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Inleiding 
Met deze eerste Beheer Openbare Ruimte (BOR) update wordt vanuit R&B team beheer invulling gegeven aan onze 
toezegging om de informatievoorziening richting u als Raad te verbeteren. 
Deze zomerupdate geeft inzicht in het areaal en de actuele zaken rondom beheer van de openbare ruimte, 
gepresenteerd per beheerdiscipline. Ten aanzien van beleid is aangestipt welke beleidsaspecten van invloed zijn op de 
openbare ruimte. Als laatste wordt ten aanzien van het Jaarplan 2021 inzicht gegeven in de voortgang. Integrale 
projecten (Meerjarig Onderhoud Programma (MOP) 2021-2023) en ruimtelijke ontwikkelingen vallen buiten de BOR 
update.  
 
   
 
Kernboodschap 
De openbare ruimte betreft een groot gebied bestaande uit een groot aantal en een grote diversiteit van assets 
(beheerobjecten), waar veel collega's aan werken. Het beheer van de openbare ruimte vormt een significant onderdeel 
van de begroting en raakt direct onze inwoners en bezoekers. Om u als Raad meer inzicht te geven in de staat van de 
openbare ruimte en de actuele ontwikkelingen, bieden wij hierbij de eerste Beheer Openbare Ruimte (BOR) 2021 update 
aan. 
 
In voorliggende zomerupdate wordt per beheerdiscipline inzicht gegeven in het areaal, de kwaliteit en de actualiteiten 
zoals beleidsaspecten en risico's. Gemeentebreed worden beleidskeuzes gemaakt die de openbare ruimte raken, deze 
worden in hoofdstuk beleid aangestipt. Financieel geven we inzicht in de stand van zaken, welke in de P&C-cyclus verder 
aan bod komen. Vanuit de beheerprogrammering geven we inzicht in de voortgang van het "Jaarplan IBOR 2021".  
 
   
 
Financiën 
Voorliggende Raadsinformatiebrief geeft inzicht in financiële aandachtspunten welke middels de P&C-cyclus zullen 



worden gerapporteerd. 
 
   
 
Vervolg 
In de politieke avond van 01-04-2021 is toegezegd dat tweemaal per jaar een update wordt gegeven, de volgende is 
daarmee de winterupdate. 
De parallel aangenomen motie Grip op IBOR geeft een andere richting voor de informatievoorziening, namelijk het 
aansluiten op de P&C-cyclus en daarmee te rapporteren in de diverse nota's, begroting en jaarrekening. De precieze 
werkwijze voor het vervolg van het informeren van u als Raad wordt nog uitgewerkt. 
 
   
 
Bijlagen 
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Voor u ligt de zogenoemde Beheer Openbare Ruimte (BOR) 2021 
zomerupdate. Wij willen u als raad hier mee informatie verstrekken over de 
ontwikkelingen binnen IBOR en de voortgang van de projecten uit het 
Jaarplan en het Meerjaren Onderhouds Programma (MOP). Voorliggend 
stuk gaat expliciet niet over het vaststellen van nieuwe beleidsrichtingen. 
 
Naast een jaarlijkse BOR zomerupdate rond augustus, waarin we terugkijken 

op de eerste helft van dat specifieke jaar, volgt rond januari jaarlijks een BOR 
winterupdate. In de winterupdate kijken we terug op de tweede helft van het 
jaar. 
 

Informatievoorziening 
Het college heeft voorgesteld om tweemaal per jaar de raad te informeren over 
het beheer van de openbare ruimte. Met het initiatiefvoorstel GRIP op IBOR 
vraagt u als raad ons om voor de informatievoorziening aan te sluiten op de 
Planning & Control-cyclus. De implementatie van uw motie in de gemeentelijke 
processen moet nog plaatsvinden, daaruit gaat blijken hoe de rapportage 
richting de raad eruit gaat zien.  
 

Programmering 
In de zogeheten ‘R&B programmeringstafel’ worden onderhouds- en 
vervangwerkzaamheden ingepland.  
 
Het resultaat bestaat uit: 
1. Het jaarplan; betreft de monodisciplinaire onderhoudsprojecten, waar de 

bestaande inrichting leidend is en bewoners niet geconsulteerd maar alleen 
geïnformeerd worden over de aankomende werkzaamheden. 

2. Het MOP; betreft de integrale onderhoudsprojecten waarbij samen met de 
omgeving middels een consultatie wordt gezocht naar optimalisaties in de 
inrichting.  

 
In de programmering zijn de werkzaamheden van het team Afval & Reiniging 
niet meegenomen. Ditzelfde geldt voor de Verkeersregelinstallaties, het 
Straatmeubilair en het Baggeren. Hier wordt alleen klein onderhoud uitgevoerd.  
Klein onderhoud is beperkt planmatig en over het algemeen van beperkte 
overlast voor de omgeving. Onder klein onderhoud valt ook het afhandelen van 
meldingen vanuit de MOR (Melding Openbare Ruimte). 
 

 

Financiën en risico’s 
De onderlegger voor de geplande werken binnen beheer zijn de keuzes uit de 
gemeentelijke Strategische Heroriëntatie 2020 (hierna: SH). In de SH is 
gebleken dat de jaarlijkse onderhouds- en vervangingsopgave tweemaal zo 
groot is als wat met het beschikbaar gestelde budget kan worden opgepakt. 
Daarbovenop is een investeringsimpuls benodigd voor de actuele 
achterstanden.  
 
Het gevolg van het besluit uit de SH is dat de beschikbare middelen 
ontoereikend zijn om de openbare ruimte veilig in stand te houden. Voldoen 
aan de wettelijke zorgplicht is het uitgangspunt en enige kader voor beheer. Op 
(korte) termijn zullen de middelen ook voor die wettelijke plicht ontoereikend zijn 
met als gevolg overschrijdingen.  
 
Als gevolg van de gemaakte keuzes in de SH: 
1. wordt het dagelijks/klein onderhoud afgebouwd waardoor de uitstraling en 

leefbaarheid van de openbare ruimte afneemt. Vanaf 2023 wordt afname 
extra zichtbaar, doordat het nu lopende gevel-tot-gevel contract dan is 
afgelopen en de opvolgende contracten met een lagere eis voor uitstraling 
worden ingekocht; 

2. worden (beleids)ambities niet meer actief nagestreefd en niet meer 
meegenomen in de werkzaamheden, tenzij dit kostenneutraal past; 

3. worden voornamelijk monodisciplinaire onderhouds- en 
vervangingswerkzaamheden verricht conform huidige inrichting, in plaats 
van integrale reconstructies, waarbij verbeteringen in de leefomgeving 
kunnen worden doorgevoerd; 

4. worden objecten zo lang mogelijk in stand gehouden, waarmee vervanging 
minder planmatig is, onderhouds-/inspectiekosten stijgen en 
(aansprakelijkheids)risico’s voor de gemeente toenemen; 

5. leiden calamiteiten/tegenvallers in het kader van de zorgplicht mogelijk tot 
een onvermijdelijke overschrijding; 

6. lopen de investeringsachterstanden jaarlijks met ca. € 5 miljoen op.  
7. gaan op termijn objecten/functies in de openbare ruimte verdwijnen, op 

basis van de rangordetabel objecten uit de SH. Hierin wordt bijvoorbeeld 
meer prioriteit gegeven aan verharding en openbare verlichting, ten koste 
van andere disciplines zoals groen en speelvoorzieningen.  
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Beeldkwaliteitsschouw 
Elk kwartaal meet de gemeente de CROW beeldkwaliteit (verzorgingsgraad) 
van de openbare ruimte met de zogeheten beleidsschouw. Hiermee wordt 
gerapporteerd wat de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte in de 
gemeente is. In deze eerste R&B Zomerupdate kijken wij terug op de metingen 
van september 2020, november 2020, februari 2021 en juni 2021 die door een 
externe partij zijn uitgevoerd. Zie bijlage 1 voor een toelichting op de 
systematiek.   
 
