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Inleiding: 
In het kader van de huisvestingssituatie van de gemeente Woerden moest er ook gekeken worden naar de 
huisvestingssituatie van het Regionaal Historisch Centrum, dat immers van oudsher gevestigd is binnen het 
stadhuis van de gemeente. 
In de besluitvorming rond de (her)huisvesting van de gemeente is de mogelijkheid meegenomen om het 
RHC in te passen binnen het gerenoveerde stadhuis aan de Blekerijlaan 14 te Woerden. 

In bijgevoegde notitie herhuisvesting RHC is de weg geschetst die er uiteindelijk toe heeft geleid dat 
daadwerkelijk tot renovatie en uitbreiding van de huisvesting van het RHC aan de Blekerijlaan 14 te 
Woerden is besloten. 
Dit besluit is genomen door de Archiefcommissie van het RHC en het college van B&W van Woerden 
heeft hiermee ingestemd. 



Deze renovatie en uitbreiding van de huisvesting van het RHC zal een verhoging van de exploitatiekosten 
voor de deelnemers met zich meebrengen. Daarbuiten is er voor de gemeenten Lopik, Oudewater en 
IJsselstein een compensatieregeling opgesteld, omdat deze gemeenten momenteel beschikken over een 
eigen archiefruimte waar het RHC een deel van in gebruik heeft. 

Kernboodschap: 
Door de Archiefcommissie is besloten om de huisvesting van het RHC aan de Blekerijlaan 1 4 te Woerden 
te renoveren en uit te breiden. Het college van B&W van Woerden heeft hiermee ingestemd. 
In bijgaande notitie herhuisvesting RHC Rijnstreek en Lopikerwaard wordt een toelichting gegeven op de 
financiële gevolgen die besluit met zich meebrengt voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke 
regeling van het RHC. 

Voor de gemeente Oudewater zal de verhoging van de exploitatielasten RHC als volgt uitvallen: 
a. Vanaf 2 0 1 8 t/m 2025 een verhoging van de exploitatielasten RHC van C 8.395,-- p/j 
b. Vanaf 2026 een verhoging van de exploitatielasten RHC van C 9.982- p/j 

De verhoging van de exploitatielasten zal moeten worden opgenomen in de meerjarenbegroting van de 
gemeente. 

Omdat de gemeenten Lopik, Oudewater en Ijsselstein nu beschikken over een eigen archiefbewaarplaats 
die het RHC over 1 0 jaar, behoudens misschien als overloop voor particuliere archieven, niet meer zal 
gebruiken is voor genoemde gemeenten een compensatieregeling afgesproken, (zie voor argumentatie de 
notitie herhuisvesting RHC Rijnstreek en Lopikerwaard) 

Concreet betekent deze compensatieregeling voor de gemeente Oudewater het volgende: 

Een korting op de exploitatielasten RHC zoals volgt (zie ook de bijlage uitwerking compensatieregeling): 
2 0 1 8 C 1 1 7 4 , -
2 0 1 9 C 1 0 5 7 , -
2020 C 9 3 9 , -
2021 C 8 2 2 » 
2022 Ê 7 0 4 » 
2023 C 5 8 7 , -
2024 É 4 7 0 -
2025 C 353,--
2026 C 552,--
2027 C 276,--
2028 Ê 0,~ 

Vervolg: 
Alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling RHC dienen in te stemmen met de renovatie en 
uitbreiding van de archiefbewaarplaats in Woerden, de verhoging van hun exploitatielasten en de 
voorgestelde compensatieregeling 
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Bijlagen: 

- Notitie herhuisvesting Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (16.006507) 
- Uitwerking Compensatieregeling gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein 2018-2027 (16.006509). 

De burgemeester De secretaris 

mr. drs. R Verhoeve Itngter mr. 
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HERHUISVESTING RHC RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD    

        
 
Inleiding 
 
Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard voert de Archiefwet uit voor de bij de 
gemeenschappelijke regeling aangesloten gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, 
Montfoort, Oudewater, Woerden, IJsselstein en  het hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden. Het RHC is gevestigd in het Stadhuis van Woerden. De gemeente Woerden is 
de centrumgemeente van het samenwerkingsverband, dat bestuurd wordt door de 
Archiefcommissie waarin alle deelnemers zijn vertegenwoordigd. 
 
