Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

lllililllllllllilllllilllllll
G15.0746

nieuwkoop
r

raadsvoorstel

portefeuillehouder
opgesteld door
Registratienummer
collegebesluit
vergaderdatum raad
jaar/nummer

onderwerp

G. Eikhuizen
Beheer Openbare Ruimte I Cees Tas
15.15631
17 september 2015
2015-086
Beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019

Het college van burgemeester 6\ wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Het beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 vast te stellen;
2. De financiële consequenties mee te nemen bij de najaarsnota 2015.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Probleemstelling
Voor het beheer van de openbare ruimte en het onderhoud van kapitaalgoederen, werkt
de gemeente Nieuwkoop met beheerplannen. Wij zijn verantwoordelijk voor het
functioneren van de civiele kunstwerken die bij ons in bezit zijn. Om die reden wordt een
beheerplan elke vijfjaar geactualiseerd. Het up to date houden van de beheerplannen is
een verantwoordelijkheid van ons college. Met dit voorstel beiden wij u het Beheerplan
civiele kunstwerken voor de periode 2015 t/m 2019 aan.
Inleiding
Het nieuwe Beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 geeft inzicht in de maatregelen
die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid,
de maatregelen die nodig zijn om de functionaliteit te waarborgen en de civiele
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kunstwerken in de gemeente duurzaam in stand te houden. Op basis hiervan hebben wij
in het beheerplan een onderhoudsstrategie opgenomen, die is vertaald naar het beheer
en onderhoud voor de komende periode en de voor de planperiode benodigde financiële
middelen.
De gemeente Nieuwkoop beschikt over 351 kunstwerken. Het areaal is als volgt te
categoriseren:
»
bruggen (incl. duikerbruggen en remmingwerken): 201
» aquaducten:
1
» tunnels:
2
« duikers:
80
»
steigers (verblijfssteigers):
1
» vlonders:
10
« veeroosters:
56
Het uitgangspunt in het beheerplan is om de kunstwerken op onderhoudsniveau B (basis)
te onderhouden. De prijs-Zkwaliteitsverhouding van de kunstwerken is daardoor optimaal.
De kunstwerken gaan lang mee zonder te kort te doen aan de veiligheid en functionaliteit.
De uitvoering van het onderhoud is onder te verdelen in groot onderhoud en het regulier
en klein onderhoud. Alle onderhoudsmaatregelen minder dan C 10.000,- vallen onder
klein onderhoud, alles daarboven wordt beschouwd als groot onderhoud.
De civiele kunstwerken zijn verdeeld in elektrisch mechanische bruggen en overige
kunstwerken.
Het regulier en klein onderhoud de komende planperiode bestaat voornamelijk uit:
Overige
kunstwerken
Elektrisch mechanische
bruggen
storingsdienst
onderhoud slijtlagen
vervangen kleine delen rij- of loopdek
reinigen objecten

smeren
reinigen onderdelen

Het groot onderhoud richt zich de komende periode vooral op:
Overige
kunstwerken
Elektrisch mechanische
bruggen
vervangen 2 duikers Jonge
overlagen of vervangen conservering
Zevenhovenseweg
vervangen 2 bruggen Paradijsweg
herstel betonschade
groot onderhoud Kwakelbrug
vervangen aandrijving Grote Brug en
Paradijsbrug
Het beheerplan bevat een terugblik op de afgelopen planperiode en geeft inzicht in de
beleidsuitgangspunten en wet- en regelgeving. Het beheerplan bevat ook een
uitvoeringsprogramma voor groot onderhoud voor een periode van vijf jaar (2015 t/m
2019), geeft inzicht in het uitvoeringsprogramma van de vijfjaren daarna en geeft een
prognose van de kosten t/m 2034. Een deel van de kunstwerken heeft een levensduur
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van ongeveer 80 jaar. De kosten binnen de totale levenscyclus zijn voor alle bruggen
doorgerekend tot en met 2094. Omdat de onzekerheid m.b.t. planjaar en hoogte van de
ramingen verder in de toekomst steeds meer afneemt, is er bij het opstellen van dit plan
voor gekozen om voor een periode van 20 jaar (t/m 2034) door te kijken. Deze periode is
in overleg met de accountant bepaald.
Omdat het beheer van de elektrisch mechanisch beweegbare bruggen van de voormalige
gemeente Ter Aar van de provincie Zuid-Holland is overgenomen, is er veel meer accent
komen te liggen op de verschillende (wettelijke) inspecties van deze bruggen. Ook de
inspectie van de overige kunstwerken volgens de C.U.R . richtlijnen is veel omvangrijker
dan de globale inspectie die als input diende voor het vorige beheerplan. Dit beheerplan
geeft nu een volledig beeld van al het benodigde groot onderhoud, inclusief vervangingen
en het regulier en klein onderhoud. Hierdoor is wel sprake van een forse toename van de
storting in de voorziening.
De storting in de voorziening neemt metC 117.235,- toe tot een bedrag van C 225.035,per jaar. Daar worden de kosten voor de beïnvloedbare posten voor regulier en klein
onderhoud aan toegevoegd Dat brengt de jaarlijkse storting in totaal op:
C 225.035,- * C 112.393,- = ũ 337.408,- per jaar (zie bijlage 2 van het beheerplan).
In de raadsvergadering van 2 juli 2015 is amendement aangenomen, waarbij in de
resultaatbestemming van de jaarrekening 2014 een bedrag van C 535.000,- is
gereserveerd voor een eenmalige extra storting in de voorziening, voor het vervangen
van twee bruggen in de Paradijsweg (bijlage).
De kosten voor regulier en klein onderhoud op de exploitatiebegroting zijn jaarlijks niet
gelijk omdat de maatregelen op basis van de technische inspecties zijn bepaald. In het
vorige beheerplan is een theoretische aanname van het regulier en klein onderhoud
gedaan. In vergelijking tot de huidige exploitatiebegroting liggen de kosten gemiddeld
over de planperiode echter nagenoeg gelijk. Om de begroting jaarlijks op gelijk niveau te
houden wordt het regulier en klein onderhoud vanuit de voorziening Kunstwerken
bekostigd.
Met het uitvoeringsprogramma van het Beheerplan civiele kunstwerken voor de periode
2015 t/m 2019 voldoen wij aan onze verantwoordelijkheid t.a.v. aansprakelijkheid en
zorgplicht. De maatregelen die voortkomen uit de verschillende wettelijk verplichte
inspecties zijn opgenomen in het onderhoudsprogramma 2015 t/m 2019 en in de
prognose t/m 2034. De maatregelen zijn ook afgestemd op onderhoudsniveau B (basis).
Kader I Eerdere besluiten
Voor het beheer en onderhoud van gemeentelijk civiele kunstwerken is door uw raad in
2009 het Beheerplan kunstwerken vastgesteld met een prognose t/m 2034.
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