Het afgelopen jaar (vanaf september 2020 t/m juni 2021) ligt de beeldkwaliteit 
van de meeste onderdelen op niveau, zie figuur 1. Figuur 2 en 3 laten zien dat 
diverse onderdelen van de openbare ruimte niet het voormalige vastgestlde 
beleidsniveau van beeldkwaliteit B halen. 
 
In de uitvoering wordt daarentegen wel langzaam duidelijk dat het op niveau 
houden van alle meetlatten steeds moeilijker wordt. Een oorzaak hiervan is 
onder andere dat er minder geld is om het cyclisch onderhoud op reguliere 
basis vol te houden. In de volgende updates krijgt de beleidsschouw een 
vervolg omdat dan over een langere priode over trends kan worden 
gerapporteerd.  
 

 
Figuur 1: Gemiddelde beeldkwaliteit sept 2020 t/m 2021 

 
Figuur 2: beeldmeetlatten op D-niveau 

 
Figuur 3: beeldmeetlatten op C-niveau 
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Bewonersmeldingen 

Een andere indicatie voor de leefbaarheid van de openbare ruimte zijn de 
binnenkomende meldingen. Sinds eind 2018 beschikt gemeente Woerden over 
een nieuw meldingsysteem, Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Doordat de 
meldingen gekoppeld zijn aan de beheerobjecten uit het beheersysteem, 
Obsurv, is het mogelijk om te monitoren welke schades, vervuiling of gedrag in 
welke gebieden tot overlast of onvrede leiden. Met dit systeem monitoren wij de 
actuele meldingen, de servicegraad en meldingstypen. Deze analyseren wij ook 
regelmatig, vergelijken wij met dezelfde periodes in voorgaande jaren en op 
deze manier gaan wij opzoek naar seizoenspatronen.  
 
In de meldingen zien wij in de eerste twee kwartalen een afname (circa 10%) 
van het aantal meldingen ten opzichte van 2020, zie figuur 4. Er is geen inzicht 
in meldingsaantallen van voor 2020, daardoor is niet duidelijk aan te geven 
waar het verschil tussen 2020 en 2021 uit voortkomt. Mogelijk waren de 
aantallen in 2020 hoger vanwege de coronamaatregelen, inwoners waren meer 
thuis en dus kwamen zij mogelijk meer situaties tegen die ze wilden melden. De 
afname van 2021 past mogelijk bij de versoepelingen van de 
coronamaatregelen, waardoor mensen minder aan hun woonomgeving 
gebonden zijn. 
 
Als we kijken naar de belangrijkste meldingscategorieën dan zien we dat afval 
(zwerfvuil), openbare verlichting, openbaar groen en wegen de grootste 
bijdrage aan meldingen leveren. Duidelijk is dat afval het gehele jaar in dezelfde 
hoeveelheden gemeld wordt. Terwijl bij openbare verlichting en groen een 
duidelijk seizoenspatroon zichtbaar is. Het aantal meldingen over openbare 
verlichting is altijd hoog in Q1 en Q4 in verband met het beperkte daglicht. Deze 
zijn bij groen in Q2 en Q3 hoog in verband met het groei- en bladvalseizoen, zie 
figuur 5. 
 

 
Figuur 4: Woerden meldingen 2021 versus 2020. 

 

 
Figuur 5: Woerden meldingen kwartaal 1 en 2, 2021 
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Civiele kunstwerken 
 

Areaal 

Het areaal civiele kunstwerken omvat ca. 289 bruggen, 10 onderdoorgangen, 
80 steigers, 8 grote (constructieve) duikers, 600 meter geluidsscherm en 40 
kilometer damwandconstructies/kademuren.  
 
Leeftijdsopbouw en kwaliteit 

Gemeentebreed wordt geschouwd op beeldkwaliteit (schoon, heel en veilig 
voor gebruik). Voor de technische staat van het areaal worden inspecties 
uitgevoerd die duidelijkheid verschaffen over de technische staat en de 
constructieve veiligheid van de kunstwerken. 
 
De theoretische levensduur is de technische levensduur waarvoor een object is 
ontworpen. Dit is dus niet de werkelijke levensduur waarna een object 
daadwerkelijk vervangen of gerenoveerd wordt. Deze theoretische levensduur 
is daarmee geen waarheid, maar dient als indicatie voor vervangprognoses en 
voor de afweging van beheermaatregelen. Ook geeft het een indicatie voor de 
ontwikkeling van de begroting op de lange termijn. Voor de gebruikte materialen 
in kunstwerken worden de volgende theoretische levensduren gehanteerd: hout 
30 jaar, kunststof 45 jaar, staal 60 jaar, beton/metselwerk 80 jaar. In 
onderstaand figuur wordt de theoretisch einde levensduur van de civiele 
kunstwerken weergegeven.De figuur is gebaseerd op aanlegjaar of 
renovatiejaar van de kunstwerken.  
 
Bij de houten damwandconstructies is er sprake van een theoretische 
vervangingsachterstand. De omvang bedraagt ca. 4 kilometer en dit 
vertegenwoordigt een vervangingswaarde van ca. € 3,5 miljoen. De meest 
sprekende voorbeelden hiervan zijn de oevers langs de Oude Rijn 
(Barwoutswaarder) en de Kromwijkerkade. De overige typen kunstwerken 
kennen nagenoeg geen achterstand, omdat hier de afgelopen jaren fors is 
ingezet op vervangingen. Een mooi voorbeeld hiervan is de ‘inhaalslag 
beweegbare bruggen’ waarvoor de Raad in 2015 een aanvullend krediet 
beschikbaar heeft gesteld om de onderhouds- en vervangingsachterstand van 
de beweegbare bruggen weg te werken.  
 

 
Figuur 6: Theoretische vervangingsopgave bruggen, steigers, geluidsschermen (aantal/5 jaar). 

 
Figuur 7: Theoretische vervangingsopgave kademuren en damwanden (meters/5 jaar). 
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In Q3 2021 start het contract ‘Inspectie en Beheer Civiele Kunstwerken’, waarin 
zowel de inspecties als beheerondersteuning worden ingekocht. Met dit 
contract wordt vanaf 2022 het inzicht in de kwaliteit en de voorliggende 
onderhouds- en vervangingsopgaven vergroot.  
 
Beleidsaspecten uitgelicht 

• Specifiek beleid voor civiele kunstwerken ontbreekt. Er is wel een 
wegcategorieseringsplan dat kaders geeft voor de kunstwerken, maar een 
vertaling naar bijvoorbeeld belastingsklassen en vereiste afmetingen voor 
de kunstwerken is nog niet gemaakt. Het risico bestaat dat na deze verdere 
uitwerking blijkt dat bestaande kunstwerken niet (langer) geschikt zijn voor 
de gewenste functie.  

• De bezuinigingsopgave uit de Taskforce 2018 om het aantal bruggen met 
tien procent te verminderen wordt niet gehaald. Beleidskaders voor het 
saneren van kunstwerken of bijvoorbeeld het afwaarderen van 
verkeersbruggen naar fietsbruggen, die goedkoper zijn, ontbreekt. In 
projecten waarin saneren of afwaarderen is voorgesteld, wordt vanuit 
bewonersparticipatie en politiek toch gekozen de situatie te handhaven. 

• De vermindering van het budget voor brugbediening per 2022 is nog niet 
vertaald naar nieuw beleid en het contract brugbediening, waardoor deze 
bezuiniging nog niet kan worden ingevuld. 

