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PROGRAMMA 4 – BEHEER OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR 

Samenvatting 

Planmatig 
Als regisserende gemeente hebben we ons gericht op het in stand houden van het voorzieningenniveau en 
het uitvoeren van wettelijke taken. Één van die wettelijke taken is de verantwoordelijkheid voor aanleg, 
vervanging en onderhoud van de openbare ruimte. Bezuinigingen op het kwaliteitsniveau van de openbare 
ruimte waren onontkoombaar. 
Om de kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen waarborgen wordt gewerkt naar de afgesproken IBOR 
norm (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Door toepassing van IBOR wordt er planmatig, volgens een 
structureel meerjaren onderhoud- en vervangingsplan gewerkt aan de zichtbare openbare ruimte. In het 
werkplan 2013 is een pilot opgenomen voor een bestek van gevel tot gevel. 
Voor de minder zichtbare openbare ruimte zijn er naast IBOR voor riolering het Gemeentelijk Water- en 
Riolerings Plan (GWP) en voor baggeren het baggerplan.  
In het GWP is de keuze gemaakt dat er wordt ingezet op het scenario “Schoon water en droge voeten” de 
werkzaamheden die voor dit scenario noodzakelijk zijn, zijn opgenomen in de werkplannen voor 2013. 

Bereikbaar 
De bereikbaarheid voor auto’s, fietsen en via het openbaar vervoer van de gemeente heeft veel aandacht. In 
2012 is op basis van het fietsbeleid een aantal maatregelen uitgevoerd. Het betreft een veiliger 
oversteekplaats Oudelandseweg bij de vernieuwde Meanderbrug, het wijzigen van de voorrang voor de 
fietser op de oversteekplaats Cattenbroekerdijk-Steinhagenseweg en op het kruispunt Zegveldse Uitweg-
Rietveld, de aanleg van een doorsteek voor fietsers op de kruising Kievitstraat-Van Helvoortlaan. Voor het 
verwijderen van overbodige fietspaaltjes in fietspaden en voor extra fietsenstallingen bij OV-haltes is 
voorbereidend werk gedaan om deze maatregelen in 2013 uit te kunnen voeren. Andere projecten waaraan 
vele voorbereidingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden zijn de A12 BRAVO-projecten, de ontsluiting 
van het kassengebied Harmelerwaard, de fietsenstallingsvoorzieningen bij het NS-station in combinatie met 
de langzaamverkeersroute via het defensie-eiland naar de binnenstad, en de reconstructieplannen voor de 
Zandwijksingel. Tot slot is voor de stad Woerden parkeerbeleid opgesteld.  

Doelen programma 4 
Alle doelstellingen van dit programma zijn gerealiseerd.
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PROGRAMMA 4  - BEHEER OPENBARE RUIMTE EN 
INFRASTRUCTUUR FINANCIEN 

  Begroting Begroting Rekening Saldo

  primitief na begr.wijz     

  2012 2012 2012   

lasten 20.028.088 26.148.239       26.670.277         -522.038

baten 10.609.711 12.832.189      13.793.862        961.673 

saldo lasten / baten 9.418.377 13.316.050       12.876.415         439.635 

  Begroting Begroting Rekening Saldo

  primitief na begr.wijz     

  2012 2012 2012   

Lasten         
Wegen straten pleinen 5.996.546 12.068.181       13.292.026      -1.223.845

Verkeersmaatregelen 901.565 861.639            820.515           41.124 

Herinrichting Stationsomgeving 0 0              10.912           -10.912

Openbaar vervoer 24.814 24.814              16.288             8.526 

Binnenhavens en waterwegen 50.058 50.058              42.734             7.324 

Waterkering en dergelijke 1.174.741 995.868         1.058.427           -62.559

Natuurbescherming 22.523 10.200              10.822                -622

Openbaar groen 2.941.573 3.021.917         2.859.942         161.975 

Afvalverwijdering en verwerking 4.492.617 4.492.617         4.195.086         297.531 

Riolering 3.594.811 3.744.811         3.519.640         225.171 

Lijkbezorging 828.840 878.134            843.886           34.248 

  20.028.088 26.148.239       26.670.277         -522.038

          

Baten         
Wegen straten pleinen 694.876 2.784.876        3.461.781         676.905 

