 
veroorzaakt door een onderschrijding op het onderdeel Bestemmingsplannen. Hiertoe wordt € 73.213 
toegevoegd aan de reserve Bestemmingsplannen. Deze toevoeging loopt via programma 8. 

Een andere oorzaak is een onderschrijding op uren eigen organisatie. Als gevolg van het feit dat 
kostenverhaal mogelijk is bij aanvragen, die niet passen binnen bestaande bestemmingsplannen. Dit 
kostenverhaal is opgenomen onder product 6.810.03 Herontwikkeling locaties. 

Herontwikkeling locaties 
Dit onderdeel geeft per saldo een nadeel van € 144.799.  
Bij een groot aantal herontwikkelingslocaties vindt kostenverhaal plaats. In de praktijk lopen kostenverhaal 
en ambtelijke kosten niet gelijk op in een jaarrekening. In voorkomende gevallen worden al kosten gemaakt, 
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voordat een kostenverhaalovereenkomst is getekend of dat een concrete bijdrage is ontvangen. Daardoor 
kan elk jaar een saldo ontstaan in zowel positieve als negatieve zin. 
De herontwikkeling van het gebied Pius X e.o. wordt uitgevoerd met een subsidiebedrag van de provincie 
Utrecht. De ambtelijke kosten zijn echter niet subsidiabel en komen dus ten laste van deze post. 

Stedelijke vernieuwing 
In 2012 is een budget beschikbaar voor stedelijke vernieuwing van € 100.000 ten laste van de reserve 
Meerjarenperspectief. Dit budget is in 2012 niet gebruikt in afwachting van ontwikkelingen rondom het 
gebied Breeveld e.o.  

Het betreffende budget wordt in 2012 niet onttrokken aan de reserve. Op het moment van verdere 
planvorming wordt het budget aangewend en onttrokken aan de betreffende reserve. 

Volkshuisvesting 
Naast de kosten van Volkshuisvesting worden ook de kosten van een groot deel van het gemeentelijk 
vastgoed verantwoord, voor zover dit niet is toe te rekenen aan specifieke begrotingsposten. Tevens worden 
de lasten van omgevingsvergunningen hier verantwoord. 
Per saldo is een voordeel ontstaan van € 82.888. Dit wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. 
Een voordeel is ontstaan van € 76.076 door minder uren ambtelijke organisatie bij het onderdeel 
Volkshuisvestingsbeleid. In 2012 is een medewerker Volkshuisvesting vertrokken. In het kader van de 
bezuinigingen op personeel is deze functie niet opgevuld. 

Een andere belangrijke nadelige afwijking betreft het voormalige Sluisgebouw. Per saldo heeft het 
voormalige Sluisgebouw een hoger tekort dan geraamd van € 215.805. 
De belangrijkste oorzaak hiervan is minder baten door een grotere leegstand van het gebouw. Conform de 
door de raad vastgestelde beleidslijn wordt het saldo van de panden voormalig Sluisgebouw en De Bleek 10  
bedrag financieel gedekt door een onttrekking uit de reserve nadeel gebouwen. Deze mutatie loopt via 
programma 8. 

Bouwgrondexploitatie 
De administratieve verwerking van het grondbedrijf loopt via dit programma, waardoor zowel aan de lasten- 
als de batenkant afwijkingen ontstaan. Het verschil tussen de primitieve begroting en de begroting na 
begrotingswijziging wordt veroorzaakt doordat de begroting in het lopende jaar aangepast wordt op basis 
van de werkelijke mutaties. 

Het onderdeel bouwgrondexploitatie sluit met een nadelig saldo van € 196.898. Dit betreft complex Snel & 
Polanen. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. 

Budgetreserveringen 
Programma 2 kent geen budgetreserveringen. 

     