 
Risico’s 

• Beheerteam civiele kunstwerken wordt met hulp van de markt op dikte 
gebracht. Voor de beweegbare bruggen is daarom in 2018 de benodigde 
beheercapaciteit in de markt ingekocht, voor de vaste kunstwerken wordt 
de aanbesteding in Q3 2021 afgerond. Hiermee wordt het team vanuit de 
markt aangevuld, waarmee de gemeente naar een regierol groeit op deze 
assets. Tot het team met de aanvulling vanuit de markt goed op elkaar is 
ingespeeld ontbreekt de capaciteit om de risico’s goed in kaart te brengen 
en de benodigde beheerafwegingen op een kwalitatief goede manier te 
maken. 

• Wel is duidelijk dat bij de houten damwandconstructies sprake is van een 
vervangingsachterstand. Wanneer deze constructies bezwijken komt het 
achterland, met veelal voet- en/of fietspaden, in gevaar. Wanneer binnen 
de investeringsprioritering van de SH onvoldoende budget beschikbaar 
komt voor deze constructies, zullen de betreffende voet- en/of fietspaden 
mogelijk afgesloten moeten worden om de veiligheid te garanderen. 

 
 

 
Figuur 8: Brug Waardsedijk uit Jaarplan 2021 

Huidig areaal 
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Groen 
 

Areaal 

Het groenareaal bestaat uit ca. 30.000 bomen, 670.000 m2 beplanting en 
2.400.000 m2 gras. 
 

Leeftijdsopbouw en kwaliteit 

Voor beplanting en gras is de beeldkwaliteit de belangrijkste factor als het gaat 
de staat van het areaal. Beeldkwaliteit geeft alleen weinig inzicht in de staat van 
het bomenareaal, hiervoor moet gekeken worden naar uitkomsten van de 
uitgevoerde inspecties enspecifiek naar de veiligheidsklassen van de bomen. 
 

 
Figuur 9: Leeftijdsopbouw areaal bomen 

Om een inschatting te maken van de toekomstige vervangingsopgave is de 
leeftijdsopbouw een belangrijke indicator. De gemiddelde levensduur van een 
boom in een stedelijke omgeving is circa 40 jaar. Een lange, gezonde 
levensduur is van essentieel belang voor het creëren van zoveel mogelijk 
waarde per boom. De gemiddelde levensduur van de bomen willen wij 
vergroten, dit kan alleen door bij aanplant voldoende boven- en ondergrondse 
groeiruimte mee te geven voor zijn volledige levensduur. In de leeftijdsopbouw 
is een aanplantpiek te zien, die overeenkomt met de toenmalige realisatie van 
nieuwe woonwijken. Deze bomen bereiken in de komende jaren de levensduur 

van 40 jaar. Natuurlijk zijn ze daarmee niet automatisch aan vervanging toe, 
een deel van deze bomen is gezond en kan nog jaren mee.  
 
Het is wel aannemelijk dat de conditie van een (groot) deel van deze bomen in 
de komende jaren sterk achteruit gaat en dat deze bomen vervangen moeten 
worden. Dit om de waarde (ecosysteemdiensten) van deze bomen in stand te 
houden. Vervanging gebeurt altijd op basis van de inspectieresultaten. Naast 
de verwachte leeftijdsopbouw, zijn de inspectieresultaten de graadmeter van dit 
moment.  
 

  
Figuur 10: Veiligheidsklasse bomenareaal Figuur 11: Veiligheidsklasse essen 

Bomen worden in ieder geval elke drie jaar geïnspecteerd. 

• Ca. 500 bomen (1,6%) hebben een risicostatus en ca. 3000 bomen (10%) 
een attentiestatus.  

• Kijken we vanwege de essentaksterkte alleen naar de essen, die 20% van 
het areaal vertegenwoordigen, dan zien we in die groep ca. 150 (2,4%) 
risicostatus en richting de 2000 (30%) bomen met een attentiestatus.  

 
Al deze bomen verdienen extra aandacht, omdat wij verwachten dat deze op 
relatief korte termijn voor een groot deel vervangen moeten worden. 
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Beleidsaspecten uitgelicht 

• De beleidsambities van het Groenblauw omgevingsplan, zoals ecologie, 
zijn nog niet belegd in de organisatie en de investeringsruimte voor 
bijbehorende areaalveranderingen ontbreekt.  

• De kaders voor bomen, beschreven in de Algemene Bomenverordening 
Woerden (september 2010), zijn sterk verouderd en sluiten niet meer aan 
bij de huidige eisen en wensen. Hierdoor mist de gemeente soms 
mogelijkheden om bomen te beschermen, wanneer hiervoor bijvoorbeeld 
een kapvergunning wordt aangevraagd. 

• De bezuinigingsopgave uit de SH wordt nog niet gehaald. Beleidskaders 
ontbreken voor waar bijvoorbeeld de maaifrequentie verlaagd kan worden 
(kort naar lang gras) en waar het areaal omgevormd mag worden 
(beplanting omvormen naar lang gras). Het onderzoek naar de 
marktconformiteit van een gemeentelijke bomenploeg is nog niet gestart. 

• Financiën heeft aangegeven dat het Groenfonds als reserve mogelijk niet 
meer te handhaven is binnen de financiële verordening en de 
toetsingskaders die de accountant hanteert. Op termijn moet hierover, 
vanuit financieel beleid, een voorstel aan de raad worden gedaan. 

 
Risico’s 

• Sinds enkele jaren was voor bomen een verhoogde investeringsruimte, om 
achterstanden weg te werken en de aankomende vervangingspiek te op 
gelijk niveau te brengen. Door de afname van het investeringsbudget als 
gevolg van de SH, kan een achterstand niet worden voorkomen. 

 

 
Figuur 12: Boomaanplant Haven 
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Oevers en lichte beschoeiingen 
 

Areaal 

De overgang tussen water en land noemen we oever. Om te voorkomen dat er 
steeds meer land afkalft en de stabiliteit van wegen in gevaar komt hebben 
oevers stevigheid nodig. Op sommige plekken voldoet de ondergrondse 
verstevigingslaag, die gevormd wordt door wortels van oeverplanten of 
knotbomen (onbeschoeide oevers) maar op sommige plekken is meer nodig om 
het achterland te beschermen. Daar moeten de oevers beschoeid worden 
(lichte beschoeiingen) of bij grote hoogteverschillen damwanden worden 
geplaatst. 
 
De gemeente beheert ca. 265 kilometer oevers, bestaande uit:  

• ca. 41 kilometer damwand (zie paragraaf civiele kunstwerken);  

• ca. 97 kilometer lichtbeschoeide oever;  

• ca. 127 kilometer is onbeschoeide oever, de zogeheten natuurlijke oever.  
 
Leeftijdsopbouw en kwaliteit 

Natuurlijke oevers worden niet geïnspecteerd. Tijdens het regulier maai- en 
slootwerk komen bijzonderheden aan het licht en af en toe wordt er ingegrepen 
op meldingen, wanneer bijvoorbeeld afkalving geconstateerd is. Lichte 
beschoeiingen zijn de afgelopen jaren onderbelicht geweest. In het verleden 
zijn deze op veel plekken toegepast, ook als het met de kennis van nu niet 
nodig is. Daarmee is het verdwijnen van deze beschoeiingen vaak geen 
probleem. Op sommige locaties is de beschoeiing echter nodig om een 
wegberm in stand te houden en leidt het verdwijnen hiervan tot risico’s voor de 
weg, voor objecten zoals lichtmasten en verkeersborden en voor de 
weggebruiker bij uitwijkmanoeuvres.  
 
