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Afdeling:   Gemeentewerken  Leiderdorp, 04-02-2014 

Onderwerp:  Beheervisie openbare ruimte  Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Beheervisie openbare ruimte vast te stellen. 
2. In te stemmen met het met ingang van 2014 verlagen van de jaarlijkse dotatie in de 

voorziening IBOR met een bedrag van € 282.137. 
3. In te stemmen met het verhogen van de jaarlijkse reguliere onderhoudsbudgetten IBOR 

met een bedrag van € 282.137. 
4. In te stemmen met het verwerken van beslispunt 2 en 3 in een budgettair neutrale 

begrotingswijziging binnen programma 4. 
5. In te stemmen om  jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening eventuele overschotten 

op het regulier onderhoudsbudget IBOR (exclusief interne uren en exclusief riolering) te 
storten in de bestemmingsreserve IBOR. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en in dat kader verantwoordelijk voor een 
deugdelijk beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De beheervisie stelt het kader voor 
het beheren van de openbare ruimte van de gemeente Leiderdorp. Dit kader is uitgangspunt 
voor het nader uitwerken van het integraal beheerplan openbare ruimte. 

 
1.b Voorgeschiedenis 

In 2011 is gestart met het project ‘beheer op beeldkwaliteit’. Aanleiding voor dit project was de 
wens van de gemeente Leiderdorp om te sturen op beeldkwaliteit in de openbare ruimte. Dat 
betekent sturen op resultaat waarbij integraal beheer centraal staat. 
 
De volgende stap was het op orde brengen van het beheer. Dit is opgepakt in het project 
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Hier is de raadscommissie in mei 2013 over 
geïnformeerd. Hieraan vooraf gaand heeft er een raadspresentatie over IBOR plaatsgevonden.  
Deze beheervisie dient als kader voor IBOR om uiteindelijk te komen tot een integraal 
beheerplan voor de openbare ruimte. 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De openbare ruimte wordt, binnen de kaders van de beheervisie, toegepast om het beheer  
duurzaam, functioneel, toetsbaar en binnen de huidige begroting op beeldkwaliteit te beheren. 
Daarmee heeft het raakvlakken met alle beleidsvelden die invloed uitoefenen op de openbare 
ruimte.  

  
2 Beoogd effect 

Met de beheervisie heeft de gemeente zich ten doel gesteld om duurzaam, functioneel, 
toetsbaar en binnen de huidige begroting op beeldkwaliteit te beheren waarbij rekening wordt 
gehouden met bewoners en andere gebruikers. Na vaststelling is de beheervisie tien jaar van 
kracht en gaat de organisatie vanuit dit oogpunt beheren. 
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3 Argumenten 

1.1 Met vaststelling van de beheervisie komt er een helder kader voor het beheren van de 
openbare ruimte. 
 
1.2 Door de openbare ruimte te beheren op een gemiddelde beeldkwaliteit sluit het beheer aan 
op de landelijke ontwikkelingen. 
 
1.3 De burger en ondernemer krijgen een toetsende rol op het beheer van de openbare ruimte.   
 
2.1/3.1/4.1 Budget neutrale begrotingswijziging. 
De storting in de voorziening groot onderhoud is te hoog. De budgetten voor het regulier 
onderhoud zijn te laag. Er wordt nu voorgesteld door middel van een begrotingswijziging de 
storting in de voorziening te verlagen en de regulier onderhoudsbudgetten te verhogen. Voor 
nadere toelichting zie paragraaf 7 ‘kosten, baten en dekking’. 
 
5.1 Beschikbare budgetten IBOR behouden 
Door het nemen van dit besluit blijven alle budgetten van IBOR behouden. Op het moment dat 
er gelden over zijn op het regulier onderhoud worden deze aan het einde van het jaar gestort in 
de reserve IBOR. Vanuit deze reserve worden de kapitaallasten van toekomstige vervangingen 
gefinancierd. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat eventuele tekorten op de reguliere 
budgetten uit deze reserve worden gefinancierd. Bij een eventueel tekort zal conform het 
reguliere beleid aanvullend budget gezocht moeten worden. 

