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Samenvatting 
De Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte (programmering) 2022 omvat de vervangings- en groot 
onderhoudswerken in de openbare ruimte en bestaat uit het MeerjarenOnderhoudsProgramma (MOP) 2022-2023 en het 
Jaarplan openbare ruimte 2022 (jaarplan). Het MOP beschrijft de grote of meerjarige projecten waarin veelal integraal de 
functie/inrichting wordt heroverwogen en participatie (meepraten) met de omgeving plaatsvindt. Het jaarplan beschrijft het 
monodisciplinair groot onderhoud, waar als uitgangspunt geldt dat de bestaande inrichting gehandhaafd blijft en er geen 
participatie plaatsvindt.  

Zoals gepresenteerd op de politieke avond van 1 april 2021 vertegenwoordigt de openbare ruimte een 
vervangingswaarde van ruim € 500 miljoen. Uit de Strategische Herorientatie 2020 (SH) is gebleken dat beheer van deze 
openbare ruimte in haar huidige omvang structureel ruim € 20 miljoen per jaar kost (D/21/011383, pagina 170 scenario 
Optimum). Dit bedrag is gebaseerd op prijspeil 2020, exclusief het wegwerken van de huidige achterstanden en exclusief 
bijzondere grote vervangingen (specials) zoals bijvoorbeeld beweegbare bruggen of gemeentelijke elektrakabels voor 
verlichting. In de SH is besloten structureel ca. € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor de openbare ruimte, daarmee is 
naast het ontbreken van budget om achterstanden en specials aan te pakken, structureel de exploitatie en 
investeringsruimte ca. 50% lager dan benodigd. 

Als gevolg van de SH wordt niet langer onderhouden op basis van uitstraling/kwaliteit, maar alleen op de wettelijke 
zorgplicht (veiligheid). In de onderhoudsprogrammering van 2021 was de exploitatie nog toereikend en volstond bij de 
investeringen een budgetneutrale begrotingswijziging (D/21/044160). De voorliggende programmering 2022 is sluitend 
gemaakt door het extra investeringsgeld voor speeltuinen (Amendement A2-3 Spelende kinderen in 2022) en 
exploitatiegeld voor de veiligheid (Motie M2-2 Extra incidenteel geld voor veiligheid openbare ruimte). Vooruitkijkend is 
de verwachting dat de huidige begroting voor 2023 eveneens niet toereikend is om aan de wettelijke zorgplicht voor de 
openbare ruimte te voldoen, als gevolg daarvan zal naar verwachting besloten moet worden tot het verwijderen / afsluiten 
van functies in de openbare ruimte. De omvang van het tekort in 2023 zal duidelijk worden in de uitwerking van de 
onderhoudsprogrammering voor 2023. 

Gevraagd besluit 
1. de Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte 2022 (D/21/44413) vast te stellen en daarbij:
a) begrotingswijzigingen Investering (D/21/44160) vast te stellen;
b) conform Motie M2-2 € 795.000,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2022 en hiervoor begrotingswijziging
Exploitatie (D/21/44407) vast te stellen.
2. de kapitaalslasten die vrijvallen door de begrotingswijziging Investering (D/21/44160) toe te voegen aan de exploitatie
asfalt.
3. de intentie uit te spreken dat in 2022 wordt ingezet op veiligheid van de verharding van de Mijzijde in kern Kamerik,
waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de ontwikkeling omtrent de dorpsvisie en uitstraling van deze beschermde
dorpskern.



4. kennis te nemen van de prognose van de kostenontwikkeling openbare ruimte versus de huidige begroting na 2022   
 
   
 
Inleiding 
De Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte 2022 omvat de vervangings- en groot onderhoudswerken in de 
openbare ruimte. 
In de Strategische Herorientatie (SH) is gekozen voor financieel gestuurd beheer, waarbij de veiligheid leidend is in het 
prioriteren van onderhoud/vervanging. De oude sturing op beeldkwaliteit, ofwel uitstraling, is in de SH komen te vervallen. 
Voorliggende programmering geeft invulling aan financieel gestuurd beheer door de beschikbare IBOR middelen zo 
optimaal mogelijk in te zetten voor de veiligheid van de openbare ruimte. In de basis is de programmering een 
collegebevoegdheid. De begrotingswijziging om de investeringen te herverdelen alsmede de begrotingswijziging om de 
middels Motie M2-2 Extra incidenteel geld voor veiligheid openbare ruimte beschikbaar gestelde exploitatiegelden te 
mogen benutten, vergen echter een raadsbesluit en daarom ligt de programmering ter vaststelling aan uw raad voor. 
 
   
 
Participatieproces 
Het MOP bestaat grotendeels uit lopende projecten, nieuwe projecten zijn alleen ingegeven vanuit de wettelijke 
zorgplicht. Zie bijlage MOP-mutaties (D/21/44411) voor de veranderingen ten opzichte van het vorige vastgestelde MOP. 
In de reconstructies die op het MOP staan vindt participatie plaats tijdens de ontwerpfase. Budgetneutrale 
bewonerswensen kunnen mogelijk in de projecten worden gerealiseerd, voor aanvullende wensen is geen budget 
geoormerkt. 
In het groot onderhoud, wat in het jaarplan is opgenomen, blijft de huidige inrichting behouden. Bij groot onderhoud 
worden omwonenden wel pro-actief geïnformeerd over de uitvoering en eventueel optredende hinder, maar vindt geen 
participatie plaats. 
Er is geen financiële ruimte om op basis van beleidsambities of inwonersinitiatieven nieuwe projecten te starten, tenzij de 
financiën uit separate beleids-budgetten of politieke besluitvorming beschikbaar worden gesteld. 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Voorliggende onderhoudsprogrammering geeft invulling aan het financieel gestuurd beheer van de openbare ruimte, 
waarmee de beschikbare middelen optimaal worden ingezet voor de zorgplicht (veiligheid) van deze openbare ruimte. 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Gedeeltelijk bestaat de programmering uit reeds lopende MOP-projecten, waartoe in eerdere jaren reeds besloten is. Zie 
bijlage MOP-mutaties (D/21/44411) voor de aanpassingen van voorliggend MOP ten opzichte van het vorig vastgestelde 
MOP. 
Nieuwe projecten van het MOP en Jaarplan worden na goedkeuring van voorliggend voorstel ingepland dan wel 
opgestart. Mocht formele besluitvorming onverhoopt uitlopen, dan zullen vanwege de veiligheid enkele van deze 
projecten vooruitlopend op een raadsbesluit reeds ingepland/opgestart moeten worden. 
 
   
 
Argumenten 
1.1 De programmering bestaat uit lopende, toegezegde en/of vanuit zorgplicht noodzakelijke projecten  
De programmering bestaat uit lopende projecten zoals de Kanis en de Oostdam. Ook staan er toegezegde projecten in 
zoals Molenbuurt fase 3 en de Nieuwendijk, zoals behandeld in de raadsvergaderingen van april 2021. Daarnaast omvat 
de programmering nieuwe projecten die vanuit zorgplicht benodigd zijn, zoals de Singel op het MOP en alle projecten op 
het Jaarplan. 
 
