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 In het beheerbeleidsplan worden op diverse plekken het aantal kademuren, 

oevers/oeverbescherming en geluidschermen genoemd. Zijn de gegevens over de lengte c.q. 

het aantal strekkende meters van deze civiele kunstwerken ook bekend. 

Nee, niet alle gegevens over de lengte c.q. het aantal strekkende meters van de civiele 

kunstwerken zijn bekend. 

 Op bladzijde 7 worden 15 beweegbare bruggen genoemd waarvan 4 gefixeerd. Betekent dit 

dat deze vier bruggen niet meer open en dicht kunnen?  Waarom zijn deze bruggen 

gefixeerd? Was en is er sprake van een veiligheidsrisico? Levert dit belemmeringen op voor 

het vaarverkeer? Blijven deze bruggen gefixeerd?  

Ja, dat klopt deze vier bruggen kunnen niet meer open en dicht. Deze bruggen zijn gefixeerd 

omdat sprake was van een veiligheidsrisico.  Het fixeren van deze bruggen levert geen 

belemmeringen op voor het vaarverkeer omdat deze bruggen liggen over de grachten / rivier 

die geen vaarwegen meer zijn. 

 Op bladzijde 7 wordt de overdracht van het geluidsscherm langs de A2 bij Maarssen aan 

Rijkswaterstaat genoemd in 2030. Betreft deze overdracht de overdracht van het beheer en 

onderhoud, het eigendom of beide? Mocht het eigendom in 2030 worden overgedragen 

resteren er dan nog kapitaallasten? 

In het beheersplan is abusievelijk 2030 genoemd als overdrachtsdatum. Volgens de 

kadastrale akte gaan op 01 januari 2051 eigendom, beheer en onderhoud van het 

geluidsscherm over naar de Staat. Wanneer het scherm in 2051 wordt overgedragen 

resteren er geen kapitaallasten. 

 

 Op bladzijde 13 staat dat alle objecten zijn vastgelegd in iAsset. Het gaat hier alleen om de 

elementaire paspoortgegevens maar zijn niet de staat van onderhoud, eventuele 

inspectiegegevens, onderhoudsmaatregelen en onderhoudsplanning opgenomen in iAsset. 

Kunnen deze worden toegevoegd in iAsset of geschiedt dit in een ander systeem? 

Ja, de inspectiegegevens, onderhoudsmaatregelen en onderhoudsplanning kunnen worden 

toegevoegd in IAsset. 

 Op bladzijde 14 wordt gesproken over één beheerder. Betekent dit dat de beheerfunctie is 

belegd in de ambtelijke organisatie of is hiervoor een contract met een marktpartij 

afgesloten? 

Ja, de beheerfunctie is belegd in de ambtelijke organisatie 

 Op bladzijde 25 wordt het beheerbeleidsplan wegen genoemd dat niet geaccepteerd en 

vastgesteld is maar wel informeel wordt toegepast. Waarom is het beleidsbeheerplan 

verkeer niet geaccepteerd en vastgesteld? Worden er nog stappen ondernomen het 

beleidsbeheerplan wegen vast te stellen? 

Het laatste beheerplan wegen is onderdeel geweest van de Nota Beheer kapitaalgoederen 

welke in 2016 aan de raad is aangeboden en als onderlegger heeft gediend voor de 

voorjaarsnota 2016. Op dit moment wordt een nieuwe beheerplan wegen opgesteld. 

 Op bladzijde 38 is een vijfjarenperspectief opgenomen. In de raming voor groot onderhoud 

(exploitatie) is vanaf 2021 een vast ritme zichtbaar. Voor de jaren 2021, 2023 en 2025 is 

€ 966.000 opgenomen en voor 2022 en 2024 € 414.000. Welke is de onderbouwing voor 

deze raming en de verdeling over de jaren heen? 

De meerjarenonderhoudsbegroting  in dit document is niet gebaseerd op omvang van de 

bouwdelen van het areaal en onderhoudsmaatregelen maal een eenheidsprijs. Daarvoor 



dient een zeer uitgebreide inventarisatie met conditieopnames/inspecties uitgevoerd te 

worden.  De raming is gemaakt op basis van kengetallen, ervaring en historische informatie. 

Als de nieuw op te zetten meerjarenonderhoudsplanning en -begroting gereed zijn, zullen de 

waarden geactualiseerd worden en een hogere betrouwbaarheidswaarde hebben. 

 Op bladzijde 39 is een tabel opgenomen voor onderhoud en vervangingsinvestering over de 

periode 2021 – 2035. Voor vervangingsinvesteringen zijn pieken zichtbaar in de jaren 2026, 

2028 en 2031. Op welke vervangingsinvesteringen hebben deze pieken betrekking? 

De som is een aanname. De insteek van deze aanname is dat veel geluidschermen, bruggen 

en beschoeiingen van hout zijn en rond 2025 en 2030 deze objecten 40-50 jaar oud zijn. 

Daarmee is de theoretische levensduur daarvan (fors) overschreden. 

 


