Beleidsplan kunstwerken
2015 t/m 2019

Datum: mei 2015
Status: definitief

VOORWOORD
De gemeente Hillegom (te lezen als gemeente) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en daarmee ook van de civiele kunstwerken binnen de gemeente. In het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van beheerders van openbare voorzieningen voor schade van burgers geregeld. De centrale gedachte is dat de beheerder verantwoordelijk is voor het uitvoeren van voldoende onderhoud. Daarbij is hij bij geschillen
verplicht aan te tonen dat inspectie en onderhoud met optimale zorg is uitgevoerd.
Om aan deze beheer en onderhoudsbehoefte te voldoen, is dit beleidsplan kunstwerken opgesteld. In dit beleidsplan kunstwerken wordt omschreven hoe de gemeente Hillegom de
komende jaren omgaat met het beheer en onderhoud van de kunstwerken en welke doelen
men zich daarbij stelt. Om de 5 jaar wordt het beleidsplan geactualiseerd en de gestelde
doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd. Het beleidsplan is opgesteld door Ingenieursbureau Westenberg BV in samenwerken met de gemeente. Daarnaast heeft Hoogheemraadschap
Rijnland (HHR) dit beleidsplan met uitzondering van de juridisch advies van DHV beoordeeld.
Hun opmerkingen zijn in dit beleidsrapport verwerkt.
De gemeente beheert 205 kunstwerken en circa 49,5 km oeverconstructies. Het areaal
kunstwerken omvat ondermeer 58 vaste bruggen, 105 duikers en twee beweegbare bruggen.
De oeverconstructies bestaan grotendeels uit houten beschoeiingen (circa 28 km). De gemalen (3 stuks) en waterinlaten in de gemeente zijn in eigendom en beheer van HHR en maken
daarom geen deel uit van dit beleidsplan.
De gemeentelijke kunstwerken en oeverconstructies vertegenwoordigen een kapitaalswaarde van circa 18,6 miljoen
euro (onderbouwing zie bijlage II).
In dit beleidsplan worden onderhoudskosten voor een viertal
ambitieniveaus inzichtelijk gemaakt en worden aanbevelingen gedaan om zo duurzaam mogelijk met het kapitaal om
te gaan. Tevens wordt ingegaan op van toepassing zijnde
wettelijke kaders, regelgeving en eisen die aan kunstwerkbeheer worden gesteld en hoe risico’s kunnen worden beperkt.
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1.

INLEIDING

Beleid wordt ondermeer gedefinieerd als ‘het geheel aan opvattingen over te realiseren
doelstellingen, tezamen met de in de tijd uitgezette acties en de daarvoor benodigde middelen om deze doelstellingen te bereiken’ of ‘Het geheel van maatregelen die men neemt
om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen’.
De gemeente beschikt momenteel niet over een beleidsplan voor de kunstwerken. Een vastgestelde beleidsvisie ontbreekt en er zijn geen (middel)lange doelstellingen gedefinieerd,
waardoor passende maatregelen ontbreken om problemen op te lossen, te verminderen of
te voorkomen. Er is onvoldoende inzicht in de middelen (mensen, kapitaal, kennis) om de
gestelde doelen te bereiken. Hierdoor ontbreekt ook het inzicht in de bereikte resultaten en
kunnen de resultaten niet geëvalueerd worden.
In dit beleidsplan zijn visie en doelstellingen gedefinieerd en zijn de problemen in kaart
gebracht. Tevens worden de benodigde middelen in kaart gebracht.
De gemeente beheert een aanzienlijk aantal kunstwerken met een omvangrijke kapitaalswaarde. Het areaal is goed inzichtelijk, de ligging en algemene (paspoort)gegevens van de
kunstwerken zijn vastgelegd in een beheersysteem. Op basis van periodieke inspecties
wordt het korte termijn onderhoud bepaald en vastgelegd in beheersysteem en rapportages
met als voornaamste doel de veiligheid te waarborgen. Op basis van de inspectieresultaten
wordt onderhoud uitgevoerd. Kleine onderhoudsacties door “De Meerlanden”, groot onderhoud door aannemers. Er wordt geen planmatig cyclische onderhoud uitgevoerd op basis
van een vastgesteld onderhoudsniveau. Het gevolg van deze vorm van onderhoud wordt nu
zichtbaar. Bij een aantal constructies is achterstallig onderhoud ontstaan, er is echter geen
direct gevaar voor de omgeving.
Wil de gemeente in de toekomst alles op een doelmatige manier onderhouden, dan zijn
concrete doelstellingen en voldoende middelen noodzakelijk. Het beleidsplan dient als onderbouwing voor de begroting. Daarbij dient volgens het BBV (Besluit Begroting Verantwoording) de begroting van de gemeente onderbouwd te worden door een beleidsplan.
Vervolgens dient een beheer & uitvoeringsplan opgesteld te worden.
Met dit beleidsplan wil de gemeente meer inzicht geven in de financiën welke gemoeid zijn
bij het beheren en onderhouden van de kunstwerken. Daarnaast dient het plan om inzicht
te geven in hoe er met de kunstwerken binnen de gemeente wordt omgegaan. Deze worden
door de gemeente vervolgens verwerkt in een beheerstrategie, die een integraal beleid mogelijk maakt. Om tot de juiste beheerstrategie te komen, worden in dit plan verschillende
beheervormen geïnventariseerd. Ook worden de mogelijkheden voor verbeteringen aangegeven. Waar mogelijk zijn toepassingen van duurzame materialen, constructiewijzen en
milieuvriendelijke oplossingen geadviseerd.
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1.1

Aanleiding

De gemeente beschikt momenteel niet over een beheer- c.q. beleidsplan voor de
civiele kunstwerken. Tevens ontbreekt een integraal beheerplan voor de openbare ruimte.
Naar aanleiding van de VROM-inspectie 2009 is de gemeente geadviseerd een beleidsplan
op te stellen om in de toekomst te kunnen zorgen dat er op een (financieel) planmatige
wijze invulling kan worden geven aan het onderhoud en de vervanging van civiele kunstwerken en dat de (constructieve) veiligheid gewaarborgd is. In het VROM-rapport wordt
geadviseerd in het beleidsplan minimaal de onderwerpen beheersystematiek, inspectieprogramma (op basis van risico’s) en benodigde capaciteit/middelen op te nemen.
1.2

Van beleid- tot uitvoeringplan

In dit beleidsplan zijn beleidsdoelstellingen gedefinieerd en vertaald naar kwalitatieve doelstellingen. Op basis van deze doelstellingen zijn keuzes ten aanzien van het beheer en onderhoud gemaakt of bijgesteld.
Het gekozen beleid is bepalend voor de periode tot aan het verschijnen van een opvolgend
beleidsplan. Dit beleidsplan geeft inzicht in het kwalitatieve, kwantitatieve en financiële
niveau waarop de gemeente haar taak als beheerder dient uit te voeren voor de komende 5
jaar (2015 tot en met 2019).
1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de Visie van de gemeente Hillegom weergegeven en wordt er verder ingegaan op de wet en regelgeving, het aanbestedingsbeleid en de raakvlakken met het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) en aangrenzende gemeenten.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de huidige situatie binnen de gemeente Hillegom nader
toegelicht en in hoofdstuk 4 zijn de doelstellingen & ambities geformuleerd. In hoofdstuk 5
zijn de verschillende soorten onderhoud toegelicht en worden de benodigde kosten voor de
periode 2015 t/m 2019 en de langere termijn gespecificeerd. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies en aanbevelingen.
Onderaan elk hoofdstuk zijn in een kader de belangrijkste punten nogmaals kort samengevat.
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2.