Eén van de wettelijke taken van het RHC is het beheer van het oud-archief van de 
deelnemers. Momenteel bestrijkt dat archief de periode van de late middeleeuwen tot eind 
20e eeuw. Want krachtens de Archiefwet moeten overheden archieven die ouder zijn dan 20 
jaar, overbrengen naar hun archiefdienst. De totale omvang van het oud-archief van de 
deelnemers van het RHC zal de komende jaren toegroeien naar een omvang van 7,3 km1 
planklengte. Daarna stokt de papierstroom, omdat in de organisaties van de deelnemers 
binnen enkele jaren volledig digitaal gewerkt wordt. Overigens zullen in het kader van het 
digitaliseringsproces organisaties vaak eerder het papieren archief willen afstoten dan de 
wettelijke overbrengingstermijn en zal die 7,3 km1 versneld worden bereikt. 
Dit archief moet altijd en “eeuwig” bewaard blijven in een archiefbewaarplaats die aan 
strenge eisen voldoet. Eventuele digitalisering van dit historische archief is niet van invloed 
op de bewaarplicht en zorgt dus evenmin voor vermindering van de ruimtebehoefte op 
termijn. De archieven worden toegankelijk gemaakt en ter beschikking gesteld, waarbij het 
RHC historisch geïnteresseerden, rechtzoekende burgers, bezoekers voor (oudere) 
bouwvergunningen etc. conform de wet- en regelgeving van dienst is. Daarnaast verstrekt 
het RHC uit de archieven inlichtingen aan bestuur en ambtelijke organisaties van de 
gemeenten en het hoogheemraadschap. 
Het archief waar hier boven sprake van is, is zoals opgemerkt het blijvend te bewaren, 
historische archief.  Daarnaast beheren de deelnemers ook zelf archief. Voor dit (semi-
statische) archief zijn zij gehouden om in het eigen gemeente- of waterschapshuis een 
archiefdepot in stand te houden. Door de verdergaande digitalisering, overbrenging en 
afvoer van vernietigbaar archief neemt de omvang van het semi-statische archief steeds 
verder af.  
 
 
Centralisatie van het oud-archief bij het RHC 
 
De dienstverlening van het RHC gebeurt centraal vanaf het kantoor en de studiezaal in 
Woerden. Hier zijn de stukken in te zien en wordt er onderzoek gedaan waarbij archieven in 
samenhang met elkaar worden gebruikt. Ook verstrekken archiefmedewerkers opgevraagde 
informatie uit de archieven en collecties. De achtergrond van de cliënten is divers, maar 
grofweg is er een onderscheid te maken tussen enerzijds “echt” historisch onderzoek en 
anderzijds onderzoek door zowel ambtenaren als burgers in de dossiers uit het recentere 
verleden. Het RHC anticipeert op de landelijke trend dat de aanvragen van de laatste groep 
bij archiefdiensten sterk toenemen, waar gemeenten en waterschappen digitaal gaan werken 
en in dat kader DIV-afdelingen ontmantelen ofwel vervroegd (papieren) archief overbrengen. 
Insteek is dit met de huidige personeelsformatie op te vangen. Randvoorwaarde hiervoor en 
voor het adequaat functioneren van het RHC als historisch onderzoekscentrum is de centrale 
opslag van al het oud-archief.  
       
 
De huidige archiefbewaarplaats van het RHC in Woerden is nu te klein. Al vanaf 2008 maakt 
het RHC daarom noodgedwongen ook gebruik van een klein gedeelte in de archiefdepots 
van Lopik, Oudewater en IJsselstein. Het kwam toen, bij de aansluiting van deze gemeenten 



bij het RHC, wel tot de beoogde centrale dienstverlening in Woerden, maar  nog niet tot één 
centrale archiefbewaarplaats. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de bedrijfsvoering 
niet efficiënt is met de huidige decentrale berging van archief op vier verschillende locaties. 
Deze situatie speelt het RHC gelet op de voorziene groei van de omvang van het oud-archief 
en bovengeschetste ontwikkelingen steeds meer parten. Om aan het uitgangspunt van een 
centrale dienstverlening te kunnen voldoen is centrale opslag van het archief noodzakelijk. 
Los van de onwerkbare situatie die zou ontstaan, is er zelfs bij medegebruik van de depots 
van de drie gemeenten een ruimteprobleem. Want ook al komt er door de digitalisering in de 
drie gemeentehuizen op termijn meer capaciteit vrij voor het oud-archief, dan nog creëert dat 
niet voldoende ruimte. Kortom, de archiefbewaarplaats in Woerden behoeft hoe dan ook 
uitbreiding.       
 
