
Taskforce IBOR scenario’s 
 
 
Vooraf:  Aanpassing in tabellen  
 
Doorrekening van de benodigde investeringen naar de jaarlijkse kapitaallasten exploitatiekosten  in de 
begroting heeft geleid tot een aanpassing van de tabellen in de scenario’s zoals deze zijn 
gepresenteerd op 26 maart 2018 aan de raad.  Het investeringsniveau en exploitatie  van 13 miljoen 
in de huidige situatie, 15 miljoen in het minimaal plus scenario en 20,5 miljoen in het plus scenario 
blijven ongewijzigd. Het gaat uitsluitend om de doorvertaling naar de jaarlijkse kapitaallasten en 
exploitatiekosten die zijn aangepast. Deze revisie heeft ook geleid tot aanpassing van Hoofdstuk 7 
van het hoofddocument “Taskforces: Keuzes voor de toekomst” (online beschikbaar). 
  
In de begroting staan kapitaallasten en geen investeringsbedragen. Investeringsbedragen zijn de 
bedragen die IBOR uitgeeft om de grotere reconstructies en vervangingen in de openbare ruimte te 
kunnen betalen (bijvoorbeeld de reconstructie van een straat). De rente en aflossing gerelateerd aan 
deze investeringsbedragen zijn de kapitaallasten. De gemeente doet ieder jaar meerdere 
investeringen en gaat de komende jaren dus een veelvoud van leningen aan. Door het aangaan van 
leningen stijgen de totale kapitaallasten totdat de eerste leningen zijn afgelost.. De hoogte van 
kapitaallasten op de begroting zijn op den duur hoger dan het jaarlijks benodigde investeringsbedrag. 

1 Inleiding 
 

Voor u ligt de uitwerking van de taskforce IBOR. In januari 2018 is er een presentatie gegeven aan de 
raad waarin is uiteengezet wat er op dit moment in de begroting aanwezig is aan exploitatiegeld en 
investeringsgeld voor de openbare ruimte. Tijdens deze presentatie is aangegeven dat de gemeente 
voor vervangingsinvesteringen niet genoeg middelen structureel in de begroting heeft staan. Het 
vergelijk is toen gemaakt met een auto. We hebben wel geld voor het onderhoud aan de auto en soms 
is dat onderhoud onnodig duur, maar we hebben niet gespaard voor een nieuwe auto. 
 
In onze gemeente ligt in de openbare ruimte voor meer dan 1 miljard euro aan asset (objecten) in de 
vorm van bomen, bruggen wegen, duikers etc. De gemeenteraad heeft aangegeven dat zijn deze 
asset graag op een B niveau willen onderhouden.  
Tijdens de presentatie in januari is aangegeven dat alle asset aanhouden en op een kwaliteitsniveau 
B onderhouden en de daarbij behorende vervangingsinvesteringen doen zeer kostbaar is. De getallen 
die zijn gebruikt voor deze berekeningen zijn cijfers van de CROW, eigen inspectierapporten en 
ervaringen met de kosten van eerder uitgevoerd en vergelijkbaar werk. Daarnaast is er een second 
opinion geweest op onze getallen door het ingenieursbureau Sweco. 
De beheerders zijn aan het werk gegaan met de beheerplannen en zijn hebben een plan gemaakt, 
waardoor Woerden er mooi uit ziet, het kwaliteitsniveau B voor het grootste gedeelte behouden blijft 
en er 1 miljoen structureel minder nodig is dan wanneer we alle asset aanhouden en dit alleen maar 
vervangen zonder er op een slimme manier naar te kijken. 
Aan u is toen gepresenteerd dat de beheerders de volgende knoppen hebben gebruikt om aan te 
draaien. 
 

Grijs: Beheren op kwaliteit B en C 

Grijs: Reduceren Areaal 

Grijs: Bodemdaling bestendig ophogen 

Groen: Aantal bomen 

Groen: Samenstelling Beplanting 

Groen verhouding Lang gras/ Kort gras 

Blauw: Kunstwerken 

Blauw: Oevers 

Blauw: Baggeren 

Geel: Armaturen en masten 

Bruin 

Spelen 
 



 
Zoals beloofd is daar later spelen aan toegevoegd in de bijgevoegde Excel sheet. 
Maar voor we u meenemen in de scenario’s nemen we u even kort mee in de huidige begroting. 