ALGEMEEN

2.1

Afwegingskader

De afdeling Openbare Werken, team Openbare Ruimte, is verantwoordelijk voor het beheer &
onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Hillegom en daarmee ook van de gemeentelijke kunstwerken welke gelegen zijn binnen de gemeente. In het Burgerlijk Wetboek
is de aansprakelijkheid van beheerders van openbare voorzieningen voor schade van burgers
geregeld. De centrale gedachte is dat de beheerder verantwoordelijk is voor het uitvoeren van
voldoende onderhoud. Ook dient hij bij geschillen aan te tonen dat inspectie en onderhoud
met optimale zorg zijn uitgevoerd. Het is dan ook van groot belang het beheer op orde te
hebben. In dit beleidsplan wordt aangegeven hoe (doelstellingen) en met welke middelen de
gemeente Hillegom dit wil bereiken.
2.2

Analyse

Op basis van door de gemeente aangeleverde inspectie- en onderhoudsgegevens,
tekeningen, offertes etc. en in overleg met de beleidsmedewerkers van de gemeente Hillegom is de huidige
situatie met betrekking tot beleid, beheer en onderhoud
van de kunstwerken geanaliseerd en zijn een visie en
doelstellingen bepaald. De visie en afgeleide doelstellingen
zijn vastgelegd in de volgende paragrafen. Tenslotte wordt
ingegaan op de randvoorwaarden en (wettelijke) kaders
waarbinnen het beleid vorm moet krijgen.
2.3

Visie

Een visie omvat het toekomstbeeld dat een organisatie van zichzelf heeft in relatie tot haar
omgeving, de plaats die deze organisatie in de omgeving wil innemen en de functie die zij
in de omgeving wil vervullen. De toekomstvisie van gemeente is als volgt gedefinieerd:

“Het veilig en duurzaam in stand houden van de voorzieningen op het gewenste kwaliteitsniveau, tegen minimale kosten op langere termijn en met behoud van de functie van de
voorzieningen voor de burgers”
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de ambities en doelstellingen van de gemeente.
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2.4

Randvoorwaarden voor beheer

Bij disfunctioneren denken we vaak aan situaties waarin een onderdeel of een systeem
daadwerkelijk zijn functie niet meer kan vervullen. Dit wordt bezwijken van onderdelen genoemd.
In de praktijk komt dit zelden voor bij bruggen, de gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Een
situatie die zich vaker voordoet is disfunctioneren, doordat niet wordt voldaan aan de (door
de gemeente) gestelde randvoorwaarden. Deze vorm van disfunctioneren wordt aangeduid
als normfalen. In onderstaande tabel staan de gehanteerde randvoorwaarden vermeld,
waarbij tevens is aangegeven wanneer ze in het geding zijn. In paragraaf 5.6 is weergegeven aan welke randvoorwaarden het meeste belang wordt gehecht, binnen de verschillende
onderhoudsniveaus.
Randvoorwaarde

Wanneer in het geding?
De kans op persoonlijk letsel voor mens en dier overschrijdt de

1

Veiligheid

(veelal in normen vastgelegde) grens van wat nog als aanvaardbaar wordt beschouwd.
Aantastingfenomenen treden op die het niet meer mogelijk

2

Functionaliteit

maken de functionaliteit te herstellen tot het niveau van nieuwbouw.

3

Duurzaamheid

4

Toonbaarheid

2.5

De functie welke het object op het gebied van gebruik en comfort dient te vervullen is in het geding.
Het aanzicht daalt beneden de grens van wat minimaal als wenselijk wordt beschouwd.

Kader, wet en regelgeving

Het beheer van civiele kunstwerken is gebonden aan wet- en regelgeving. Deze valt op te
delen in drie kaders:
1. Preventief (vanuit een zorgplicht)
2. Repressief (vanuit verzaking van de zorgplicht)
3. Financieel (het openbaar, bestuurlijk aantonen en invullen van de zorgplicht)
De introductie van deze kaders in dit beleidsplan is voornamelijk bedoeld ter ondersteuning
van het begrip rondom de genoemde wet- en regelgeving.
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Kader

Wet

AMvB’s*

Preventief

Wegenwet 1930
Woningwet 1991

Bouwbesluit 2012
Regeling bouwbesluit 2012

Repressief

Burgerlijk wetboek deel 6

Financieel/openbaar

Gemeentewet 1992 (gewij-

Besluit Begrotingen en Ver-

zigd in 2011)

antwoording provincies en
gemeenten.

De vanuit de kaders genoemde wet- en regelgeving vormt gezamenlijk de kern waaraan,
tijdens het beheer van civiele kunstwerken, moet worden voldaan. Dit houdt niet in dat er
geen rekening gehouden hoeft te worden met andere wettelijke kaders. Zo moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de monumentenwet 1988** (ingeval een kunstwerk
een monument betreft).
In bijlage VI zijn de genoemde kaders nader beschreven en toegelicht.
* AMvB is de afkorting voor “Algemene Maatregel van Bestuur”.
** De monumentenwet 1988 wordt zijdelings genoemd bij de behandeling van bouwbesluit 2012.

2.6

Aanbestedingsbeleid

Het laten uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden dient op correcte wijze conform weten regelgeving te gebeuren omdat de beheerder verantwoordelijk is voor de veilige en
functionele staat van onderhoud van de kunstwerken die hij beheert.
Onderdeel van deze wetgeving vormt de Aanbestedingswet 2012, die 1 april 2013 in werking is getreden. Binnen de gemeente Hillegom zullen alle uitvoerende- en advieswerkzaamheden conform deze wettelijke richtlijn, zoals verwoord in de Inkoopvoorwaaden
Stichting Rijk worden uitgevoerd.
2.7

Samenwerking met omliggende gemeenten en Hoogheemraadschap Rijnland

Bij het samenstellen en opmaken van dit beleidstuk is er gebruik gemaakt c.q. kennis uitgewisseld met Noordwijkerhout (beheerplan 2014-2018) en HHR. Gemeente Lisse is voornemens een beleidstuk op te maken. De gemeente Hillegom heeft kennis genomen van het
huidige meerjarenplan “onderhoud civieltechnische werken 2009-2012” van de gemeente
Lisse dat is vastgesteld in 2008.
Op ambtelijke niveau is er samenwerking t.a.v. kennis uitwisseling, informeren uitvoeringswerkzaamheden en in het geval Noorder Leidsevaart gezamenlijk optrekken ‘tegen’
HHR.
Het commentaar van HHR, met name aanleg van natuurvriendelijke oevers, is in dit beleidsstuk verwerkt. HHR heeft geen kennis genomen van het juridisch advies.
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2.8

Evaluatie van gevoerde beleid

Beleidsevaluatie is geen alleenstaand gegeven maar onderdeel van de beleidscyclus. Een
beleidsevaluatie kan veel duidelijkheid verschaffen. Zo komen er vaak problemen naar boven en krijgt men inzicht in de kansen die er zijn en anders eventueel gemist worden. De
instelling kan zodoende haar doelen scherpstellen en positieve aanpassingen maken op het
bestaande beleid.
De gemeente is voornemens het beleidsplan eens in de 5 jaar te actualiseren en de doelstelling in dit beleidsplan eens in de 5 jaar te evalueren en waar nodig bij te stellen. Het
college zal deze voortgangsrapportage ontvangen.



Gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende inspecties en onderhoud.



Gemeente wil dat in 2023 alle kunstwerken voldoen aan een “redelijk” onderhoudsniveau.



Gemeente wil in 2015 inzichtelijk hebben wat de constructieve staat is van een deel
van de kunstwerken binnen de gemeente.



Gemeente gaat het gevoerde beleid periodiek evalueren en waar nodig bijsturen.
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3.

HUIDIGE SITUATIE

3.1

Huidige areaal

De gemeente beheert 205 kunstwerken (peildatum januari 2013), onderverdeeld in verschillende typen kunstwerken: bruggen, kademuren, damwanden, etc. Tevens heeft de gemeente circa 49,5 km oeverconstructies in beheer. Er is één beweegbare basculebrug (de
Hillinenbrug). Het beheergebied is aangegeven op onderstaande figuur.

De ligging en algemene gegevens van de kunstwerken, zoals objecttype, functie en afmetingen zijn redelijk goed inzichtelijk gemaakt middels het vullen van de paspoortgegevens
in het beheersysteem op basis van periodieke inspecties. Van de meeste bruggen zijn de
ontwerptekeningen bekend, echter de constructieve tekeningen ontbreken in veel gevallen.
De draagkracht van de bruggen is daarom niet goed inzichtelijk c.q. nog onbekend.
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In onderstaande tabel zijn de kunstwerken gespecificeerd naar objecttype, materiaalsoort
en functie. Hierbij wordt door de hoofddraagconstructie het objecttype bepaald.
Type kunstwerk

Aantal

Oppervlak in m2

28

735

8

81

Bruggen
Houten Fiets-/Voetgangersbrug
Steigers/vlonders
Betonnen Fiets-/Voetgangersbrug

15

829

Betonnen Verkeersbrug/viaduct

6

653

Stalen brug (met houten, stalen, kunststof dek)

8

230

Beweegbare Fietsbrug (hout)

1

26

Beweegbare Verkeersbrug (beton)

1

Duikers

200
Lengte in m1

Duiker beton rond

42

1680

Duiker beton rechthoekig

40

860

Duiker staal/kunststof armco

33

908

Damwand hout (gemiddelde hoogte 2m1)

4

Ca. 400

Damwand staal (gemiddelde hoogte 10m1)

1

540

Damwand beton (gemiddelde hoogte 7m1)

8

935

Keerwand/muur metselwerk (gemiddelde hoogte 4m1)

3

Ca. 300

Geluidscherm grond (gemiddelde hoogte 4 m1)