 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie  

1. Cyclisch versus werkelijk verwacht 
De varianten die zijn doorgerekend in het IBOR zijn doorgerekend op basis van cyclische 
bedragen. De gekozen variant is doorgerekend op basis van werkelijk verwachte kosten. 
 
2. Berekening op basis van aannames 
De financiële doorrekening heeft plaats gevonden op basis van ervaringsgegevens en 
aannames. De werkelijke uitgaven kunnen hierdoor afwijken. 
 
3. Verschuiving tussen de jaren 
Bij het verder uitwerken van het IBOR zullen verschuivingen in de jaren gaan plaatsvinden. In 
groot onderhoud en rehabilitatie. Dit kan tot gevolg hebben dat de stand van de voorziening en 
de bestemmingsreserve aan het einde van een jaar kan afwijken van de hier genoemde 
bedragen. 
 
4. Op termijn extra jaarlijkse kapitaallasten van € 2.500.000. 
Op termijn lopen de kapitaallasten op naar 2,5 miljoen per jaar. Hiervoor is geen dekking 
aanwezig binnen de bestemmingsreserve. Het is verstandig om nu al plannen te ontwerpen om 
deze kostenstijging in de toekomst op te vangen.  
 
5. De Leiderdorpse brug, toekomstige vervanging. 
De Leiderdorpse brug is weliswaar geen eigendom van de gemeente, maar wij dragen wel bij 
aan het onderhoud. Het regulier en groot onderhoud is opgenomen in de berekeningen. Dit 
betekent voor het groot onderhoud een bedrag van € 1.300.000 voor 2018.  
De bijdrage voor de vervanging is niet meegenomen. Zowel het bedrag als het moment zijn 
nog niet in te schatten. Gezien het bedrag voor groot onderhoud moet hier rekening gehouden 
worden met een forse investering.  
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6. Areaalwijzigingen 
In de berekening is geen rekening gehouden met areaaluitbreidingen of krimp. De hiervoor 
beschikbare middelen zijn buiten de berekening gehouden. Jaarlijks bij het opstellen van de 
financiële kadernota wordt gekeken of de begrote bedragen voldoende zijn of dat deze moeten 
worden bijgesteld. 
 
7. Indexatie 
Alle berekeningen zijn gedaan op basis van het huidige prijsniveau. De budgetten zullen 
jaarlijks moeten worden geïndexeerd (net als de overige budgetten in de begroting) om het 
prijsniveau up-to-date te houden. 
 
5 Duurzaamheid 

De beheervisie is niet is strijd met de milieuvoorschriften en het gemeentelijk beleid op het 
gebied van duurzaamheid. 

 
6 Communicatie en participatie 

Door middel van het bijgevoegde communicatieplan worden de burgers/ondernemers 
geïnformeerd over de uitgangspunten van de beheervisie openbare ruimte.  

 
Over de uitwerking van het integraal beheerplan openbare ruimte wordt de Raad in het 2e 
kwartaal van 2014 geïnformeerd.  

 
7 Kosten, baten en dekking 

Het is van belang allereerst een splitsing te maken tussen IBOR en riolering. Hoewel in het 
integraal beheer ook het riool wordt meegenomen werken we bij riolering met een gesloten 
financieel stelsel. In de financiële doorrekening is het riool derhalve steeds apart in beeld 
gebracht. Waar in deze paragraaf wordt gesproken over IBOR wordt steeds exclusief riolering 
bedoeld. 
 
Als u kiest voor het in de beheervisie voorgestelde kwaliteitsniveau B, betekent dit dat er nog 
gemiddeld per jaar €2.500.000 structureel aan dekking gezocht moet worden.  
Ook bij andere in de beheervisie genoemde kwaliteitsniveaus moet extra dekking worden 
gezocht. 
 
