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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Het positieve saldo van de voorzieningen "Gaslaan Muziekschool" (€ 50.679,-) en van de
"Gaslaan Brandweergarage" (€ 50.207,-), totaal voor een bedrag van € 100.886,- vrij te laten 
vallen in algemene reserve (AR). De bovengenoemde voorzieningen kunnen daarmee 
worden opgeheven.

2.. Een bedrag van € 100.886,- van de algemene reserve (AR) over te hevelen naar het
investeringskrediet "stabilisering van de kerktoren Nieuwer ter Aa" en dit tevens beschikbaar 
te stellen voor uitvoering van de stabilisatie.

3. Een extra krediet van € 173.000,- beschikbaar te stellen ter afronding van de stabilisering van 
de kerktoren Nieuwer ter Aa, rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 50 jaar.

4. De kapitaalslasten die uit dit extra krediet ontstaan, startend met een kapitaallast van € 
7.093,- met ingang van 2019 per jaar, te dekken vanuit begrotingspost Monumentenbeleid, 
ofwel het krediet voor subsidies voor gemeentelijke monumenten, en de nieuwe kapitaallast 
en de dekking uit de begrotingspost monumentenbeleid te betrekken bij de opstelling van de 
begroting 2018 e.v..

Samenvatting

De kerk in Nieuwer Ter Aa is gebouwd omstreeks 1475. Het gebouw bestaat uit een kerktoren, die 
eigendom van de gemeente is en een schip dat eigendom van de kerk is. In de jaren '60 van de 
vorige eeuw is het schip reeds voorzien van een paalfundering waardoor er (nagenoeg) geen zetting 
meer optreedt. De kerktoren is echter nog niet gestabiliseerd en zakt nog steeds.
Het stabiliseren van de toren is een vrij kostbare ingreep en kost meer dan het bedrag van dat nu als 
investeringskrediet is opgenomen in het investeringsplan 2015.
Naast het bedrag dat nu in het investeringskrediet staat opgenomen en het bedrag dat beschikbaar 
was voor het onderhoud is er na het instemmen met dit voorstel vanuit twee voorzieningen nog een 
dekking te vinden. Deze dekking is niet voldoende voor de totale kosten. Er wordt daarom een extra 
krediet aangevraagd.

Bijiagen
Geen.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het doel van het voorgestelde besluit is om verdere schade, in welke vorm ook, aan de kerktoren en 
naastgelegen kerk in Nieuwerter Aa te voorkomen nniddels funderingsstaibilisatie.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
N.v.t.

Argumenten
Gemeente heeft onderhoudsplicht
De gemeente is als eigenaar verplicht zijn panden te onderhouden. De onderhoudswerkzaamheden 
aan het bovengrondse deel (gevel, dak) van de toren zijn reeds aanbesteed en uitgevoerd.

Herfundering toren noodzakelijk ter voorkoming van schade en claims
De kerk is in de jaren ’60 van de vorige eeuw voorzien van een nieuwe paalfundering, waarmee dit 
gebouwdeel is gestabiliseerd. Bij deze herfundering is de toren niet meegenomen. De kerk is stabiel, 
maar de toren zakt gelijkmatig verder. Doordat de zuidwesthoek van de toren sneller zakt dan de 
tegenoverliggende hoek, zal de toren langzaam steeds schever gaan staan en ontstaat er schade 
waar de toren aan het kerkgebouw verbonden is. Het stabiliseren van de kerktoren is op langere 
termijn de meest geschikte methode om het probleem aan te pakken. Indian de fundering niet 
gestabiliseerd wordt, bestaat het risico op schadeclaims van het kerkbestuur door schade aan het 
schip van de kerk. Het kerkbestuur heeft de gemeente gewezen op de mogelijke schade aan het 
schip.

Project was reeds voor begroting 2016 aangemeld
Bij de opstelling van de voorjaarsnota 2015 voor de begroting 2016 is het project aangemeld. Gezien 
het feit dat er geen sprake was van een onveilige situatie en uitstel van de werkzaamheden dus 
aanvaardbaar was, is in de afweging besloten om de stabilisatie van de kerktoren op te nemen op de 
bestuurlijke wensenlijst. Nu doet zich de mogelijkheid voor, middels het overhevelen van de 
verscheidene reserves, om toch op een adequate wijze in te spelen op de noodzaak de kerktoren te 
stabiliseren en een van de onderwerpen op de bestuurlijke wensenlijst te honoreren.

Verantwoord om gemeentelijke subsidies aan te spreken
Het betreft hier een rijksmonument. Er blijken echter geen subsidies te verkrijgen te zijn vanuit rijks- 
of provinciate hoek. Het aanspreken van de pot voor subsidies voor gemeentelijk monumenten is 
vanuit dat oogpunt te verantwoorden.

Kanttekeningen
Alternatief is om geen funderingsherstel uit te voeren en jaarlijks de scheuren te repareren die 
optreden tussen de toren en het schip. Hierdoor wordt de schade aan het schip groter. De zakking 
van de toren is tot nu toe niet “bedreigend” voor de toren zelf, er ontstaat geen onveilige situatie. Bij 
een dergelijke aanpak zal men wel regelmatig (minimaal lx per jaar) moeten monitoren om vast te 
stellen dat de toren niet overmatig gaat zakken of sneller gaat “hellen” door een grotere zakking. Als 
versnelling van het zakken wordt geconstateerd, dient men op korte termijn alsnog consoliderende 
maatregelen te nemen.