4

752

Taludbekleding (gemiddelde hoogte 5 m1)

3

105

Dam/keerwanden

Diversen

Totaal

205

In onderstaande tabel de gegevens van de oeverconstructies:
Type oeverconstructie

Lengte in meter

perkoenpaal_hout

510

houten plank + paal

21.328

kunststof plank + paal

249

houten damwand

1.551

betonnen damwand

117

damwand staal

354

grc delen + paal hout

4.221

hout_divers

123

diverse materialen

10

geotextiel

145

ecomat

184

keerwand_metselwerk

6

keerwand_beton

564

natuurvriendelijke oever

20.132

Totaal

49.485
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In onderstaande tabellen is de restlevensduur van de kunstwerken en beschoeiingen weergegeven, op basis van de laatste inspectieresultaten.
Restlevensduur

Aantal kunstwerken

0 – 10 jaar

11 stuks

11 – 20 jaar

92 stuks

21- 30 jaar

58 stuks

> 30 jaar

45 stuks

Restlevensduur

Lengte
oeverconstructies

1 – 5 jaar

6678 m1

5 -10 jaar

3024 m1

10 -15 jaar

6382 m1

> 15 jaar

9929 m1

Om versnelde achteruitgang van de conditie van het areaal te voorkomen, moet het achterstallig onderhoud worden weggewerkt en vervolgens onderhoud worden gepleegd op basis
van het gekozen kwaliteitsniveau. Hiertoe zullen de benodigde onderhoudsbudgetten vrijgemaakt moeten worden (zie hoofdstuk 5). Wanneer dit niet gebeurt, heeft dit nadelige
gevolgen

op

de

restlevensduur

waardoor

eerder

dan

gepland

groot

onder-

houd/investeringen gedaan moeten worden.
3.2

Periodieke inspecties

Jaarlijks worden er circa 60-70 kunstwerken, hetgeen circa 1/3 van het totale areaal betreft
geïnspecteerd door een ingenieursbureau. De inspecties worden uitgevoerd conform de
CUR 72 klasse 1.2, waarbij alleen de constructieonderdelen boven de waterlijn worden geïnspecteerd.
Het mechanisch en elektrische deel van de Hillinenbrug valt buiten de scope van deze inspectie.
De Hillinenbrug heeft een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Hierbij worden alle elektronische
en mechanische componenten gecontroleerd
op functioneren.

De oeverconstructies zijn in 2012 volledig in kaart gebracht en geïnspecteerd door DHV. In
2013 is een extra controleslag op het areaal beschoeiing gemaakt omdat dit tot op heden
in twee verschillende programma’s wordt beheerd.
Uit de inspectie blijkt dat voor de komende 15 jaar ca. € 1,75 mln nodig is voor vervanging
en herstel, zie ook figuur 5.9.1 op pagina 27.
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3.3

Beheersysteem

De gemeente maakt momenteel gebruik van het beheersysteem van DHV. Op basis van periodieke inspecties worden paspoort- en onderhoudsgegevens in het systeem geüpdate. De
gegevens van de inventarisatie beschoeiingen zijn nog niet in het systeem opgenomen.
Deze zijn beschikbaar in een Excelbestand.
Het beheersysteem dat de gemeente gebruikt voor het beheer van de kunstwerken is niet
gebruiksvriendelijk en niet meer actueel. Het systeem sluit namelijk niet aan op de huidige
en toekomstige ontwikkelen, zoals integratie van de NEN 2767-4 norm en Basiskaart
Grootschalige Topografie (BGT).
Gezien de tekortkomingen van het huidige systeem is de gemeente voornemens een nieuw
integraal beheersysteem aan te schaffen waarin ook de beheergegevens van wegen, groen,
riolering e.d. worden opgenomen. In overleg met omringende gemeenten wordt hierover
naar verwachting in 2016 een definitieve keuze gemaakt.
In bijlage VII staan de belangrijkste criteria weergegeven waaraan een beheersysteem dient
te voldoen.
3.4

Beheerkosten

Voor de kunstwerken en oeverconstructies is jaarlijks een budget beschikbaar van:
-

€ 184.000 voor groot onderhoud/vervangingsinvesteringen;

-

€ 37.000 voor klein onderhoud;

-

€ 20.000 voor advies derden (waaronder inspectiewerkzaamheden);

-

€ 20.000 voor onderhoudsabonnement.

Vanuit de programmabegroting 2015 is er voor de periode 2015 t/m 2019 jaarlijks
€ 120.000 extra beschikbaar gesteld voor het onderhoud/vervangen van oeverconstructies.
Het budget wordt jaarlijks aangevuld met de uitgaven van het voorgaande jaar, zodat aan
het begin van elk jaar de bovenstaande bedragen weer beschikbaar zijn. Als er in een bepaald jaar extra uitgaven zijn, bijvoorbeeld voor onvoorzien onderhoud of nieuwe investeringen, worden die ad-hoc aangevraagd. De afgelopen 5 jaar waren de werkelijke beheerkosten als volgt:
post
Onderhoud
Nieuwe investeringen

2009

2010

2011

2012

2013

€ 207.724

€ 330.900

€ 52.540

€ 163.550

€ 81.330

€ 85.700

€ 26.780

€ 198.050

€ 235.350

€ 120.120

Deelname Meerlanden

n.v.t.

n.v.t.

€ 19.340

€ 18.820

€ 17.000

Advies derden (o.a. in-

€ 13.375

€ 14.350

€ 60

€34.760

€ 18.000

€ 27.720

€ 30.380

€ 8.620

€ 14.046

€ 3.800

specties)
Onderhoudsabonnementen
Overige kosten (nuts e.d)
Totaal

€ 2.500

€ 1.610

€ 2.470

€ 1.761

€ 5.812

€ 337.019

€ 404.020

€ 281.080

€ 468.287

€ 246.062
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3.5

De organisatie

De gemeente is een regiegemeente, hetgeen betekent dat vrijwel alle uitvoeringswerkzaamheden en diensten worden uitbesteed aan derden. De gemeente voert alleen de ‘regie’. Dit houdt in dat de gemeente haar wettelijk taken grotendeels aanstuurt zowel op uitvoerend als voorbereiding. Een regisseur kan als volgt worden omschreven:
“De persoon die een beeld heeft over hoe een werk moet worden uitgevoerd en welke
randvoorwaarden hierbij van toepassing zijn, die de verantwoordelijkheid en taken verdeelt
en de betrokken personen begeleidt tijdens de voorbereiding en uitvoering van een werk,
dus degene die de verantwoordelijkheid heeft voor de vormgeving en inhoud van een
werk”.
Regie voeren zoals hierboven genoemd betekent dat de regisseur (technische) kennis van
zaken moet hebben om ‘de voorstelling’ te kunnen voorbereiden en uit te voeren.
De verwachting is dat wanneer de kunstwerken op redelijk onderhoudsniveau wordt ingestoken, er circa 0,7 fte nodig is om de kunstwerken op het gewenste onderhoudsniveau te
kunnen beheren. Uitgaande dat Openbare Werken 0,3 fte levert en de extra benodigd capaciteit van 0,4 fte vanuit het budget “Advies door derden” en binnen (investerings)projecten
kan worden ingevuld, hoeft er vanuit de gemeente geen extra capaciteit ingehuurd te worden.
Het geschatte aantal fte’s is berekend door het benodigde onderhoud- en investeringsbudget te vermenigvuldigen met de helft van de geschatte voorbereidingskosten (dit is bepaald
op 12,5% van de benodigde totale kosten). Vervolgens is dit bedrag gedeeld door het uurloon van een werknemer en vervolgens gedeeld door het aantal uren van 1 volledige fte.
Wanneer er gekozen wordt voor een hoger onderhoudsniveau loopt het aantal benodigde
fte’s op tot circa 1,0 fte. Indien wordt gekozen wordt voor een lager onderhoudsniveau
blijft het aantal fte’s vrijwel gelijk.


De gemeente beheert 205 kunstwerken en 49,5 km oeverconstructies. Er is jaarlijks een
budget van € 381.000 beschikbaar voor het in stand houden van het areaal.



Kunstwerken binnen de gemeente moeten functioneel en veilig blijven. Een groot aantal
kunstwerken, met name beschoeiingen, heeft binnen afzienbare tijd onderhoud nodig
om de doelstelling van de gemeente Hillegom te kunnen halen.



Gemeente besteedt uit op regiebasis en om dit te handhaven is 0,7 fte benodigd.
Openbare Werken levert 0,3 fte, de extra benodigde capaciteit van 0,4 fte wordt uit het
budget “Advies door derden” en binnen (investerings)projecten ingevuld. De gemeente
hoeft geen extra eigen capaciteit in te huren.