Riolering 

Voor riolering geldt dat het bestaande GRP is aangehouden. Aangezien dit GRP in de 
begroting is opgenomen is er geen sprake van afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 
IBOR 

Het nu voorliggende plan is doorgerekend op drie onderdelen: 
1. Regulier onderhoud.  
Hierbij is de bestaande begroting (binnen programma 4) vergeleken met de benodigde 
middelen voor het regulier onderhoud. De conclusie hieruit is dat er jaarlijks een bedrag tekort 
gekomen wordt. Variërend van € 286.000 tot € 346.000 ten opzichte van de huidige budgetten. 
In het regulier onderhoud worden naast de materiele kosten ook alle uren en VAT kosten 
verantwoord. Het is in Leiderdorp niet gebruikelijk om interne uren ten laste van voorzieningen 
te boeken. Hierdoor komen de uren voor groot onderhoud eveneens ten laste van regulier 
onderhoud. 
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2. Groot onderhoud.  
Het groot onderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening IBOR. In de voorziening is naar 
verwachting per 31-12-2013 een saldo aanwezig van € 3.700.000. Rekening houdend met een 
aantal nog voor 2013 begrote posten resteert een beschikbaar saldo voor het IBOR van € 
3.400.000.  
In de voorziening is in het verleden ook een aantal bedragen gestort voor een specifiek doel. 
Bijvoorbeeld het speelruimteplan. Deze bedragen zijn, hoewel formeel geen onderdeel van het 
voorliggende plan, wel meegenomen in de berekening om te voorkomen dat de gelden anders 
ten onrechte buiten beeld zouden vallen. Naar de voorziening kijkend hebben we 
geconstateerd dat de jaarlijkse storting in de voorziening te hoog is. Deze storting kan met 
ingang van 2014 omlaag met € 282.000. Met ingang van 2024 moet deze storting vervolgens 
wel weer stijgen met € 105.000. 
 
3. Vervangingen, rehabilitatie.  
Zoals ook al besproken in het voorjaar 2013 en opgenomen in de financiële kadernota 2014-
2017 is er in het verleden geen rekening gehouden met het volledig vervangen van de 
kapitaalgoederen (met name wegen). De vervangingen komen echter wel op ons af. In 
dezelfde kadernota is toen voorgesteld om een bestemmingsreserve IBOR te vormen. Deze 
reserve is gevormd om de kapitaallasten van deze vervangingen te dekken. Deze reserve 
IBOR is inmiddels ingesteld. In 2014 wordt hier conform de primitieve begroting € 800.000 
ingestort. Deze storting wordt gebruikt om in de jaren 2015 tot 2018 de kapitaallasten op te 
vangen. In 2018 loopt deze reserve leeg.  
Er zal dus of: 
A. een regelmatige storting in de reserve moeten worden opgenomen; of 
B. de kapitaallasten moeten direct in de begroting worden opgenomen. 
 
Wij stellen voor om hierbij voor optie A te kiezen. Door met een reserve te werken hebben 
vertragingen in het vervangingsschema geen invloed op het jaarrekeningresultaat. 
Overgebleven kapitaallasten blijven hiermee automatisch behouden voor de volgende jaren. 
In 2018 is deze reserve naar verwachting leeg. Uiterlijk bij het opstellen van de begroting 2018 
zal in de begroting een dekking voor de storting moeten zijn gevonden. Aangezien de 
kapitaallasten naar de toekomst steeds verder toenemen is uiteindelijk een extra storting van 
€ 2.500.000 per jaar nodig. Dit is naar verwachting in het jaar 2033.  
 
Conclusie en voorstel 
Voor het regulier onderhoud is sprake van een jaarlijks tekort op de budgetten variërend van 
€ 286.000 tot € 346.000.  
Voor het groot onderhoud wordt jaarlijks € 282.000 te veel gestort in de voorziening. 
Wij stellen voor om de dotatie in de voorziening jaarlijks te verlagen en deze gelden in te zetten 
voor het regulier onderhoud. Daarnaast adviseren wij om het verschil tussen deze bedragen 
jaarlijks wisselend tussen € 4.000 en € 64.000 als taakstelling op te nemen in het regulier 
onderhoud. Gezien het totale jaarlijkse budget is dit een haalbare taakstelling. In onderstaande 
tabel  is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
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Begroot Ibor verschil Begroot Ibor verschil

