Statusoverzicht Collegeprogramma Samen aan de Slag
Op 23 juni 2011 werd het herzien collegeprogramma 2011-2014 door de raad vastgesteld. Naast
algemene politiek bestuurlijke uitgangspunten werden een aantal concrete activiteiten
geformuleerd. Hieronder in korte samenvatting een statusoverzicht van deze punten, met een
verwijzing naar de pagina in het collegeprogramma (CP) waarin dit punt is opgenomen.
Uitgevoerd
1. Holland-Rijnland: Verankeren lokaal beleid in Focus 2014 (pagina 15 CP)
Status : Uitgevoerd
2. Onderzoek parkeerplaatsen in woonwijken (pagina 17 CP)
Status : Is uitgevoerd en besproken in de raad.
3. Openbaar vervoer (pagina 17 CP).
Status : De busverbinding Langeraar-Nieuwveen-Ter Aar is gerealiseerd.
4. Uitvoering visiedocument ISDR (pagina 23 CP)
Status: Uitgevoerd
5. Volwaardig Wmo-loket in het KCC te Nieuwveen (pagina 25 CP)
Status: Is gerealiseerd
6. Burgerpanel (pagina 26 CP)
Status: Burgerpanel is operationeel
7. Uitvoeringsplan deregulering en regeldruk en lastentoets (2012)
Status: Plan van aanpak is besproken in de raad. Op deel onderwerpen (o.a. subsidiebeleid,
uitstalling, precario bovengronds) is sprake van deregulering. In 2013 verdere uitvoering plan
van aanpak.
Doorlopend (in uitvoering)
1. *prioriteit 2013* Bestemmingsplannen (pagina 13 CP)
ste
Status : Loopt volgens (bijgestelde) planning. Diverse bestemmingsplannen komen in 1 en
de
2 kwartaal 2013 in de raad.
2. Glastuinbouw (pagina 14 en 15 CP)
Status :
a. *prioriteit 2013* Bestemmingsplan glastuinbouw
ste
in 1 kwartaal 2013 in de raad
b. Noordse Buurt; aangepaste visie (anders dan in CP).
c. Nieuw Amstel Oost : Visie is vastgesteld.
Met de raad is discussie over de verdere invulling.
3. Intensivering Ruimte voor Ruimte regeling (pagina 15 CP)
Status: In het bestemmingsplan Glastuinbouw ontstaat extra ruimte voor de Ruimte voor
Ruimte regeling (clusterlocaties).
4. Verbetering voetbalaccommodaties (pagina 4 en 20 CP)
Status : Proces loopt. Nieuwveen, Zevenhoven en Woerdense Verlaat zijn gerealiseerd. In
Noorden in 2013 en Langeraar begin 2014.
5. SWA (visie op werk en inkomen) (pagina 23 CP)
Status: loopt en gedeeltelijke reeds uitgevoerd (in regionale context).
6. Bevorderen gebruik MijnNieuwkoop en Mijnoverheid (pagina 25 CP)
Status: De ontwikkeling van MijnNieuwkoop stagneert in verband met technische
beperkingen. De gemeente levert actief inbreng in Mijnoverheid. De mogelijkheden daarvan
nemen steeds meer toe. Helaas kunnen we niet vaststellen hoeveel inwoners uit Nieuwkoop
daarvan gebruikmaken. Het aantal abonnees op het elektronisch gemeenteblad is in 2012
gestegen van 150 naar 477.
7. Dorpsplannen (pagina 26 CP)
Status : Voor de kernen Nieuwveen, Langeraar en Papenveer, Noorden en Vrouwenakker
zijn dorpsplannen vastgesteld. In Woerdense Verlaat loopt het proces. Ter Aar/Korteraar en
Zevenhoven/Noordeinde worden in 2013 opgestart. Voor de grotere kern Nieuwkoop wordt
bezien hoe invulling gegeven zal worden aan het dorpsplan.
8. Dorpsraden (doelstelling 5 dorpsraden in 2014) (pagina 26 CP)
Status: Op dit moment zijn er drie dorpsraden actief.