Het huidige beheersysteem is niet meer actueel. Hierdoor is onvoldoende inzichtelijk
wat op de lange termijn aan onderhoud en vervangingen dient te worden uitgevoerd en
welke budgetten hiervoor benodigd zijn.
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4.

DOELSTELLINGEN & AMBITIES 2015-2024

De gemeente heeft als hoofddoelstelling dat de kunstwerken binnen de gemeente eind
2023 voldoen aan een redelijk onderhoudsniveau. Met als uiteindelijke doel het instandhouden van een effectief en bedrijfseconomisch verantwoord beheer en onderhoud van de
kunstwerken op het gewenste niveau, naar tevredenheid van de burgers. Een goede prioritering en planning van onderhoud op basis van een actueel beheersysteem en voldoende
beschikbaar budget is hierbij noodzakelijk.
De belangrijkste uit deze visie afgeleide doelstellingen zijn:
Beleid:
De ontwikkelde visie en doelstellingen in dit stuk worden begin 2015 voorgelegd aan de
gemeenteraad en verder uitgewerkt in diverse concrete plannen die periodiek geëvalueerd
worden. Elke 5 jaar wordt het beleidsplan geactualiseerd en de gestelde doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd.
Beheer:
 Sinds de invoering van het Bouwbesluit 2012 moeten nieuwe en bestaande kunstwerken
constructief getoetst worden conform de fungerende normen (NEN 8700) en eisen. De
gemeente is voornemens in 2015 op een deel van het areaal een zogenaamde risicoscan
te laten uitvoeren;
 Er wordt naar inzicht in 2016 een nieuw, actueel en gebruiksvriendelijke (integraal) beheersysteem aangeschaft in samenwerking met omliggende gemeenten;
 In 2016 moet in het beheersysteem een meerjaren onderhoudsplanning zijn opgenomen
conform het gekozen onderhoudsniveau. Middels ondermeer periodieke inspecties dient
de onderhoudsplanning up-to-date gehouden te worden. De beheerder moet kunnen
waarborgen dat benodigde onderhoudswerkzaamheden binnen de geadviseerde termijn
op correcte wijze worden gerealiseerd zodat risico’s (gevolgschade) worden beperkt;
 De investeringskosten voor het vervangen/renoveren van kunstwerken moeten inzichtelijk zijn en er moet vanaf circa 2020 een voorziening/egalisatiefonds komen waarin voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om deze te kunnen bekostigen. Tijdens
toekomstige periodieke inspecties zal de restlevensduur van de kunstwerken worden
vastgelegd zodat de investeringskosten inzichtelijk worden. In het beheerplan 2017
wordt hierover gerapporteerd. In 2018/2019 zal, aan de hand van een beslisboom, bepaald worden welke natuurvriendelijke oevers voorzien dienen te worden van een harde
oeverconstructie en welke investeringen hiervoor benodigd zijn;
 Op basis van de resultaten van uitgevoerde risicoscan en inspecties in 2015/2016 wordt
in 2017 een beheerplan opgesteld. Het beheerplan zal inzicht geven in de werkelijke benodigde budgetten voor onderhoud en investeringen voor de komende 10 jaar. Het beheerplan zal 5-jaarlijks worden geactualiseerd;
 Calamiteiten en urgente schades aan de kunstwerken moeten binnen 3 maanden hersteld zijn of dusdanige maatregelen zijn genomen dat het veilig is voor de omgeving;
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 Het achterstallig onderhoud aan de kunstwerken voor 2023 wegwerken en de kunstwerken op het gekozen kwaliteitsniveau brengen. Of dit haalbaar is zal in het beheerplan
2017 worden aangegeven.
Realisatie:
 Bij vervanging van (onderdelen van) de kunstwerken wordt een analyse gemaakt van de
duurzaamheid van de toe te passen materialen en benodigd onderhoud. Waar mogelijk
kiest de gemeente, om kosten te besparen, bij het vervangen van een verkeersbrug voor
het al dan niet terugplaatsen van de brug of toepassen van een ander type constructie,
bijvoorbeeld een duiker;
 Binnen de gemeente zullen alle uitvoerende- en advieswerkzaamheden conform de Aanbestedingswet 2012, zoals verwoord in de Inkoopvoorwaarden Stichting Rijk van 1 mei
2013, worden uitgevoerd.
Overige:
 In 2015 wordt een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) opgemaakt en aangeboden aan het College. Hierin wordt een standaard programma van eisen opgesteld waaraan ontwerp, bestekken en onderhoudswerkzaamheden getoetst kunnen worden.
 Bij grootschalige uitvoerings- en/of vervangingsstrajecten wordt voorafgaande aan de
uitvoerig een communicatieplan opgesteld of ontvangen bewoners een informatiebrief
van de gemeente. Indien de werkzaamheden verkeershinder c.q. omleidingen ten gevolge heeft, wordt dit bekend gemaakt op internet en in de lokale media.



De ontwikkelde visie en doelstellingen worden begin 2015 voorgelegd aan de gemeenteraad en verder uitgewerkt in diverse concrete plannen die periodiek geëvalueerd worden.



Op basis van de resultaten van uitgevoerde risicoscan en inspecties in 2015/2016
wordt in 2017 een beheerplan opgesteld. Het beheerplan zal inzicht geven in de werkelijke benodigde budgetten voor onderhoud en investeringen voor de komende 10 jaar.
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5.

BEHEER & ONDERHOUD

5.1

Inspectie

Binnen de beheercyclus vormen inspecties een belangrijke rol. Door middel van periodieke
inspecties worden de diverse schadebeelden bij de kunstwerken opgenomen. Ook worden
ongewenste gebeurtenissen en calamiteiten tijdig gesignaleerd en vaak zelfs voorkomen.
Tot slot dient er gekeken te worden naar wat voor maatregelen noodzakelijk zijn om de
constructies weer op het gewenste niveau te brengen.
Inspectie kunstwerken
Voorheen werd jaarlijks circa 1/3
van het areaal geïnspecteerd. De
laatste inspectieronde heeft in 2011
plaatsgevonden. Gemeente wil in
2015 een nieuwe inspectie van het
gehele areaal aanbesteden en dit
elke 3 jaar actualiseren.
Inspectie oeverconstructies
In 2012 zijn alle oeverconstructies
geïnspecteerd en is per constructie
de onderhoudstaat, het benodigde
herstel / vervangingsjaar en bijbehorende kosten vastgelegd. In 2013 is een extra controleslag op het areaal beschoeiing gemaakt omdat dit tot op heden in twee verschillende programma’s wordt beheerd. Gemeente wil in 2018 een nieuwe inspectie van het gehele areaal
aanbesteden en dit elke 6 jaar actualiseren.
De inspectiegegevens zijn vastgelegd in het beheersysteem van DHV en Excel, hiermee is
het beheer en onderhoud op een gestructureerde manier vastgelegd. Het beheersysteem
voorziet momenteel niet in het genereren van meerjaren onderhoudsprogramma’s en kosten. Aangezien dit wenselijk is voor het toekomstige beheer is de gemeente voornemens in 2016 een nieuw beheerprogramma aan te schaffen.
NEN 3140 Inspectie van elektrische installaties en de Arbo-wet
De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning. De strekking van de norm
houdt in dat elektrische installaties of apparatuur veilig gebruikt moeten kunnen worden
door de werknemer of bezoeker. Tevens dienen de (onderhouds-) werkzaamheden op een
veilige wijze uitgevoerd te worden.
Alle bij de Europese Unie aangesloten landen hebben zich verplicht om deze norm in hun
nationale wetgeving te implementeren of hiernaar te verwijzen. In Nederland is dat de Arbo-wet geworden. Tevens heeft ieder land de mogelijkheid om nationale aanvullingen uit te
brengen. Voor Nederland was dat de 3e druk van de NEN 3140. In 2011 is deze opgevolgd
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door de NEN3140:2011 waarin (vanuit de gedachte om het geheel toegankelijker te maken)
de EN 50110 direct in is opgenomen.
In de norm staan richtlijnen/eisen gesteld aan vakbekwaamheid/verantwoordelijkheden van
personeel en organisatie, aanwezigheid van tekeningen van de installatie en benodigde
inspecties. De werkgever is hier primair voor verantwoordelijk.
In de praktijk wordt dit meestal gedelegeerd naar de installatieverantwoordelijke (zie ook
onder de kop "Installatieverantwoordelijke"). Op het huidige moment is er geen installatieverantwoordelijke binnen de gemeente. Bij een calamiteit is volgens beschikbare jurisprudentie is de gemeentesecretaris verantwoordelijk indien er geen installatieverantwoordelijke
is gedelegeerd.
De Arbo-wet geeft geen praktische invulling wat een veilige installaties is en hoe het veilig
werken moet worden uitgevoerd, maar verwijst naar een aantal normen op dat gebied. De
aangewezen normen voor het veilig werken (o.a. NEN 3140) en het realiseren van een veilige installatie (o.a. NEN 1010) geven het “vermoeden van overeenstemming”. Vrij vertaald
betekent dit dus, dat hantering van de norm NEN 3140 geen wettelijke verplichting is, maar
in de Arbo-wet wel als middel vermeld wordt om aan de wetgeving te voldoen.
De Hillinenbrug is in 2011 conform NEN3140 getest t.b.v. volledige elektronisch vervanging. Dit om de brug vrij te geven aan de aannemers voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De gemeente is voornemens in 2015 ook de (pomp)gemalen en andere gemeentelijke objecten o.a. de openbare verlichting conform NEN 3140 te inspecteren. De inspecties
worden samen met Noordwijkerhout opgepakt, en conform beheermodel Lisse opgebouwd.
Dit geeft een efficiencyvoordeel en kostenbesparing voor de gemeente.
5.2

