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ONDERWERP
Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 480.000 exclusief btw, om de
bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug aan Rijkswaterstaat te realiseren.

AANLEIDING EN DOELSTELLING
Al vanaf het jaar 2005 heeft Rijkswaterstaat (RWS) als beheerder van de Nederlandse vaarwegen
aangegeven om vaarwegen meer te willen benutten en de (beroeps-)scheepvaart daartoe beter te
faciliteren. De Zuid Willemsvaart maakt in Limburg en Brabant onderdeel uit van het grote
vaarwegennet en komt hier ook voor in aanmerking. Om dit mogelijk te maken moeten ook de
beweegbare kunstwerken in Weert (Stads- en Biesterbrug) van ruimere bedieningsuren worden
voorzien. RWS wenste over te gaan naar een centrale bediening van alle beweegbare objecten
boven haar vaarwegenstelsel. Op dit moment worden al een groot aantal sluizen en bruggen van
RWS door middel van camera´s en glasvezelnetwerken op afstand bediend. Door aan te sluiten op
de centrale bediening van RWS, kan niet alleen een structureel alternatief worden geboden voor de
eigen bediening en de toenemende bedieningsbehoefte vanuit de scheepvaart, maar wordt
uiteindelijk zelfs een financiële besparing gerealiseerd.
Het bedienen van de Stads- en Biesterbrug is voor de gemeente Weert erg kostbaar en is vanuit de
regierol bezien geen primaire taak voor onze gemeente. Daarom is gezocht naar een mogelijkheid
om de bediening geheel over te dragen aan RWS zodat zij dit op afstand gaan uitvoeren.
Ook het onderhoud behorend bij de bediening en het onderhoud van de elektrotechnische,
mechanische en motorische onderdelen komt bij RWS te liggen.
De bediening op afstand door RWS heeft als bijkomend voordeel dat niet alleen de faciliteiten voor
de beroepsvaart worden uitgebreid, maar ook de recreatievaart kan gebruik maken van ruimere
bedieningsuren.
Voor de bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug aan RWS is begin 2007 een
conceptovereenkomst opgesteld. Deze is door uw raad in de vergadering van 23 mei 2007
(nr. 2rad07256.jan) bekrachtigd. In hetzelfde voorstel is tegelijk een bijbehorend krediet van
€ 2.095.580 excl btw beschikbaar gesteld voor de realisatie van de overeenkomst.
Voor de volledigheid is het betreffend raadsvoorstel uit 2007 als bijlage toegevoegd.
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PROBLEEMSTELLING
Vanaf 2008 zijn er vertragingen ontstaan aan de zijde van RWS. Enerzijds waren
Rijksbezuinigingen een oorzaak, anderzijds hebben de voorbereidende werkzaamheden en
aanbesteding- en gunningprocedures gezorgd voor flinke vertragingen aan de zijde van RWS.
Gedurende deze vertragingen heeft de gemeente Weert wel het geplande groot onderhoud
uitgevoerd. Dit is bedoeld om een goede en deugdelijke overdracht te bewerkstelligen.
Deze werkzaamheden zijn op dit moment voor 90% afgerond.
Uiteindelijk is in 2010 de aanbesteding- en gunningprocedure die RWS toen had lopen om alle
beweegbare bruggen in Limburg en Brabant op afstand te bedienbaar te maken, gestopt.
In 2011 is een geheel nieuw contract geschreven en in 2012 in de markt gezet.
Rond de zomer van 2012 was er een potentiële marktpartij gevonden, maar door verregaande
Rijksbezuiniging was onduidelijk of het project wederom gestopt zou worden.
Uiteindelijk is door het Rijk besloten dit project niet weg te bezuinigen en eind 2012 is het project
gegund en is de aannemer gestart met de engineering voor alle werkzaamheden in Brabant en
Limburg. De planning van de benodigde werkzaamheden om bediening op afstand mogelijk te
maken, laat zien dat de overdracht plaats vindt in de 2e helft van 2014.
Er is conform de overeenkomst uit 2007 een bijstelling van het eerder beschikbare krediet
noodzakelijk om via indexcijfers de jaren 2005 t/m eind 2014 te overbruggen.
Het continueren van de eerder gemaakte afspraken met RWS en dus het vergoeden van deze
indexatie, is voor de gemeente Weert voordeliger dan opnieuw onderhandelen over een nieuwe
overeenkomst op basis van recente uitgangspunten.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Voor de bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug aan RWS is door uw raad in de
vergadering van 23 mei 2007 € 2.095.580 excl btw beschikbaar gesteld voor de realisatie van de
overeenkomst. Zoals aangegeven dient het bedrag uit 2007 geïndexeerd te worden.
De kapitaallasten van de incidentele investering ten behoeve van de overdracht van € 480.000
exclusief btw bedragen € 29.056,Dit bedrag is berekend op basis van een geplande overdracht in december 2014.
(de berekening van de indexering is als bijlage toegevoegd)
Als gevolg van deze overdracht vervallen de eerder genoemde jaarlijkse onderhoudskosten van
€ 11.408,- en de kosten derden ten behoeve van de bediening van € 45.000,Per saldo levert dit een structureel voordeel op van € 27.352,- De mutaties worden vanaf 2015
structureel in de begroting verwerkt.
COMMUNICATIE
Na het besluit van uw Raad wordt RWS over dit besluit geïnformeerd.
EVALUATIE
Niet van toepassing
ADVIES RAADSCOMMISSIE
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VOORSTEL COLLEGE
Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet à € 480.000 exclusief btw om de
bedieningsoverdracht te realiseren.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2013;

besluit:
Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet à € 480.000 exclusief btw
om de bedieningsoverdracht te realiseren

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