1.2 De benodigde begrotingswijzigingen zijn een raadsbevoegdheid  
Sinds de SH wordt 'Financieel gestuurd beheer' gevoerd op de openbare ruimte. Hierbij is de noodzaak vanuit de 
zorgplicht leidend in het uitvoeren van projecten en wordt de begroting aangepast om hierop aan te sluiten. De 
begrotingswijziging betreft een overheveling tussen verschillende investeringskredieten. 
Daarnaast vergt voorliggende onderhoudsprogrammering extra middelen conform Motie M2-2 Extra incidenteel geld voor 
veiligheid openbare ruimte. De extra middelen worden ten laste gelegd van het begrotingssaldo 2022. De extra middelen 
uit de Algemene Uitkering die bij de septembercirculaire beschikbaar zijn gesteld door het Rijk worden hiervoor ingezet. 
De benodigde begrotingswijzigingen tussen kredieten en het toekenning van extra middelen zijn een raadsbevoegdheid.  



 
2.1 De investeringsverschuiving heeft een klein positief effect op de kapitaalslasten  
In de SH is besloten het investeringsvolume de komende jaren leidend te maken boven de kapitaalslasten en vrijvallende 
kapitaalslasten toe te wijzen aan de exploitatiebegroting. Met de verschuiving in investeringen 2022 vallen structureel 
kapitaalslasten vrij. De vrijval komt voort uit het meer inzetten op lange afschrijftermijnen, binnen een gelijkblijvend 
investeringsvolume (investeringsplafond). De vrijvallende kapitaalslasten bedragen ca. € 500,- in 2022 en dit loopt 
jaarlijks af (zie bijlage D/21/044160 Begrotingswijziging Investeringen). 
 
3.1 Onderhoud aan de Mijzijde doet geen afbreuk aan de in ontwikkeling zijnde dorpsvisie  
In Kamerik wordt al geruime tijd gewerkt aan een dorpsvisie om het aanzien en de leefbaarheid van dit beschermde 
dorpsgezicht te verbeteren. Op dit moment is de visie nog niet definitief en heeft de gemeenteraad nog geen uitspraak 
gedaan hoe zij tegen deze visie aankijkt en tegen de benodigde middelen om deze visie vorm te geven. Voor de 
veiligheid is het wel benodigd dat de verharding van de Mijzijde in de dorpskern wordt aangepakt. Om geen afbreuk te 
doen aan het lopende proces en de inzet in de dorpsvisie, is het advies aan de Raad om uit te spreken dat deze 
werkzaamheden worden verricht in het kader van de veiligheid. Wanneer de dorpsvisie gereed is zal dit, samen met de 
investering die benodigd is om deze te realiseren, separaat aan de Raad worden voorgelegd. Dit betreft geen beheer, 
maar een beleidsambitie waar de betrokken beleidsteams over zullen adviseren. 
 
4.1 De meerjarenbegroting voor de openbare ruimte (programma 2) sluit niet aan op de theoretisch benodigde middelen 
en de praktijk toont dit nu ook aan  
Bij het vaststellen van de Strategische Heroriëntatie zijn de risico's voor programma 2 IBOR nadrukkelijk benoemd. De 
meerjarenbegroting als gevolg van het raadsbesluit van de SH sluit niet aan op de structureel benodigde middelen. De 
begroting voorziet eveneens niet in middelen voor het wegwerken van de huidige achterstanden en de begroting voorziet 
niet in een financiële buffer voor optredende tegenvallers. In 2021 was een budget neutrale begrotingswijziging voldoende 
om de programmering rond te krijgen, oplopende tegenvallers zijn cf. P&C-cyclus gerapporteerd. In 2022 zijn aanvullende 
middelen via een aangenomen Motie en Amendement nodig om te voorkomen dat objecten/functies moesten worden 
verwijderd/afgesloten. De prognose is dat ook na 2022 de zorgplicht meer geld vergt dan is begroot.  
In 2023 zijn de meeste grote meerjarenprojecten zoals de Meijekade, De Kanis en de Oostdam afgerond. Daarmee 
neemt de investeringsdruk van lopende projecten af. In de SH is vanwege deze lopende projecten besloten de eerste 
jaren de investeringsruimte minder te verlagen. Waar de investeringsruimte in 2021 ruim 10 mln. euro bedroeg, wordt dit 
teruggebracht naar het nieuwe structurele bedrag van 5 mln. euro vanaf 2024. De afnamen van lopende investeringen 
gaat daarmee gepaard met gelijktijdige afname van beschikbare middelen, per saldo ontstaat er niet meer ruimte om te 
kunnen investeren na afronding van de genoemde projecten.   
Gedeeltelijk kunnen uitgaven voorkomen worden door keuzes te maken om objecten/functies te verwijderen, maar 
gedeeltelijk zal het tekort leiden tot onvermijdbare overschrijdingen. In het kader van goed financieel beheer en 
transparante informatievoorziening is het advies dit bewustzijn als Raad te benadrukken. 
 
4.2 De achterstanden blijven oplopen en er is sprake van desinvesteren  
Het uitstellen van vervangingen levert op de korte termijn een besparing op. Echter de theoretische levensduur van een 
object is veelal gebaseerd op het economisch optimum scenario, omdat langer in stand houden leidt tot grotere 
uitvalrisico's en daardoor hogere inspectie en onderhoudskosten. Op de levensduurbeschouwing van een object zijn deze 
meerkosten een desinvestering. Een voorbeeld hiervan is dat in straten die niet volledig vernieuwd/herstraat worden, 
jaarlijks meerdere kleine gebreken kunnen ontstaan die ad-hoc opgelost moeten worden. Dit leidt tot een toename van 
bewonersmeldingen en een stijgende werkvoorraad voor Wijkonderhoud en de aannemer. Per saldo is deze aanpak over 
meerdere jaren duurder dan het benodigde groot onderhoud tijdig uit te voeren. Door het uitstellen van grote ingrepen 
ontbreken ook de meekoppelkansen om bijvoorbeeld klimaatuitdagingen zoals wateroverlast en hittestress tegen te gaan. 
De achterstanden lopen door het investeringstekort jaarlijks met € 5 miljoen op, het is lastig te voorspellen hoe lang deze 
achterstand 'uitgesteld' kan worden en wat de impact hiervan op de begroting en werkvoorraad is. Hierdoor is het niet 
mogelijk om in deze aanpak een betrouwbare meerjarenplanning en begroting af te geven en dat staat op gespannen 
voet met de wens van de Raad om op termijn meer grip op IBOR te krijgen.  
  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
1.1 Onderhoudsachterstanden blijven oplopen  
De totale investeringsruimte voor de openbare ruimte is met het besluit van de SH onvoldoende. Ongeacht de financiële 
verschuiving tussen producten blijven op heel IBOR de achterstanden oplopen. Onvoorziene gebeurtenissen in (de 
aanloop naar) 2022 kunnen niet worden opgevangen omdat deze planmatige programmering reeds alle beschikbare 
middelen vergt. Per gebeurtenis zal worden besloten welke wijze van ingrijpen het beste past en zal de afweging gemaakt 
worden tussen afsluiten, verwijderen of vervangen. Als vanuit de zorgplicht ingrijpen vereist is, neemt het college haar 
verantwoordelijkheid door direct in te grijpen en de veiligheid boven de beschikbare middelen te stellen. De verwachting is 
dat de planmatige Programmering 2023 niet binnen de IBOR investeringsruimte kan worden ingevuld, maar dat 
aanvullende kredieten of keuzes voor het verwijderen/afsluiten van objecten/functies benodigd zijn. Zonder Amendement 



A2-3 Spelende kinderen in 2022 hadden in 2022 al keuzes gemaakt moeten worden tot verwijdering. 
 