Risico’s

De kunstwerken van de gemeente worden periodiek onderworpen aan een visuele inspectie
conform de CUR 72 klasse 1.2. Bij een visuele inspectie zijn niet altijd alle schades zichtbaar. Onzichtbare onderdelen vallen hierbij onder de zogenoemde “blinde vlekken” en vormen een risico. Te denken valt aan:
-

interne houtrot van palen en liggers van een houten brug;

-

het niet inzichtelijk zijn of kunstwerken voldoen aan de geldende constructieve vereisten;

-

schades waarbij een nader onderzoek nodig is om de ernst inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld betonschade door chloride geïnitieerde wapeningscorrosie;

-

niet functionerende verankering van onderdelen;

-

onveiligheid van elektrische installaties.

Om de risico’s inzichtelijk te maken, is de gemeente voornemens:
-

in 2015 een deel van de kunstwerken te onderwerpen aan een risicoscan m.b.t. de constructieve veiligheid van de objecten en aan de hand van de resultaten de kunstwerken
met een hoog risico te onderwerpen aan een nader onderzoek en/of herberekening;

-

in 2015 de (pomp)gemalen en andere gemeentelijke objecten conform NEN 3140 te
inspecteren.
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5.3

Duurzaamheid

Bij het beheer en onderhoud van kunstwerken houdt de gemeente Hillegom rekening met
de volgende aandachtspunten:


Constructief kiezen voor de juiste soort materialen:
Door toepassingen en gebruik van duurzame producten (producten als staal, beton en
kunststof) wordt de levensduur van de te onderhouden objecten aanzienlijk verbeterd.
Bijvoorbeeld het toepassen van FSC gekeurd hout met duurzaamheidsklasse 1. Het kiezen van de juiste materialen heeft direct invloed op je gemiddelde onderhoudskosten;

‘Duurzaamheid is degelijkheid met betrekking tot het ontwerp,
de uitvoering, de veiligheid en een lange levensduur, waarbinnen
voortdurend wordt voldaan aan de gebruikseisen’
(bron: prof. Ch. F. Hendriks).


Materialen en constructies kiezen op basis van herbruikbaarheid en onderhoudsarme
eigenschappen;



Veiligheid waarborgen: Het garanderen van de veiligheid, door het tijdig toepassen van
onderhoudsmaatregelen.

Het gaat bij duurzaamheid om afweging van twee aspecten tegelijkertijd. Enerzijds worden
de kosten gedurende de gehele levenscyclus zo laag mogelijk gehouden (investeringen,
onderhoudskosten en arbeidskosten).

Anderzijds wordt de levensduur zo lang mogelijk

verlengd en is de milieubelasting zo laag mogelijk.
In de nog vast te stellen Leidraad
Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) in
2015 worden de eisen die de gemeente stelt aan duurzaamheid opgenomen zodat ontwerp, bestekken
en onderhoudswerkzaamheden hieraan getoetst kunnen worden.
Foto: voormalige brug bij de Fioretticollege is verplaatst naar park Elsbroek. Brug maakt nu deel uit
van de nieuwe toegangspaden en wegen na de renovatie van het park . Het is kostentechnisch goedkoper en is minder milieubelastend (recycling) dan het maken van een nieuwe brug.

5.4

Natuurvriendelijke oevers

Conform het nog vast te stellen Groenbeleidsplan 2014-2023 §3.7, heeft de combinatie
van groen en water een belangrijke kracht voor de gemeente. Een keuze is om, waar mogelijk, natuur vriendelijke oevers (NVO) aan te leggen. Een NVO heeft vanuit duurzaamheid
gezien de voorkeur boven een harde (staal en hout e.d.) oeverconstructie omdat dit meerwaarde heeft voor natuur en mens en invulling geeft aan de Duurzaamheidsagenda. Voor
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NVO is er geen uitbreidingsplicht. Momenteel is circa 20 km van de circa 49,5 km oevers
natuurvriendelijk. Deze bevinden zich voornamelijk in het buitengebied.
Bij vervanging van harde oeverconstructies zal middels een beslisboom worden afgewogen
of NVO (technisch) wenselijk en/of mogelijk is. De beslisboom (zie bijlage IX) kan ook toegepast worden om te bepalen voor welke delen van de NVO het (technisch) wenselijk is juist
wel een harde oeverconstructie aan te brengen. Tijdens de eerstvolgende inspectie van de
oevers in 2018/2019 zal de beslisboom in dit kader worden toegepast.
5.5

Soorten onderhoud

5.5.1 Eenmalig onderhoud
Naar aanleiding van geconstateerde schades dienen eenmalig reparaties uitgevoerd te worden. Te denken valt aan betonreparaties, herstellen leuning, aanbrengen ontbrekende delen, etc. Naar aanleiding van de inspectiegegevens worden door de gemeente prioriteiten
gesteld met betrekking tot het onderhoud dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Dit is tevens afhankelijk van het gekozen onderhoudsniveau.
Eenmalige acties worden om het jaar gepland, omdat de inspecties om het jaar plaatsvinden en de acties voortkomen uit de inspecties. Eenmalige acties zijn onderdeel van de reguliere begroting mits ze niet te grote financiële consequenties hebben.
Een aanzienlijk deel van de eenmalige acties zullen uiteindelijk worden opgepakt door “De
Meerlanden”, voormalig de onderhoudsdienst van de gemeente. Conform een overeenkomst met de gemeente is “De Meerlanden” ondermeer verantwoordelijk voor:



Het schoonhouden van de kunstwerken;



Het uitvoeren van kleine onderhoudsacties
welke bepaald worden uit de jaarlijkse rapportage van de inspectie;



Het verhelpen van calamiteiten;



Het uitvoeren van noodreparaties.



Het vangen van 300m1 beschoeiing per
jaar.

Foto: plaatsen van nieuwe beschoeiingen nabij Hertenkamp in opdracht van De Meerlanden.

5.5.2 Cyclisch onderhoud
Onder het cyclisch onderhoud in het kader van de reguliere begroting vallen:


Jaarlijks onderhoud.

Jaarlijks onderhoud wordt gedefinieerd als het geheel aan kleinere onderhoudsacties die
ieder jaar moeten worden uitgevoerd. Hierbij moet men denken aan:
-

reinigen van de kunstwerken;

-

smeren en afstellen van onderdelen.
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Meerjaarlijks onderhoud.

Onder meerjaarlijks onderhoud worden acties met een frequentie groter dan een jaar verstaan, zoals:
-

technisch inspecteren van bruggen;

-

conserveren van onderdelen (overlagen en vervangen conserveringssysteem);

-

vervangen onderdelen (slijtlagen, kitvoegen, dekplanken, leuningen, etc.).

Het is van belang dat dit onderhoud tijdig wordt gepleegd. Uitgangspunt bij het opstellen
van de onderhoudsscenario’s is het in de gewenste staat brengen van de kunstwerken
waarna de kunstwerken onderhouden dienen te worden. Indien de achterstand niet wordt
weggewerkt zal deze staat niet bereikt worden.
Vervolgens zal het geplande onderhoud op basis van deze staat niet betrouwbaar zijn en gevolgschade tot
gevolg hebben. Indien gevolgschade
ontstaat, heeft dit weer tot gevolg dat
budgetten overschreden worden. Uiteindelijk resulteert dit in een vicieuze
cirkel.

Figuur 5.5: vicieuze cirkel onvoldoende onderhoud.