Voor de lichtbeschoeide oevers is het beeld en de technische staat vaak van 
ondergeschikt belang. Deze beschoeiingen worden niet geïnspecteerd, omdat 
de maatregelen die hieruit voortvloeien beperkt zijn. Beheer is meldinggestuurd. 
Daarnaast is vastgesteld dat een fors deel van de huidige lichte beschoeiingen 
kan vervallen. Dit omdat deze geen constructieve functie hebben en omdat de 
gemeente de voorkeur geeft aan natuurlijke oevers. Dit is ook besloten in de 
SH. De aanname hierbij is nog steeds een reductie van ca. 30% over het totale 
areaal van 97 kilometer. Dit heeft invloed op het beeld maar biedt kansen voor 
flora en fauna.  
 

Het merendeel van de beschoeiingen is vóór 1986 geplaatst en dus flink op 
leeftijd. Op basis van de leeftijden en de theoretische levensduur van lichte 
beschoeiingen (maximaal ca. 30 jaar) kunnen we een reële inschatting maken 
van de huidige technische staat. 
 

 
Figuur 13: Geschatte technische staat van de lichte beschoeiing  

Risico’s 

• Beheer van oevers is meldinggestuurd in plaats van planmatig. Hierdoor is 
de beheernoodzaak niet te voorspellen en ontstaan soms situaties die ad-
hoc herstel behoeven. Dit kanzorgen voor overschrijdingen.  

  

44%

15%

41%

Geschatte kwaliteit 
van de lichte beschoeiing o.b.v. leeftijd

Afgeschreven Opgave (coalitie)periode Technische staat voldoende
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Openbare verlichting 
 

Areaal 

Openbare verlichting bestaat uit ca. 12.000 lichtpunten, bestaande uit 
verschillende onderdelen. Overal zit een lichtbron (lamp) in een armatuur 
(behuizing) en veelal is dit geplaatst op een mast. Soms betreft het een 
grondspot, een wandbevestiging (gevelarmatuur of tunnelarmatuur) of een 
bevestiging middels overspanningsdraden. De stroom voor de verlichting komt 
uit kabels die grotendeels van Stedin zijn. Op sommige locaties zijn de 
elektriciteitskast en kabels van de gemeente (zogeheten ‘eigen net’) en zijn wij 
zelf ‘netbeheerder’, ook die elektriciteitskasten worden weer gevoed vanuit een 
Stedin aansluiting. 
 
Leeftijdsopbouw en kwaliteit 

Tijdens de SH is de achterstand per 2020 berekend op ca. € 3 miljoen. Met de 
huidige prijsontwikkeling van staal is deze opgelopen naar ca. € 4 miljoen. 
 
In 2020 traden op diverse locaties, het meest duidelijk bij ’s Gravensloot, 
ouderdomsproblemen op in de aansluitkastjes van de lichtmasten. Dit is de 
stroomaansluiting van de lamp op de stroomkabels, waar de aansluiting zo 
verouderd en verroest was dat vervanging nodig was. Hierdoor heeft de 
verlichting enige tijd niet gefunctioneerd. In begroting 2021 zijn de risico’s van 
de grote achterstand gemeld en in de overgang naar 2021 bleken risico’s op te 
treden met betrekking tot loswaaien van deksels van oude armaturen. In 2021 
is gebleken dat er ook veel masten zijn die daadwerkelijk constructieve schade 
door roest hebben.  
 
Buiten de achterstanden is de daadwerkelijke kwaliteit beperkt in beeld. Vanaf 
2021 wordt meer ingezet op de inspecties om gebreken beter inzichtelijk te 
krijgen en om bijbehorende risico’s te kunnen rapporteren en sturen. De 
werking van de lampen wordt wel jaarlijks gecontroleerd. Het hoge aandeel 
OVL in de bewonersmeldingen onderschrijft de problemen. 
 
In de meerjarenbegroting 2022-2025 is binnen het investeringsplafond IBOR 
een structurele verschuiving van investeringsruimte naar openbare verlichting 
doorgevoerd. Met deze verschuiving kan een flinke slag worden geslagen 
versus de voorheen gereserveerde budgetten voor OVL, maar het blijft 
onvoldoende waardoor de achterstanden blijven oplopen. De verwachting is, 
gezien de achterstanden en reguliere benodigde vervangingen, dat hier nog 
financiële tegenvallers gaan optreden.  

 
Figuur 14: Leeftijdsopbouw areaal lichtmasten 
 

 Figuur 15: Leeftijdsopbouw areaal armaturen 
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Beleidsaspecten uitgelicht 

• In de SH is de zorgplicht het belangrijkste doel geworden en daardoor is 
openbare verlichting prioriteit geworden. Daarom worden investeringsmiddelen 
van vooral groen en spelen nu ingezet voor de verlichting.   

• Bezuinigingsopgave Taskforce 2018 om het verlichtingsareaal met een derde 
te verminderen wordt niet gehaald. Er is geen beleid waar gesaneerd kan 
worden. Bij projecten waar saneren wordt voorgesteld, wordt vanuit 
bewonersparticipatie en politiek toch gekozen om de verlichting te handhaven. 

• Het Klimaatakkoord vergt grootschalige vervanging door led-lampen om het 
energieverbruik te reduceren. Vanwege de SH sturing op zorgplicht, wordt er 
niet gestuurd op deze klimaatdoelstellingen. Waar armaturen vernieuwd 
worden, wordt wel led toegepast en dit draagt bij aan de gewenste 
energiebesparing. 

• Het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid gaat er vanuit dat de energieneutrale 
gemeente wordt gerealiseerd door deze taakstelling bij elk team afzonderlijk te 
beleggen. R&B,specifiek OVL, is een energieverbruiker en zelfstandig niet in 
staat energieneutraal te worden. Het duurzaamheidsbeleid wordt daarmee niet 
ingevuld. 

 
Risico’s 

• Er is geen beleid voor OVL, waarmee kaders voor bewonersvragen en 
projecten ontbreken, waardoor team beleid op dit onderwerp meer vragen krijgt 
dan zij aankan. 

• De hoge leeftijd van het areaal kan ad-hoc tot (veiligheids)risico’s leiden. Het is 
niet te voorspellen welke risico’s waar en wanneer op gaan treden.  

• De hoge leeftijd van het areaal, met bijbehorend grote aantal meldingen, 
inspecties en benodigde analyses, vraagt meer capaciteit en kennis dan 
aanwezig is binnen beheerteam OVL.  

• Verlichtingsobjecten kennen ook het zogeheten ‘medegebruik’ zoals reclame-
uitingen, vlaggen, kerstversiering en plantenbakken. Het is niet aantoonbaar of 
de objecten daartoe allemaal geschikt zijn. Ook liggen afspraken over het 
medegebruik beperkt vast en er is geen toezicht en handhaving. 

• De prijs van staal is begin 2021 hard gestegen. In minder dan een jaar tijd zijn 
de prijzen voor lantaarnpalen met ca. 40% toegenomen en de verwachting is 
dat deze verder stijgt. Deze stijging heeft gevolgen voor het 
onderhoudscontract in boekjaar 2022 e.v. en heeft reeds in 2021 gevolgen voor 
de vervangopgave en voor de berekening van de achterstanden.  

Huidig areaal 
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Riolering 
 

Areaal 

Riolering is opgebouwd uit vrijverval riolering, druk- en persleidingen en 
gemalen. De gemeente beheert ca. 300 km vrijvervalriolering, ca. 140 km druk-
/persriolering, ca. 70 gemalen, ca. 870 minigemalen, 5 bergbezinkbassins en 
101 riooloverstorten.  
 