 
Het renovatieplan voor het RHC 
 
De plannen die de gemeente Woerden in de afgelopen jaren maakte om het stadhuis te 
renoveren, boden een uitgelezen kans om ook het huisvestingsprobleem van het RHC op te 
lossen. De Archiefcommissie wenste de duurzame combinatie van de gemeente Woerden 
met het RHC voort te zetten. Onderzocht werd of de wensen van het RHC ingepast konden 
worden in het plan voor het stadhuis. Hiervoor werd een programma van eisen opgesteld, 
dat door architectenbureau Kraaijvanger inderdaad meegenomen is in een renovatieplan. 
Het belangrijkste punt daarin is vergroting van de archiefbewaarplaats, zodat er een 
capaciteit van 7,3 km1 planklengte gehaald kan worden. Deze ruimte moet voldoen aan de 
strenge, en in de loop der tijd geactualiseerde wettelijke eisen.     
Door de combinatie met de gemeente blijft het mogelijk gebruik te maken van de 
gemeentelijke faciliteiten en om voorzieningen in het pand te delen. Aan de andere kant kent 
het RHC in het ontwerp wel een eigen entree, wat mogelijkheden biedt om de gewenste 
zichtbaarheid van het RHC als regionale archiefdienst te vergroten.  
Verder handhaaft het ontwerp het huidige niveau van publieksvoorzieningen (studiezaal) en 
voorziet het in voldoende werkruimte voor personeel en vrijwilligers. Er is sprake van een 
noodzakelijke upgrade van ruimten en installaties, want de slechte (bouwkundige) situatie 
van het huidige stadhuis betreft immers ook het RHC. In die zin hing al langer in de lucht dat 
de huisvesting van het RHC ook aangepakt moest worden. Na de beoogde renovatie is het 
RHC klaar voor de toekomst.  
Om financiële redenen is naast het bovenomschreven plan ook een variant onderzocht met 
een kleinere archiefbewaarplaats gekoppeld aan instandhouding van medegebruik van de 
depots voor oud-archief in Lopik, Oudewater en IJsselstein. Hier zouden dan de minder vaak 
geraadpleegde archieven moeten worden gestald. De besparing bleek echter gering, 
namelijk € 20.000 op jaarbasis en dat zonder rekening te houden met de extra arbeidsuren 
die hiermee gemoeid zijn en de eventuele huur of vergoeding van onkosten van de 
desbetreffende gemeente voor de archiefbewaarplaats ter plaatse.   
In dat licht besloot de Archiefcommissie te kiezen voor één centraal depot, met alle 
voordelen voor een efficiënte bedrijfsvoering, een snelle en adequate dienstverlening en een 
toekomstbestendige opslag van het historisch archief. Een positieve bijkomstigheid kan 
daarnaast zijn dat sommige gemeenten in de toekomst geen grote nieuwe investeringen 
meer hoeven te doen om hun archiefdepot aan de (klimatologische) eisen te laten voldoen of 
op andere wijze langdurige opslag van óók de historische archieven in eigen huis mogelijk te 
houden. 
De planning is om in 2017 te starten met de renovatie van het gebouw en de vernieuwde 
huisvesting in 2018 op te leveren.  
 
 
Mede-gebruik depot door gemeente Woerden 
 
Bij de ontwikkeling van het renovatieplan van het Stadhuis Woerden is onderkend dat de 
gemeente Woerden de komende jaren nog ruimte nodig heeft voor het eigen semi-statische 
archief, terwijl aan de andere kant het RHC nog niet direct de volledige planklengte van 7,3 



km1 zal benutten. Bij oplevering van het gebouw in 2018 zal de gemeente Woerden 1,5 km1 
plankruimte kunnen benutten. Door vernietiging en overbrenging valt deze ruimte vrij aan het 
RHC, waarbij het in 2025 de volledige beschikking krijgt van het depot. In de tussenliggende 
periode wordt naar rato een lager bedrag aan exploitatielasten aan het RHC doorberekend. 
Vanzelfsprekend vereist deze constructie afstemming tussen gemeente en RHC over het 
tempo van het precieze verloop van het gebruik van de 1,5 km1 planklengte, zodat de 
overbrenging van historisch archief naar het centrale depot is geborgd.    
 
