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Z-14-19775 Openbare ruimte Remko van Eeten Raadsvoorstel dhr. De Jong 

Nr.     3. Bestuur\5832  

B&W-besluit   26-05-2015 

Raadscommissie  18-06-2015  

Raad    09-07-2015 

Agendanummer   13a 

 

Onderwerp:  

Kunstwerkbeleidsplan 2015-2019 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Het beleidsplan onderhoud kunstwerken 2015-2019 vast te stellen. 

2. De huidige onderhoudsambitie (“redelijk”) te handhaven. 

3. Het instellen van een egalisatievoorziening “groot onderhoud kunstwerken”. 

 

 

Bestaand kader:  

De gemeente Hillegom (hierna: de gemeente) is verantwoordelijk voor het beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte en daarmee ook van de civiele kunstwerken 

(bruggen, duikers, beschoeiing en dergelijke)  binnen de gemeente.   

 

Doelstelling:  

Met het voorstel wordt  beoogd de kunstwerken op het onderhoudsniveau “redelijk”  

conform NEN2767-4 te brengen. 

 

 

Inleiding: 

Er is geconstateerd dat de gemeente niet up tot date het gewenste inzicht heeft in de 

onderhoudsituatie van de bruggen.  

 

Het voorgelegde “Beleidsplan Kunstwerken 2015-2019” geeft inzicht in het te 

beheren areaal, de kwaliteit van de kunstwerken en de benodigde financiën. Ook 

geeft dit beleidsplan inzicht in de benodigde financiën na 2019, en de 

kwaliteitskeuze die de gemeente kan maken in het beheren van haar kunstwerken. 

Dit is het eerste beleidsplan kunstwerken dat de gemeente vaststelt.  
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Uitgangspunten van dit beleidsplan zijn: 

    Huidige beleid van de gemeente is om het onderhoudsniveau van de 

kunstwerken op  “redelijk ” te houden.  Dit is het  economisch meest optimale 

onderhoudsniveau en past binnen het reguliere investeringsbudget  (zie 

hoofdstuk 4 en 5 uit het plan);  

    Voor het onderhouden van de kunstwerken op het onderhoudsniveau “redelijk”  

is voor deze beleidsperiode (2015-2019) jaarlijks een budget nodig van  

€381.000,- (voor cyclisch onderhoud + inspecties). Dit  budget is als volgt 

opgebouwd: 

 

Klein/dagelijks onderhoud  €  37.000 

 

Onderhoudsabonnement  €  20.000 

Advies door derden (waaronder inspecties)  €  20.000 

 

Groot onderhoud/vervangen kunstwerken €184.000  

 

Groot onderhoud/vervangen oeverconstructies €120.000 

    De huidige budgetten in de periode 2015-2019 te handhaven en vanaf de 

periode 2015 structureel het kunstwerkenareaal te laten inspecteren. 

    In 2015 een egalisatievoorziening instellen waarin budgetoverschotten uit het 

kunstwerkenonderhoud beschikbaar gesteld worden voor toekomstige 

vervangingsinvesteringen en renovaties;  

    Achterstallig onderhoud bij beschoeiingen is geraamd op € 950.000,-. 

Hiervoor is een separaat beleidsplan Herstel oeverbescherming en  herstel 

historisch karakter  Leidsevaart  gemaakt. Dit achterstallig onderhoud is voor 

2017 weggewerkt. 

    Jaarlijks gaan we een deel (1/3 van het areaal) inspecteren.   

 

Argumenten: 

1. De gemeente wil beter inzicht krijgen in het onderhoud van alle kunstwerken 

en kosten die daar mee gemoeid zijn.  

Voor een goed onderhoud is het van belang voldoende inzicht te hebben in het de 

onderhoudssituatie van het areaal. De nu gedane inspectie is een eerste meting, een 

zogenaamde nulmeting. Op basis van de inspecties in de komende jaren krijgen we 

inzicht in het verloop van de onderhoudssituatie van de kunstwerken. Verslechtert 

het onderhoud in een hoog tempo of blijft de situatie stabiel.  

 

Financiële dekking: 

De financiële dekking voor jaarlijks onderhoud en investeringen vindt plaats vanuit 

investeringskrediet en exploitatie kunstwerken. De wijzigingen zijn al in de kadernota 

2015 besloten.  Voor de komende jaren zullen de meerjarige gevolgen middels de 

kadernota en programmarekening verwerkt worden. Volgens het plan is er structureel 
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en op termijn een jaarlijks budget van € 511.000 nodig voor het onderhoud op het 

niveau redelijk. Dit is gebaseerd op de nulmeting. Voor de komende vijf jaren is het 

huidige budget van € 381.000,- voldoende voor het onderhoud van de kunstwerken. 

Op basis van de inspecties van de komende jaren kunnen we voor de jaren na 2019  

een beter onderbouwd inzicht geven in de werkelijk benodigde budgetten. Mochten 

er de komende jaren middelen  op dit budget overblijven dan willen wij deze 

onderbrengen in de voorgestelde egalisatievoorziening “groot onderhoud 

kunstwerken”. Op die wijze kunnen pieken in het budget worden afgevlakt en sparen 

we al voor de periode na 2019. 

 

Participatie: 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie: 

Het streven was dit onderhoudsplan te presenteren voor de behandeling van de 

kadernota 2016. Dit is net niet gelukt.  Behandeling in de raad van juli 2015 is 

gewenst.  

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Beleidsplan Kunstwerken 2015-2019 dd mei 2015 

Informatie bij: Remko van Eeten, R.vanEeten@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537376 
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Onderwerp: 

Kunstwerkbeleidsplan 2015-2019 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel: 108 van de Gemeentewet. 

 

besluit:  

1. Het beleidsplan onderhoud kunstwerken 2015-2019 vast te stellen. 

2. De huidige onderhoudsambitie (“redelijk”) te handhaven. 

3. Het instellen van een egalisatievoorziening “groot onderhoud kunstwerken”. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 9 juli 2015  

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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