1.2 Projectkosten kunnen oplopen  
De projecten zijn geraamd op basis van generieke eenheidsprijzen, in het geval van de integrale projecten zijn er nog 
geen verder uitgewerkte projectramingen opgesteld als toetsing van de benodigde/beschikbare middelen. In de Grond-, 
Weg- en Waterbouw (GWW-sector) is als jaren sprake van stijgende Grondstof- en arbeidsprijzen (zogeheten indexaties). 
De gemeentelijke indexatie van 1,8% in 2022 is lager dan de 9% dat de algemene GWW-index is gestegen (los van 
bijvoorbeeld de exorbitante staalprijsstijging, die in 2021 nagenoeg is verdubbeld). Het gevolg is dat de projectramingen 
en aanbestedingen leiden tot grotere tegenvallers dan binnen de geraamde risicovoorziening is op te vangen. Het 
oplopende tekort door de te lage indexering wordt opgenomen in de voorjaars- en kadernota in 2022. Daarnaast zijn 
projectramingen op basis van de huidige inrichting, de aanvullende investeringsnoodzaak om beleidsambities te 
realiseren - gevoed uit beleidsbudgetten - beperkt onderbouwd. 
(CBS GWW indexatie https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED stond in oktober 2020 op 112,5 en is gestegen 
naar 122,8 in oktober 2021, ofwel een stijging van 9%) 
 
1.3 Exploitatieruimte blijft ontoereikend  
De totale exploitatieruimte voor de openbare ruimte is met het besluit van de SH onvoldoende. Ongeacht de verschuiving 
tussen producten blijven op heel IBOR de achterstanden oplopen en dit legt extra druk op de exploitatie die al 
ontoereikend is om alles te kunnen onderhouden. De verwachting is dat onderhoudsprogrammering 2023 niet binnen de 
begrote investeringsruimte kan worden ingevuld, maar dat aanvullende middelen of keuzes voor het verwijderen/afsluiten 
van objecten/functies benodigd zijn. Zonder Motie M2-2 Extra incidenteel geld voor veiligheid openbare ruimte hadden in 
voorliggende programmering 2022 al keuzes gemaakt moeten worden tot verwijdering of afsluitingen. Dat een deel van 
de beschikbare middelen van Motie M2-2 niet worden benut, is omdat op dit moment nog niet kan worden aangewezen 
welke opgave hiermee opgepakt zou moeten worden, het is geen "overschot" of suggestie dat deze middelen niet nodig 
zijn voor de openbare ruimte.  
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Voorliggende programmering past binnen de beschikbare middelen van de Begroting 2022-2025 jaarschijf 2022 met 
bijbehorend Amendement A2-3 Spelende kinderen in 2022 en Motie M2-2 Extra incidenteel geld voor veiligheid openbare 
ruimte. Een begrotingswijziging op zowel investeringen als exploitatie is benodigd om de middelen beschikbaar te stellen 
op de grootboeknummers waarop de uitgaven zullen plaatsvinden. Voorliggend besluit heeft daarmee geen (nieuwe) 
financiële gevolgen. 
 
Investeringen 2022 en doorkijk naar 2023  
   
  Jaarschijf 2022 - investeringen Jaarschijf 2023 - investeringen 
  IBOR Riolering * Totaal IBOR Riolering * Totaal 

Begroot 
 €         
7.122.148 

 €         
1.905.000 

 €               
9.027.148 

 €         
5.872.148 

 €         
1.905.000 

 €         
7.777.148 

Programmering MOP 
 €         
4.310.500 

 €         
1.835.000 

 €               
6.145.500  €         2.950.000 

 €         
2.780.000 

 €         
5.730.000 

Programmering Jaarplan 
 €         
2.811.648 

 €               
30.000 

 €               
2.841.648 

 €                        
-    

 €                        
-    

 €                        
-    

Verschil 
 €                        
-    

 €               
40.000 

 €                     
40.000 

 €         
2.922.148 

 €            
875.000- 

 €         
2.047.148 

              
  
  
  

* Riolering betreft Vrijvervalriolering en Duikers&Drainage, de investeringen KbOR en Extra Duikers 
kennen een eigen klimaatprogramma en vallen buiten voorliggende programmering. 

 
Zoals de tabel laat zien past de programmering binnen jaarschijf 2022. 
Jaarschijf 2023 geeft een heel positief beeld, maar daarbij gelden de volgende kanttekeningen: 
1. In 2022 wordt een planstudie uitgevoerd naar de oevers van de Oude Rijn (tussen Kuipersweg en 
Nieuwerbrug, langs het Jaagpad) en de Kromwijkerdijk. De eerste prognose is dat deze gezamenlijk in de 
periode 2023-2025 een investering vergen van ruim € 6 miljoen om de oevers en het wegdek te vernieuwen. 
2. In 2022 bedraagt het jaarplan een kleine € 3 miljoen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Jaarplan 2023 
een vergelijkbare omvang heeft of, door de oplopende achterstanden zelfs nog hoger uit kan vallen. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED


3. In 2023 is bij riolering een groot negatief saldo te zien. De Reserve Riolering bedraagt op dit moment € 2,35 
miljoen, de verwachting is dat daaruit in 2023 een grote onttrekking wordt gedaan. 
Wanneer programmering 2023 wordt aangeboden zullen de daadwerkelijke financiële gevolgen voor 2023 
inzichtelijk zijn, maar met bovengenoemde kanttekeningen mag duidelijk zijn dat er geen rooskleurige 
verwachtingen voor jaarschijf 2023 in de huidige begroting zijn. 
 
Exploitatie: verdeling Motie M2-2 Extra incidenteel geld voor veiligheid openbare ruimte.  
Tijdens de begrotingsraad 2021 is een motie aangenomen als invulling van het aangekondigde voorziene tekort 
op de IBOR begroting 2022. 
Zonder deze middelen zou er sprake zijn van het moeten verwijderen of afsluiten van functies, om als gemeente 
te voldoen aan de wettelijk zorgplicht om de openbare ruimte veilig te houden. 
In de motie is rekening gehouden met € 800k, onderstaand de verdeling naar onderhoudsdisciplines waarop de 
middelen benodigd zijn:    

  Civiele Kunstwerken € 90k 
Jaarplan Civiele Kunstwerken omvat meer groot onderhoudswerken dan binnen de exploitatiebegroting 
2022 passend zijn. 
Zonder deze extra middelen zullen enkele recreatieve bruggen moeten worden afgesloten vanwege de 
veiligheid, vermoedelijk op sportpark Kromwijk en bij wijkpark Molenvliet.  