Communicatie
Het ontwerp en de uitvoering van de funderingsstabilisatie wordt met het kerkbestuur regelmatig 
tijdens het hele proces overlegd. De omwonenden en Klankbordgroep in Nieuwer Ter Aa worden 
weer middels een brief geinformeerd.
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Financign, risico’s en indicatoren
De projectkosten voor de stabilisatie en tevens voor het grondige onderhoud (restauratie) aan het 
bovengrondse deel van de kerktoren zijn op basis van de MOP, een bouwkostenraming (januari 
2017) en het inventarisatie van bouwvoorbereidende stukken op ca € 652.000 ingeschat.

Voor het stabiliseren van de toren is al reeds een investeringskrediet beschikbaar gesteld in het 
investeringsplan 2015 voor een bedrag van € 250.435. Voor de onderhoudswerkzaamheden aan het 
bovengrondse deel van de kerktoren stond in de MOP € 129.239 opgenomen voor dit onderhoud.

Erzijn nog twee dekkingsmogelijkheden voor de kosten:
• De voorziening Gaslaan muziekschool (onderhoud ligt bij gebruiker): € 50.679,-
• De voorziening Gaslaan Brandweergarage (gebouw verkocht): € 50.207,-

Er is derhalve een extra toevoeging aan het investeringskrediet benodigd van ca € 173.000 m.n. 
bedoeld voor de funderingswerkzaamheden. Voor dit bedrag is geen dekking. Het is niet in het MOP 
noch in de begroting opgenomen. Samengevat:

Totaal kosten stabilisatie en onderhoud €651.989,-

Dekking investeringskrediet €250.435,-
Dekking MOP € 129.239,-
Dekking voorziening Gaslaan muziekschool € 50.679,-
Dekking voorziening Gaslaan brandweergarage € 50.207,-
Totaal dekking € 480.570,-

Verschil / tekort ca € 173.000,

De afschrijvingstermijn gaat over een periode van 50 jaar. Dit levert een eerste kapitaalslast op van 
ca € 7.093 per jaar, welke voor het eerst in de begroting van 2019 wordt opgenomen. Dit bedrag kan 
budgettair neutraal in de begroting van 2019 e.v. worden verwerkt door deze gemiddelde 
kapitaalslast in mindering te brengen op de begrotingspost Monumentenbeleid, welke met regelmaat 
een onderbesteding laatzien (2015 = +€10.000, 2016 = +€17.000).

Risico's
1. Indian de fundering niet gestabiliseerd wordt, bestaat het risico op schadeclaims van het 

kerkbestuur door schade aan het schip van de kerk. Het kerkbestuur heeft de gemeente op de 
mogelijke schade aan het schip geattendeerd.

2. Schade aan omiiggende bebouwing: Vanzelfsprekend is 'voorkomen van schade’, het 
uitgangspunt van het ontwerp. De omiiggende bebouwing wordt op gebruikelijke wijze 
gemonitord om eventuele schadeclaims te kunnen beoordelen.

3. Er is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan is een inschatting gedaan 
van te verwachten vondsten bij graafwerkzaamheden. Gezien de gevoeligheid van de locatie, is 
de kans dat er bij graafwerkzaamheden iets wordt aangetroffen aanwezig. Dit vraagt dan nader 
archeologisch onderzoek, met mogelijk een vertraging in de planning en (fors) meer kosten dan 
nu is begroot. Wij zullen in dat geval bezien in hoeverre het investeringskrediet het toestaat om 
de stabilisatiewerkzaamheden te kunnen voortzetten cq uitvoeren.

4. Het dekken van de gemiddelde kapitaalslast vanuit de begrotingspost Monumentenbeleid is te 
verantwoorden aangezien deze post de afgelopen jaren een onderbesteding laat zien.

22 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
Gemeentesecretaris Burgemeester
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op;

het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2017; 
de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 5 September 2017;

Besluit
1. Het positieve saldo van de voorzieningen "Gaslaan Muziekschool" (€ 50.679,-) en van de 

"Gaslaan Brandweergarage” (€ 50.207,-), totaal voor een bedrag van € 100.886,- vrij te laten 
vallen in algemene reserve (AR). De bovengenoemde voorzieningen kunnen daarmee worden 
opgeheven.

2. Een bedrag van € 100.886,- van de algemene reserve (AR) over te hevelen naar het 
investeringskrediet "stabilisering van de kerktoren Nieuwer ter Aa" en dit tevens beschikbaar te 
stellen voor uitvoering van de stabilisatie.

3. Een extra krediet van € 173.000,- beschikbaar te stellen ter afronding van de stabilisering van de 
kerktoren Nieuwer ter Aa, rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 50 jaar.

4. De kapitaalslasten die uit dit extra krediet ontstaan, startend met een kapitaallast van € 7.093,- 
met ingang van 2019 per jaar, te dekken vanuit begrotingspost Monumentenbeleid, ofwel het 
krediet voor subsidies voor gemeentelijke monumenten, en de nieuwe kapitaallast en de dekking 
uit de begrotingspost monumentenbeleid te betrekken bij de opstelling van de begroting 2018 e.v.

26 September 2017

Griffier , Voorzitter
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