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9. Financieel gezonde gemeente (pagina 27 CP)
Status: De begroting 2013-2016 is materieel sluitend en de lasten zijn met niet meer dan de
inflatie gestegen. Op onderdelen (afval) zijn de lasten gedaald.
Nog af te ronden (vaak reeds in uitvoering)
1. *prioriteit 2013* Maatschappelijke Structuurvisie opstellen (pagina 4 en 19 CP)
de
Status : Proces loopt, vaststelling in 2 kwartaal 2012. De maatschappelijke accommodaties
(pagina 19 CP) maken hiervan onderdeel uit.
2. Natuurontwikkeling (pagina 14 CP)
Zienswijze ten aanzien Beheersplan Natura2000
Status: De besluitvorming bij provincie en rijk komen in een afsluitende fase. De gemeente
Nieuwkoop zal nadrukkelijk een zienswijze inbrengen (vast te stellen door de raad)
3. Capaciteit begraafplaatsen (pagina 16)
Status :Er is gestart met de voorbereiding in 2012. In 2013 zullen voorstellen worden
voorgelegd aan de raad.
4. *prioriteit 2013* Afvalbrengstation (pagina 18 CP) en ophalen grof vuil > Besluit in 2013
Status : Er is reeds een eerste voorstel besproken in de gemeenteraad. In 2013 dient een
besluit te vallen vanwege de in 2015 aflopende contracten.
5. Professionalisering beheer sportaccommodaties (pagina 21)
Status : Er is veel energie gestoken in de verbetering voetbalaccommodaties. Dat is ingevuld
via een Beheersstichting. In 2013 wordt gekeken naar de sporthallen en de zwembaden De
resultaten van het rekenkameronderzoek worden hierin betrokken.
6. Uitvoeringsplan deregulering en regeldruk en lastentoets (2012)
Status: Op deel onderwerpen (o.a. subsidiebeleid, uitstalling, precario bovengronds) is sprake
van deregulering. In 2013 verdere uitvoering plan van aanpak: o.a. regeldruk en lastentoets
voor nieuw beleid en resultaten onderzoek Bewijs van Goede dienst.
Niet uitvoeren (gewijzigde prioriteit)
1. Uitvoeren van uitwerking Structuurvisie 2020
Status : Dit wordt op een andere wijze ingevuld. De Structuurvisie 2040 en de daaraan
verbonden sleutelprojecten worden uitgevoerd.
2. Prestatieafspraken met de woningcorporaties (pagina 13 CP)
Status : Geen voortgang. Door de problemen bij Vestia en WSN geen mogelijkheden om tot
prestatieafspraken te komen. Beide corporaties geven aan niet in een positie te zijn om deze
afspraken te maken.
3. Bedrijventerreinen (pagina 16 CP)
Status : Herstructurering bedrijventerreinen. Mede gelet op de economische omstandigheden
is hiervoor op dit moment weinig belangstelling vanuit de ondernemers. Uitgangspunt is
draagvlak bij de betrokken ondernemers.
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Projecten
In het collegeprogramma was een planning van de projecten opgenomen. Deze planning was van
mei 2011.Binnen een aantal projecten is sprake van aanpassing van de planning. De raad wordt
door middel van de grondexploitaties en tussentijdse presentaties geïnformeerd.
Het financieel belang dat samenhangt met de voortgang van de woningbouwprojecten is zeer
groot. Iedere vertraging betekent extra rentekosten. De resultaten komen daarmee nog verder
onder druk te staan. Het ook daadwerkelijk gaan verwerven van inkomsten is een zeer
belangrijke prioriteit in 2013. Gelet op de crisis in de woningmarkt wordt dit een zware opgave.
Toelichting tabel.
Bijgaand een geactualiseerde tabel. De planhorizon is 2020. Vanaf 2017 is de planning niet
weergegeven. Tussen nu en 2016 zullen zich nog vele ontwikkelingen voordoen. Om ook voor
2017 en verder een planning weer te geven is niet functioneel. Een deel van de projecten zal
mogelijk ook na 2020 nog doorlopen.