2 Het huidige niveau van investeringen en exploitatie  (13 miljoen) 
 
Het huidige niveau van investeringen en exploitatie komt overeen met ongeveer € 8,5 miljoen aan 
exploitatie en kapitaallasten in de begroting.   
In de presentatie in januari is aan u beeldend weergegeven hoe Woerden er uitziet over 10 jaar als we 
doorgaan met dit structurele budget voor exploitatie en vervangingen. De hoeveelheid assets buiten 
kan niet allemaal worden vervangen met dit budget. Met dit budget zullen er keuzes moeten worden 
gemaakt welke soort objecten niet meer worden vervangen en van welk areaal we in de toekomst 
afscheid moeten nemen. Zo zal de kwaliteit van de wegen slechter worden en voor een deel D niveau 
worden, hierdoor kan het zijn dat in de toekomst wegen afgesloten moeten worden. Het aantal bomen 
zal terug vallen naar 15.000 stuks. Er zal minder kort gras zijn en meer lang gras. Bruggetjes worden 
verwijderd en een deel van de schoeiingen komt in verval. Hierdoor kan de veiligheid op sommige 
wegen (zoals de Barwoutwaarder) in de komende 10 jaar niet meer worden gegarandeerd. De 
grootste kostenpost in de ibor begroting is wegen.  
Verder staat er voor wegen 1,5 miljoen aan investeringen in de planning. Om onze wegen in de 
toekomst op het wettelijk minimum van C niveau te onderhouden is er structureel 6,2 miljoen euro 
nodig aan investeringen en 950.000,- aan exploitatie budget. Qua investeringen een verschil van 4,7 
miljoen met de huidige niveau van 13 miljoen. Met nog eens 600.000,- extra exploitatie kan de B/C 
kwaliteit uit het plus scenario worden uitgevoerd. 
Een minimum bedrag voor vervangingsinvesteringen is noodzakelijk om de wegenstructuur in onze 
gemeente in stand te kunnen blijven houden. Alleen bij het opheffen van wegen, dat betekent geen 
geld meer voor vervangingen, kan dit bedrag naar beneden. Dit betekent dan wel dat in de toekomst 
het niet zeker is of het huidige wegennet van 297km weg in Woerden gehandhaafd kan blijven.   
 
Huidig scenario (LET OP! Exploitatie + Kapitaallasten) 
 

 

Tabel IBOR huidig scenario (exploitatie) 2019 2020 2021 2022 2023

Grijs: Beheren op kwaliteit B en C 1.892.369 1.892.369 1.892.369 1.892.369 1.892.369

Grijs: Reduceren Areaal

Grijs: Bodemdaling bestendig ophogen

Groen: Aantal bomen 552.994 552.994 552.994 552.994 552.994

Groen:Samenstelling Beplanting 940.965 940.965 940.965 940.965 940.965

Groen verhouding Lang gras/ Kort gras 562.385 562.385 562.385 562.385 562.385

Blauw: Kunstwerken 405.750 405.750 405.750 405.750 405.750

Blauw: Oevers 286.180 286.180 286.180 286.180 286.180

Blauw: Baggeren 582.482 582.482 582.482 582.482 582.482

Geel: Armaturen en masten 657.636 657.636 657.636 657.636 657.636

Bruin 2.573.000 2.573.000 2.573.000 2.573.000 2.573.000

Spelen 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000

Totaal exploitatie 8.589.761 8.589.761 8.589.761 8.589.761 8.589.761

herzien

Tabel IBOR huidig scenario (kapitaallasten) 2019 2020 2021 2022 2023

Grijs: Beheren op kwaliteit B en C 108.500 215.140 319.920 422.840

Grijs: Reduceren Areaal

Grijs: Bodemdaling bestendig ophogen

Groen: Aantal bomen 21.000 41.730 62.190 82.380

Groen:Samenstelling Beplanting

Groen verhouding Lang gras/ Kort gras

Blauw: Kunstwerken 35.000 69.550 103.650 137.300

Blauw: Oevers

Blauw: Baggeren

Geel: Armaturen en masten

Bruin 158.550 315.062 469.535 621.969

Spelen 10.500 20.865 31.095 41.190

Totaal kapitaallasten 0 333.550 662.347 986.390 1.305.679

Huidig scenario exploitatie en kapitaallasten 8.589.761 8.923.311 9.252.108 9.576.151 9.895.440



 
 

3 Het minimaal plus scenario (15 miljoen) 
 
Het bedrag van 15 miljoen in het minimaal plus scenario betekent voor de begroting dat het bedrag 
aan exploitatie en kapitaallasten in 2019 sterk daalt en in de daaropvolgende jaren stijgt. In 2023 is 
nog steeds een afname zichtbaar ten opzichte van de huidige bedrag in de begroting maar het bedrag 
zal doorstijgen na 2023.  
 