5.6

Onderhoudsniveaus

Als voorbereiding op het vaststellen van het benodigde onderhoud zijn er een viertal onderhoudsniveaus opgesteld, waarbij is vastgesteld op welke randvoorwaarden en beoogde
conditie deze betrekking hebben. Deze onderhoudsniveaus zijn afgeleid van conditiescore
2 t/m 5 van de NEN 2767. De NEN 2767 geeft alleen conditiescores per bouwdeel en aggregeert geen score voor een kunstwerk als geheel. De NEN 2767 geeft ook geen inzicht in
de benodigde onderhoudsmaatregelen en –kosten. Ingenieursbureau Westenberg heeft een
model ontwikkeld waarmee deze vertaalslag gemaakt wordt en de kosten berekend worden.
Als eerste zijn de onderhoudsmaatregelen en frequenties vastgesteld voor niveau ‘Goed’.
Het niveau ‘Goed’ dient als basis voor het vaststellen van de overige onderhoudsniveaus
(‘Redelijk’, ‘Matig’ en ‘Slecht’) waarbij op basis van prioriteiten andere accenten worden
gelegd. Insteek bij het vaststellen van de niveaus is dat er steeds een concessie wordt gedaan ten aanzien van het uit te voeren onderhoud, zowel qua frequenties als het laten ver-
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vallen van onderhoudsprojecten. In bijlage I zijn de van toepassing zijnde onderhoudsmaatregelen met prioriteit en frequentie per onderhoudsniveau weergegeven.
Op deze wijze is invulling gegeven aan vier verschillende onderhoudsniveaus welke als
volgt worden gedefinieerd:
Onderhoudsniveau goed, beginnende veroudering
Als er onderhoud gepleegd wordt op dit niveau, dan
zal het onderdeel behandeld worden met het oog op
de duurzaamheid. Gebreken aan bouw- en installatiedelen in de vorm van materiaalaantasting en veroudering van afwerklagen, materialen, onderdelen en constructies komen incidenteel voor. Installaties functioneren, op een enkele uitzondering na, storingsvrij
waardoor de bedrijfszekerheid is gewaarborgd. Op dit
niveau zal het onderdeel zo lang mogelijk meegaan,
zonder dat het zijn functionaliteit verliest. Bij een aantal onderdelen spreken we niet van
“duurzaam” maar van “comfort”. Dit komt voornamelijk voor bij asfalt en slijtlagen. Als er
gesproken wordt van comfort, zal er onderhoud gepleegd worden voordat het gebruik als
oncomfortabel ervaren wordt.
Ten aanzien het totale gebrekenbeeld geldt dat de bouw- en installatiedelen als goed kunnen worden beoordeeld.
Onderhoudsniveau redelijk, het verouderingsproces is plaatselijk op gang gekomen
Met onderhoud op niveau redelijk wordt ervoor gezorgd dat een onderdeel, constructie of installatie zijn
functie niet verliest. Bouw- en installatiedelen vertonen plaatselijk gebreken aan afwerklagen, materialen,
onderdelen en constructies. Het functioneren van de
installaties kan een enkele keer worden verstoord. Bij
dit scenario komt een aantal onderhoudsprojecten
met betrekking tot de toonbaarheid te vervallen,
waardoor gebreken, in de vorm van verwering enz.,
plaatselijk tot regelmatig kunnen voorkomen. Bij onderhoudsprojecten met betrekking tot de duurzaamheid worden lagere frequenties gehanteerd dan bij niveau 2. Door lagere frequenties te hanteren wordt voor bepaalde onderdelen
een verslechtering van de onderhoudstoestand geaccepteerd, echter de gebreken hebben
geen invloed op het functioneren van een bouw- of installatiedeel.
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Onderhoudsniveau matig, het verouderingsproces heeft het bouw- of installatiedeel regelmatig in zijn greep
Onderhoudsniveau matig is het laagste onderhoudsniveau. Er wordt slechts onderhoud gepleegd als de veiligheid in het geding komt. Bouw- en installatiedelen
vertonen regelmatig gebreken aan afwerklagen, materialen, onderdelen en constructies. Plaatselijk kunnen
storingen in het functioneren van het bouw- of installatiedeel optreden. Functieverlies van diverse onderdelen wordt getolereerd. Bij dit scenario wordt dus geaccepteerd dat het kunstwerk qua onderhoud in een matige onderhoudstoestand mag verkeren, maar dit betekent wel dat er meer calamiteiten
onderhoud moet worden gepleegd.
Onderhoudsniveau slecht, het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden
Op dit niveau wordt alleen calamiteitenonderhoud gepleegd. Bouw- en installatiedelen vertonen in aanzienlijke mate gebreken aan afwerklagen, materialen, onderdelen en constructies. De primaire functies van onderdelen die het functioneren van bouw- of installatiedelen beïnvloeden, zijn dan niet meer gewaarborgd.
Het functioneren van de installaties is niet meer gewaarborgd. Regelmatig kunnen bedrijfsonderbrekingen
plaatsvinden. Het totale gebrekenbeeld van de bouwen installatiedelen is slecht. Oorzaak zijn de structurele gebreken in de materialen, het
ontwerp en/of de uitvoering. Er treden regelmatig storingen op in het functioneren van het
bouw- of installatiedeel. Vaak heeft dit een onveilige situatie tot gevolg, waardoor het
kunstwerk regelmatig voor verkeer gesloten moet worden.
5.7

Onderhoudskosten en keuze onderhoudsniveau

Op basis van het genoemde model zijn voor vier onderhoudsniveaus de benodigde gemiddelde jaarlijkse onderhouds- en vervangingskosten voor het instandhouden van het gehele
areaal bepaald. Hierbij zijn de kosten voor periodieke inspecties inbegrepen. Mede op basis
hiervan kan een gerichte keuze gemaakt worden op welk niveau de gemeente wenst dat het
areaal wordt onderhouden. Hoe hoger het niveau, des te beter het areaal erbij ligt en des te
minder het areaal in zijn duurzaamheid wordt aangetast. Qua onderhoud worden er meer
kosten gemaakt, maar het areaal gaat ook langer mee.
Bij een matig onderhoudsniveau en lager wordt functieverlies en vervroegde veroudering
van onderdelen getolereerd. De levensduur neemt hierdoor af. Dit betekent dat een kunstwerk minder lang mee gaat; er is nu sprake van kapitaalsvernietiging. De totale kosten lopen hierdoor bij lagere onderhoudsniveaus weer op.
Op basis van de uitgevoerde kostenberekening (zie ook bijlage II) wordt geadviseerd dat de
gemeente kiest voor een ‘redelijk’ onderhoudsniveau. Voor de gemeente is dit op de lange
termijn de goedkoopste variant.
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Dit niveau komt het beste overeen met de toekomstvisie van de gemeente Hillegom. Op dit
niveau zijn de risico’s met betrekking tot onveilige situaties en disfunctioneren van onderdelen klein en zien de kunstwerken er redelijk schoon uit.
In onderstaande tabel is het jaarlijks gemiddeld benodigde budget voor de vier genoemde
onderhoudsniveaus weergegeven.
Onderhoudsniveau/conditie

Kunstwerken

Oeverconstructies

Totale kosten

Goed

€ 384.000

€ 345.000

€ 729.000

Redelijk

€ 258.000

€ 253.000

€ 511.000

Matig

€ 251.000

€ 279.000

€ 530.000

Slecht

€ 297.000

€ 315.000

€ 602.000

Uit bovenstaande tabel (uitgaande periode 2015- 2080) kan geconcludeerd worden dat de
totale kosten het laagst zijn bij een redelijk onderhoudsniveau, namelijk € 511.000 per
jaar.
Het beschikbare budget voor deze beleidsperiode (2015-2019 ) is € 381.000. Dit budget is
dus toereikend (zie figuur 5.9.1) om alle inspecties, onderhoud en vervangingsinvesteringen te bekostigen in de komende 5 jaar. Het verschil in uitgaven en beschikbare budgetten
zal ten goede komen aan de egalisatievoorziening. Stand van de egalisatievoorziening zal
waarschijnlijk in 2020 positief zijn, omdat te verwachten vervangingsinvesteringen naar
huidig inzicht binnen beschikbaar budget blijven.
Na 2020 zal naar huidig inzicht een hogere budget nodig zijn, omdat conform bovenstaande tabel de gemiddelde kosten op € 511.000 worden geschat.
In paragraaf 5.9 zijn de toekomstige vervangingsinvesteringen weergegeven op basis van
de inspectieresultaten uit 2011. Het beheerplan 2017 zal, op basis van de geplande inspecties in 2015/2016 en het vullen van het nieuwe beheersysteem, inzicht geven in de
werkelijke benodigde budgetten voor de komende 10 jaar.
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5.8