Leeftijdsopbouw en kwaliteit 

In het eerste figuur is de leeftijdsopbouw van de riolering, in combinatie met de 
ondergrond, weergegeven. Het tweede figuur is een doorvertaling van de 
aanlegperiode en de theoretisch gemiddelde levensduur van riolering per 
ondergrond. Duidelijk zichtbaar is dat er een vervangingspiek verwacht wordt. 
Door middel van risicogestuurd beheer verwachten we veel riolen in stand te 
kunnen houden en daarmee de vervanging uit te kunnen stellen. Hierdoor wordt 
de vervangingsopgave fors verminderd. Aan de andere kant heeft de gemeente 
ambitie voor een klimaatbestendige openbare ruimte. Deze gevolgen nemen 
we mee in het nieuwe GWP 2023 -2027, dat we in 2022 opstellen.  
 

 
 
Het theoretisch moment van vervangen van de riolering is afhankelijk van de 
grondslag. Riolering in de binnenstad van Woerden (stevige ondergrond) gaat 
bijvoorbeeld gemiddeld 70 jaar mee en door het riool van binnenuit te herstellen 
(relinen) kan de levensduur soms worden opgerekt met beperkte impact op de 

omgeving en het milieu. Rioleringen in Zegveld en Kamerik (slappe bodem) zijn 
vaak na gemiddeld 40 jaar al toe aan vervanging, door het verzakken van de 
leiding is relinen daar geen oplossing. 
 

 

 

Beleidsaspecten uitgelicht 

• Conform het vastgestelde GWP onderzoeken we de mogelijkheden van  
risicogestuurd beheer. Hierbij krijgen locaties waarbij de impact van een 
falend riool het grootst is meer aandacht. Te denken valt aan riolen onder 
de belangrijke wegen, hoofdriolen richting het gemaal en riolen van 
belangrijke functies zoals winkels. Ook locaties waar de kans op falen 
groter is, zoals bij slappe bodem, krijgen meer aandacht. Zo zetten we de 
financiële middelen optimaal in voor de instandhouding van riolering.  

• In de SH is besloten om meer integrale projectkosten toe te rekenen aan de 
riolering. Doordat riolering eigen financiële middelen heeft, vanuit de 
rioolheffing, zou dit de algemene middelen ontlasten. Tegelijkertijd zorgt 
relinen voor minder meekoppelkansen voor verharding en 
(klimaatbestendige) herinrichten van de openbare ruimte, dus een afname 
van projecten waar riolering ook kan bijdragen aan de wegverharding.  

 
 
 
 
 
 

Huidig areaal 
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Risico’s 

• Beheerteam riolering is afgelopen jaren op dikte gebracht. Er wordt op dit 
moment een inhaalslag gemaakt waarmee oude project- en 
inspectiegegevens worden geanalyseerd en ontbrekende informatie wordt 
ingewonnen. Op dit moment is daarmee nog niet van de gehele gemeente 
een actueel beeld van de riolering.  

• Op dit moment lopen nieuwe aanbestedingen voor onderhoudscontracten. 
Gezien de prijsontwikkelingen in de markt is er een risico dat deze hoger 
uitvallen dan voorzien in de begroting.  

• Vanuit de rioolheffing worden ook activiteiten gefinancierd die niet door het 
beheerteam riolering worden uitgevoerd. Er is onvoldoende zicht op of deze 
activiteiten een rechtmatige en doelmatige besteding van de rioolheffing 
zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Huidig areaal 
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Speelvoorzieningen  
 

Areaal 

Het areaal speelvoorzieningen omvat ca. 975 speeltoestellen verdeeld over ca. 
220 speellocaties.  
 
Leeftijdsopbouw en kwaliteit 

Voor de technische staat van het areaal worden de toestellen jaarlijks 
geïnspecteerd conform Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. 
 
De theoretische levensduur is de levensduur waarvoor een object is ontworpen, 
dit is niet persé de leeftijd waarop een object daadwerkelijk vervangen of 
gerenoveerd wordt. Voor speelvoorzieningen wordt een  theoretische 
levensduur gehanteerd van 12 jaar. De theoretische levensduur is daarmee een 
indicatie voor de vervangingsprognose op de lange termijn en wordt gebruikt in 
de afweging voor beheermaatregelen tijdens de levensduur. In onderstaande 
figuur is de theoretische vervangingsopgave van speellocaties per kern 
weergegeven gebaseerd op het aanlegjaar en de beschikbare 
inspectiegegevens. 
 

 
Figuur 16: Theoretische vervangingsopgave van speelplaatsen per kern (aantal) 

 
Er is geen sprake van een vervangingsachterstand, maar er komt wel een 
vervangingspiek aan. Veel speellocaties zijn gelijktijdig aangelegd, waardoor 
deze ook gelijktijdig vervangen moeten worden. Het beleid vanuit de ‘Uitvoering 
Spelen’ voorzag in het renoveren/omvormen of vervangen van ‘Speellocaties’. 
Door de bezuinigingsopgave vanuit de SH wordt er de komende periode meer 

gestuurd op ‘toestelniveau’. Uitgangspunt hierbij alleen nog de ‘veiligheid’ van 
het toestel en/of de valondergrond. Op basis van de rangordetabel uit de SH 
wordt de vervanging van deze voorzieningen  geprioriteerd. Gezien de 
aanstaande vervangingspiek en de lage ‘ranking’ van speelvoorzieningen in de 
rangordetabel is de verwachting dat er op korte termijn toestellen gaan 
verdwijnen, omdat het krediet voor IBOR ontoereikend is.  
 

Beleidsaspecten uitgelicht 

• Visie sporten, spelen en bewegen, welke is geconcretiseerd in het 
vastgestelde ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’. Hierin is o.a. vastgelegd 
dat de beheerafweging op speellocatie plaatsvindt, er ‘vooruitgewerkt’ moet 
worden om de aanstaande vervangingspiek af te vlakken en een deel van 
het areaal omgevormd moet worden van formele speelvoorziening naar 
spelaanleiding om kosten in de toekomst te besparen. Op basis van dit plan 
is berekend dat er ca. € 300.000/ jaar nodig is om het areaal in stand te 
houden. 

• De Strategische Heroriëntatie, waarbij gekozen is om 50% te bezuinigen op 
IBOR. Hierdoor is het financieel niet langer mogelijk om alle objecten in de 
openbare ruimte in stand te houden en moet er geprioriteerd worden. Door 
deze financiële beperking kan het ‘Uitvoeringplan Spelen 2017-2029’ niet 
langer uitgevoerd worden,. Hiermee is het aannemelijk dat een deel van de 
beleidsambities vanuit ‘Sporten, Spelen en Bewegen’ niet wordt behaald. 

 
Risico’s 

• Bij speelvoorzieningen is sprake van een aanstaande vervangingspiek. 
Doordat speeltoestellen lager op de SH rangordetabel staan, is hiervoor 
mogelijk geen investeringsruimte beschikbaar wanneer deze vervangen 
moeten worden. Het risico is dat toestellen mogelijk afgesloten of 
verwijderd moeten worden om de veiligheid in de openbare ruimte te 
borgen en aansprakelijkheid te voorkomen. 

• Door het beperken van het budget wordt de beheerafweging voor 
vervangingen nu op ‘toestelniveau’ gemaakt. Dit is gebaseerd op veiligheid 
in tegenstelling tot de oude aanpak dat hele speelplekken werden 
vernieuwd. Dit kan inhouden dat in diverse jaren achter elkaar toestellen 
en/of valondergronden op 1 speellocatie vervangen worden of dat 
toestellen al dan niet tijdelijk verdwijnen. De kosten voor het inspecteren 
gaan daarbij toenemen. Dit aangezien de valondergrond richting einde 
levensduur aanvullend onderzocht moet worden op de gebruikseisen om 
aan te tonen dat deze bij einde technische levensduur nog voldoet. 

