
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 
20R.00736 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 7 juli 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s) : Beheer Openbare Ruimte 

Contactpersoon : J.E. Rateland 

Tel.nr. : 8342 

E-mailadres : rateland.j@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door John Boere en Marco Hollemans 

van de Fractie van CDA Woerden 

over het Meerjaren Onderhouds Programma Openbare Ruimte 

Beantwoording van de vragen: 

 

 
1. Betekent het bij projecten die on hold zijn gezet ook dat de ambtelijke voorbereiding op 

dit moment geen voortgang heeft? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de eerder 
aangegeven uitvoeringstermijn? Lopen de projecten door het on hold zetten vertraging 
op? 

Beantwoording: De projecten die de stempel on hold hebben gekregen verkeren alle in de 
initiatiefase (niet gestart) of voorbereidingsfase (reeds gestart). Voor de projecten in de 
initiatiefase geldt dat deze alle tot nader order niet worden opgestart in afwachting van de 
besluitvorming tijdens de Strategische Heroriëntatie (SH). Voor de projecten in de 
voorbereidingsfase wordt gewerkt tot een ijkpunt in de voorbereiding, zodat de reeds gemaakte 
kosten of ingezette acties kunnen worden afgerond. Er worden geen nieuwe stappen gezet in 
afwachting van de besluitvorming tijdens de SH. 

 

Door het on hold zetten van deze projecten ontstaat vertraging. De precieze planningsgevolgen 
zijn op dit moment niet in te schatten. Na het vaststellen van de begroting in november 2020 zal 
een nieuw MOP worden gemaakt en kan een goed beeld van de vertraging worden geboden.  

  

2. Wat zijn de criteria geweest voor het wel of niet on hold zetten van projecten?  

Beantwoording: Als beoordelingscriteria voor het wel of niet on hold zetten zijn aangehouden:  

- de fase waarin het project zich bevindt; 

- lopende afspraken met andere overheden; 

- de gevolgschade bij on hold zetten;  

- afhankelijkheden van andere projecten of onderhoudsopgaven; 

- de omvang (tijd en geld) van het project. 

 

3. Kan op basis van de onder 2 genoemde criteria per project worden aangeven wat de 
afweging is geweest?  

Beantwoording: de afweging wordt vermeld in het bijgesloten overzicht.  

 

4. Heeft het on hold zetten van projecten impact op de uitvoering in de toekomst in tijd en 



geld, bijvoorbeeld door het verdwijnen van de combinatie met andere werkzaamheden? 

Beantwoording: Ja, dit heeft impact op zowel het benodigde geld als de benodigde tijd. 
Meekoppelkansen blijven onbenut en ook op de huidige aantrekkelijke subsidiemogelijkheden 
maken de werkzaamheden geen kans meer. Hierover vragen we bij andere overheden (provincie 
en Rijk) of de termijn van uitvoering in de subsidievoorwaarden kan worden verlengd.  

  

5. Zijn er bij de projecten die nu on hold worden gezet al aanbestedingen geweest en/of 
uitvoeringsafspraken met aannemers gemaakt? Zo ja, kunt u die specificeren per 
project.  

Beantwoording: Nee, voor de projecten die de stempel on hold hebben gekregen zijn geen 
lopende afspraken met aannemers of aanbestedingen geweest.  

 

6. Kan per project worden aangegeven wat de kosten zijn die voor een werk zijn begroot 
en op welke manier de bekostiging is voorzien (riolering / exploitatie / investering)? 

Beantwoording: Een overzicht van de ramingen en de wijze van financiering is op afspraak in te 
zien. In verband met de positie van de gemeente als opdrachtgever bij toekomstige 
aanbestedingen wordt dit overzicht niet openbaar gemaakt.  

 

7. Op basis van welke knoppen/criteria wordt de raad straks bij de heroriëntatie keuzes 
voorgelegd op basis waarvan prioritering kan plaatsvinden?  

Beantwoording: De knoppen/criteria voor de prioritering na de SH zijn op dit moment nog niet te 
geven. Dit is afhankelijk van de besluitvorming over de SH. Hierin worden namelijk de keuzes 
voor knoppen/criteria bepaald.  

 
 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 20.011802 
Het overzicht MOP2020-2023 voor de SH - beoordeling met corsanummer: 20.013699. 
 

