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Renovatie diverse civiele kunstwerken

Publiekssa menvatting
Met de inzichten uit 'Basis op Orde' en de dientengevolge onderhoudsinspecties is gebleken dat 
binnen de gemeente Schagen enkele civiele kunstwerken, veelal de houten constructies, inmiddels in 
slechte en onveilige staat van onderhoud verkeren. Het is belangrijk deze brugdekken, damwanden, 
leuningen en/of draagconstructies tijdig te renoveren of geheel te vervangen. De geïnventariseerde 
civiele kunstwerken behelzen een begrote totaalsom ad C 500.000,-. Dekking Reserve Maatschappelijk 
Nut.

Voorgesteld besluit
Een budget ter grootte van C 500.000,- ter beschikking stellen voor de renovatie en vervanging van de 
geïnventariseerde civiele kunstwerken en deze uitgaven te dekken uit de Reserve Maatschappelijk 
Nut.

Aanleiding
Met de inzichten uit 'Basis op Orde' en de dientengevolge onderhoudsinspecties is gebleken dat 
binnen de gemeente Schagen enkele civiele kunstwerken, veelal de houten constructies, inmiddels in 
slechte en onveilige staat van onderhoud verkeren. Het is belangrijk deze houten brugdekken, 
damwanden, leuningen en/of draagconstructies tijdig te renoveren of geheel te vervangen.
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Belang
Voor de civiele kunstwerken is veiligheid een zeer belangrijk aspect. Vanuit VROM-inspecties blijkt 
Constructieve Veiligheid en beheer van gemeentelijke kunstwerken in Nederland sterk tekort te 
schieten en is meer aandacht hiervoor noodzakelijk geacht in de VROM Handreiking-constructieve- 
veiligheid-van-bestaande-bruggen-en-viaducten (2011). Verkeersdeelnemers moeten kunnen 
uitgaan van veilig gebruik van de kunstwerken. De constructies moeten belastingen kunnen dragen 
van voetgangers tot aan zoutstrooiers, brandweerauto's of heistellingen. Er is geen toezicht op het 
gebruik van bruggen waardoor er tevens rekening moet worden gehouden met oneigenlijk gebruik, 
zoals bewoners die 'stiekem' met de auto over een voetgangers/fietsbrug rijden. Indien de veiligheid 
hierom vraagt moeten de in slechte staat verkerende houten brugdekken, damwanden, leuningen 
en/of draagconstructies tijdig gerenoveerd of vervangen worden. Daarmee wordt de levensduur van 
het kapitaalgoed verlengd (bij groot onderhoud en renovatie) danwel opnieuw aangevangen (bij 
vervanging), zodat het nut en de functionaliteit van het kapitaalgoed behouden blijft.
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Doet men dit niet, dan ontstaan er mogelijk veiligheidsrisico's. Deze veiligheidsrisico's kunnen 
vervolgens uitgroeien tot onaanvaardbare veiligheidsrisico's die nopen dat het betreffende brugdek, 
damwand of steiger uit veiligheidsoverwegingen moet worden afgezet en buiten werking worden 
gesteld. Op dat moment verliest het kapitaalgoed zijn nut en functionaliteit. Dit wil je echter niet.

Centrale vraag
Wilt u een budget ter grootte van C 500.000,- ter beschikking stellen voor de renovatie en vervanging 
van enkele civiele kunstwerken en deze uitgaven dekken uit de Reserve maatschappelijk Nut?

Beoogd effect voor samenleving
Een openbaar gebied waarin inwoners én bezoekers op een veilige (primair) en aantrekkelijke 
(secundair) manier kunnen wonen, werken en recreëren.

Kader
» Wettelijke zorgplicht voor kunstwerken (Algemeen)
» VROM Handreiking-constructieve-veiligheid-van-bestaande-bruggen-en-viaducten (2011) 
» Integraal beleidsplan Openbaar Gebied (2016)
» Project Basis op Orde (2019)
» Programmabegroting 2020

Argumentatie
Civiele kunstwerken hebben allemaal een bepaalde levensduur. Jaarlijks neemt de kwaliteit van het 
kapitaalgoed af tot het moment dat deze 'op' is en vervangen moet worden. Goed en tijdig 
onderhoud aan de constructieve onderdelen is essentieel omdat onveiligheid in de constructie snel 
kan zorgen voor een vervroegde afschrijving van het kapitaalgoed (kapitaalvernietiging). 
Herstelmaatregelen kunnen dusdanig snel in kosten oplopen dat volledige vervanging vanuit 
kosteneffectiviteit ten opzichte van restlevensduur en voordelen in life cycle costs al snel ter 
overweging in beeld komt. Aandachtig en professioneel beheer van de civiele kunstwerken is 
daarom noodzakelijk. Naar aanleiding van de globale inspecties vanuit Basis op Orde, zijn er reeds 
aanvullende technische inspecties uitgevoerd voor specialistische beoordelingen van de constructies. 
Onder andere hieruit zijn extra herstelmaatregelen naar voren gekomen om constructieve elementen 
veilig te houden.

