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Geachte mevrouw Pluimers, 
 
In uw brief van 23 augustus 2019 stelt uw fractie op basis van artikel 42 van de organi-
satieverordening schriftelijke vragen over het proces en de inhoud van de vergroening 
van Voorthuizen. In deze brief leest u onze antwoorden. 
 
Algemeen 
In Voorthuizen spelen diverse ontwikkelingen die in de vragen die u stelt aan elkaar 
worden gerelateerd. Voor de duidelijkheid hechten wij er waarde aan om u enige ach-
tergrond informatie aan te reiken ter duiding van de relatie tussen het Programma 
Voorthuizen Centrum en het Plan van aanpak voor de groene slinger. 
 
Het programma Voorthuizen Centrum: 
Het programma heeft betrekking op het centrumgebied van Voorthuizen en is bedoeld 
als “spoorboekje” om een aantal opgaven (verkeerskundig, economisch, ruimtelijk en 
groen) integraal op te pakken. Het programma is in concept gereed en zal volgens 
planning in september worden vastgesteld door ons college. Centraal in het program-
ma staat het opstellen van een nieuwe centrumvisie van waaruit wij samen met “Voort-
huizen” de opgaven destilleren die vertaald kunnen worden in een nieuw ontwerp voor 
het centrumgebied. 
 
Plan van aanpak groene slinger: 
Parallel aan het programma loopt de uitwerking van de groene slinger. De groene slin-
ger heeft betrekking op heel Voorthuizen en beslaat daarmee dus een groter gebied 
dan alleen het centrum. Als uitwerking van de tijdens de behandeling van de kadernota  
aangenomen motie over dit onderwerp wordt er op dit moment een plan van aanpak 
opgesteld voor de uitvoering van de groene slinger. Ook hierover willen wij in septem-
ber een besluit nemen. 
 
Vraag 1. Is het college het met ons eens dat Voorthuizen al veel te lang wacht op ver-
groening? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: De vergroening van Voorthuizen vloeit voort uit de door Voorthuizen opge-
stelde Dorpsvisie. De visie beschrijft een aantal ontwikkelingen dat bijdraagt aan het 
versterken van Voorthuizen als fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren. Wij 
waarderen de inzet van iedereen die bij het opstellen van deze visie betrokken is ge-
weest en zien uit naar het met elkaar uitvoering geven van deze visie.  
Als uitwerking van de Dorpsvisie is een werkgroep aan de slag gegaan en is een plan 
gemaakt om Voorthuizen te vergroenen; de zogenoemde groene slinger is daarvan 
een representant. 
Wij hebben Plaatselijk Belang Voorthuizen gevraagd om met betrekking tot het ver-
groenen van het dorp Voorthuizen in het algemeen en de groene slinger in het bijzon-
der met een uitgewerkter plan te komen. Dat zouden wij vervolgens kunnen uitwerken 
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in een concreet plan van aanpak en een voorstel voor de bekostiging waarna de voor-
bereidingen voor de uitvoering gestart kunnen worden. 
Wij ontvingen op 22 augustus 2019 dit uitgewerkte plan. Dat is op dezelfde dag dat in 
de Barneveldse Krant melding werd gemaakt over de voortgang van dit dossier. Wij 
zijn, nu wij dit plan hebben ontvangen, actief aan de slag om, samen met “Voorthuizen” 
vervolgstappen voor te bereiden en zullen u en de raad daarover nadrukkelijk op de 
hoogte houden. 
 
Vraag 2. Hoe kan het dat het college zegt de uitvoer “medio 2020” te verwachten? Op 
basis waarvan? 

 
Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1. Het plan wordt bekeken en vertaald naar een 
uitvoeringsplan. Overigens is het zo dat de vergroening van Voorthuizen gefaseerd zal 
plaatsvinden. Daarbij komt dat reeds op diverse plekken (Holzenbosch aantakking 
potentiele verbindingen op groene slinger (gepland 2020), groenstructuur Blankens-
goed, aanvullen groenstructuur Apeldoornsestraat bij rondweg) een start is gemaakt 
met de vergroening van Voorthuizen. Wij zullen u in september informeren over het 
door ons voorgestelde plan van aanpak voor de uitwerking van de groene slinger. 
 