Benodigde versus beschikbare budgetten

De benodigde en beschikbare budgetten voor de periode 2015-2019 voor het beheer en
onderhoud van de kunstwerken en oeverconstructies in de gemeente zijn hieronder globaal
aangegeven (exclusief de interne kosten, deelname Meerlanden en overige kosten):
Beschikbare budget:
post

2015

2016

2017

2018

2019

Klein/dagelijks onderhoud

€ 37.000

€ 37.000

€ 37.000

€ 37.000

€ 37.000

Onderhoudsabonnement

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Advies door derden (waaronder

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€184.000

€184.000

€184.000

€184.000

€184.000

€ 120.000

€ 120.000

€ 120.000

€ 120.000

€ 120.000

€ 381.000

€ 381.000

€ 381.000

€ 381.000

€ 381.000

2015

2016

2017

2018

2019

Klein/dagelijks onderhoud

€ 37.000

€ 37.000

€ 37.000

€ 37.000

€ 37.000

Onderhoudsabonnement

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Groot onderhoud1

€ 15.000

€ 115.000

€ 115.000

€ 25.000

€ 115.000

Advies door derden, waaronder

€ 60.000

€ 10.000

€

€ 95.000

€ 10.000

€ 50.000

-

-

-

-

Vervangen Avenbeeck2

€ 40.000

-

-

-

Vervangen keerwand Beltpark2

€ 15.000

-

-

-

-

-

€ 100.000

-

-

-

-

€ 50.400

-

-

-

-

-

€ 100.000

-

-

-

-

-

€ 36.000

-

€ 257.000

€ 352.400

€ 297.000

€ 233.000

€ 202.000

inspecties)
Groot

onderhoud/vervangen

kunstwerken
Groot

onderhoud/vervangen

oeverconstructies
Totaal

Benodigd budget:
post

inspecties
Vervangen deklaag en slijtlaag

5.000

Hillinenbrug2

Vervangen keerwand Kalkhovenbrug3
Vervangen Hippelaarsbrug2
Vervangen brug

Noorderlaan2

Vervangen brug Van Waverenstraat2

Totaal

op basis van kentallenberekening minus gepland groot onderhoud en inspecties. Werkelijke jaarcijfers zijn niet beschikbaar.
2 op basis van meest recente (inspectie)gegevens.
3 betreft het vervangen/reconstructie van de keerwand naast de Kalkhovenbrug. Indien het beleidstuk
Nieuwe waterkerende constructie Noorder Leidsevaart doorgaat, wordt het vervangen van deze keerwand binnen dit project gerealiseerd. Het budget wordt in dit geval besteed aan het wegwerken van
achterstallig onderhoud en/of vervangen van beschoeiingen.
1
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Wanneer we de balans opmaken, blijkt dat er voor de periode 2015-2019 jaarlijks het volgende overschot aan budget is:
post
Budgetoverschot

2015

2016

2017

2018

2019

€ 124.000

€ 28.600

€ 84.000

€ 148.000

€ 179.000

Conclusie: de komende 5 jaar is er voldoende budget om het areaal op het gewenste niveau
in stand te houden.
De gemeente gaat budgetoverschotten beschikbaar stellen voor de egalisatievoorziening
kunstwerken.
In het beheerplan 2017 zal het werkelijke benodigde budget voor de periode 2017 tot en
met 2026 inzichtelijk gemaakt worden. Mogelijk dat de getallen in bovenstaande tabellen
voor de periode 2017 tot en met 2019 dan nog wijzigen.
Advies door derden
Zoals uit bovenstaande tabellen is af te lezen zijn de totale kosten voor “advies door derden” in 2015 en 2018 aanzienlijk hoger dan het budget dat beschikbaar is. Het extra benodigd budget wordt uit het budget voor groot onderhoud/vervangen gefinancierd.
5.9

Vervangingen / renovatie

Wanneer een kunstwerk in slechte staat verkeert en of zijn economische levensduur bereikt
heeft, dient het kunstwerk vervangen te worden. Ook kan er worden gekozen om een
grootschalige renovatie uit te voeren. Wanneer wordt gekozen voor een renovatie wordt
tevens bekeken welk levensduurverlengend onderhoud uitgevoerd moeten worden en dient
de brug na de renovatie ook te voldoen aan de geldende wetgeving en normen (bijvoorbeeld de constructieve eisen conform het Bouwbesluit).
Normaal gesproken is het vooruitkijkend naar de toekomst voordeliger om een brug in zijn
geheel te vervangen, in plaats van renovatie. Bij monumentale bruggen zal er vrijwel altijd
worden gekozen voor renovatie.
De gemeente heeft een juridische verkenning uitgevoerd met het doel te onderzoeken of
HHR deels verantwoordelijk is voor beheerskosten c.q. aansprakelijk gesteld kan worden
voor beheer van beschoeiingen. Het onderzoek, uitgevoerd door DHV d.d. 10-01-14, geeft
aan dat er op dit moment geen wettelijke instrumenten zijn om HHR te verplichten deel te
nemen c.q. financieel bij te dragen aan onderhoud– of vervangingsinvesteringen. In bijlage
VIII staat het volledige advies. Ondanks dit advies zal de gemeente HHR zoveel mogelijk
betrekken o.a. advisering bij grotere vervangingen.
De grootste noodzakelijke investering is voor het vervangen van de beschoeiing Noorder
Leidsevaart nodig. De inspectie van 2012 geeft aan dat er ca. 1,9 km moet worden vervangen. Uitgaande van een kostenraming is hiervoor ca. € 1 mln. nodig, exclusief de genoemde kosten in §5.11. Voor deze eenmalig investering is een separaat raadsbesluit opgesteld
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waarin extra budget is aangevraagd. Dit raadsbesluit zal in het 1e kwartaal van 2015 aan de
raad worden aangeboden.

Foto: de beschoeiing van de Noorder Leidsevaart
is grotendeels verdwenen (ca. 90% van de 1,9 km).

Foto: Gasleiding is deels bloot komen liggen door
wegspoeling, de beheerder Liander is hiervan op de
hoogte gebracht, foto gemaakt februari 2014.

Op basis van de resultaten van de meest recent uitgevoerde inspecties is de restlevensduur
van de kunstwerken en de beschoeiingen bepaald. Hieruit zijn de te verwachten investeringskosten bepaald.
In figuur 5.9.1 zijn deze voor de kunstwerken weergegeven vanaf 2009. Hieruit blijkt dat
een investeringspiek te verwachten is in de periode 2030-2040.
In figuur 5.9.2 zijn deze voor de beschoeiingen weergegeven vanaf 2013.
Investeringskosten kunstwerken
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Figuur 5.9.1 Overzicht benodigde investeringskosten kunstwerken.
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Figuur 5.9.2 Overzicht benodigde investeringskosten beschoeiingen

Uit de berekening op basis van kostenkentallen blijkt dat er gemiddeld onvoldoende budget
beschikbaar is voor toekomstige investeringen. Voor de komende 5 jaar is er wel voldoende
budget, zie de tabel op pagina 25. Ook is bepaald dat er voor de kunstwerken een investeringspiek in de periode 2030-2040 (zie figuur 5.9.1) te verwachten is. In het beheerplan
2017-2026 wordt meer in detail inzicht gegeven in het benodigde budget op de langere
termijn.
Voorstel is om in 2015 een voorziening/egalisatiefonds in te stellen, waaruit toekomstige
investeringen kunnen worden voorzien. Budgetoverschotten worden voor deze voorziening/egalisatiefonds ter beschikking gesteld.
Voor de circa 20 km ontbrekende oeverconstructies wordt, aan de hand van een beslisboom, bepaald of een harde oeverconstructie wenselijk/noodzakelijk is. De wordt als onderdeel van de inspectie in 2015/2016 meegenomen. Uit de resultaten zal blijken welke
nog niet voorziene investeringen hiervoor noodzakelijk zijn.
5.10

Achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud leidt tot een toename van eenmalig calamiteitenonderhoud, maar
ook tot vervroegde vervanging en/of renovatie. Wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud dan is dat is vaak in de meerjarenbegroting te zien dat er het eerste ja(a)r(en) geïnvesteerd moet worden om op het gewenste niveau te komen. Bij de gemeente is de omvang van het achterstallig onderhoud ‘niet’ bepaald, aangezien er geen gewenst onderhoudsniveau is vastgesteld. Er is namelijk pas sprake van achterstallig onderhoud wanneer
het huidige onderhoudsniveau in negatieve zin afwijkt van het gewenste niveau. In het beheerplan 2017 zal de mate van achterstallig onderhoud worden vastgelegd.
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5.11

Kostenopbouw

De in dit beleidsplan genoemde eenheidsprijzen zijn gebaseerd op GWW-kosten (zie gwwkosten.nl) en ervaringscijfers van Ingenieursbureau Westenberg B.V. en zijn als volgt opgebouwd:


Gebaseerd op prijspeil 2012;



Kosten voortkomend uit (nieuwe) beleidsplannen o.a. stedelijk waterplan of wettelijke
regelingen zijn in dit beleidsplan niet voorzien;



Onderhoud en vervanging van geluidsschermen behoren niet tot kunstwerken;

Exclusief:


Exclusief engineering (besteksvorming e.d.) en directie en toezicht;



Exclusief bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker etc.), maatregelen in het
kader van het milieu, verkeersmaatregelen, ontheffingen/vergunningen;



Kosten voor het realiseren, verplaatsing of andere wijziging van een kunstwerk(en) die
voorkomen uit inbreidings- en nieuwbouwlocaties e.d. zijn voor de initiatiefnemer. De
kosten hiervan komen niet ten laste van het investerings- of onderhoudsbudget van de
gemeente;



Exclusief ambtelijke uren;



Exclusief milieukundig onderzoek of milieukundige saneringen;



Kosten van beheer en onderhoud van bovengenoemde uitbreiding kunstwerkareaal
worden 1 jaar na oplevering in het DVO opgenomen;



Herplant van bomen en overige groen.