Groen 1.842.368 1.738.670 103.698  1.834.264   1.740.841   93.423    

Spelen 67.096      138.807    -71.711   87.058       138.740      -51.682   

Wegen 2.359.535 2.571.652 -212.117 10.546.959 10.715.991 -169.032 

Verkeer 117.494    121.228    -3.734     116.705      120.696      -3.991     

Verlichting 371.842    210.763    161.079  390.085      210.763      179.322  

Kunstwerken (bruggen) 386.236    585.773    -199.537 334.451      601.511      -267.060 

Water 272.876    396.972    -124.096 309.376      376.337      -66.961   

tekort regulier onderhoud -346.418 -285.981 

verlagen dotatie 282.137  282.137  

Taakstelling -           -64.281     64.281    -             -3.844        3.844      

Totaal 5.417.447 5.699.584 -         13.618.898 13.901.035 -         

Begroot Ibor verschil Begroot Ibor verschil

Groen 1.840.911 1.736.585 104.326  1.840.190   1.731.161   109.029  

Spelen 86.993      138.674    -51.681   86.926       138.608      -51.682   

Wegen 1.764.104 2.049.715 -285.611 1.764.729   2.049.297   -284.568 

Verkeer 115.741    119.761    -4.020     115.232      119.284      -4.052     

Verlichting 391.263    210.763    180.500  390.921      210.763      180.158  

Kunstwerken (bruggen) 435.355    614.841    -179.486 436.977      613.578      -176.601 

Water 309.376    376.393    -67.017   309.376      377.202      -67.826   

tekort regulier onderhoud -302.988 -295.542 

verlagen dotatie 282.137  282.137  

Taakstelling -           -20.851     20.851    -             -13.405      13.405    

0 4.943.743 5.225.880 -         4.944.351   5.226.488   -         

2014 2015

2016 2017

 
Tabel 1. Regulier onderhoud,  dotatie voorziening en hoogte taakstelling regulier onderhoud 

 
Zoals aangegeven is voor de vervangingsinvesteringen t/m 2017 voldoende geld aanwezig in 
de bijbehorende reserve IBOR. De kapitaallasten van 2018 kunnen niet meer volledig gedekt 
worden uit deze reserve. Wij stellen voor om bij de financiële kadernota 2015-2017 met een 
dekkingsvoorstel te komen voor 2018. Ook stellen wij voor om eventuele overschotten op de 
reguliere budgetten (exclusief interne uren) jaarlijks automatisch te laten storten in de 
bestemmingsreserve IBOR. Zodat deze gelden behouden blijven voor integraal beheer en 
kunnen dienen voor dekking van toekomstige kapitaallasten. Mocht in enig jaar onverhoopt een 
tekort optreden op de reguliere onderhoudsbudgetten dan worden deze gelden niet 
automatisch onttrokken uit de bestemmingsreserve IBOR. Voor deze gelden zal conform alle 
andere programmabudgetten separaat dekking moeten worden gezocht.  
Deze mogelijke extra dotaties in de bestemmingsreserve zijn niet voldoende voor het opvangen 
van alle toekomstige kapitaallasten. Op termijn zal dekking gevonden moeten worden voor een 
oplopend bedrag aan kapitaallasten tot € 2.500.000 per jaar in 2033. 
 
In onderstaande tabel is het verloop van de bestemmingsreserve IBOR in beeld gebracht. 

2014 2015 2016 2017 2018

Stand reserve 1-1 -           800.000    677.910    466.351    188.582    

begrote storting 800.000    -           -           -           -           

onttrekking tbv kapitaallasten IBOR -           122.090    211.558    277.769    335.534    

Stand reserve 31-12 800.000    677.910    466.351    188.582    -146.952    
Tabel 2, verloop bestemmingsreserve IBOR 
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8 Evaluatie 

Er komt op drie momenten een evaluatie van de beheervisie openbare ruimte. Het eerste 
moment is anderhalf jaar na vaststelling (3e kwartaal 2015) en het tweede moment is na vijf 
jaar (2019). De derde evaluatie wordt verwerkt in de geactualiseerde beheervisie die in 2024 
vastgesteld moet worden.   
 

 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
de secretaris,             de burgemeester, 
 
 
H. Romeijn             L.M. Driessen-Jansen 
 

 

 
 
 
 
Bijlagen:  

• Beheervisie openbare ruimte  

• Communicatieplan 