In het minimaal plus scenario wordt uitgegaan van het wettelijk minimum aan onderhoud. Hierbij is 
gekeken naar bezuinigingen in de openbare ruimte die duurzaam onderhoud van de openbare ruimte 
niet in de weg staan. Er is gedraaid aan de knoppen die een bezuiniging opleveren, maar ook zijn 
posten opgenomen die niet goed in de begroting zijn opgenomen zoals wegen (dat is in de vorige 
paragraaf al aangegeven). In de Excel ziet u per knop waar deze op is ingesteld en welk bedrag dit 
oplevert. 
Dit scenario is een vrij schraal scenario. Alle wegen op c niveau, een monotoon groen beeld, 5000 
bomen en een reductie aan vaste bruggen met 50%. In de tabel ziet u in het groen de besparingen en 
in het rood de toevoegingen om wel een duurzame begroting voor te kunnen leggen. U ziet hier ook 
terug dat wegen niet goed in de begroting zat en dat deze kosten post zo hoog is dat overige 
besparingen deze hiaat in de begroting niet kunnen opvangen, waardoor er geen duurzaam min 
scenario zou kunnen worden geschetst. 
 
Minimaalplus scenario (LET OP! Exploitatie + Kapitaallasten) 
 

 
 
 
 

Tabel IBOR minimaalplus scenario (exploitatie) 2019 2020 2021 2022 2023

Grijs: Beheren op kwaliteit B en C 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000

Grijs: Reduceren Areaal

Grijs: Bodemdaling bestendig ophogen

Groen: Aantal bomen 412.994 412.994 412.994 412.994 412.994

Groen:Samenstelling Beplanting 40.965 40.965 40.965 40.965 40.965

Groen verhouding Lang gras/ Kort gras 262.385 262.385 262.385 262.385 262.385

Blauw: Kunstwerken 365.750 365.750 365.750 365.750 365.750

Blauw: Oevers 31.180 31.180 31.180 31.180 31.180

Blauw: Baggeren 642.482 642.482 642.482 642.482 642.482

Geel: Armaturen en masten 657.636 657.636 657.636 657.636 657.636

Bruin 2.573.000 2.573.000 2.573.000 2.573.000 2.573.000

Spelen

Totaal exploitatie 5.936.392 5.936.392 5.936.392 5.936.392 5.936.392

Tabel IBOR minimaalplus scenario (kapitaallasten) 2019 2020 2021 2022 2023

Grijs: Beheren op kwaliteit B en C 434.000 860.560 1.279.680 1.691.360

Grijs: Reduceren Areaal

Grijs: Bodemdaling bestendig ophogen

Groen: Aantal bomen 3.703 7.359 10.967 14.527

Groen:Samenstelling Beplanting

Groen verhouding Lang gras/ Kort gras

Blauw: Kunstwerken 19.600 38.948 58.044 76.888

Blauw: Oevers 31.500 62.595 93.285 123.570

Blauw: Baggeren

Geel: Armaturen en masten

Bruin 158.550 315.062 469.535 621.969

Spelen

Totaal kapitaallasten 0 647.353 1.284.523 1.911.510 2.528.314

Minimaalplus scenario exploitatie en kapitaallasten 5.936.392 6.583.745 7.220.915 7.847.902 8.464.706



4 Het plus scenario (20,5 miljoen)  
 
Het bedrag van 20,5 miljoen aan investeringen en exploitatie in het plus scenario komt overeen met 
een verhoging van ruim € 300.000 in 2019 tot bijna € 2,3 miljoen in 2013 aan exploitatiekosten en 
kapitaallasten in de begroting. Dit bedrag neemt jaarlijks toe ook na 2013.   
 
