
 
Art. 41 vragen D. van ’t Hof over kosten fietsbrug Nigtevecht 
 
Van: dik van 't hof [mailto:dik.hof@planet.nl]  
Doorgezonden door griffie: vrijdag 5 december 2014 
Onderwerp: voorlichtingsavond gemeente Stichtse Vecht door projectenleider provincie Noord-
Holland over fietsbrug Nigtevecht 
 
  
Na de presentatie inzake de fietsbrug Nigtevecht, was er onvoldoende tijd om vervolgvragen te 
stellen. Daarom hierbij mijn vragen over de case de Punt 
  

1. de dukdalf kosten: 
a. Welke regelgeving is de aanleiding over de plaatsing van deze dukdalven 
b. Waar komt uw mededeling vandaan dat er hier één keer per jaar een aanvaring is van 

tankers? 
  

2. Opslagen van directe kosten en indirecte kosten en onvoorzien, deze bedragen ca 70% van 
de nu gemelde bouwkosten van de brug en de hellingbanen. 

a. Is dit een normale toerekening? 
b. Zo ja, zien wij die dan ook terug bij de variant 6  bij nabespreking deze aanbesteding? 

  
3. Uw berekening bij de aanvullende kosten: engenering. 
a. Wat valt er volgens u onder dit begrip?   
b. Kan ik aannemen dat deze kosten gelijk zijn aan de variant 6 en zien wij die straks dan weer 

terug in deze variant 6?  
  

4. De keuze van variant 6 is mede bepaald omdat RWS de verplichting heeft om de EHS te 
herstellen. 
Komt straks deze donatie van RWS terug in de begroting? 

  
5. a. Waarom heeft u gekozen bij deze uitvoeringsoptie voor westelijke en oostelijke 

hellingbanen? Juist de westelijke is nogal duur. 
b.  Zijn de alternatieven ook berekend en meegenomen? 

  
6. Kunt  u ons aangeven welke onderdelen van uw  budgetopstelling zowel bij optie de Punt als 

voor variant 6 variabel zijn? 
  

7. Dan de meest belangrijke vraag voor mij: welke kosten zijn nu eigenlijk geheim i.v.m. de 
aanbestedingsregels?   
Ik kan me dat voorstellen bij de aanlegkosten van de hellingbanen en de kosten van de brug, 
en mogelijk ( maar dat had ik al genoemd) het percentage van opslag. M.i. zijn alle andere 
kosten niet direct gerelateerd aan deze lopende aanbesteding voor variant 6. 

  
 Mvgr 
Dik van 't Hof 
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