Huidig areaal 
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Straatmeubilair 
 

Areaal  

Straatmeubilair is een verzamelnaam van veelal kleinere objecten in de 
buitenruimte. Dit loopt uiteen van verkeersmeubilair zoals verkeersborden,  
afzetpaaltjes en fietsenrekken, tot recreatief meubilair zoals bankjes en 
picknicktafels. Het betreft duizenden objecten in de openbare ruimte. 
 
Straatmeubilair is zelf onderdeel van de grote groep inrichtingselementen. 
Andere inrichtingselementen met separate budgetten, belegd binnen R&B:  

• Dynamische zakpalen, belegd bij team Verkeer. 

• Markt- en evenementenkasten, verkeerslichten en grote NBd-borden 
(voormalige ANWB-masten) worden vanuit andere budgetten binnen R&B 
beheerd. 

 
Andere inrichtingselementen belegd bij andere teams: 

• Afvalbakken, belegd bij team Afval & Reiniging.  

• Kunstuitingen en fonteinen, belegd bij het Sociaal Domein. 
 
Inrichtingselementen die geen eigendom zijn van de gemeente: 

• Bushokjes. 

• Laadvoorzieningen voor auto’s, contract ligt bij team Verkeer. 

• Reclameborden aan lichtmasten, contract ligt bij team Wijkonderhoud. 

• Verwijzingsborden op industrieterreinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteit 

Straatmeubilair wordt meldinggestuurd beheerd. Doordat het wijkteam zelf de 
borden reinigt en het gevel-tot-gevel contract de bankjes reinigt, houdt de 
gemeente bij het meeste straatmeubilair vinger aan de pols en worden grote 
risico’s voorkomen.  
 
Vervanging van straatmeubilair wordt grotendeels door het wijkteam zelf 
uitgevoerd. Nieuw straatmeubilair wordt veelal geinitieerd door team Verkeer en 
team Recreatie. Soms worden objecten gedoneerd, zoals het bankje in het 
Westdampark en de mozaïekbank.  
 
Risico’s  

• Doordat beheer van straatmeubilair niet planmatig is, is de 
beheernoodzaak niet te voorspellen en ontstaan soms situaties die ad hoc 
herstel behoeven. 

• Door de grote werkvoorraad bij team Wijkonderhoud wordt het reinigen van 
straatmeubilair niet altijd uitgevoerd en worden areaalwijzigingen niet 
doorgevoerd in Obsurv. Hiermee is de areaalinformatie niet actueel. 
  

Huidig areaal 



 

17 

 

Verharding 
 

Areaal  

De verharding omvat het geheel aan asfalt, elementen (tegels/klinkers) en half 
verharding (grind/puin). In totaal is dit 2,8 miljoen m2. 
 
Kwaliteit 

Elke twee jaar wordt de verharding door een onafhankelijk bureau 
geïnspecteerd, volgens de landelijke CROW wegbeheersystematiek. De laatste 
inspectie was in 2020, de volgende staat gepland voor 2022. 
 
Uit de inspectie van 2020 is gebleken dat ca. 21% van de straten/straatdelen 
schade heeft. Deze schades variëren van klein tot groot en sommige zijn een 
indicatie voor veroudering waar andere (al op korte termijn) tot gevaarlijke 
situaties kunnen leiden. Het onderhoud aan de verharding is een samenwerking 
tussen team Wijkonderhoud (kleine schades), het gevel-tot-gevel contract 
(middelgrote schades, alleen aan elementenverharding) en team Realisatie & 
Beheer (grote schades).  
 
Beleidsaspecten uitgelicht 

Sinds de SH stuurt beheer alleen op veiligheid, (vanuit de zogeheten zorgplicht 
is dat de ondergrens van beheer). Voor die tijd werd gestuurd op beeldkwaliteit, 
wat ook uitgaat van de algehele uitstraling. Tot aan de Taskforce 2018 was de 
beleidsambitie kwaliteit B. Tot aan de SH was de beleidsambitie 
gedifferentieerd B/C. 
 

 
Figuur 17: Technische inspectie 2020 vertaalt naar beeldkwaliteit 

 
Naast technische schade aan de verharding en beeldkwaliteit van de uitstraling, 
speelt ook het aspect zetting (het zakken van de grond en dus de weg). Zetting 
kent verschillende gevolgen: 

• Als een weg zakt, ontstaat hoogteverschil met de huizen die door hun 
fundering op hoogte blijven. Dit hoogteverschil kan de toegankelijkheid 
(inclusie) verminderen en kan grote invloed hebben op de uitstraling en 
beleving. 

• Als een weg zakt tot dezelfde hoogte als het waterpeil in de polder, staat er 
water op straat ook zonder hevige (piek)buien. 

• Als een weg zakt, maar in de weg gelegen bruggen en duikers niet 
verzakken, ontstaan hoogteverschillen die hinderlijk of gevaarlijk kunnen 
zijn voor de weggebruikers. 

 
In het voorgeen geldende beleid van CROW Beeldkwaliteit B lag de 
zettingsgrens op 40 cm. Met de SH is dit beleid vervallen en is alleen 
verkeersveiligheid een ingrijpgrens. Middels satellietdata wordt periodiek de 
hoogte gemeten, maar dit vertalen naar totale opgetreden zetting per straat is 
nog niet mogelijk gebleken. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de 
huidige zettingen, op basis van een steekproef schouw. 
 

 
Figuur 18: Weergave indicatie opgetreden zettingen in Kamerik, zomer 2020 

A+ 38%

A 16%

B 29%

C 1%

D 11%

Onbekend 5%

Beeldkwaliteitsindicatie

Huidig areaal 
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Risico’s  

• De afhandeling van de werkvoorraad kleine meldingen voortgekomen uit de 
weginspectie 2020 is procesmatig niet inzichtelijk, uit de inspectie 2022 
gaat blijken of de benodigde maatregelen ook daadwerkelijk zijn 
uitgevoerd. 

• Door het sturen op zorplicht wordt minder preventief onderhoud uitgevoerd, 
waardoor het aantal acuut optredende schades toeneemt. Hiermee stijgt de 
werkvoorraad van team Wijkonderhoud en nemen de 
aansprakelijkheidsrisico’s voor de gemeente toe. 

• In de SH is besloten dat meer verhardingskosten aan riolering moeten 
worden toegerekend, als compensatie voor de bezuinigingen op IBOR. 
Door de bezuinigingen én door de ontwikkeling dat riolering meer gaat 
relinen dan vervangen, nemen de meekoppelkansen juist af en zijn er 
minder projecten waar riolering aan de verharding kan bijdragen.  

• Prijsindex Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW-index) voor asfalt is begin 
2021 met ca. 8% gestegen en de verwachting is dat deze verder stijgt. 
Deze stijging heeft gevolgen voor het onderhoudscontract in boekjaar 2022 
e.v. en voor nog aan te besteden projecten.  

Huidig areaal 
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In onderstaande tekst wordt ingegaan op de relatie tussen vastgesteld beleid 
en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de SH is gekozen voor 
financieel gestuurd beheer, waarmee financiën het nieuwe beleidskader is voor 
de openbare ruimte.  
 