 
Archiefruimten Lopik, Oudewater en IJsselstein 
 
De vermindering van de omvang van het semi-statische archief van de gemeente en 
hoogheemraadschap loopt langs de weg van de geleidelijkheid. Het is een misvatting dat de 
eigen archiefruimten snel hun functie verliezen. Nog zeker tot het jaar 2040, met beperkt 
uitschieters verder in de tijd, zullen de deelnemers zelf papieren archief beheren. Daarvoor 
blijven vooralsnog archiefdepots nodig, die aan de eisen voldoen. Een deugdelijke 
klimaatbeheersing is niet gekoppeld aan oud-archief, maar is ook voorschrift voor de 
archieven die de gemeente en het hoogheemraadschap zelf beheren.  
Dat er in de toekomst minder archief wordt opgeslagen in archiefruimten is inherent aan de 
keuze om digitaal te werken. Om in voorkomende gevallen aan nieuwe investeringen in de 
eigen archiefruimten te ontkomen, zullen gemeenten hun semi-statisch archief onderling bij 
elkaar onder kunnen brengen. Voorbeelden: Montfoort dat het archief onderbrengt in 
IJsselstein, of Bodegraven-Reeuwijk dat vanwege de verhuizing van het archief van 
Montfoort naar IJsselstein voor onderbrenging van op termijn vernietigbaar archief zal 
uitwijken naar het depot in Lopik. Ook zal in de toekomst nog archiefruimte verhuurd kunnen 
worden aan derden, zoals nu ook gebeurt aan notariskantoren e.d. In de provincie is vraag 
naar archiefruimte. Het RHC kan vanuit de eigen rol potentiële huurders in contact brengen 
met de gemeenten. Ook binnen de gemeenschappelijke regeling zal worden bevorderd dat 
gemeenten zo optimaal mogelijk gebruik maken van de bestaande archiefruimte. Kortom, 
van “lege depots” zal tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen niet gauw sprake zijn. 
 
 
Financiën 
 
De investering van de gemeente Woerden voor de renovatie van het RHC bedraagt  
€ 2.000.000. De exploitatielasten (kapitaallast bij investering, servicekosten, onderhoud, 
energie, schoonmaak e.d.) komen uit op € 210.000 (prijspeil 2015). De gemeente Woerden 
heeft aangegeven puur de kostprijs door te belasten en aan het RHC geen extra huur te 
zullen berekenen. De doorberekening van de nieuwe exploitatielasten start in 2018, het jaar 
waarin de oplevering van de nieuwe huisvesting staat gepland. Overigens kunnen de 
bedragen van investering en exploitatielasten nog lager uitvallen als gevolg van 
aanbestedingsvoordelen.  
Gerekend met het nieuwe bedrag van exploitatielasten van € 210.000 betekent dat per saldo 
een verhoging van € 132.900 op de begroting van het RHC. Nu betaalt het RHC namelijk al 
€ 77.100 huur. De eerste jaren zal genoemde stijging van de huisvestingslasten voor het 
RHC € 28.500 lager uitvallen, vanwege het medegebruik van het depot voor semi-statisch 
archief van Woerden. Anders gezegd: De kosten van sec de uitbreiding van het depot naar 
7,3 km1 planklengte, waarmee los van de renovatie van de huidige voorzieningen een 
bedrag van € 50.000 aan exploitatielasten is gemoeid, worden de eerste jaren voor minder 
dan 50% aan het RHC doorberekend. Rond het jaar 2025 zal het RHC het gehele depot 
benutten en eerst dan komen de volledige exploitatielasten op de begroting. De stijging van 
de bijdragen van de afzonderlijke deelnemers die gepaard gaat met de nieuwe huisvesting is 
hieronder doorberekend, waarbij de gevolgen van de noodzakelijke uitbreiding apart 
inzichtelijk zijn gemaakt.  
 
