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1. Inleiding 
 
Op basis van het (meerjaren)projectplan wordt jaarlijks een projectjaarplan opgesteld. Het jaarplan 
wordt via de regiegroep Defensie-eiland door de directie vastgesteld en maakt deel uit van het 
afdelingsplan Ruimte.  
Op basis van het jaarplan worden door het college van B&W de benodigde financiële middelen 
beschikbaar gesteld aan de projectleiding.  
Periodiek wordt met voortgangsrapporten verantwoording afgelegd door de projectleiding aan de 
regiegroep Defensie-eiland, die vervolgens ter informatie aan college van B&W en raadscommissie 
worden toegezonden.  
Met Planning en Control is vanwege de budgetcyclus het volgende schema afgesproken: 
 
 1e voortgangsrapportage 2e voortgangsrapportage 3e voortgangsrapportage 
Aanleveren 3e week maart 4e week september 4e week januari 
Inhoud  januari + februari maart t/m augustus september t/m december 
    
 
Deze voortgangsrapportage gaat over de periode januari - februari 2012.  
 
 

2. Projectdoelen 2012 en voortgang januari-februari 
 
Projectjaarplan 2012 
 
In het projectjaarplan 2012 zijn de te behalen projectresultaten bepaald en op basis daarvan is een 
raming gemaakt van alle kosten in 2012. In overleg met de betrokken afdelingen is er een urenraming 
gemaakt voor de te verrichten werkzaamheden. De benodigde capaciteit is toegekend door de 
afdelingshoofden.  
Het projectjaarplan 2012 is in december 2011 behandeld in de regiegroep Defensie-eiland en 
vervolgens in opgenomen in het afdelingsplan van de afdeling Ruimte. 
 
Projectdoelen 
Het initiatief voor de verdere planuitwerking ligt, net als in 2011, in belangrijke mate bij de 
ontwikkelaar. Zo moet de ontwikkelaar in 2012 zorgen voor: 

- integrale uitvoeringsvoorbereiding en vergunningaanvragen; 
- uitvoeren van de saneringsbeschikking voor fase 2; 
- uitwerking van het stedenbouwkundig plan naar woningontwerpen en verkooptekeningen voor 

Defensie-eiland Noord; 
- opstellen van een Inrichtingsplan openbare ruimte voor het noorden en midden van het eiland; 
- ondersteuning van de bestemmingsplanprocedure; 
- slopen en bouwrijp maken; 
- een goede communicatie over alle bovenstaande activiteiten 

Bovenstaande werkzaamheden moet de ontwikkelaar uitvoeren binnen de door de gemeente 
vastgestelde kaders. De formele rol van de gemeente is om te toetsen of de uitwerking binnen deze 
kaders plaatsvindt en daarnaast te zorgen voor de nodige (bestuurlijke) besluitvorming.  
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Doel: Prestatie indicatoren Streefwaarden 2012 
1. Helder financieel kader Jaarlijkse actualisatie GREX op basis van 

grondbieding en fasering en laten vaststellen 
door de gemeenteraad 

April 2012 – college 
Juni 2012 – raad  

2. Planontwikkeling 
Defensie-eiland 
 
(- > de Wasserij CV is 
initiatiefnemer, gemeente 
toetst en adviseert) 

a. Opstellen DO en inrichtingsplan Defensie-
eiland Noord 
b. Indienen bouwaanvraag Defensie-eiland 
Noord 
c. Start verkoop 
d. Start bouw (bij voldoende verkoop) 

a. Februari gereed 
 
b. Augustus 
 
d. Maart 
e. Oktober 

 
3. Planologisch kader a. Ontwerp bestemmingsplan in College 

b. Ter inzage legging (zienswijzen) 
c. Bestemmingsplan vastgesteld 

a. Januari  
b. Februari- maart 
c. Mei 2012 

4. Sanering 
 
(- > de Wasserij CV is 
initiatiefnemer, gemeente 
toetst en adviseert) 

a. Start sanering mobiele/immobiele 
verontreiniging en oliespots 
b. Start in situ sanering (duur: 4 jaar) 
 

a. April 
 
b. Juni 2012  

5. Promotie 
/communicatie 

a. Organiseren informatieavonden 
b. Bewoners informeren. 

a. 2-maandelijks 
b. voortdurend 

6. Risicoanalyse Opstellen/actualiseren risicoanalyse Maart 
 

 
 