De gevolgen van de SH zijn terug te zien in de mate van en snelheid waarmee 
o.a. de volgende beleidsambities worden gerealiseerd of binnen beheer de 
gerealiseerde ambities in stand kunnen worden gehouden: 

• Duurzaamheid / klimaatakkoord 

• Groenblauw omgevingsplan 

• Inclusie 

• Klimaat 2.0 

• Verkeersbeleid 
 
Er zijn bovendien tal van nieuwe ambities welke moeten worden uitgewerkt 
naar gemeentelijk beleid. De consequenties daarvan voor zowel de organisatie, 
de budgetten en de fysieke leefomgeving zullen omvangrijk zijn, zowel tijdens 
het opstellen als in de uitwerking. De daadwerkelijke consequenties zijn op dit 
moment nog moeilijk te concretiseren. Te denken valt in elk geval aan de 
volgene onderwerpen: 

• Areaaluitbreidingen nieuwbouw 

• Cultuurmanifest en ontwikkelthema’s 2021-2024 

• Energietransitie 

• Natuur-inclusief bouwen 

• Omgevingsvisie 

• Parkeerbeleid 

• Participatiebeleid 

• Warmtevisie 

  

Beleidsontwikkelingen Beleidsontwikkelingen 
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De jaarlijkse P&C-cyclus bestaat uit een serie van documenten zoals de 
jaarrekening, Voorjaarsnota, Kadernota, Najaarsnota en de 
Programmabegroting. Recent heeft de gemeenteraad middels de motie ‘GRIP 
op IBOR’ het college gevraagd om het Meerjaren Onderhouds Programma 
(MOP) onderdeel te laten worden van deze reguliere cyclus:  

• concept MOP onderdeel laten zijn van de kadernota; 

• vaststellen MOP bij de programmabegroting; 

• rapportage over realisatie van het MOP bij de jaarrekening. 
 
De motie zal in principe bij de Kadernota voor programmabegroting 2023-2026 
worden uitgevoerd, maar de uitwerking en implementatie van dit proces moet 
nog plaatsvinden. 
 

Tegenvallers 
Als gevolg van het besluit uit de SH voorziet de begroting IBOR niet in ruimte 
om tegenvallers op te vangen. Optredende tegenvallers worden cf de P&C-
cyclis gerappprteerd. Hieronder enkele tegenvallers die reeds zijn opgetreden: 

• Vorstschade asfalt 

• Stormschade bomen 

• Lekkage tunnel ‘t Vinkje 

• Omgevallen lichtmast Amsterdamlaan. 
 
Daarnaast zijn er onvoorziene omstandigheden opgetreden welke in principe 
verhaald zullen worden op derden: 

• Schade aan oever en brug Waardsedijk door kraan te water. 
Door de constructieve schade het omvangrijk benodigd herstel zal de brug 
op zijn vroegst eind september weer toegankelijk zijn.  

• Schade aan gevel en hangarmaturen Rijnstraat door voertuig. 
 
 

 
Figuur 19: Schade aan brug en oever Waardsedijk ten gevolgen van ongeval 

 

 
Figuur 20: Schade aan verlichting en gevel Rijnstraat ten gevolgen van ongeval 

 
  

P&C-cyclus 
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Voortgang Jaarplan 2021 
De voortgang van alle in het “IBOR Jaarplan 2021” genoemde 
onderhoudslocaties zijn opgenomen in bijlage 2. Enkele bijzonderheden in de 
voortgang lichten we hieronder verder toe.  
 
Het jaarplan is door omstandigheden pas in kwartaal 2 vastgesteld 
(raadsvergadering 24 juni 2021), wat heeft geleidt tot vertraging in het opstarten 
van onderhoudsactiviteten.  
 
Jaarplan Civiel 

De uitvoering van jaarplan Civiele Kunstwerken is vertraagd, doordat eerst de 
benodigde beheerondersteuning en inspectie ingekocht moest worden. Eind 
kwartaal 2 is het inkooptraject voor ondersteuning afgerond. Op dit moment 
worden de voor bereidingen voor de uitvoering opgestart, er kan nog niet met 
zekerheid worden gesteld of de onderhoudsactiviteiten volledig in 2021 kunnen 
worden afgerond. 
 
Jaarplan Groen 

In het jaarplan waren de projecten nog beperkt gespecificeerd. Door de 
meerjarenprogrammering die in 2021 wordt uitgewerkt en waarover in het 
najaar separaat wordt gecommuniceeerd, wordt in een volgend jaarplan 
specifieker aangegeven waar onderhoud is voorzien.  
 
Jaarplan Openbare Verlichting 

In het kader van de grote vervangingsopgave voor OVL was de bedoeling dat 
er begin 2021 een projectleider werd aangetrokken. De vertraging hiervan heeft 
de projecten on-hold gezet. Vanwege de acute veiligheidssituatie zijn 
tussentijds op de projectlocaties enkele masten verwijderd.  
 

  

Voortgang Jaarplan 2021 
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Legenda Voor de voortgang maken we gebruik van symbolen, met de volgende betekenis. 

 

Uitvoering ligt op schema. 

 

Uitvoeringsverwachtingen moeten 
mogelijk bijgesteld worden.  

Uitvoering ligt niet op schema. 

 

Uitvoering is afgerond. 

 
Civiele kunstwerken 

Kern Locatie Toelichting Voortgang Opmerking 

W Kromwijkerdijk Vervangen brug 10-002.  

 

Verwachte start Q4-2021, vermoedelijk overloop naar 2022. 

Waardsedijk Vervangen brug 10-007. 

 

Verwachte start Q4-2021, vermoedelijk overloop naar 2022. 

Middellandbaan Vervangen geluidsschermen G-005/ G-
006 t.h.v. de brug over de Jaap 
Bijzerwetering. 

 

Verwachte start Q4-2021, vermoedelijk overloop naar 2022. 

Z Molenweg/Julianalaan Brug 41-008: Groot onderhoud 
Julianabrug  

Verwachte start Q4-2021, vermoedelijk overloop naar 2022. 

 
Groen 

Kern Locatie Toelichting Voortgang Opmerking 

H Algemeen Gericht herstellen van bestaande structuren 
door ontstane gaten te vullen.   

Reguliere boomvervanging loopt 

Nassaupark Aanplanten van extra bomen. 

 

 

Paltrokmolen Aanplanten van extra bomen. 

 

 

K Algemeen Gericht herstellen van bestaande structuren 
door ontstane gaten te vullen.   

Reguliere boomvervanging loopt 

W Algemeen Gericht herstellen van bestaande structuren 
door ontstane gaten te vullen.  

 
Reguliere boomvervanging loopt 

Emmakade, Haven Ontwikkeling van hoogwaardige 
ondergrondse groeiruimte, aanplant van 
nieuwe bomen en verplant van huidige 
bomen.  

 

 

Wijkpark Molenvliet Aanplant van bomen, gaten in de huidige 
structuur vullen. 

 

 

Bijlage 1 | Voortgang Jaarplan 2021 
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Kern Locatie Toelichting Voortgang Opmerking 

Essenpad Aanplanten van extra bomen. 

 

 

Botter Aanplanten van extra bomen. 

 

 

Z Algemeen Gericht herstellen van bestaande structuren 
door ontstane gaten te vullen.  

 
Reguliere boomvervanging loopt 

 
Oevers en beschoeiingen 

Kern Locatie Toelichting Voortgang Opmerking 

W Cattenbroekerplas 
westzijde 

Vernieuwen van de oever als gevolg van 
afkalving. 

 

Verwachte start Q4 2021, vermoedelijk overloop naar 2022. 

Apenijnenstraat Herstel kistdamconstructie 

 

 

 
Openbare verlichting 

Kern Locatie Toelichting Voortgang Opmerking 

H Sportlaan Vervangen masten en armaturen 

 

Uitvoering staat gepland in Q3 2021 

Claus-, Prinsen- en  
Stadhoudershof.  
Nassaupark en rondom 
Meerkoet/Waterhoen 

Start meerjaren uitfasering verouderde 
‘kegel’ armaturen in woonstraten en 
vervangen masten. 