 
 



 

 Renovatie Uitbreiding 

(tot 2025) 

Uitbreiding 

(na 2025) 

X 

x 

Totale stijging 

(tot 2025) 

Totale stijging 

(na 2025) 

Bodegraven-Reeuwijk 10.567 2.976 7.002 x 13.543 17.569 

Lopik 12.724 2.193 5.161 x 14.917 17.885 

Montfoort 4.960 1.931 4.541 x 6.891 9.501 

Oudewater 7.221 1.174 2.761 x 8.395 9.982 

Woerden 18.924 7.445 17.520 x 26.369 36.444 

IJsselstein 15.482 1.813 4.267 x 17.295 19.749 

HdSR 13.022 3.718 8.748 x 16.740 21.770 

(semi-stat. archief) -- (28.750) -- x (28.750) -- 

 T o t a a l 82.900 50.000 50.000 x 132.900 132.900 

 

   
In de begroting van het RHC worden de kosten voor huisvesting omgeslagen over de 
deelnemers op basis van inwonertal en archiefmeters. Vanzelfsprekend gaat het daarbij niet 
alleen om de kosten van de archiefbewaarplaats, maar ook van het kantoor en de 
publieksvoorzieningen. Doordat de kosten worden omgeslagen werkt een toekomstige 
stijging (of daling) van het inwonertal of van de hoeveelheid historisch archief bij één van de 
deelnemers altijd iets door in de hoogte van de bijdragen van alle deelnemers. 
 
De gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein hebben momenteel een korting op hun 
bijdrage in de huisvesting, als verrekening van het gebruik van enige ruimte door het RHC in 
de archiefdepots van desbetreffende gemeentehuizen. In de nieuwe situatie komt dat te 
vervallen, omdat er sprake is van centrale opslag van historisch archief.  
 
Onderstaande berekening maakt een vergelijking mogelijk tussen de huidige situatie en de 
situatie waarin bovengenoemde stijging van de exploitatielasten is verwerkt.  
 

 2015 (huidige bijdrage) 2018-2025 Na 2025 

Bodegraven-Reeuwijk  105.170 118.713 122.739 

Lopik     40.798 55.715 58.683 

Montfoort 45.847 52.738 55.348 

Oudewater 28.850 37.245 38.832 

Woerden 170.557 196.926 207.001 

IJsselstein 99.954 117.249 119.703 

HdSR 130.574 147.314 152.344 

(semi-stat. archief) - (28.750) - 

                         T o t a a l 621.750 754.650 754.650 

 

 
Benchmarking 
 
Het RHC heeft eigenlijk altijd geprofiteerd van het feit dat de huisvestingslasten die de 
gemeente Woerden doorberekent, erg laag zijn. Dit ziet zich vertaald in het lage bedrag van  
€ 3,12 per inwoner dat deelnemers bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling. Dat is 
veel goedkoper dan de aangrenzende archiefdiensten Rijnlands Midden met € 3,50 (NB 
deze dienst gaat in 2017 fuseren);  Vecht en Venen met € 4,04;  Midden Holland met € 5,27; 
en Het Utrechts Archief met € 8,44 per inwoner.  
De verhoging van de exploitatielasten bij renovatie zal voor het RHC neerkomen op  
€ 0,68 per inwoner, of rekening houdend met de verrekening met Woerden voor het semi-
statisch archief slechts € 0,54 per inwoner. De kosten van het RHC per inwoner zullen dus 
de eerste jaren € 3,66 bedragen en op termijn door de stijging van de ruimtebehoefte 
toegroeien naar € 3,80 per inwoner. Daarmee behoudt het RHC óók in de toekomst de 
financieel gunstigste positie ten opzichte van de omliggende archiefdiensten. En dat terwijl 



de huisvesting dan toekomstbestendig is. 
 
  
Compensatie-regeling Lopik, Oudewater en IJsselstein? 
 