  Oevers € 100k 
Voor de oever Oude Rijn en de oever Kromwijkerdijk moet een planstudie worden uitgevoerd om te 
bepalen wat de juiste aanpak is om de oever en langsgelegen verharding te herstellen. De oevers 
verkeren in slechte staat en al enkele jaren wordt lokaal ingezet om de veiligheid van het Jaagpad en de 
Kromwijkerdijk te borgen, met de verdere kwaliteitsafname van de oever kan de veiligheid niet langer 
gegarandeerd worden. Normaliter zou de vervanging gepland worden en in de voorbereiding tot de 
precieze fasering en aanpak besloten worden. In dit geval, waar onduidelijk is of de middelen 
beschikbaar gaan komen om dit project uit te voeren is het binnen de financiële verordening niet 
toegestaan om de planstudie als investering op te nemen. Het gevolg is dat een eenmalig budget 
benodigd is waartoe de exploitatiebegroting niet voorziet.   

  Verharding € 605k 
Jaarplan verharding omvat meer groot onderhoudswerken dan binnen de exploitatiebegroting 2022 
passend zijn. 
Bovenop de projecten zijn er een paar speciale aandachtsgebieden. Op de Beukenlaan Kamerik is 
onderzoek nodig naar het afwijkend verzakgedrag van deze verharding. Op de Kromwijkerdijk wordt 
jaarlijks onderhoud gepleegd om de verharding veilig te houden, gegeven groot onderhoud een 
desinvestering is zolang de oevers niet zijn hersteld. 
Zonder deze extra middelen zullen enkele wegen of paden moeten worden afgesloten vanwege de 
veiligheid, vermoedelijk wordt dan de focus gelegd op voetpaden omdat mensen te voet veelal ook op 
fietspaden of rijbanen kunnen lopen, onverlet dat deze situatie verkeerskundig niet gewenst is. 

 
 
   
 
Communicatie 
Na vaststelling wordt het document Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte 2022 (D/21/44413) gedeeld met de 
wijk- en dorpsplatforms en andere partners. Dit document wordt ter informatie voor onze inwoners gepubliceerd via de 
gemeentelijke website en Facebook. Per project vindt participatie met, dan wel informatie richting, de omgeving plaats 
over de werkzaamheden. 
 
   
 
Vervolgproces 
De projecten uit het MOP en Jaarplan zullen worden opgestart, zover het geen reeds lopende of geïnitieerde projecten 



betreft. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
- Gemeentewet art. 189 e.v. ten aanzien van de begroting. 
- Financiële verordening Woerden 2020 ten aanzien van de regels voor financieel beleid, beheer en inrichting van de 
financiële organisatie. 
 
   
 
Bijlagen 

1. D/21/44413 Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte 2022 
2. D/21/44411 MOP-mutaties 2022 
3. D/21/44160 Begrotingswijziging Investeringen 2022 
4. D/21/44407 Begrotingswijziging Exploitatie 2022 (Motie M2-2 Extra incidenteel geld voor veiligheid openbare 

ruimte) 
5. D/21/44414 Raadsbesluit Programmering Openbare Ruimte 2022 

 



RAADSBESLUIT 
D/21/044414 

  

  
Onderwerp: Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte 2022 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 21 december 2021 van: 

- De voorzitter 

 
gelet op het bepaalde in het Reglement van Orde; 

- Artikel 22, derde lid. 
 

b e s l u i t: 
 

1. 1. de Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte 2022 (D/21/44413) vast te 
stellen en daarbij: 
a) begrotingswijzigingen Investering (D/21/44160) vast te stellen; 
b) conform Motie M2-2 € 795.000,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 
2022 en hiervoor begrotingswijziging Exploitatie (D/21/44407) vast te stellen. 

2. de kapitaalslasten die vrijvallen door de begrotingswijziging Investering 
(D/21/44160) toe te voegen aan de exploitatie asfalt. 

3. de intentie uit te spreken dat in 2022 wordt ingezet op veiligheid van de 
verharding van de Mijzijde in kern Kamerik, waarbij geen afbreuk wordt gedaan 
aan de ontwikkeling omtrent de dorpsvisie en uitstraling van deze beschermde 
dorpskern. 

4. kennis te nemen van de prognose van de kostenontwikkeling openbare ruimte 
versus de huidige begroting na 2022 

 

 
 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  
 

 

De griffier, 
 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        

 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SETdorp_e;molkenboer_vz;0> 
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Met dit document presenteren wij de programmering van het team  Realisatie & 
Beheer. Middels de zogeheten ‘R&B programmeringstafel’ worden jaarlijks de  
onderhouds- en vervangwerkzaamheden ingepland. Deze werkzaamheden 
worden verwerkt in het in 2021 geintroduceerde Jaarplan Openbare Ruimte of 
het welbekende Meerjarig Onderhoudsprogramma (MOP). Dit document is een 
samenvoeging van beiden waarmee meer inzicht en duidelijkheid wordt 
gegeven ten aanzien van de besteding van de IBOR budgetten.  
 

Programmering 
Het resultaat van de R&B programmeringstafel 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 team Afval & Reiniging niet 
meegenomen. Ditzelfde geldt voor de Verkeersregelinstallaties en het 
Straatmeubilair waar alleen klein onderhoud wordt voorzien. Klein onderhoud is 
beperkt planmatig en over het algemeen van beperkte overlast voor de 
omgeving. Als laatste is ook het Baggeren niet opgenomen in de 
programmering omdat deze werkzaamheden een geheel eigen cyclus kennen 
met weinig tot geen effect op het werk van de andere vakdisciplines.  
 
In 2020 heeft de gemeente in de zogeheten Strategische Heroriëntatie haar 
financiële stand van zaken en ambities opnieuw bepaald. Als gevolg van de 
Strategische Heroriëntatie is de investeringsruimte voor Integraal Beheer 
Openbare Ruimte (IBOR) in de jaren 2022 tot en met 2030 ongeveer 
gehalveerd ten opzichte van 2020 en 2021. Dit betekent dat in die jaren de helft 
minder groot onderhoud en vervangingen/reconstructies kunnen worden 
uitgevoerd in de openbare ruimte. Als gevolg van de bezuiniging is gekeken 
welke projecten kunnen worden opgepakt en is de systematiek om nieuwe 
projectvoorstellen te beoordelen aangescherpt.  
 
Door de bezuinigingen is het aantal voorstellen echter vele malen groter dan 
het beschikbare budget. Om te bepalen welke werkzaamheden als eerste 
moeten worden uitgevoerd is in de Strategische Heroriëntatie een lijst 
opgenomen om verschillende functies/objecten onderling te kunnen prioriteren. 