In dit scenario is aan de knoppen gedraaid zoals aan u is voorgesteld tijdens de presentatie van 
januari. Hierbij is nagedacht over het weghalen van schoeiingen in wijken als molenvliet, gaan we 
naar een iets andere verhouding van lang en kort gras die de ecologie ten goede komt. We gaan naar 
27.500 kwalitatief goede bomen en we kunnen dit aantal handhaven. De wegen zullen duurzaam 
worden opgehoogd en tevens zullen we versneld gaan verduurzamen op ons lichtmastareaal. 
In dit scenario wordt niet iets extra’s gevraagd, immers nemen we al afscheid van areaal. In dit 
scenario zitten alle exploitatiegelden en investeringen voor de openbare ruimte goed in de begroting 
en kunnen we woerden tot in de eeuwigheid cyclisch beheren en de vervangingsinvesteringen doen 
zodra dat nodig is.  
 
Plus scenario (LET OP! Exploitatie + Kapitaallasten) 
 

 
  

Tabel IBOR plus scenario (exploitatie) 2019 2020 2021 2022 2023

Grijs: Beheren op kwaliteit B en C 1.591.889 1.591.889 1.591.889 1.591.889 1.591.889

Grijs: Reduceren Areaal

Grijs: Bodemdaling bestendig ophogen

Groen: Aantal bomen 361.350 361.350 361.350 361.350 361.350

Groen:Samenstelling Beplanting 1.483.463 1.483.463 1.483.463 1.483.463 1.483.463

Groen verhouding Lang gras/ Kort gras 542.880 542.880 542.880 542.880 542.880

Blauw: Kunstwerken 827.531 827.531 827.531 827.531 827.531

Blauw: Oevers 159.313 159.313 159.313 159.313 159.313

Blauw: Baggeren 647.000 647.000 647.000 647.000 647.000

Geel: Armaturen en masten 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Bruin 2.573.000 2.573.000 2.573.000 2.573.000 2.573.000

Spelen 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000

Totaal exploitatie 8.922.426 8.922.426 8.922.426 8.922.426 8.922.426

Tabel IBOR plus scenario (kapitaallasten) 2019 2020 2021 2022 2023

Grijs: Beheren op kwaliteit B en C 435.072 862.685 1.282.840 1.695.537

Grijs: Reduceren Areaal

Grijs: Bodemdaling bestendig ophogen

Groen: Aantal bomen 62.996 125.181 186.557 247.123

Groen:Samenstelling Beplanting

Groen verhouding Lang gras/ Kort gras

Blauw: Kunstwerken 53.884 107.076 159.575 211.381

Blauw: Oevers 77.012 153.034 228.066 302.108

Blauw: Baggeren

Geel: Armaturen en masten 22.400 44.512 66.336 87.872

Bruin 158.550 315.062 469.535 621.969

Spelen 21.000 41.730 62.190 82.380

Totaal kapitaallasten 0 830.914 1.649.281 2.455.099 3.248.370

Plus scenario exploitatie en kapitaallasten 8.922.426 9.753.340 10.571.707 11.377.525 12.170.796



5 Consequenties begroting  
 
 
Verschil scenario’s t.o.v. huidig scenario (LET OP! Exploitatie + Kapitaallasten) 

 
 
Kanttekeningen 

 In deze berekeningen hebben wij het over exploitatiekosten en kapitaallasten. Voorheen zijn 
exploitatiekosten en investeringsbedragen getoond. Kapitaallasten dat zijn aflossing + rente 
(de hypotheeklasten) van de gemeente. Investeringsbedragen zijn de kosten voor de aanleg, 
ofwel de kosten van de aankoop van het huis. 

 In de huidige berekeningen gaan we er vanuit dat alle investeringen voor huidig budget uit 
2019 gelijk blijven in 2020, 2021, 2022 en 2023. 

 Kapitaallasten nemen in alle scenario’s toe.  

Huidig scenario 2019 2020 2021 2022 2023

Huidig scenario exploitatie en kapitaallasten 8.589.761   8.923.311   9.252.108    9.576.151    9.895.440    

Plus scenario 2019 2020 2021 2022 2023

Plus scenario exploitatie en kapitaallasten 8.922.426   9.753.340   10.571.707 11.377.525 12.170.796 

t.o.v. huidig scenario 332.665       830.029       1.319.599    1.801.375    2.275.356    

Minimaalplus scenario 2.019           2.020           2.021            2.022            2.023            

Minimaalplus scenario exploitatie en kapitaallasten 5.936.392   6.583.745   7.220.915    7.847.902    8.464.706    

t.o.v. huidig scenario -2.653.369 -2.339.566 -2.031.192  -1.728.248  -1.430.734  


