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Afdeling : OG - Civiel/technische werken 
Raadsvoorstel: 

DJ-983704  

Naam opsteller voorstel : 
Andy Jeurissen / Dirk Franssen 

A.Jeurissen@weert.nl / 0495-575361 

Zaaknummer: 

982860 

Portefeuillehouder : M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc. 
Agendapunt: 

12 

 

Onderwerp 

 

Beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische kunstwerken 2020-2030. 

 

Voorstel 

 

1. Kennis te nemen van het beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische 

kunstwerken 2020-2030. 

2. Akkoord te gaan om de jaarlijkse storting in de “reserve civieltechnische kunstwerken” 

ad € 115.760,- te verhogen naar € 122.550 per jaar en deze kosten ten laste te 

brengen van het begrotingssaldo 2020. 

3. Akkoord te gaan om de grootschalige en levensduur verlengende maatregelen en de 

vervangingen van civieltechnische kunstwerken, via de lijst prioriteiten en 

vervangingsinvesteringen in de meerjarenbegroting te laten lopen. 

 

Inleiding 

 

Vanuit onder andere de Wegenwet en de wegenverkeerswet heeft de Gemeente Weert de 

wettelijke taak te zorgen dat de wegen en daarbij behorende civieltechnische kunstwerken 

(bruggen en viaducten) in goede staat verkeren. Een goed onderhoudsniveau van de 

civieltechnische kunstwerken is van groot maatschappelijk en financieel belang. Onder 

meer vanuit het oogpunt van veiligheid het mobiliteit. Ook zorgt een goed onderhouden 

areaal voor weinig klachten/meldingen en een laag aantal aansprakelijkstellingen en 

verzekeringskwesties. In onderliggend beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan is 

voor de civieltechnische kunstwerken in Weert zowel het benodigd onderhoud voor 

instandhouding als ook de vervangingsinvestering aan het einde van de levensduur in 

beeld gebracht. 

 

Beoogd effect/doel 

 

Het belangrijkste doel is om het beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan 

civieltechnische kunstwerken 2020-2030 vast stellen. Met de financiële vertaling wordt het 

benodigde budget voor beheer- en onderhoud geactualiseerd.  

 

Ook wordt in het plan de strategie ten behoeve van de grootschalige en levensduur 

verlengende maatregelen en de vervangingen beschreven. Hierbij wordt vanuit financieel 

perspectief een andere werkwijze voorgesteld. Verder is gepland om het plan elke 4 jaar 

te actualiseren. Zo blijven we voor deze belangrijke en grote kapitaalgoederen in control. 

 

Argumenten  

 

Het is belangrijk om een actueel inzicht in de status van de kunstwerken te krijgen en te 

houden. Daarom heeft de gemeente Weert vanuit het platform ‘Wegbeheerders ontmoeten 

Wegbeheerders’ samengewerkt met de expertise van de grootste kennispartner op dit 
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gebied in Nederland, Rijkswaterstaat (RWS). Een reeks kunstwerken is geïnspecteerd en 

voorzien van een instandhoudingsadvies op exact dezelfde werkwijze zoals ook RWS dit 

landelijk aanpakt. 

 

In de afgelopen decennia is de intensiteit van het zware vrachtverkeer enorm 

toegenomen. Dit heeft ook zijn weerslag op de onderhoudsstaat van de kunstwerken, met 

name de grote kunstwerken in de belangrijke wegen zoals de ringbanen. Vanuit de 

inspecties en instandhoudingsadviezen is per kunstwerk inzichtelijk gemaakt welke 

onderhoudsmaatregelen voor de komende jaren nodig zijn.  

 

In de gemeente liggen 8 “grote” en 36 “kleine” kunstwerken. Er zijn in overleg met RWS 8 

kunstwerken geselecteerd om te inspecteren en van een instandhoudingsadvies te laten 

voorzien. Zes kunstwerken vallen in de categorie “grote kunstwerken”, zijn geselecteerd 

vanwege hun omvang en het betreft de grootste kunstwerken in beheer bij de gemeente. 

Tevens liggen deze kunstwerken in of over de hoofdwegenstructuur van de gemeente. 

Twee kleinere objecten zijn geselecteerd als representatie van het overige areaal. 