Zo is besloten dat onderhoud aan een weg en openbare verlichting belangrijker 
is dan het vernieuwen van een speeltoestel of beplanting. Daarnaast zijn er ook 
ingrepen, die ongeacht het aantal punten wat ze scoren, vanuit wetgeving 
verplicht zijn om uitgevoerd te worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld onveilige 
bomen of lantaarnpalen. Deze mogen wij vanuit onze zorgplicht en 
risicoaansprakelijkheid niet in de openbare ruimte laten staan. Is een object 
onveilig en volgens bovenstaande aanpak niet ‘belangrijk genoeg’, dan kan het 
zijn dat er niet wordt overgegaan tot vervanging maar tot verwijdering. 
 

Begroting 
De ingrijpnoodzaak vanuit de wettelijke zorgplicht om de openbare veilig in 
stand te houden, vergt in 2022 meer middelen dat in de vastgestelde begroting 
was voorzien. Middels een motie voor speeltuinen en een amendement voor 
veiligheid in de openbare ruimte, zijn genoeg middelen beschibaar om het 
afsluiten/verwijderen van objecten op dit moment te voorkomen. 
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Civiele kunstwerken 
Het areaal Civiele Kunstwerken omvat ca. 289 bruggen, 10 onderdoorgangen, 
80 steigers, 8 grote (constructieve) duikers, en 600 meter geluidsscherm.  
 
De afgelopen jaren is er een inhaalslag gedaan op basis van de inspecties uit 
2014 en 2018, waarbij veel civiele kunstwerken (o.a. alle beweegbare bruggen 
en een groot aantal vaste bruggen) gerenoveerd of vervangen zijn. De laatste 
werkzaamheden van de inhaalslag zijn in 2021 afgerond, waardoor de grootste 
achterstand in de areaal is weggewerkt. Mede om deze reden zal in 2022 de 
focus liggen op het regulier en groot onderhoud en zal er tevens een nieuwe 
inspectieronde worden uitgevoerd om de onderhoudsprogrammering te kunnen 
actualiseren. In het jaarplan 2022 zijn er voor civiele kunstwerken dan ook geen 
nieuwe vervangingsprojecten opgenomen. Op basis van de nieuwe 
inspectieronde zal de onderhoudsprogrammering worden geactualiseerd en 
zullen vervolgens nieuwe vervangingsprojecten geformuleerd gaan worden 
voor de programmering 2023 e.v. 
 
Op basis van de huidige beschikbare inspectieresultaten en bewoners- 
meldingen zal het klein/dagelijks onderhoud gewoon uitgevoerd worden. Hierbij 
moet gedacht worden aan het vervangen of herstellen van een brugdek, 
slijtlaag of leuning. Op een aantal locaties zal er groot onderhoud uitgevoerd 
worden, waarbij meerdere onderdelen van de brug hersteld of vervangen zullen 
worden. 
 

Kern* Locatie Toelichting 

H - Alleen klein/dagelijks onderhoud 

K - Alleen klein/dagelijks onderhoud 

W Brug Kromwijkerdijk Vervanging brug (loopt over uit 2021) 

 Fietsbrug Hortensiapad 
(05-008) 

groot onderhoud 

 Voetgangersbruggen  
sportpark Cromwijck 
(10-018, 10-019) 

groot onderhoud 

 Voetgangersbruggen 
Wijkpark Molenvliet 

groot onderhoud 

Z - Alleen klein/dagelijks onderhoud 
 

* Harmelen, Kamerik, Woerden, Zegveld 
 
 

 

 
Melding brug Hortensiapad (05-008) 
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Groen 
Groen omvat 30.000 bomen, 670.000m2 beplanting en 2.400.000m2 gras.  
 
Naast de, in het MOP genoemde, integrale projecten en de hieronder 
opgegeven monodisciplinaire projecten, wordt klein/dagelijks onderhoud 
uitgevoerd zoals het maaien van gras, het snoeien van bomen en incidenteel 
het vervangen van beplanting en afgekeurde bomen.  
 
Voor de monodisciplinaire boomprojecten wordt de Programmering TreeMark 
Woerden 2020-2024 (D/21/040187) gevolgd. Voor 2022 staat Cyclus B op de 
planning. 
 

Kern* Locatie Toelichting 

H Algemeen Vervangingen van bomen en verbetering 
van groeiplaatsen 

K - Alleen klein/dagelijks onderhoud 

W Parallelweg - Oost Vervangingen van bomen en verbetering 
van groeiplaatsen 

Parallelweg - West  Vervangingen van bomen en verbetering 
van groeiplaatsen 

Snel & Polanen  Vervangingen van bomen en verbetering 
van groeiplaatsen 

Z - Alleen klein/dagelijks onderhoud 
* Harmelen, Kamerik, Woerden, Zegveld 
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Oevers en beschoeiingen 
Oevers omvat 38 kilometer damwandconstructies, waarvan het grootste deel 
langs de Singel, Oude Rijn en Leidsche Rijn alsmede 2,5 kilometer gemetselde 
kademuur die voornamelijk te vinden is in de binnenstad. Beschoeiing omvat 99 
kilometer lichte beschoeiing voornamelijk in woonwijken.  
 
Naast de, in het MOP genoemde, (planstudie)projecten wordt klein/dagelijks 
onderhoud uitgevoerd zoals het lokaal herstellen van een beschoeiing of het 
aanvullen van spoelgaten. Klein onderhoud is op basis van inspecties en 
bewonersmeldingen.  
 

Kern* Locatie Toelichting 

H -  Alleen klein/dagelijks onderhoud 

K -  Alleen klein/dagelijks onderhoud 

W -  Alleen klein/dagelijks onderhoud 

Z -  Alleen klein/dagelijks onderhoud 

* Harmelen, Kamerik, Woerden, Zegveld 
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Openbare verlichting  
Openbare verlichting omvat ca. 12 duizend lichtpunten. Grotendeels is de 
verlichting aangesloten op het Stedin net, maar op 26 locaties liggen eigen 
ondergrondse elektranetten van de gemeente. 
 
Naast de, in het MOP genoemde, integrale projecten en de hieronder 
opgegeven monodisciplinaire projecten, wordt klein/dagelijks onderhoud 
uitgevoerd zoals het vervangen van lampen, het rechtzetten van masten en het 
incidenteel vervangen van afgekeurde lichtmasten of onherstelbare armaturen. 
Klein onderhoud is op basis van inspecties en bewonersmeldingen. 
 

