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Portefeuillehouder Wethouder De Regt Contactpersoon 
Nils Eekels 
eekels.n@woerden.nl, 0348-428219 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 
1. het bijgevoegde Jaarplan openbare ruimte 2021 (D/21/011373) met bijbehorende administratieve wijzigingen 

IBOR investeringen 2021 (D/21/011424) vast te stellen; 
2. de kapitaalslasten die vrijvallen door de investeringsverschuivingen toe te voegen aan de exploitatie voor Asfalt.  

 

Publiekssamenvatting 

Het uitvoeringsprogramma 2021 voor de vervangings- en groot onderhoudswerken in de openbare ruimte bestaat uit 

het eerder vastgestelde Meerjarenonderhoudsprogramma (MOP) 2021-2023 en voorliggend Jaarplan openbare ruimte 

2021 (jaarplan). Het MOP beschrijft de grote projecten/opgaven waar veelal integraal de functie/inrichting wordt 

heroverwogen en participatie met de omgeving plaatsvindt. Het jaarplan beschrijft het monodisciplinair groot 

onderhoud in de openbare ruimte, waar het uitgangspunt is de bestaande inrichting te handhaven. Het jaarplan als 

gezamenlijk document van alle onderhoudsdisciplines is een nieuwe opzet, als onderdeel van de toegezegde 

verbeterde informatievoorziening voor de inwoners en de raad. 

 

Uit de Strategische Heroriëntatie 2020 (SH) is gebleken dat beheer van de openbare ruimte in zijn huidige 

omvang structureel ruim € 20 miljoen per jaar kost (D/21/011383, pagina 170 scenario Optimum). Dit bedrag is 

exclusief het wegwerken van de huidige achterstanden en exclusief bijzondere grote vervangingen zoals bijvoorbeeld 

een beweegbare brug of een eigen verlichtingsnet. In de SH is besloten is om structureel ca. € 10 miljoen beschikbaar 

te stellen, hiermee komen zowel de exploitatie als investeringsruimte ca. 50% budget tekort en is er geen budget 

voorzien voor het wegwerken van achterstanden en vervangen van genoemde bijzondere objecten. De uitkomst van 

de SH is tevens een verlaging van de investeringsruimte ten opzichte van de bedragen die waren opgenomen in 

begroting 2021-2024. 

 

Als gevolg van de keuze in de SH om de geplande investeringsruimte te verlagen neemt in de komende jaren het 

aandeel integrale reconstructieprojecten af en wordt de aandacht verlegd naar monodisciplinair groot onderhoud en 

vervanging. De gemeente investeert niet langer op basis van uitstraling/kwaliteit en beleidsambities, maar alleen op 

basis van veiligheid. Wanneer de opgave vanuit veiligheid groter is dan het beschikbare budget, wordt aan de hand van 

de in de SH vastgestelde "Ruimtelijk belang rangorde objecten" (D/21/011383, pagina 202) geprioriteerd wat wel en 

wat niet te vernieuwen. Doordat de middelen voor het beheer van de openbare ruimte niet toereikend zijn, zullen 

achterstanden in de openbare ruimte verder oplopen. Op (korte) termijn is de verwachting dat het schuiven tussen 

producten niet meer toereikend is om de veiligheid te waarborgen en zullen conform de rangordetabel objecten 

moeten worden afgesloten of verwijderd. Belangrijk aandachtspunt is dat het afsluiten en/of verwijderen ook 

exploitatiegeld kost, echter is hier ook een tekort en zal dit tot onvermijdbare overschrijdingen leiden. 

 

De uitwerking van de SH is in het jaarplan duidelijk zichtbaar, doordat vanuit veiligheid en de prioritering dit jaar geld 

wordt verschoven van voornamelijk speelplaatsen en groen naar de openbare verlichting en oevers. Bij de openbare 

verlichting zijn de achterstanden én risico's voor de omgeving het grootst (zie ook programmabegroting 2021-2024, 
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pagina 111, risico verlichtingsareaal). 

  

Procedure    

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 9 juni 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 14 juni 

Behandelvoorstel 1. Politieke Avond 17 juni --> raadsvergadering 24 juni 

 

Suggestie gespreksonderwerpen  

1. Wordt door vaststelling van dit jaarplan optimaal invulling gegeven aan beheer van de openbare ruimte op 

basis van ‘veiligheid’? 

2. Het jaarplan openbare ruimte 2021 in het kader van het in de Strategische Heroriëntatie geschetste scenario.  

3. Doorkijk naar de toekomst: verwachting oplopen van achterstanden en benodigde investeringen. 

 

Voorgeschiedenis  

Datum Hyperlinks  

11 juni 2021 Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen Progressief Woerden en D66 ‘Speelgelegenheid 

in Woerden’ 

Op 11 juni 2021 hebben Progressief Woerden en D66 schriftelijke 

vragen gesteld aan het college over speelgelegenheden in Woerden. 

De beantwoording hiervan wordt uiterlijk 11 juli verwacht. 

8 april 2021 Thema-avond 

Motie 

 

Motie ‘afweging openbare ruimte vanuit breed perspectief’ 

Naar aanleiding van de motie 'Afweging openbare ruimte vanuit breed 

perspectief' is op 8 april een gesprek gevoerd over de 

kwaliteitsknoppen en het areaal binnen Openbare Ruimte in relatie 

tot de financiën. 