 

Per kunstwerk is ook het theoretisch berekende vervangingsjaar en de vervangingswaarde 

inzichtelijk gemaakt. Het is belangrijk om de toekomstige vervangingen van deze majeure 

kapitaalgoederen in beeld te hebben. Ook grootschalige en levensduur verlengende 

maatregelen zijn in beeld gebracht. Dit betreft vooralsnog maatregelen ten behoeve van 

de Boshoverbrug. 

 

Kanttekeningen en risico’s  

 

Bij twee kunstwerken is sprake van een risico ten aanzien van de constructie 

geconstateerd. Het betreft de Boshoverbrug en de Tinnegietersweg. Hierbij wordt 

aangegeven dat het risico’s zijn die door middel van gerichte maatregelen weer kunnen 

worden weggenomen. Daarom is het uitvoeren van inspecties en het uitbrengen van 

instandhoudingsadviezen zo belangrijk. Voor de Tinnengietersweg zijn de maatregelen 

inmiddels in beeld en zijn ze onderdeel van het plan. 

 

Voor de Boshoverbrug worden specifieke vervolgonderzoeken uitgevoerd ten behoeve van 

één van de oplegpunten/steunpunten én enkele zogenaamde uitkragingen”. Uitkragingen 

zijn de “overstekken” van de steunpunten die zich bevinden aan de buitenzijde van die 

steunpunten. De onderzoeken dienen ervoor om de noodzakelijke werkzaamheden in 

beeld te brengen die de risico’s wegnemen en het kunstwerk zijn “restlevensduur” laat 

behalen. De uitkomsten van die onderzoeken worden naar maatregelen vertaald inclusief 

een kostenraming. In de tussentijd zijn er maatregelen genomen om het kunstwerk met 

digitale apparatuur te monitoren. 

 

De planning is er op gericht om een kostenraming te hebben voordat het (ambtelijke) 

proces van de gemeentebegroting gereed is, zodat deze samenhangende maatregelen in 

zijn geheel als prioriteit voor 2021 kan worden opgevoerd.  

 

In de gemeente bevinden zich nog twee grote civieltechnische kunstwerken die nu buiten 

beschouwing zijn gelaten. De bekende en beide beweegbare Stadsbrug en Biesterbrug.  

Deze zijn niet in het plan opgenomen omdat de bediening en het beheer en onderhoud 

van deze bruggen in 2013 is overgedragen aan RWS. Met RWS is afgesproken dat zij deze 

twee, voor Weert eveneens belangrijke kunstwerken, dit jaar ook gaat inspecteren om het 

beheer- en onderhoud in beeld te brengen. Daarna wordt conform de overeenkomst die in 

2013 tussen RWS en de gemeente Weert is gesloten, bekeken welk onderhoud voor 

rekening van welke partij is. Dit wordt dan in een aanvullende notitie of bij de 

eerstvolgende actualisatie aangeboden, zodat dit plan daar niet op hoeft te wachten. 
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Daarnaast is RWS zelf voornemens om rond 2023-2024 grootschalig onderhoud aan deze 

beide beweegbare bruggen te gaan uitvoeren. Hierover zijn de eerste contacten en 

gesprekken, op initiatief van RWS, inmiddels gevoerd. 

 

Financiële gevolgen 

 

Beheer, onderhoud en instandhouding: 

De kosten voor beheer, onderhoud en instandhouding van de kunstwerken t/m 2030 

bedragen voor de grote kunstwerken € 965,342,-- en voor de kleine kunstwerken  

€ 1.345.717,-- De totale kosten inclusief indexatie tot en met 2024 betreft € 2.362.334,71 

De stand “reserve civieltechnische kunstwerken” bedraagt per 31-12-2019 € 1.014.402,--.  

De huidige jaarlijkse storting bedraagt € 115.760,--.  

 

In 2030 bedraagt het saldo van de reserve op basis van de huidige stortingen  

€ 2.287.762,--. Het verschil tussen het benodigde bedrag en het saldo van de reserve 

bedraagt € 74.572,71,--. Dit betekent dat de storting vanaf 2020 in de reserve structureel 

met € 6.779,34 moet worden verhoogd. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het 

begrotingssaldo. Door deze verhoging wordt het nieuwe stortingsbedrag ten behoeve van 

de reserve kunstwerken, afgerond € 122.550,--.  

 

Zoals beschreven is het de bedoeling om het plan eenmaal per vier jaar te actualiseren. 