Kern* Locatie Toelichting 

H N198 - noord Vervangen masten en armaturen tussen 
N212 Ir. Enschedeweg en  

 Diverse straten Meerjarenprogramma (MOP) uitfasering 
stormgevoelige armaturen 

K Diverse straten Meerjarenprogramma (MOP) uitfasering 
stormgevoelige armaturen 

W Oudelandseweg + 
Bredius 

Vervangen masten en armaturen 

 Asterstraat e.o. Vervangen masten en armaturen 

 Chrysantstraat Vervangen masten en armaturen 

 Primulastraat / 
Vioolstraat 

Vervangen masten en armaturen 

 Prinsenlaan / Honthorst-
straten 

Vervangen masten en armaturen 

 Ridderstraat / 
Helvoortlaan 

Vervangen masten en armaturen 

 Diverse straten Meerjarenprogramma (MOP) uitfasering 
stormgevoelige armaturen 

Z -  Alleen klein/dagelijks onderhoud 

* Harmelen, Kamerik, Woerden, Zegveld 
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Riolering  
De riolering omvat ca. 435 km rioolleiding, 71 gemalen, 875 mini gemalen en 5 
bergbezinkbassins.  
 
Naast de, in het MOP genoemde, integrale projecten en de hieronder 
opgegeven monodisciplinaire projecten, wordt klein/dagelijks onderhoud 
uitgevoerd zoals reinigen en lokaal herstel van bijvoorbeeld putten. Klein 
onderhoud is op basis van inspecties en bewonersmeldingen. 
 

Kern* Locatie Toelichting 

H Gemaal Tiendweg Renovatie 

K Schoolpad Vervanging van putten en 
diametervergroting 

W Finse Golf Riool herleggen ivm afschot 

Gemaal Steinhagenseweg, 
Vossenschanslaan, Valk 
Bouwmanlaan en 
Sationsplein 

Renovatie 

Molenvliet Aanpak foutaansluitingen n.a.v. 
onderzoek 

Willem Tholenstraat Wortel frezen en relinen 

Z Gemaal Hoofdweg Renovatie 

Omgeving Dorpstraat Vervolg inwendig herstel rioolsysteem 
* Harmelen, Kamerik, Woerden, Zegveld 
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Speelvoorzieningen 
Het areaal speelvoorzieningen omvat 224 speelplekken met in totaal 990 
speeltoestellen (incl sporttoestellen).  
 
Naast de, in het MOP genoemde, integrale projecten en de hieronder 
opgegeven monodisciplinaire projecten, wordt klein/dagelijks onderhoud 
uitgevoerd zoals het repareren of vervangen van onderdelen en het herstellen 
of aanvullen van valondergronden. Klein onderhoud is op basis van inspecties 
en bewonersmeldingen.  
 
In de onderstaande lijst zijn de meest in het oog springende vervangingen of 
omvormingen opgenomen. Daarnaast wordt bij het klein/dagelijks onderhoud 
incidenteel individuele toestellen vervangen. 
 

Kern* Locatie Toelichting 

H -  Alleen klein/dagelijks onderhoud 

K -  Alleen klein/dagelijks onderhoud 

W Rembrandt van 
Rijnschool 

Speeltoestel vervangen 

 Johannes 
Bosboomstraat 

Speeltoestel vervangen 

 Hobbemastraat 50 
t/m 162 

Speeltoestel vervangen 

 Schumanlaan 13 Speeltoestel vervangen 

 Stormeer 15  Speeltoestel vervangen 

 Wilhelminaschool Speeltoestel vervangen 

Z -  Alleen klein/dagelijks onderhoud 

* Harmelen, Kamerik, Woerden, Zegveld 
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Verharding 
Het verhardingsareaal van de openbare ruimte omvat 1,2 miljoen m2 aan asfalt, 
1,6 miljoen m2 elementen en 50 duizend m2 half-verharde paden, wegen en 
pleinen, etc.  
 
Naast de, in het MOP genoemde, integrale projecten en de hieronder 
opgegeven monodisciplinaire projecten, wordt klein/dagelijks onderhoud 
uitgevoerd zoals herstel van kleine asfaltschades en het herstraten van 
elementen bij bijvoorbeeld boomwortelschade. Klein onderhoud is op basis van 
inspecties en bewonersmeldingen.  
 
Voor 2022 vallen een aantal wegen in de stad Woerden in negatieve zin op. 
Deze wegen zijn eerder dan verwacht aan groot onderhoud toe en hebben 
gemeen dat ze als omleidingsroute hebben gediend voor een aantal grote 
reconstructieprojecten in de stad. Deze wegen hebben duidelijk te lijden gehad 
van de veranderde verkeersbelasting en verkeersintensiteit.  
 

Kern* Locatie Toelichting 

H Ambachtsheerelaan Voetpaden en rijbaan vernieuwen 

Kloosterweg Voetpaden herstraten / vernieuwen 

Meidoornlaan Voetpaden herstraten / vernieuwen 

Parkeerterrein H2O Voetpad, rijbaan en parkeerplaatsen 
herstraten en deels vernieuwen 

Tiendweg Voetpaden vernieuwen 

Willem-
Alexanderlaan 

Rijbaan vernieuwen 

K Beukenlaan Onderzoek uitvoeren i.v.m. afwijkend 
zettingsgedrag 

Mijzijde  Herstraten van Spijkerlaan tot Meent 
(binnen bebouwde kom)  

Schoolpad Voetpaden en rijbaan herstraten / 
vernieuwen 

W Aalberse Lanen Voetpaden en rijbaan vernieuwen 

Centrumring fase 1  Herstellen punaises en plaatselijk deklaag 

Chrysantstraat  Rijbaan vernieuwen 

De Geer Voetpaden en rijbaan vernieuwen 

De Kuinder Voetpaden en rijbaan herstraten / 
vernieuwen 

De Vlist Voetpaden en rijbaan vernieuwen 

De Zoom Voetpaden en rijbaan vernieuwen 

Gildeweg Fietspad herstraten, geen vernieuwing i.v.m. 
toekomstige plannen 

Hollandbaan Fietspad bij de Gamma herstraten, geen 
vernieuwing i.v.m. toekomstige 
herontwikkeling 

Kromwijkerdijk  Veilig houden tot uitvoering project 

La Fontaine Plein Voetpad herstraten i.v.m. wortelschade 

Oudelandseweg Rijbaan vernieuwen 

Parallelweg oost - 
noord van de A12 

Rijbaan vernieuwen 

Parallelweg oost 
zuidzijde 

Rijbaan vernieuwen en fundering verbeteren 

Polanerbaan + 
Stationsplein zuid 

Fietspad vernieuwen 

Prins Mauritssingel Voetpaden en rijbaan vernieuwen 

Z Hoofdweg Voetpaden en rijbaan herstraten / 
vernieuwen 

Molenweg Rijbaan vernieuwen op ophogen 

Parkeerplaats Siveo Rijbaan en Parkeerplaatsen vernieuwen 
* Harmelen, Kamerik, Woerden, Zegveld 
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In het meerjarenperspectief van de onderhoudsprogrammering openbare ruimte 
zijn de volgende projecten gepland.  