Middels het periodieke, cyclisch onderhoud wordt bewerkstelligd dat de opgegeven levensduur in de 
praktijk ook daadwerkelijk gehaald wordt. Bij groot onderhoud en renovatie wordt de levensduur van 
het kapitaalgoed met een bepaalde periode verlengd. Bij vervanging wordt de levensduur van het 
kapitaalgoed opnieuw aangevangen. Periodiek cyclisch onderhoud, groot onderhoud zorgen er dus 
voor dat het kapitaalgoed zijn nut en functionaliteit lange tijd behoudt tot het 'op' is. Indien de 
levensduur van het kapitaalgoed verstreken is en de onderhoudstoestand ‘op’, dan breekt het 
moment aan dat het kapitaalgoed vervangen moet worden.
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Via de inzichten uit 'Basis op Orde' en de dientengevolge onderhoudsinspecties kunnen we steeds 
beter beoordelen welke kapitaalgoederen wanneer gerenoveerd of vervangen moeten worden. Via 
de Reserve Maatschappelijk Nut sparen en anticiperen we op dergelijke renovaties en vervangingen, 
waarbij de civiele kunstwerken een vooraanstaande positie innemen. De noodzakelijk geachte 
renovaties en vervangen van de geïnventariseerde civiele kunstwerken behelzen een begrote 
totaalsom van ^ 500.000,-. Deze geïnventariseerde civiele kunstwerken wensen we in het najaar 2020 
voor te bereiden, om ze vervolgens in 2021 aan te pakken.

Maatschappelijk draagvlak
Wij hebben geen onderzoek gedaan, maar wij verwachten maatschappelijk draagvlak voor het 
geven van prioriteit aan de veiligheid en functionaliteit van de civiele kunstwerken. Immers de 
keerzijde, wanneer bv. een brugdek, damwand of steiger uit veiligheidsoverwegingen moet worden 
afgezet en buiten werking worden gesteld, zal zeker geen maatschappelijk draagvlak hebben.

Financiële consequenties
De renovatie en vervanging van de geïnventariseerde behelzen een begrote totaalsom van 
ê 500.000,-. Vanzelfsprekend gaat hier nog een aanbestedingsprocedure van de diverse civiele 
kunstwerken aan vooraf, zodat het feítelijke bedrag nog kan verschillen. Deze (begrote) uitgaven 
worden gedekt uit de Reserve Maatschappelijk nut. Deze Reserve Maatschappelijk Nut is hiervoor juist 
bedoeld en bedraagt thans ś. 1.039.000,-. Na uitvoering van de werkzaamheden bedraagt de stand 
van de Reserve Maatschappelijk Nut C 539.000,-, hetwelk in de begroting 2021 gecorrigeerd zal gaan 
worden.

Communicaiie van het besluit
Het raadsbesluit wordt via de gebruikelijke wijze gecommuniceerd.

Realisatie van het besluit
Na het raadbesluit gaan wij groot onderhoud en vervanging in het najaar 2020 voorbereiden en 
vervolgens in 2021 uitvoeren.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

gemeentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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Ter illustratie: Foto's van houten damwanden (einde levensduur) langs Abbestederweg, Callantsoog:
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Schade: rond de waterlijn 
Oorzaak: Einde levensduur 
Risico: Kans op bezwijken 
Maatregel: Vervangen

Schade: uiteinde damwand in talud. 
Oorzaak: einde levensduur 
Risico: kans op bezwijken 
Maatregel: Vervangen

Ter illustratie: Foto's van brug aan de bansloot in Tuitjenhorn. Houten draagconstructie verregaande 
houtrot, funderingspaal nagenoeg vergaan
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Ter illustratie: Foto's steiger (einde levensduur) langs Kanaalkade, ‘t Zand
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