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Vervangen wagenpark gemeente Woerden 

Inleiding: 
Het college heeft besloten tot vervanging van het wagenpark door nieuwe voertuigen met duurzame 
aandrijving. 
De vervanging van voertuigen binnen de gemeente Woerden geschiedt op basis van technische en 
economische levensduur. Voor de vervanging is in de begroting, via de vervangingsinvestering, geld 
gereserveerd. 

Een groot aantal voertuigen is nu al technische en economisch afgeschreven en de komende jaren volgen 
en nog meer voertuigen. 

Kernboodschap: 
Al in 2010 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarin wordt opgedragen om het 
gemeentelijk wagenpark om te schakelen naar elektrisch waar mogelijk. 
Door het aanpassen van het werkpakket van het team Wijkonderhoud en een onderzoek naar het al dan 
niet uitbesteden van de werkzaamheden op het Stadserf is vervanging van het wagenpark uitgesteld. 
Op 30 oktober 2014 nam de gemeenteraad de motie "Duurzaam men een doel" aan die uitspreekt dat 
Woerden in 2030 een klimaat neutrale gemeente moet zijn. 
Door een externe partij is tussen juni en augustus 2015 een wagenparkscan gemaakt van de door de 
gemeente Woerden en Oudewater in gebruik zijnde voertuigen. 

Uit de wagenparkscan blijkt dat een aantal te vervangen voertuigen elektrisch kan worden aangedreven. 
Uitgangspunt is dat de voertuigen vanaf fabriek elektrisch worden uitgevoerd en niet achteraf worden 
omgebouwd naar elektrisch. 

Bij een ander deel van de voertuigen is elektrisch rijden nog niet mogelijk. Dit heeft te maken met snelheid, 
laadvermogen en het rijden met aanhangers. Voor deze voertuigen geldt dat zij zullen voldoen aan de 

Euro 6 norm. 



Uit deze wagenparkscan bleek ook dat door het zelf aanschaffen van een voertuig voor de lediging van 
ondergrondse containers en het zelf legen van deze containers een jaarlijkse besparing van ë 179.800,- op 
inhuurkosten mogelijk is. 

Deze jaarlijkse besparing zal vanaf 2017 plaatsvinden. 

Op basis van de uitkomsten van de wagenparkscan is een startnotitie opgesteld en heeft het college 
besloten om te komen tot een evenwichtige en duurzame vervanging van het gemeentelijk wagenpark. 
Na aanschaf van voertuigen aangedreven door elektriciteit of van voertuigen met een minder 
milieubelastende aandrijving dan de huidige voertuigen, komt een klimaat neutrale gemeente weer een stuk 
dichterbij. 

Met de aanschaf en vervanging van voertuigen in 2016 is een bedrag gemoeid van C 866.908, ~. 

De aanschaf en vervanging is conform de vervangingsinvestering en opgenomen in de begroting 2016. 

Vervolg: 
De aanbesteding voor de te vervangen gemeentelijke voertuigen in 2016 is opgestart. Door de te 
vervangen voertuigen 2017,2018 en 2019 als optie in de aanbesteding met te nemen wordt voorkomen dat 
er de komende jaren opnieuw moet worden aanbesteed. 
De vervanging van de inzamelvoertuigen van Afval en Reiniging gaat niet in deze aanbesteding mee omdat 
de technische levensduur van de voertuigen nog niet verstreken is. 
Het wagenpark van Oudewater is in deze wagenparkscan meegenomen. Over de vervanging van 
voertuigen van Oudewater beslist de gemeente Oudewater zelfstandig. 
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