Gebruikte symbolen
 = voorbereidingsfase (planvorming, bestemmingsplan etc.)
 = uitvoering (uitgifte gronden, aanleg infrastructuur etc)
 = afsluiting van het project
? = onzekerheid of het project ook gerealiseerd kan worden
Indien het tijdvak leeg is, is er geen sprake van activiteiten. Ieder jaar staat voor 2 tijdsblokken
van 6 maanden. Een  in het tweede deel van een jaar houdt in dat de planning is dat in dat jaar
alle woningen zijn gerealiseerd en het project kan worden afgesloten
Afkorting bij het begin van de naam van de projecten:
GZ
=
grondexploitatie
SLP
=
sleutelproject
part
=
particuliere ontwikkeling
SPO =
verbetering sportaccommodaties
No Project
Woningbouw
01
GZ02 Vaartsche Nieuwkoop
02
GZ03 Damstaete Langeraar
03
GZ05 Ter Aar Vernieuwd Verbonden
05
GZ09 Vrouwenakker
07
GZ13 Buytewech Oost Fase 2 Nieuwkoop
08
GZ14 Elleboogvaart Nieuwkoop
09
GZ15 Gemeentehuis Zevenhoven
10
GZ16 Zuidhoek Nieuwkoop
12
*GZ18 Langeraar Oost woningbouw Altior
de
13
GZ19 Dorpcentrum 3 fase Nieuwkoop
14
GZ24 Verkerklocatie Ter Aar
15
SLP1 Ter Aar West
16
SLP2 Buytewech noord Nieuwkoop
17
SLP3 Langeraar Noordwest
19
SLP4 De Verwondering Nieuwveen
20
SLP5 Land van Koppen Noorden
21
Ter Aar Zuid Oost
Bedrijvigheid
26
SPL7 Noordse buurt aankopen
SPL7 NB bestemmingsplan/ herinrichten
27
GZ26 Schoterhoek II (bedrijven)
28
** part Nieuw Amstel Oost (glastuinbouw)
Zorg
30
** part Wozozo Nieuwveen
Sportvoorzieningen
32
SPO1 Nieuw complex Altior Langeraar
33
SPO2 Verbetering diverse complexen
34
SPO3 Verbetering TAVV (zie 03)
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** Van deze particuliere projecten is geen planning opgenomen, omdat de gemeente daar niet in
kan sturen. Het is aan de initiatiefnemer om de procedures op gang te brengen.
Voor de WoZoZo Nieuwveen bestaan heel concrete plannen, maar het is aan de initiatiefnemer
om het project ook daadwerkelijk te reasliseren.
Voor Nieuw Amstel Oost zijn er nog geen initiatiefnemers (ontwikkelaars).
De overige particuliere projecten zijn niet in deze planning opgenomen. Een voorbeeld hiervan is
de Voorwegzone in Noorden. De gemeente heeft hierin een publieke rol. Het is aan de eigenaren
om met elkaar invulling te geven aan dit project, waarbij gemeente en provincie (in verband met
aanpassing van de contour) de publieke randvoorwaarden stellen.

Samenvatting
Een zeer groot deel van de punten genoemd in het collegeprogramma zijn uitgevoerd of actief in
uitvoering. De punten in uitvoering en nog uit te voeren punten vragen een grote inspanning in
2013, zowel van de raad, het college en de organisatie. Nadrukkelijk moeten daarbij de
bestemmingsplannen worden genoemd. De inzet blijft om alle bestemmingsplannen voor 1 juli
2013 te actualiseren. Ook worden bestemmingsplannen voor de nieuw te ontwikkelen gebieden
aangeboden in de loop van 2013.
De belangrijkste prioriteiten zijn:
1. Voortgang projecten
2. Bestemmingsplannen
3. Maatschappelijke Structuurvisie
4. Afvalbrengstation
5. Financieel gezonde gemeente (doorlopende prioriteit)
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