Het feit dat het RHC de archiefruimten in Lopik, Oudewater en IJsselstein na een periode 
van 10 jaar niet meer als archiefbewaarplaats zal gebruiken – behoudens misschien in de 
toekomst als overloop voor particuliere archieven – maakt dat een financiële compensatie 
voor gedane investeringen op zijn plaats is. De gemeente Lopik deed in 2015 bijvoorbeeld 
nog een investering van € 12.165, die deels toe te schrijven was aan het gebruik van de 
ruimte als archiefbewaarplaats. Daarnaast voelen deze gemeenten de stijging van de kosten 
van de nieuwe huisvesting relatief sterker, omdat zij momenteel een korting genieten op hun 
bijdrage, als verrekening van het gebruik van enige ruimte door het RHC in de archiefdepots 
van desbetreffende gemeentehuizen. In de nieuwe situatie komt dat te vervallen, omdat er 
sprake is van centrale opslag van historisch archief. Gelet op de investeringen van 
genoemde gemeenten in de eigen archiefbewaarplaats wordt een compensatieregeling 
voorgesteld.  
Als uitgangspunt werd gesteld dat de drie gemeenten in eerste instantie alleen worden 
aangeslagen voor de kosten van de renovatie, maar niet voor de uitbreiding. Immers zij 
beschikken voor hun eigen oud-archief in principe over voldoende opslagruimte.  In een 
periode van 10 jaar zouden zij dan (steeds met 10%) toegroeien naar de nieuwe situatie. 
Omdat de kosten van de uitbreiding voor een belangrijk deel gedekt zijn - in het kader van 
het mede-gebruik van het depot voor het semi-statisch archief van Woerden - is de hoogte 
van de compensatie bescheiden te noemen. Het bedrag van de compensatie wordt dan naar 
rato van de gebruikte archiefmeters omgeslagen over de andere deelnemers. 
Hieronder zijn de gevolgen doorgerekend voor het eerste jaar ofwel het jaar dat de 
compensatie het hoogst is. Het totale bedrag van de compensatie voor de drie gemeenten 
bedraagt dan € 5.183. Voor een uitgebreider overzicht over de gehele periode wordt 
verwezen naar de bijlage. 
 

 Bijdrage in 2018 

zonder compensatie 

Bijdrage in 2018 

met compensatie 

Verschil 

Bodegraven-Reeuwijk  118.713 119.672 +      959 

Lopik     55.715 53.521 -/-   2.194 

Montfoort 52.738 53.360 +     622 

Oudewater 37.245 36.071 -/-   1.174 

Woerden 196.926 199.336 +   2.410 

IJsselstein 117.249 115.434 -/-   1.815 

HdSR 147.314 148.506 +   1.192 

(semi-stat. archief) (28.750) (28.750)  

                         T o t a a l 754.650 754.650 0 

 

 
Gevraagd besluit 
 
De Archiefcommissie stelt de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling voor ten 
behoeve van een adequate en toekomstbestendige huisvesting van het RHC in te stemmen 
met  

1. de renovatie en uitbreiding van het huidige pand 
2. de daarmee gepaard gaande verhoging van de exploitatielasten vanaf 2018, en die te 

verwerken in de meerjarenbegroting. 
3. de compensatieregeling voor Lopik, Oudewater en IJsselstein over de jaren 2018-

2027. 



BIJLAGE:   UITWERKING COMPENSATIE-REGELING 
 
 
 
Uitgangspunten: 
 

 De uitbreiding van het depot van het RHC kost jaarlijks € 50.000 aan exploitatielasten (prijspeil 2015), waarvan tot 2025 de Gemeente Woerden € 28.750 
draagt in het kader van het mede-gebruik voor semi-statisch archief. Pas daarna vervalt de totale ruimte aan het RHC.  

 De gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein worden gedurende 10 jaar gecompenseerd voor het bedrag waarvoor zij conform de bestaande 
verdeelsleutel aangeslagen zouden zijn voor de hun aandeel in de uitbreiding, in 2018 voor 100%, in 2019 voor 90%, in 2020 voor 80% etc. Vanaf het jaar 
2028 betalen zij dus de normale bijdrage.  

 
 

COMPENSATIE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Lopik 2194 1975 1755 1542 1330 1118 905 693 1032 516 0 

Oudewater 1174 1057 939 822 704 587 470 353 552 276 0 

IJsselstein 1815 1633  1452 1270  1089 907 726 544 853 427 0 

totaal 5183 4665 4146 3634 3123 2612 2101 1590 2437 1219 0 

 
 

 Het totaalbedrag van de compensatie is dus het eerste jaar € 5.183, daarna telkens 10% minder, met dien verstande dat het bedrag in 2026 en 2027 afwijkt 
doordat het RHC dan inmiddels het totale depot in gebruik heeft en de verrekening met de gemeente Woerden wegvalt. 
 
Voor de andere deelnemers betekent de compensatie een verhoging van hun bijdrage, 
het eerste jaar: 
 
Bodegraven-Reeuwijk    959 
Montfoort    622 
Woerden   2410 
HdSR    1192 
                totaal  5183  in de volgende jaren tot 2025 liggen deze bedragen telkens 10% lager 

 
  


	16r.00161 rib herhuisvestiging rhc
	16.006507 bijlage 1. rib rhc
	16.006509 bijlage 2. rib regeling rhc