Ad 2: Stedenbouwkundig Plan 
Volgens een (reeds aangepaste) planning zou het Stedenbouwkundig Plan voor het Defensie eiland  
in september 2011 gereed moeten zijn. Naar aanleiding van marktconsultaties en het doorrekenen 
van de bouwkosten van de gebouwen wordt het plan door De Wasserij CV steeds opnieuw bijgesteld 
en aangepast.  
De definitieve versie wordt naar verwachting in maart 2012 ter goedkeuring aan het College van 
burgemeester en wethouders voorgelegd. De raad zal worden geïnformeerd over dit 
Stedenbouwkundig Plan. 
 
Ad 3: Planologie 
Van 13 oktober tot 9 november 2011 heeft een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. 
Omdat de ontwikkeltijd van het Defensie eiland ongeveer 6 jaar zal duren, is er voor gekozen om een 
flexibel bestemmingsplan op te stellen. Zeker voor de plandelen Midden en Zuid, die pas over enige 
jaren worden ontworpen en gebouwd is geprobeerd om ruimte voor verandering in het 
bestemmingsplan op te nemen.  
Pas als het Stedenbouwkundig Plan gereed is en vastgesteld door het college van b en w, kan het 
Ontwerp Bestemmingsplan definitief worden gemaakt. Immers, de onderzoeken naar geluid, 
luchtkwaliteit en externe veiligheid moeten worden uitgevoerd met het Stedenbouwkundig Plan als 
basismodel. Naar verwachting wordt eind maart het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.  
Voor 1 april aanstaande (de ingangsdatum voor het nieuwe Bouwbesluit) wordt een 
Omgevingsvergunning voor het noordelijk deel van het Defensie eiland ingediend. De behandeling 
hiervan wordt dan aangehouden tot het nieuwe bestemmingsplan door de Raad is vastgesteld.   
Op 6 februari is de sloopvergunning voor een groot deel van de opstallen op het Defensie eiland 
verleend. De sloop zal 29 maart starten. 
 
Ad 4: Sanering 
In januari 2012 is de saneringsbeschikking en de Waterwetvergunning ten behoeve van de sanering 
verleend. In februari zijn er extra peilbuizen op het Defensie eiland aangebracht en in april wordt 
gestart met de bouw van de saneringsinstallaties en de aankoop en opslag van de benodigde 
chemicaliën. Hiermee verloopt de voorbereiding van de sanering volgens planning en zou er 1 juni 
2012 gestart kunnen worden met de in situ sanering. 
 
N.B. In 2008 heeft de Provincie Utrecht een “beschikking ernst en spoedeisendheid”afgegeven aan 

de gemeente Woerden. In deze beschikking wordt de gemeente gesommeerd om uiterlijk 4 
juni 2012 te starten met de sanering. De sanering wordt uitgevoerd door de ontwikkelaar. 
Echter, er is afgesproken dat zij pas beginnen met saneren als er een vastgesteld 



Voortgangsrapportage Defensie-eiland januari-februari 2011 pagina 4 van 4  

bestemmingsplan is voor het eiland. Door de vertragingen welke zijn ontstaan in dit najaar met 
het Stedenbouwkundig Plan, is het zeer waarschijnlijk dat de planning om het 
bestemmingsplan nog in mei 2012 door de Raad te laten vaststellen niet wordt gehaald. In het 
voorjaar van 2012 zullen over deze vertraging en de mogelijke gevolgen daarvan gesprekken 
worden gevoerd met de ontwikkelaar en met de Provincie Utrecht. 

 
 
3. Samenvatting voortgangsrapportage januari-februari 2012 
 
De planontwikkeling, en daarmee ook het bestemmingsplan en communicatietraject, hebben enige 
maanden vertraging opgelopen. Toch is er wel degelijk enige voortgang geboekt. 
In het voorjaar van 2012 wordt het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegd. 
Op 29 maart start de sloop van de opstallen van het eiland. De beschikkingen en vergunningen voor 
de sanering zijn allemaal tijdig afgegeven door Bevoegd Gezag en de voorbereiding van de saneirng 
is in volle gang.  Echter, de nu ontstane vertraging in de bestemmingsplanprocedure kan directe 
gevolgen hebben voor de start van de sanering, die gepland staat op 4 juni 2012. 
 
 
 
 