Tijdens de avond is deze presentatie gegeven. 

1 april 2021 Politieke Avond 

Raadsinformatiebrief 

Motie 

 

 

Raadsinformatiebrief Meerjarenonderhoudsprogramma 2021-2023 

Op 1 april heeft de gemeenteraad het MOP 2021-2023 besproken op 

de Politieke Avond. Toen is ook een door Inwonersbelangen en 

Progressief Woerden aangekondigde motie vreemd aan de orde van 

de dag besproken over de aanpak van de Koren- en Watermolen in 

Harmelen.  

Aan de vergaderstukken is ook het MOP 2020 – 2023 (tot de 

Strategische Heroriëntatie) toegevoegd. 

Daarnaast ook de prioriteitenlijst en lijst met aandachtspunten 

ruimtelijk belang rangorde beheerobjecten en een toelichting op de 

herprioritering van projecten in het MOP 2021-2023. 

1 april 2021 Politieke Avond Initiatiefvoorstel CDA – Grip op IBOR 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-Progressief-Woerden-en-D66-Speelgelegenheid-in-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/8-april/20:00/Themabijeenkomst-n-a-v-M-89-afweging-openbare-ruimte-vanuit-breed-perspectief
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/08-april/20:00/Motie-Afweging-Openbare-Ruimte-vanaf-breed-perspectief-AANGENOMEN-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/08-april/20:00/Presentatie-IBOR-Thema-avond-8-april.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/1-april/20:00/20-00-21-15-uur-Bespreking-motie-Aanpak-Koren-en-Watermolen-Harmelen-en-Meerjaren-Onderhoud-Programma-MOP-2021-2023
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21006569-Raadsinformatiebrief-Vaststelling-MOP-Woerden-2021-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/22-april/20:00/Motie-vreemd-aanpak-Koren-en-Watermolen-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/20r-00466-Raadsinformatiebrief-Vaststellen-MOP-Woerden-2020-2023-tot-SH.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/20r-00466-Raadsinformatiebrief-Vaststellen-MOP-Woerden-2020-2023-tot-SH.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/Prioriteitenlijst-en-aandachtspunten-ruimtelijk-belang-rangorde-beheerobjecten-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/Prioriteitenlijst-en-aandachtspunten-ruimtelijk-belang-rangorde-beheerobjecten-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/MOP2021-2023-toelichting-herprioritering-projecten-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/MOP2021-2023-toelichting-herprioritering-projecten-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/1-april/20:00/21-15-22-00-uur-Initiatiefvoorstel-Grip-op-IBOR
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Op 1 april is ook het initiatiefvoorstel van het CDA besproken over 

‘Grip op IBOR’. Naar aanleiding van die sessie heeft het CDA het 

voorstel aangepast. Op 24 juni staat het aangepaste initiatiefvoorstel 

als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering.  

Het college heeft over de eerste versie van het initiatiefvoorstel dit 

advies gegeven.  

24 september 2020 Raadsvergadering Raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie 

Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen 

over de Strategische Heroriëntatie.  

Tijdens de behandeling zijn diverse amendementen en moties 

aangenomen, waaronder de motie ‘afweging openbare ruimte vanuit 

breed perspectief’ van D66, Progressief Woerden en het CDA.  

21 juli 2020 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen CDA ‘Meerjaren 

Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte’ 

 In juli 2020 heeft het college schriftelijke vragen van het CDCA 

beantwoord over het MOP 2020 - 2023 

21 juli 2020 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen Inwonersbelangen ‘Aanpak 

openbare ruimte Hoge Wal’ 

In juli 2020 heeft het college schriftelijke vragen van 

Inwonersbelangen beantwoord over de aanpak van de openbare 

ruimte rond de Hoge Wal.  

4 juni 2019 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen D66 ‘Ongewenste hindernissen 

in de openbare ruimte’ 

In juni 2019 heeft het college schriftelijke vragen van D66 beantwoord 

over ongewenste hindernissen in de openbare ruimte.  

   

Regelgeving  

Naam en link Relevante artikelen en informatie 

Gemeentewet, art. 189 e.v. 

 

Financiële verordening Woerden 2020 

Ten aanzien van de begroting. 

 

Ten aanzien van de regels voor financieel beleid, beheer en inrichting van 

de financiële organisatie. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/24-juni/20:00/D21009184-Initiatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR-merged-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/20:00/Raadsvoorstel-Strategische-Herorientatie
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Motie-Afweging-Openbare-Ruimte-vanaf-breed-perspectief-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Motie-Afweging-Openbare-Ruimte-vanaf-breed-perspectief-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/20R-00736-RIB-beantwoording-art-42-vragen-CDA-inzake-Meerjaren-Onderhoudsprogramma-Openbare-Ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00466-rib-inzake-meerjarig-onderhoudsprogramma-mop-2020-2023-openbare-ruimte-versie-voor-strategische-herorientatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/20R-00757-RIB-beantwoording-art-42-vragen-Inwonersbelangen-inzake-aanpak-openbare-ruimte-Hoge-Wal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00459-rib-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-ongewenste-hindernissen-in-de-openbare-ruimte.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-01-01#TiteldeelIV_HoofdstukXIII
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637808