 

 

Kern Locatie Toelichting 2022 2023 

Harmelen Molenbuurt fase 3 Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting. V U 

OVL uitfasering stormgevoelige armaturen Monodisciplinair meerjaren vervangingsprogramma U U 

Kamerik De Kanis Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting. U  

Van Teylingenweg/Mijzijde (buiten bebouwde kom) Groot onderhoud verharding (meerjarenfasering) U  

Bedrijventerrein Handelsweg/Nijverheidsweg/Molentocht Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting. U U 

OVL uitfasering stormgevoelige armaturen Monodisciplinair meerjaren vervangingsprogramma U U 

Woerden Brug Oostdam, beschoeiing Singel en Bastions  Omvormen duiker, vervangen beschoeiing, verbeteren historische structuur. U  

Leliestraat e.o. Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting. V U 

Nieuwendijk Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting. V U 

Exercitieveld/Oostsingel/Oostlaan Groot onderhoud verharding en inrichting  U  

Woerden-West deelproject Boerendijk – Jozef Israelslaan Verbeteren verkeersdoorstroming U  

Singel Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting.  V 

OVL uitfasering stormgevoelige armaturen Monodisciplinair meerjaren vervangingsprogramma U U 

Oever en jaagpad Oude Rijn Planstudie groot onderhoud oever en verharding P  

Kromwijkerdijk Planstudie groot onderhoud oever, verharding en inrichting. P  

Zegveld De Meije Groot onderhoud verharding en inrichting, gezamenlijk met de HDSR 
opgave om de kade (waterkering) te verhogen.  

V V 

 
 

P Planstudie V Voorbereiding  U Uitvoering 
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MEM O 

 

Van: Matthijs Hoes,  

Nils Eekels 

Team: Realisatie & Beheer Nummer: D/21/44411 

Datum: 07-12-2021    

 

  
Aan: Gemeenteraad    

Kopie:  

N.a.v. (evt. briefnrs.):  

Onderwerp:  Onderhoudsprogrammering 2022 - MOP mutaties 

 

INLEIDING 

Volgend op de Strategische Heroriëntatie 2020 (SH) zijn verlaagde investeringsbudgetten voor de 
openbare ruimte vastgesteld, dit leidt jaarlijks tot een herbeoordeling van de projecten. Binnen de 

Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte zijn in het MOP 2022 - 2023 de integrale 
(onderzoeks)projecten te vinden die in 2022 en 2023 worden gestart of uitgevoerd. Ten opzichte van 
het MOP 2021-2023 zijn in dit nieuwe MOP beperkt mutaties doorgevoerd. Op 1 april (Bespreking motie 
'Aanpak Koren- en Watermolen Harmelen' en Meerjaren Onderhoud Programma (MOP) 2021-2023) en 
8 april (Themabijeenkomst n.a.v. M-89: ‘afweging openbare ruimte vanuit breed perspectief’) zijn de 
opgenomen projecten besproken. De aanpassingen ten aanzien van de toen versterkte informatie is in 
deze MEMO opgenomen. Diverse projecten uit het MOP 2021-2023 zijn in 2021 afgerond en zijn 
daarom niet meer opgenomen in de nieuwe lijst projecten. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in 
projecten die: 

• Zijn afgerond in 2021 – Afgeronde projecten; 

• Zijn gepland voor 2022 of 2023 – Geplande projecten; 

• Zijn gepland maar verschoven – Verschoven projecten. 
 

AFGERONDE PROJECTEN 

 

Kern Locatie Toelichting 

Woerden Begraafplaats Hogewal  Restauratie begraafplaats. 

 Nassaukade/Emmakade  Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting. 

 

GEPLANDE PROJECTEN 

 

Kern Locatie Toelichting 

Harmelen Molenbuurt fase 3 De technische noodzaak voor de laatste fase is beperkt 
aanwezig en de risico’s kunnen vooralsnog beheerst 
worden. Om deze reden is de uitvoering van dit project, 
conform raadsvergadering 1 april 2021, geprioriteerd op 
2023. 

OVL uitfasering 
stormschadegevoelige 
armaturen 

Het optredende afwaairisico van bepaalde verouderde 
armatuurtype moet worden aangepakt om te voorkomen 
dat de gemeente nalatigheid kan worden verweten 
waarbij de verzekeraar mogelijk niet dekt. Conform 
besluit Jaarplan 2021 (D/21/013387) wordt dit 
programma in 2023 worden afgerond. 

Kamerik De Kanis Het project zal volgens planning in 2022 worden 
afgerond.  

Van Teylingenweg / Mijzijde 
(buiten bebouwde kom) 

De meerjarige fasering aan de verharding zal volgens 
planning in 2022 worden afgerond. 
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Kern Locatie Toelichting 

Bedrijventerrein Handelsweg / 
Nijverheidsweg / Molentocht 

Vanwege de complexiteit van het werk en de ‘water op 
straat’ problematiek is de Molentocht aan dit project 
toegevoegd. De uitvoering zal volgens planning in 2022 
worden opgestart. 

OVL uitfasering 
stormschadegevoelige 
armaturen 

Het optredende afwaairisico van bepaalde verouderde 
armatuurtype moet worden aangepakt om te voorkomen 
dat de gemeente nalatigheid kan worden verweten 
waarbij de verzekeraar mogelijk niet dekt. Conform 
besluit Jaarplan 2021 (D/21/013387) wordt dit 
programma in 2023 worden afgerond. 

Woerden Brug Oostdam, beschoeiing 
Singel en Bastions  

Het project zal volgens planning in 2022 worden 
afgerond. 

Nieuwendijk De voorbereiding zal volgens planning in 2022 worden 
opgestart. 

Exercitieveld / Oostsingel / 
Oostlaan 

Uitvoering geven aan het vastgestelde scenario en de 
daarbij aangenomen motie en amendement om in 2022 
tot een afronding van dit project te komen.  

Woerden-West deelproject 
Boerendijk – Jozef Israelslaan 

Het project zal volgens planning in 2022 worden 
afgerond. 

Singel De voorbereiding zal volgens planning in 2023 worden 
opgestart. 

OVL uitfasering 
stormschadegevoelige 
armaturen 

Het optredende afwaairisico van bepaalde verouderde 
armatuurtype moet worden aangepakt om te voorkomen 
dat de gemeente nalatigheid kan worden verweten 
waarbij de verzekeraar mogelijk niet dekt. Conform 
besluit Jaarplan 2021 (D/21/013387) wordt dit 
programma in 2023 worden afgerond. 

Oever en jaagpad Oude Rijn De oever is einde levensduur en vormt een risico voor 
het naastgelegen jaagpad. In 2022 wordt de planstudie 
uitgevoerd om tot de juiste aanpak en raming te komen. 

Kromwijkerdijk De weg is niet geschikt voor het verkeer wat er gebruik 
van maakt, zowel oever als verharding zijn einde 
levensduur. In 2022 wordt de planstudie uitgevoerd om 
tot de juiste aanpak en raming te komen. 

Parallelweg Oost Parallelweg Oost is gelegen aan zowel de noord als 
zuidzijde. De zuidzijde stond op het MOP vanwege de 
planstudie om deze mogelijk om te vormen, maar deze 
planstudie is niet uitgevoerd waardoor het nu vanwege 
de ingrijpurgentie als groot onderhoudsproject op 
jaarplan verharding is opgenomen.  