Inclusief


Aankoop materiaal, lonen, kosten materieel;



Inclusief winst, risico, algemene kosten en uitvoeringskosten (circa 30%).

Een percentage voor engineering en toezicht is vooraf niet vast te stellen gezien dit afhankelijk is van de grootte van het werk en van de omstandigheden waaronder werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden.
Dit geldt ook voor bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker etc.), maatregelen in
het kader van het milieu, verkeersmaatregelen en/of ontheffingen/vergunningen.
Daarnaast dient onderstreept te worden dat de werkelijke onderhouds- en vervangingskosten kunnen afwijken van de in de rapportage aangegeven kosten, omdat deze ook afhankelijk zijn van de marktsituatie, economische omstandigheden, de aanbestedingsprocedure
etc. en de constructie c.q. het ontwerp van het specifieke kunstwerk.
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Voor de gemeente is een redelijk onderhoudsniveau op de lange termijn het meest
voordelig.



Voor het onderhouden van de kunstwerken op een redelijk niveau is een gemiddeld
jaarlijks budget nodig van circa € 381.000,- (eenmalig en cyclisch onderhoud + inspecties).



Voor het uitvoeren van onderhoud en het realiseren van vervangingen op het gewenste
onderhoudsniveau “redelijk”, is op de lange termijn extra budget benodigd. De komende 5 jaar is er voldoende budget. Een investeringspiek wordt verwacht in de periode
2030-2040. In het beheerplan 2017 wordt het werkelijk benodigde budget voor die periode inzichtelijk gemaakt.



Om toekomstige vervangingen/renovaties te kunnen financieren, wordt geadviseerd in
2015 een egalisatievoorziening in het leven te roepen waaruit deze kunnen worden
voorzien. Budgetoverschotten worden ten behoeve van deze egalisatievoorziening ter
beschikking gesteld.



Tijdens de eerstkomende inspectie van de beschoeiingen wordt door middel van een
beslisboom bepaald of voor de circa 20 km ontbrekende oeverconstructies een harde
oeverconstructie wenselijk/noodzakelijk is en welke nog niet voorziene investeringen
hiervoor noodzakelijk zijn.



Gemeente zal constructief gaan kiezen voor duurzame producten en hiermee zorgen
voor verantwoord materiaalgebruik;



Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de kunstwerken te waarborgen, worden de
kunstwerken periodiek geïnspecteerd en wordt een deel van de kunstwerken in 2015
onderworpen aan een risicoscan.
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6.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Dit beleidsplan zet feiten en achtergronden uiteen met betrekking tot het beheer en onderhoud van de kunstwerken en oeverconstructies, de organisatie, de doelstellingen (financieel, wet- en regelgeving, toekomstvisie) en met welke middelen de ambities van de gemeente bereikt kunnen worden.

Visie en doelstellingen
Conclusies: middels dit beleidsplan is de aanbeveling VROM opgevolgd en vormgegeven. Er
is een visie en doelstellingen ontwikkeld die periodiek geëvalueerd en geactualiseerd wordt.
Advies: de aanbevelingen in dit beleidsplan door de gemeenteraad laten vaststellen en de
doelstellingen uitwerken in diverse concrete plannen (waaronder een beheerplan in 2017).

Areaal, inspecties en risico’s
Conclusies:


Het areaal omvat 205 kunstwerken en circa 49,5 kilometer oeverconstructies. Het areaal
is goed inzichtelijk en wordt periodiek geïnspecteerd. De constructieve risico’s zijn onvoldoende inzichtelijk.



Circa 20 kilometer oevers is natuurvriendelijk en niet voorzien van een beschermende
constructie.



Het beheersysteem is verouderd en niet gebruiksvriendelijk. De gegevens van de oeverconstructies zijn nog niet in het beheersysteem vastgelegd.

Advies:


In 2015 de constructieve risico’s inzichtelijk maken en het areaal periodiek laten inspecteren.



Tijdens de eerstkomende inspectie van de oevers in 2018 door middel van een beslisboom bepalen of het wenselijk/noodzakelijk is deze van een beschermende constructie
te voorzien en de kosten hiervan bepalen.



In 2016 een nieuw beheersysteem aanschaffen.

Onderhoudsniveau en benodigd budget
Conclusies:


Er is onvoldoende inzicht in het achterstallig onderhoud en de werkelijke benodigde
budgetten voor onderhoud en investeringen op de lange termijn.



Uit een berekening op basis van kostenkentallen blijkt dat onderhoudsniveau 3 “redelijk” op de lange termijn het goedkoopste is en dat hiermee tevens voldaan wordt aan
de gestelde doelen. Er is jaarlijks gemiddeld (2015-2080) circa € 511.000 nodig om
het areaal op dit niveau in stand te houden. Er is momenteel € 381.000 beschikbaar.



Uit inspecties blijkt dat een deel van het areaal, met name de beschoeiingen, momenteel in een matige staat verkeert en binnen afzienbare tijd onderhoud behoeven.



Voor de kunstwerken wordt een investeringspiek verwacht in de periode 2030-2040.



De komende 5 jaar is er voldoende budget beschikbaar.



Constructieve risico’s zijn niet inzichtelijk.
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Advies:


In 2015 het kunstwerkenareaal laten inspecteren en middels een risicoscan de constructieve risico’s van de (verkeers)bruggen vastleggen.



De gegevens vastleggen in een nieuw beheersysteem op basis van het vastgestelde onderhoudsniveau.



In 2017 een beheerplan opstellen om het werkelijke benodigde onderhoud en investering met bijbehorende kosten voor de komende 10 jaar inzichtelijk te maken.



In 2015 een egalisatievoorziening instellen waarin budgetoverschotten beschikbaar
gesteld worden voor toekomstige vervangingsinvesteringen en renovaties.



Op basis van het beheerplan kunstwerken 2017 en her inspectie oeverconstructies in
2018 bepalen waar de prioriteiten na 2019 liggen en welke budget voor die periode nodig is. Op basis hiervan het beleidsplan actualiseren.

Overige adviezen en actiepunten:


Er wordt naar inzicht in 2016 een nieuw, actueel en gebruiksvriendelijke (integraal) beheersysteem aangeschaft in samenwerking met omliggende gemeenten. In het beheersysteem wordt een meerjaren onderhoudsplanning opgenomen conform het gekozen
onderhoudsniveau. Middels ondermeer periodieke inspecties dient de onderhoudsplanning up-to-date gehouden te worden. De beheerder moet kunnen waarborgen dat benodigde onderhoudswerkzaamheden binnen de geadviseerde termijn op correcte wijze
worden gerealiseerd zodat risico’s (gevolgschade) worden beperkt.



Calamiteiten en urgente schades aan de kunstwerken moeten binnen 3 maanden hersteld zijn of dusdanige maatregelen zijn genomen dat het veilig is voor de omgeving.



Bij vervanging van (onderdelen van) de kunstwerken wordt een analyse gemaakt van de
duurzaamheid van de toe te passen materialen en benodigd onderhoud. Waar mogelijk
kiest de gemeente, om kosten te besparen, bij het vervangen van een brug voor het al
dan niet terugplaatsen van de brug of toepassen van een ander type constructie, bijvoorbeeld een duiker.



Binnen de gemeente Hillegom zullen alle uitvoerende- en advieswerkzaamheden conform de aanbestedingswet 2012, zoals verwoord in de Inkoopvoorwaarden Stichting
Rijk 1 mei jl., worden uitgevoerd.
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