Hierbij wordt dan ook weer een tienjarige (financiële) vooruitblik gegeven en worden de 

bedragen indien nodig bijgesteld. Dit proces wordt elke vier jaar herhaald om ook 

financieel in control te zijn en te blijven. 

 

Grootschalige en levensduur verlengende maatregelen en vervangingen: 

De vervanging van kunstwerken worden niet via de reserve gefinancierd. Dit zou leiden tot 

onevenredig hoge reserveringsbedragen vanaf dit moment tot aan daadwerkelijke 

vervanging. Omdat in Weert nooit eerder voor deze vervangingen is gereserveerd, zou er 

binnen relatief korte tijd extra moeten worden “gespaard” ten opzichte van de levensduur. 

Grote en levensduur verlengende maatregelen worden ook niet via de reserve 

gefinancierd. 

 

Voorgesteld wordt om grote en levensduur verlengende maatregelen (zoals bijvoorbeeld 

bij de Boshoverbrug nu aan de orde is) en vervangingen, via de lijst prioriteiten en 

vervangingsinvesteringen in de meerjarenbegroting te laten lopen. Vanaf het moment van 

uitvoering in het betreffende begrotingsjaar, wordt er dan conform de geldende 

afschrijvingsregels afgeschreven.  

 

Biesterbrug: 

Voor de Biesterbrug is er een aparte reserve die gestart is vanaf de aanleg. Dit is 

bijzonder, maar de beweegbare Biesterbrug is ten opzichte van alle andere 

civieltechnische kunstwerken relatief gezien ook pas recent aangelegd. Bij de aanleg is er 

destijds voor gekozen om direct te gaan reserveren. De stand van de reserve Biesterbrug 

bedraagt per 31-12-2019 € 2.261.198,96. De jaarlijkse storting bedraagt € 88.367.  

 

Er wordt voorgesteld om deze reserve voor nu buiten beschouwing te laten en om deze 

pas in alle berekeningen mee te nemen als de inspecties en instandhoudingsadviezen van 

de Stadsbrug en Biesterbrug, zoals beschreven in het plan, zijn afgerond. 

 

Nieuwe brug Ringbaan Noord: 

De nieuw aan te leggen brug over de Ringbaan Noord ten behoeve van de langzame 

verkeersdeelnemers, wordt in de eerstvolgende actualisatie (2023/2024) meegenomen. 
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Duurzaamheid 

 

Bij de uitvoering van maatregelen volgens het plan vormt duurzaamheid en ecologie ook 

een  belangrijk onderdeel. Echter het onderhouden of verbeteren van de constructies en 

de veiligheid van de kunstwerken staat hierbij voorop. Bij de voorbereiding van 

maatregelen wordt zorgvuldig bekeken hoe kan worden omgegaan met onder andere 

energie, materialen, natuur, landschap en water. Dit maakt dan onderdeel uit van de 

aanbestedingen van uitvoeringsmaatregelen. 

 

Uitvoering/evaluatie  

 

Vanuit het beheer- en onderhoudsplan 2020-2030 is een overzicht opgesteld met de 

betreffende onderhoudswerkzaamheden voor de komende tien jaar. Veel kleinschalige 

werkzaamheden kunnen binnen bestaande en lopende raamovereenkomsten uitgevoerd 

worden. Specifieke en grootschaligere werkzaamheden worden via aanbestedingen in de 

markt gezet. Afhankelijk van de soort werkzaamheden wordt de aanbesteding strategie 

bepaald. 

 

Advies raadscommissie  

 

De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als 

hamerstuk. 

 

 

Bijlagen  

 

Beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische kunstwerken 2020-2030 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de loco-burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
 
G.J.W. Gabriëls 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-983704  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2020. 

 

 

 

 besluit: 

 

1. Kennis te nemen van het beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische 

kunstwerken 2020-2030. 

2. Akkoord te gaan om de jaarlijkse storting in de “reserve civieltechnische kunstwerken” 

ad € 115.760,- te verhogen naar € 122.550 per jaar en deze kosten ten laste te 

brengen van het begrotingssaldo 2020. 

3. Akkoord te gaan om de grootschalige en levensduur verlengende maatregelen en de 

vervangingen van civieltechnische kunstwerken, via de lijst prioriteiten en 

vervangingsinvesteringen in de meerjarenbegroting te laten lopen. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juni 2020. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
 
 
 
C.C. Leppink-Schuitema 

 