Verkeersmaatregelen 6.805 6.805               4.900             1.905-

Binnenhavens en waterwegen 29.274 29.274             32.826             3.552 

Waterkering ed 200.000 200.000           339.758         139.758 

Openbaar groen 147.310 147.310           197.174           49.864 

Afvalverwijdering en verwerking 645.196 777.674           757.822           19.852-

Riolering 20.000 20.000             62.733           42.733 

Afvalstoffenheffing 4.873.000 4.873.000        4.901.997           28.997 

Rioolrechten 3.291.750 3.291.750        3.322.281           30.531 

Baten lijkbezorging 701.500 701.500           712.589           11.089 

  10.609.711 12.832.189      13.793.862         961.673 

          
Saldo programma 9.418.377 13.316.050       12.876.415         439.635 

Programma 4 sluit met een voordelig saldo van € 439.635. 

Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een 
bedrag van € 55.000,- over te hevelen naar 2013.  Hierdoor ontstaat een netto voordelig saldo van 
 € 384.635. 

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

Wegen, straten en pleinen 
Per saldo sluit dit product met een nadelig  saldo van €  546.940. 
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De verhoging van de begrote bedagen (verschil primair en na wijziging) wordt veroorzaakt door 
mutaties als gevolg dekkingsplan en 2e bestuursrapportages (BRAVO-projecten).  

Het nadelig resultaat is met name tot stand gekomen door de bijdrage vanuit de reserve IBOR van  € 
411.756 aan het krediet 7.210.02.96 reconstructie verhardingen Clausstraat/Beatrixlaan/Dammolen. In 
de 1e bestuursrapportage 2012 is gemeld dat de overschrijding op betreffend krediet, zal worden 
gedekt uit de reserve openbare ruimte.   
Binnen programma 8 vindt de onttrekking aan de reserve IBOR plaats. Per saldo is er geen effect voor 
het jaarrekeningresultaat 2012. 

Openbaar groen 
Per saldo sluit dit product €  211.839 voordeliger. Onder aftrek van de voorgestelde budgetreservering 
van € 55.000 resteert een voordelig saldo van € 156.839. 

Dit betreft m.n.  lagere directe exploitatiekosten op de producten bomen, beplanting, gras, 
vijvers/singels, afrasteringen en speelplaatsen (€ 121.797). Dit voordeel wordt toegevoegd aan de 
reserve IBOR.  

Storting in reserve IBOR (integraal beheersplan openbare ruimte) 
De onderschrijding/overschrijding op de directe budgetten IBOR wordt jaarlijks gestort dan wel 
onttrokken aan de reserve onderhoud IBOR (in programma 8). Dit jaar zijn de directe budgetten op het 
product wegen, straten, pleinen en openbaar groen met € 232.742 onderschreden en is dit bedrag  in 
de reserve IBOR gestort.  

Afvalverwijdering en –verwerking ( incl. afvalstoffenheffing)  
Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 306.676. 

• Door de temporisering van de reinigingsinvesteringen is er in 2012 een 
eenmalig kapitaallasten voordeel ontstaan     € 42.797   

• Lagere kosten inzameling rest/gft-afval/grofvuil (m.n. lagere kosten vervanging 
containers         € 80.938 

• Lagere kosten verwerking glas       € 38.417 

• Lagere kosten verwerking restafval      € 24.988 

• Lagere kosten inzameling overige afvalstromen afvalbrengstation  € 29.832 

• Hogere baten afvalstoffenheffing      € 28.997 

• Lagere kosten kunststofinzameling      € 54.243 

Riolering 
Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 298.435 

Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door: 
• Temporisering in de uitvoering van rioolinvesteringen waardoor de kapitaallasten €  173.583 

lager uitvallen.  Doordat het uitvoeren van verbetering- en vervangingswerkzaamheden achter 
loopt zijn een aantal  kredieten voor riolering niet (of niet volledig) besteed. 

• De uren doorbelastingen zijn € 21.859 lager uitgevallen. 
• De directe exploitatiekosten (met name onderhoud persriolering en pompen) zijn € 116.180 

hoger uitgevallen. 
• De rioolrechten zijn € 30.531 hoger uitgevallen. 

Budgetreserveringen 
Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2012 hebben plaatsgevonden, wordt 
voorgesteld om € 55.000 over te hevelen naar 2013. 

Aanschaf beheersysteem openbare ruimte    € 55.000 


