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Opstellen van een beheerplan kunstwerken

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Een bedrag van € 18.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen van een
beheerplan infrastructurele kunstwerken;
2. Het bedrag te onttrekken aan de voorziening kunstwerken;
3. De ---- wijziging van de begroting 2008 vast te stellen.
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Toelichting
Inleiding
Voor een planmatig beheer van de openbare ruimte (infrastructuur, openbare verlichting,
riolering, groen, kunstwerken, etc.) is het gebruikelijk dat wordt gewerkt met
beheerplannen. Als gevolg van de herindeling is het noodzakelijk dat er nieuwe
beheerplannen worden opgesteld. Nieuwe beheerplannen bieden de raad tevens de
mogelijkheid om nieuwe kaders voor het beheer vast te stellen. Het opstellen van nieuwe
beheerplannen heeft een hoge prioriteit.
Dit voorstel betreft het opstellen van een beheerplan kunstwerken met de bijbehorende
uit te voeren inspecties. Met kunstwerken wordt bedoeld, een kunstmatige voorziening
voor situaties bij ongelijke kruisingen van water en of wegen. Deze voorzieningen
betreffen tunnels, viaducten, bruggen, aquaducten,etc.
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In 2007 is op basis van de toenmalige inzichten aangenomen dat voor de kunstwerken
kon worden volstaan met het samenvoegen van de bestaande beheerplannen. Om die
reden is in de begroting 2008 een beperkt budget gereserveerd. Inmiddels is duidelijk dat
niet van alle voormalige gemeenten een bruikbaar beheerplan beschikbaar is, en voor
zover ze beschikbaar zijn, ze zijn gebaseerd op verschillend beleid en verschillende
systemen. Ook blijkt dat er onvoldoende inzicht bestaat in de onderhoudstoestand van de
kunstwerken. In elk geval moet een deel van de kunstwerken worden geïnspecteerd om
een betrouwbaar beheerplan te kunnen opstellen. Die inspecties en het opstellen van
een nieuw beheerplan brengen extra kosten met zich mee.
Elk kunstwerk moet aan de veiligheidseisen voldoen om het verkeer de gelegenheid te
geven onbelemmerd doorgang te verlenen. Om deze randvoorwaarden te kunnen
beoordelen en of toetsen is een veiligheidssystematiek en een economisch
urgentiewaardemodel opgesteld.
Hierbij moet worden gedacht aan technische veiligheid (slijtage aan het wegdek,
mankementen aan de leuning, etc.). Bij economische urgentie spelen de aspecten, staat
van onderhoud (mate van schade) in relatie tot reparatie en of vervanging van een
kunstwerk een bepalende rol. Op grond van inspecties van kunstwerken uit de
voormalige gemeenten vallen 39 kunstwerken onder deze urgentienorm.
Om inzicht te krijgen in de kosten, is aan DHV een kostenraming gevraag voor het
opstellen van een beheerplan en het inspecteren van alle kunstwerken (227) binnen de
gemeente. Daarnaast is gevraagd een opgave te doen voor het opstellen van een
beheerplan kunstwerken waarbij alleen de urgente kunstwerken (39) worden
geïnspecteerd. De kosten voor de eerste optie bedragen € 40.000, - de kosten voor optie
twee bedragen € 20.000, -.
Om de kosten binnen de perken te houden en toch een betrouwbaar beheerplan te
krijgen, stellen wij u voor, de tweede optie te kiezen, de urgente kunstwerken te
inspecteren en de overige kunstwerken (niet urgent) op basis van de bestaande
inspecties in het beheerplan op te nemen.
Beoogd effect
Het opstellen van een goed onderbouwd beheerplan voor infrastructurele kunstwerken,
waarmee inzicht wordt gegeven in de noodzakelijke inzet van middelen en waarmee de
kunstwerken binnen de gemeente duurzaam beheerd kunnen worden.
Argumenten
De huidige beheerplannen uit de voormalige gemeenten zijn of gedateerd of niet
vastgesteld door de raad. Tevens dienen de beleidsuitgangspunten eenduidig te worden
vastgesteld. Harmonisatie is daarom noodzakelijk.
Financiele consequenties
Voor het opstellen van een beheerplan kunstwerken was in de begroting 2008 een
bedrag opgenomen van slechts € 2.000. Dit beperkte budget is destijds gereserveerd
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vanuit de aanname dat bestaande beheerplannen eenvoudig konden worden
samengevoegd en dat er, op basis van jaarlijkse inspecties, sprake was van een goed
inzicht in de onderhoudstoestand. Op grond van de huidige inzichten en de voorgestelde
aanpak, is het noodzakelijk extra budget beschikbaar te stellen (€ 18.000).
Wij stellen u voor een bedrag van € 18.000 beschikbaar te stellen door dit bedrag te
onttrekken aan de voorziening kunstwerken. De stand van de voorziening bedraagt per
1 januari 2008 € 279.762,-.
Aanpak
Het inspecteren kunstwerken en opstellen van een beheerplan is specialistisch van aard.
Inzet van een adviesbureau is daarom noodzakelijk. Het is de bedoeling het beheerplan
nog dit jaar af te ronden.
De planning is als volgt:
Afronden koppelen bestanden
Offerte aanvraag
Opdrachtverlening (na beschikbaar stellen middelen raad)
Inspecteren kunstwerken
Opstellen beheerplan
Eindrapport en vaststellen beheerplan

juni
juni
juli
augustus
september
november

Communicatie
De resultaten van het beheerplan zullen in november in de raad worden gepresenteerd.

Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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