 
 

 
 
 



 

 

ARTIKEL 42 VRAGEN 

Meerjaren Onderhouds Programma openbare ruimte 

 

Onlangs ontving de raad Rib 20r.00466 RIB inzake Meerjarig Onderhoudsprogramma 

(mop) 2020-2023 openbare ruimte - versie voor strategische heroriëntatie. De fractie van het 

CDA Woerden heeft naar aanleiding van deze informatie een aantal vragen. 

1. Betekent het bij projecten die on hold zijn gezet ook dat de ambtelijke voorbereiding 

op dit moment geen voortgang heeft? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de eerder 

aangegeven uitvoeringstermijn? Lopen de projecten door het on hold zetten 

vertraging op? 

2. Wat zijn de criteria geweest voor het wel of niet on hold zetten van projecten? 

3. Kan op basis van de onder 2 genoemde criteria per project worden aangeven wat de 

afweging is geweest? 

4. Heeft het on hold zetten van projecten impact op de uitvoering in de toekomst in tijd 

en geld, bijvoorbeeld door het verdwijnen van de combinatie met andere 

werkzaamheden? 

5. Zijn er bij de projecten die nu on hold worden gezet al aanbestedingen geweest en/of 

uitvoeringsafspraken met aannemers gemaakt? Zo ja, kunt u die specificeren per 

project. 

6. Kan per project worden aangegeven wat de kosten zijn die voor een werk zijn 

begroot en op welke manier de bekostiging is voorzien (riolering / exploitatie / 

investering)? 

7. Op basis van welke knoppen/criteria wordt de raad straks bij de heroriëntatie keuzes 

voorgelegd op basis waarvan prioritering kan plaatsvinden? 

Wij zien uit naar uw spoedige beantwoording, 

Namens de CDA Woerden fractie, 

John Boere, raadslid 

Marco Hollemans, raadslid 

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/Ingekomen-brieven/20r-00466-rib-inzake-meerjarig-onderhoudsprogramma-mop-2020-2023-openbare-ruimte-versie-voor-strategische-herorientatie.pdf


 

 

Meerjarig OnderhoudsProgramma Openbare Ruimte 
Voor een groot aantal projecten liggen er verwachtingen vanuit de inwoners, ondernemers en platforms over het oppakken van deze opgaves. Het 

on hold zetten is vanuit de techniek/bedrijfsvoering en S&C beoordeeld, waarmee geen beoordeling aan het sentiment is meegegeven.  

1.1 Harmelen 

 

Project Fase Afspraken Gevolgschade Afhankelijkheid Omvang Advies 

Begraafplaats Leidsestraatweg 
 

Initiatiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Klein On hold 

Burgemeester Timmermanslaan 
  

Initiatiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Middel On hold 

De Joncheerelaan Initiatiefase Geen afspraken overheden Klein Woningbouw-
ontwikkeling HvH 

Middel On hold 

Koningshof 
  

Uitvoering Geen afspraken overheden Heel groot Geen Middel Afronden 

Molenbuurt fase 3 
  

Voorbereiding +  
in participatie 

Geen afspraken overheden Middel Geen Groot On hold, na VO 
in 2020 

 

1.2 Kamerik 

 

Project Fase Afspraken Gevolgschade Afhankelijkheid Omvang Advies 

Bedrijventerrein Handels-/ 
Nijverheidsweg 

Voorbereiding +  
in participatie 

Geen afspraken overheden Middel Herstructurering 
bedrijventerreinen 

Groot On hold 

De Kanis 
  

Uitvoering Geen afspraken overheden Heel groot Geen Heel groot Afronden 

Keur, Verlaat, Hoefslag  
  

Initiatiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Groot On hold 

Overstek en Waterstoep 
  

Initiatiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Groot On hold 

Van Teylingenweg/Mijzijde 
  

Jaartranches 
onderhoud 

Geen afspraken overheden Klein Geen Middel On hold, na 
tranche 2020 
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1.3 Woerden 

 
 

Project Fase Afspraken Gevolgschade Afhankelijkheid Omvang Advies 

Algemeen (diverse locaties) Uitvoering - 
Nazorg 

Geen afspraken overheden Niet toepassing Geen Middel Alleen uitvoer 
tranche 2020 

Achterstraat 
 

Initiatiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Middel On hold 

Baanstraat e.o. 
 

Initiatiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Middel On hold 

Barwoutswaarder (de straat) 
 

Initiatiefase Geen afspraken overheden Klein Brug Woerden-
West 

Middel On hold 

Begraafplaats Hogewal 
 

Voorbereiding + 
in aanbesteding 

RCE + Provincie Utrecht Klein Verval subsidie Klein Afronden 

Beschoeiing Singel (Bastions + 
Oostdam) 

Voorbereiding + 
uitvoering 

Provincie Utrecht Middel Calamiteit duiker 
Woerden 650 jaar 

Groot Afronden 

Bloemenkwartier uitvoering 
 

Definitiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Heel groot On hold, na VO 
in 2020 

Eendrachtsstraat 
 

Nazorg – Beheer Geen afspraken overheden Niet van 
toepassing 

Geen Klein Afronden 

Fagellaan 
 

Nazorg – Beheer Geen afspraken overheden Niet van 
toepassing 

Geen Middel Afronden 

Frans Halsstraat 
 

Voorbereiding +  
in participatie 

Geen afspraken overheden Middel Geen Klein On hold, na 
afspraken GW 

Gedempte Binnengracht 
 

Definitiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Middel On hold, na 
onderzoeken 

IJsseloord, Lekoord  
 

Initiatiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Groot On hold 

Parallelweg oost en west 
 

Voorbereiding Geen afspraken overheden Klein Geen Middel Afronden 

Kromwijkerdijk 
 

Initiatiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Middel On hold, na 
onderzoeken 

Maasoord 
 

Initiatiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Groot On hold 

Nassaukade 
 

Voorbereiding +  
in participatie 

Geen afspraken overheden Middel Geen Klein Afronden 

Nieuwendijk 
 

Definitiefase Geen afspraken overheden Klein Geen Middel On hold 
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Oostsingel/Oostlaan/Exercitieveld 
 

Voorbereiding +  
in participatie 

Geen afspraken overheden Groot Geen Groot On hold, besluit 
raad over 
groenfonds 
nodig 

Oudelandseweg parallel 
 

Voorbereiding Geen afspraken overheden Klein Geen Klein Afronden 

Park Molenvliet 
 

Uitvoering - 
nazorg 

Geen afspraken overheden Niet van 
toepassing 

Geen Klein Afronden 

Steinhagenseweg en 
Snelfietspad 

Ontwerpfase Provincie Utrecht Middel Omleggen SH-
weg, Poort van.. 

Groot On hold, na VO 
in 2020 

Woerden-West Uitvoering Provincie Utrecht Groot Groot-onderhoud 
Kwakelbrug 

Groot Afronden 

 
 

1.4 Zegveld 

 

Project Fase Afspraken Gevolgschade Afhankelijkheid Omvang Advies 

De Meije Voorbereiding + 
in aanbesteding 

Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 

Groot Ophogen 
Meijekade HDSR 

Heel groot Afronden 

Slotenbuurt 
 

Nazorg – Beheer Geen afspraken overheden Niet van 
toepassing 

Geen Heel groot Afronden 

 
 
Legenda 
 

Criterium Toelichting criterium Keuze mogelijkheden 

Fase 
De projectfase conform het richtsnoer Projectmatig werken binnen gemeente 
Woerden (versie 4 – november 2018)..   

Initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, 
realisatie/-/uitvoeringsfase en nazorg.  

Afspraken 
De bestaande afspraken met andere overheden die gesloten zijn middels een 
schriftelijke overeenkomst.  

Geen afspraken overheden of vermelding naam overheid 

Gevolgschade 
De gevolgen in tijd en geld tov. bestaande raming bij het on hold zetten van het 
project. 

Niet van toepassing, klein, middel, groot en heel groot 

Afhankelijkheid 
De vermelding of het project met andere projecten is verbonden en een 
afhankelijkheid heeft.  

Geen of vermelding van project.  

Omvang De omvang van het project in tijd, geld, deelfasering en complexiteit.  Klein, middel, groot en heel groot 

Advies Het advies dat door de vakafdeling aan het College is uitgebracht. Afronden, on hold en on hold met toevoeging 
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