
Bijlage: Kredietvoorstel investeringen in de openbare ruimte 

 
In dit kredietvoorstel voor de investeringen in de openbare ruimte geven we een weergave van de 

vervangingen in de openbare ruimte. De investeringen in de riolering worden apart vastgesteld in de 

besluitvorming over het GWRP 2020-2025. 

Vervangingen openbare ruimte 

Behalve riolering is er ook een aantal (andere) voorzieningen in de openbare ruimte in zodanige staat dat ze 

aan vervanging toe zijn. Met ingang van 2012 heeft de Raad ingestemd met het meerjarenplan, waarin de 

vervangingsinvesteringen en aanvullend lang cyclisch onderhoud zijn opgenomen. Het meerjarenplan 

wordt structureel geactualiseerd.  In onderstaande tabel ziet u welke vervangingen nodig zijn in de periode 

2020-2023.  

 

Meerjarenplan        
        

(bedragen x € 1.000)    2020 2021 2022 2023 Totaal 

            20-'23 

              

Wegen     1.665 1.635 1.190 961 4.490 

Kunstwerken   2.317 1.902 0 0 4.219 

Openbare verlichting 1.664 1.914 0 0 3.578 

Groen (bomen)   649 649 0 0 1.298 

Speelvoorzieningen 525 657 0 0 1.182 

Totaal uitgaven   6.820 6.757 1.190 961 14.767 

waarvan:           

Vervanging   6.402 6.118 1.190 961 13.710 

Groot Onderhoud   418 639 0 0 1.057 

 

Voor de uitvoering van de voorzieningen ter hoogte van 6,820 miljoen stellen wij voor het jaar 2020 

een uitvoeringskrediet van 6,402 miljoen euro beschikbaar te stellen en het groot onderhoud van 418 

duizend bij Wegen (verhardingen) te dekken uit de Exploitatie (nog niet volledig benutte krediet  

kapitaallasten) 

 

  De Locaties 

Vervangingen 
Groot 

onderhoud 

(investeringen) (exploitatie) 

( x 1.000 euro). ( x 1.000 euro) 

Verhardingen (1) •       Bieskemaar; Bakboordswal 1.247 418 

•       Grasdijkerweg; Grevingaheerd   

•       Engelse kamp; Esserweg   

•       Ged. Kattendiep; Golfslag   

•       Helper Kerkstraat; Hoogeweg   

•       Kempkensberg; Klaprooslaan   

•       Oosterhamriklaan;  Rollen   

•       Schoolholm; Van Deysellaan   



•       Van Houtenlaan; Vondellaan   

•       Wedmanstraat; Winschoterweg 

 

•       Lageweg.  
  

   

Beweegbare Bruggen •       Oosterbrug 619   

•       Langmanbrug 

•       Emmabrug 

•       Herebrug 

•       Oosterhavenbrug 

•       Sluisbrug Westerhaven 

Oeverbeschoeiing  •       Boterdiep 1.302   

Houten bruggen en steigers •       Kornalijnlaan 396   

  •       Swierengapad      

  •       14 steigers vervangen op div. locaties     

Vervangen OV-kabels  •       Binnenstad Zuid 1.500 

  
•       Binnenstad Oost 

•       Laanhuizen 

•       Hoogkerk Zuid 

Vervangen lichtmasten div locaties [2] 
  

164 
  

Vervangen speeltoestellen en val 

dempende ondergronden [3] 

•       Diverse locaties 525 

  

Groen (bomen) •       Van Houtenlaan; Gideonweg 649 

  

•       De Savornin Lohmanlaan 

•       Bordewijklaan; Emmastraat 

•       Staringstraat; Wegalaan 

•       Weegschaalstraat; Iepenlaan 

•       Populierenlaan: Blekenweg 

Totaal 2020   6.402 418 

 

 [1] Naast de vervangingen is ook een deel van het lang cyclisch (groot) onderhoud niet gedekt in de 

regulier onderhoudsbudgetten. Het (nog) niet voor kapitaallasten van investeringen benodigde deel van het 

gereserveerde budget  zetten we in voor dit aanvullende lang cyclisch onderhoud.  

[2] Op basis van de actuele BBV behoren vervangingen van lichtmasten en -armaturen nu te worden 

geactiveerd terwijl die in het verleden (grotendeels) in de exploitatie werden geboekt. Het 

investeringsbedrag voor lichtmasten in 2020 en verder is daarom in deze overzichten toegevoegd. Voor de 

vervanging armaturen  leggen wij binnenkort een separate kredietaanvraag aan u voor waarin wij een 

verduurzamingsslag meenemen.  

[3] Op basis van de actuele BBV behoren vervangingen van speeltoestellen nu te worden geactiveerd terwijl 

die in het verleden in de exploitatie werden geboekt. Het investeringsbedrag voor speeltoestellen in 2020 en 

verder is daarop aangepast. 

 



Daarnaast hebben we nog de vervanging van de gele stenen in de Binnenstad waarvoor de raad 

afzonderlijk geld beschikbaar heeft gesteld. Voor de het 2020 is daar 1,5 miljoen euro voor beschikbaar en 

dat gaan we op de volgende manier inzetten: 

  

Maatregelen 2020 De Locaties 

Vervangingen 

(investeringen) 

( x 1.000 euro) 

Aanpak gele stenen •       Broerstraat; Zwanestraat 1.500 

•       Kleine der A; Folkingestraat 

•       Stationstraat; Herestraat 

•       Kleine Pelsterstraat 

•       Bruine Ruiterstraat 

•       Reitemakersrijge; Carolieweg 

•       Oude Kijk in't Jatstraat 

•       Grote Kromme Elleboog 

•       Stoeldraaierstraat 

•       Museumstraat; Ubboemiusstraat  

  Totaal 1.500 

 

 