Zegveld De Meije Groot onderhoud verharding en inrichting, gezamenlijk 
met de HDSR opgave om de kade (waterkering) te 
verhogen. Het project zal volgens planning in 2022 en 
2023 worden doorgezet. 

 

VERSCHOVEN PROJECTEN 

 

Kern Locatie Toelichting 

Woerden Leliestraat e.o. De opstart van project Leliestraat in 2021 is uitgesteld 
omdat GroenWest de woningen gaat renoveren en de 
gemeente daarna de straat opknapt. Hiermee wordt 
voorkomen dat tijdens de werkzaamheden aan de 
woningen het nieuwe straatwerk beschadigd raakt. 

 



Kapitaalslasten bij investeringswijzigingen
Rente 2,00%

OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022 HUIDIGE BEGROTING JAAR investering afschrijvterm 2021 2022 2023 2024 2025
Vervanging verhardingen 2022 2 2022 3.400.000 40 153.000 151.300 149.600 147.900
Renovatie verhardingen 2022 2 2022 1.487.748 25 89.265 88.075 86.884 85.694
Groeninvesteringen 2022 2 2022 666.150 20 46.631 45.964 45.298 44.632
Civiele kunstwerken 2022 2 2022 100.000 25 6.000 5.920 5.840 5.760
Oevers en beschoeiingen 2022 2 2022 650.000 25 39.000 38.480 37.960 37.440
Openbare verlichting armaturen 2022 2 2022 476.250 20 33.338 32.861 32.385 31.909
Openbare verlichting masten 2022 2 2022 292.000 40 13.140 12.994 12.848 12.702
Speelvoorzieningen 2022 2 2022 0 12 0 0 0 0
Speelvoorzieningen 2022 (Amendement Spelende kinderen in 2022) 2 2022 50.000 12 5.167 5.083 5.000 4.917
Totaal jaarschijf 2022 7.122.148 0 385.540 380.678 375.816 370.954

OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022 Wijziging IBOR Programmering 2022 JAAR investering afschrijvterm 2021 2022 2023 2024 2025
Vervanging verhardingen 2022 2 2022 3.025.000 40 136.125 134.613 133.100 131.588
Renovatie verhardingen 2022 2 2022 1.935.648 25 116.139 114.590 113.042 111.493
Groeninvesteringen 2022 2 2022 600.000 20 42.000 41.400 40.800 40.200
Civiele kunstwerken 2022 2 2022 150.000 25 9.000 8.880 8.760 8.640
Oevers en beschoeiingen 2022 2 2022 650.000 25 39.000 38.480 37.960 37.440
Openbare verlichting armaturen 2022 2 2022 126.000 20 8.820 8.694 8.568 8.442
Openbare verlichting masten 2022 2 2022 544.500 40 24.503 24.230 23.958 23.686
Speelvoorzieningen 2022 2 2022 91.000 12 9.403 9.252 9.100 8.948

2 2022 12 0 0 0 0
Totaal jaarschijf 2022 7.122.148 0 384.990 380.139 375.288 370.437

0 voordeel 550 539 528 517

Mutaties investeringen: grootboeknr verlagen/verhogen KAP.LAST
Vervanging verhardingen 2022 32104 -375.000 40 -16.875 -16.688 -16.500 -16.313
Renovatie verhardingen 2022 32104 447.900 25 26.874 26.516 26.157 25.799
Groeninvesteringen 2022 32104 -66.150 20 -4.631 -4.564 -4.498 -4.432
Civiele kunstwerken 2022 32104 50.000 25 3.000 2.960 2.920 2.880
Oevers en beschoeiingen 2022 32104 0 25 0 0 0 0
Openbare verlichting armaturen 2022 32104 -350.250 20 -24.518 -24.167 -23.817 -23.467
Openbare verlichting masten 2022 32104 252.500 40 11.363 11.236 11.110 10.984
Speelvoorzieningen 2022 32104 41.000 12 9.403 9.252 9.100 8.948

12 -5.167 -5.083 -5.000 -4.917
0 -550 -539 -528 -517

Mutaties investeringen: grootboeknr verlagen/verhogen RENTE
Vervanging verhardingen 2022 -375.000 40 -7.500 -7.313 -7.125 -6.938
Renovatie verhardingen 2022 447.900 25 8.958 8.600 8.241 7.883
Groeninvesteringen 2022 -66.150 20 -1.323 -1.257 -1.191 -1.125
Civiele kunstwerken 2022 50.000 25 1.000 960 920 880
Oevers en beschoeiingen 2022 0 25 0 0 0 0
Openbare verlichting armaturen 2022 -350.250 20 -7.005 -6.655 -6.305 -5.954
Openbare verlichting masten 2022 252.500 40 5.050 4.924 4.798 4.671
Speelvoorzieningen 2022 41.000 12 5.987 5.835 5.683 5.532

0 12 -5.167 -5.083 -5.000 -4.917
0 0 11 22 33

Mutaties investeringen: grootboeknr verlagen/verhogen AFSCHRIJV
Vervanging verhardingen 2022 -375.000 40 -9.375 -9.375 -9.375 -9.375
Renovatie verhardingen 2022 447.900 25 17.916 17.916 17.916 17.916
Groeninvesteringen 2022 -66.150 20 -3.308 -3.308 -3.308 -3.308
Civiele kunstwerken 2022 50.000 25 2.000 2.000 2.000 2.000
Oevers en beschoeiingen 2022 0 25 0 0 0 0
Openbare verlichting armaturen 2022 -350.250 20 -17.513 -17.513 -17.513 -17.513
Openbare verlichting masten 2022 252.500 40 6.313 6.313 6.313 6.313
Speelvoorzieningen 2022 41.000 12 3.417 3.417 3.417 3.417

0 12 0 0 0 0
0 -550 -550 -550 -550

-550 -539 -528 -517

controle 0 0 0 0

Let op :  waar het verschil aan toevoegen of daarvoor stelpost wegschrappen 

Mutaties exploitatielasten: grootboeknr ECL
Asfalt 62100011 38000 550 539 528 517



Naam begrotingswijziging      : Gemeente Woerden 2022
Rob

Datum raadsbesluit                 : Deelbegroting:
Nummer raadsbesluit              :
Nummer begrotingswijziging  :

Lasten

FCL Taak ECL Productnaam J/N bedrag 2022 bedrag 2023 bedrag 2024 bedrag 2025 bedrag 2026
62100011 38000 Asfalt 400.000€       
62100012 38000 Elementen 205.000€       
62100021 38000 Civiele kunstwerken 90.000€         
62100021 38032 Civiele kunstwerken 100.000€       

Totaal lasten 795000 0 0 0 0

Baten

FCL Taak ECL Productnaam J/N bedrag 2022 bedrag 2023 bedrag 2024 bedrag 2025 bedrag 2026

Totaal baten 0 0 0 0 0
795000

Activanummer                             :
Verwerkt in de boekhouding d.d.: zie: n:gemeente-applicaties/begrotingswijzigingen

Motie M2-2 Extra incidenteel geld voor veiligheid openbare ruimte
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