 

Vertraging op aanstelling projectleider. Kans op start uitvoering in 2021 
is zeer klein, gegeven aanbestedings- en besteltermijnen. 

K Lindenlaan / 
Beukenlaan 

Vervangen armaturen 

 

Uitvoering staat gepland in Q4 2021 

De Hoeve, Boezem, 
Verlaat 

Start meerjaren uitfasering verouderde 
‘kegel’ armaturen in woonstraten en 
vervangen masten. 

 

Vertraging op aanstelling projectleider. Kans op start uitvoering in 2021 
is zeer klein, gegeven aanbestedings- en besteltermijnen. 

W Cattenbroekerlaan Vervangen armaturen 

 

Werkzaamheden zijn afgerond in Q1 2021 

Meeuwenlaan Vervangen masten en armaturen 

 

Vertraging op aanstelling projectleider. Kans op start uitvoering in 2021 
is zeer klein, gegeven aanbestedings- en besteltermijnen. Vanwege 
veiligheid worden enkele masten reeds eerder verwijderd. 

Berkenlaan / Prunuslaan Vervangen masten en armaturen, als 
afronding van project Hazelaarstraat 
2019. 

 

Uitvoering staat gepland in Q3 2021 

Bijlage 1 | Voortgang Jaarplan 2021 
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Kern Locatie Toelichting Voortgang Opmerking 

Meerkoetlaan Vervangen masten en armaturen 

 

Werkzaamheden zijn afgerond in Q1 2021 

De Veste – 
parkeerterrein 

Vervangen masten en armaturen 

 

Werkzaamheden zijn afgerond in Q1 2021 

 
Riolering 

Kern Locatie Toelichting Voortgang Opmerking 

H Reijerscop  Gemaal verplaatsen en nieuwe 
persleiding aanleggen 

 

Werkzaamheden zijn afgerond in Q2 2021 

Gemaal 
Ambachtheerenlaan 

Renovatie 

 

Verwachte start Q4-2021, vermoedelijk overloop naar 2022.  

Tunnelgemaal Verzwaren pompcapaciteit 

 

Uitvoering staat gepland in Q3 2021 

Dorpstraat thv 173 Aanbrengen bypass 
hemelwaterafvoer  

 

Verwachte start Q4-2021, vermoedelijk overloop naar 2022. 

K Mijzijde thv 65-67 Ombouwen naar drukriolering 

 

Uitvoering staat gepland in Q3 2021 

Gemaal Burg. Reijerslaan Renovatie 

 

Verwachte start Q4-2021, vermoedelijk overloop naar 2022. 

W Gemaal Snel en Polanen 
tunnelgemalen 

Renovatie 

 

Verwachte start Q4-2021, vermoedelijk overloop naar 2022. 

Schilderswijk Verzwaren pompcapaciteit 
Reinigen en inspectie hoofdriool 

 

Uitvoering staat gepland in Q3 2021 

Ridderstraat Putrenovatie bij inlaat drukriool 

 

Werkzaamheden zijn afgerond in Q2 2021 

Molenvliet 4 duikers vergroten 

 

Uitvoering staat gepland in Q3 en Q4 2021 

Z Omgeving Dorpstraat Inwendig herstel rioolsysteem 

 

Verwachte start Q4-2021, vermoedelijk overloop naar 2022. 

Gemaal Hoofdweg Renovatie 

 

Uitvoering staat gepland in Q3 en Q4 2021 

 
  

Bijlage 1 | Voortgang Jaarplan 2021 
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Speelvoorzieningen 

Kern Locatie Toelichting Voortgang Opmerking 

K Kanis Nieuwe buurtspeelplek (onderdeel 
van het project Kanis) 

 

In uitvoering, gereed Q3 2021 

W Brediuspad Vervangen 2 toestellen Brediuspad 
(park) 

 

Werkzaamheden zijn afgerond in Q2 2021 

Kapittelhof Vervangen 2 toestellen Kapittelhof 
(10) 

 

Werkzaamheden zijn afgerond in Q2 2021 

Botter Vervangen toestel Constantijnschool 

 

Werkzaamheden zijn afgerond in Q2 2021 

Tournoysveld Vervangen toestel Rembrand van 
Rijnschool 

 

Werkzaamheden zijn afgerond in Q2 2021 

Nicolaas Maesstraat Verwijderen van een toestel aan de 
Nicolaas Maesstraat als onderdeel 
van de omvorming van deze 
speelplek 

 

In uitvoering, gereed Q3 2021 

Akkerwindeveld Omvormen speelplek  

 

Uitvoering gepland voor Q3 2021 

Z Clausstraat Nieuwe buurtspeelplek Clausstraat 

 

In uitvoering, gereed Q3 2021 

 
Verharding 

Kern Locatie Toelichting Voortgang Opmerking 

H Appellaan Fietspad elementenverharding 
herstraten/vernieuwen 

 

Uitvoering staat gepland in Q3/Q4 2021 

Appellaan Vernieuwen en lokaal verstevigen 
van asfalt verharding en fundering 
(rijbaan) 

 

Werkzaamheden worden afgerond in Q3 2021 

Claushof Brandgang elementenverharding 
herstraten/vernieuwen  

 

Uitvoering staat gepland in Q3 2021 

Dorpeldijk Vernieuwen en lokaal verstevigen 
van de asfalt verharding en fundering 

 

Uitvoering staat gepland in Q3/Q4 2021 

Raadhuislaan Vernieuwen en lokaal verstevigen 
van de asfalt verharding en fundering 

 

Uitvoering staat gepland in Q3/Q4 2021 

Rijnlaan Vernieuwen en lokaal verstevigen 
van de asfalt verharding en fundering 

 

Uitvoering staat gepland in Q3/Q4 2021 

Bijlage 1 | Voortgang Jaarplan 2021 
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Kern Locatie Toelichting Voortgang Opmerking 

Uitweg Vernieuwen en lokaal verstevigen 
van de asfalt verharding en fundering  

Vanwege het raadsbesluit om het snelfietspad Woerden-Utrecht te 
realiseren, vervalt dit onderhoud en wordt het project snelfietspad 
hier ingepland. 

Waterhoen Elementenverharding 
herstraten/vernieuwen 

 

Zijn Waterhoenlaantje en Karekietlaantje. Is asfaltwerk. 
Werkzaamheden zijn afgerond in Q3 2021 

Wilhelminalaan Vernieuwen en lokaal verstevigen 
van de asfalt verharding en fundering 

 

Uitvoering staat gepland in Q3/Q4 2021 

W Brik Elementenverharding 
herstraten/vernieuwen  

Werkzaamheden zijn afgerond in Q2 2021 

De Linge Elementenverharding 
herstraten/vernieuwen 

 

Werkzaamheden worden afgerond in Q3 2021 

De Dieze Elementenverharding herstraten 

 

Uitvoering staat gepland in Q3/Q4 2021 

De Vecht Elementenverharding herstraten 

 

Uitvoering staat gepland in Q3/Q4 2021 

Oude Oudelandseweg Omvormen asfalt- naar 
halfverharding  

 

Werkzaamheden zijn afgerond in Q2 2021 

Parallelweg oost (Noord 
van A12) 

Vernieuwen en lokaal verstevigen 
van fundering asfalt verharding 
(rijbaan) 

 

Uitvoering staat gepland in Q4 2021 

Station-middellandbaan Fietsverbinding elementenverharding 
herstraten/vernieuwen  

Werkzaamheden zijn afgerond in Q2 2021 

Z Boschsloot Herstraten/vernieuwen elementen 
verharding 

 

Werkzaamheden zijn afgerond in Q1 2021 

 
 

Bijlage 1 | Voorgang Jaarplan 2021 
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