Vraag 3. Hoe kan het zijn dat het college nu al zegt dat, twee maanden na de aange-
nomen motie, het nog wel een jaar (nu tot “medio 2020”) kan duren? 
 
Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1.  
 
Vraag 4. Hoe kan het zijn dat wij als raad door het college niet actief hiervan in kennis 
zijn gesteld? 
 
Antwoord: Wij hebben het uitgewerkte groenplan recent ontvangen. Nadat wij het plan 
van aanpak hebben opgesteld, informeren wij u. 
 
Vraag 5. Hoe kan het zijn dat Plaatselijk Belang Voorthuizen en de Ondernemersver-
eniging Voorthuizen de kennelijke beloofde terugkoppeling niet hebben gehad? 
 
Antwoord: In het artikel in de Barneveldse Krant worden diverse ontwikkelingen door 
elkaar gehaald. Wij zijn met Plaatselijk Belang en de Ondernemersvereniging Voorthui-
zen in overleg over het opstellen van een programma voor de aanpak van het cen-
trumgebied van Voorthuizen. Doel van dit programma is om een aantal vraagstukken 
die spelen in het centrum van Voorthuizen, waaronder de vergroening van het cen-
trumgebied, op een integrale manier te benaderen. Over dit programma hebben wij de 
afspraak gemaakt dat wij dit in september zullen presenteren aan Plaatselijk Belang en 
de Ondernemersvereniging Voorthuizen. Plaatselijk Belang en de ondernemersvereni-
ging zijn begin juli geïnformeerd over de inhoud van het concept-programma en in staat 
gesteld om daarop te reageren.  
Daarnaast is de ontwikkeling van de groene slinger aan de orde. De groene slinger 
beslaat een groter gebied dan alleen het centrumgebied. Voor de groene slinger wordt 
op dit moment een plan van aanpak gemaakt, waarover wij in september met Plaatse-
lijk Belang in contact zullen treden. Daarna zullen wij u informeren over het plan van 
aanpak. 

 
Vraag 6. Op welke wijze wil het college uitvoering geven aan de genoemde en aange-
nomen motie? 
 
Antwoord: Wij bekijken, nu wij het plan in ons bezit hebben, hoe dit plan kan worden 
uitgevoerd. Wij zullen u in september informeren over de door ons voorgestane gefa-
seerde uitvoering van de groene slinger. Wij geven met deze aanpak uitvoering aan de 
door de gemeenteraad aangenomen motie. 
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Vraag 7. Lokaal Belang heeft dit college een paar keer horen zeggen dat voorstellen 
integraal moeten worden opgenomen in iets anders. Op deze wijze lopen goede en 
concrete plannen onnodig vertraging op. Mogen wij ervan uitgaan dat dit college ‘ge-
woon’ uitvoer geeft aan de motie en de inhoud ervan niet zal onderbrengen in een om-
vangrijker integraal plan? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 6. 

 
Vraag 8. Is het college bereid ons z.s.m. en actief te informeren over de stand van 
zaken in het proces dat kennelijk anders is dan de motie heeft opgedragen? 
 
Antwoord: Ja. 

 
Vraag 9. Is het college bereid alsnog aan te sturen op de start van de vergroening van 
Voorthuizen uiterlijk eind 2019? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting. 
 
Antwoord: Wij doen ons uiterste best om de uitvoering van het groenplan/de groene 
slinger zo snel mogelijk te concretiseren, maar zoals u hebt gelezen, hebben wij pas 
recent het uitgewerkte plan ontvangen en dat wordt nu eerst op de haalbaarheid ervan 
gecheckt. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de vervolgstappen die worden ge-
zet (zowel ten aanzien van het plan zélf, als de concrete uitvoering ervan). Overigens is 
het zo dat een aantal onderdelen van de groene slinger in voorbereiding is of reeds is 
uitgevoerd. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris burgemeester 


