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6) Financiën en reservering: 
 
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 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 in de reserve structureel met € 6.779,34-- moet worden verhoogd. 
Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de post onvoorziene lasten en baten. Door deze 
verhoging wordt het nieuwe stortingsbedrag ten behoeve van de reserve kunstwerken, afgerond 
€ 122.550,--. Hiermee wordt er gezorgd voor voldoende dekking voor beheer, onderhoud en 
instandhouding van deze belangrijke kapitaalgoederen. In bijlage 1 is een meerjarig overzicht 
opgenomen. Er is gepland om uiterlijk in 2023/2024 (dan zijn alle “kleine kunstwerken” 
geïnspecteerd en de “grote kunstwerken” voor een tweede keer) een actualisatie van dit plan te 
maken. Hierbij wordt dan ook weer een tienjarige vooruitblik gegeven. Dit proces wordt elke 4 
jaar herhaald om ook financieel in control te zijn en te blijven. 
 
Grootschalige en levensduur verlengende maatregelen en vervangingen: 
De grootschalige vervanging van kunstwerken worden niet op deze wijze gefinancierd.  
Dit zou leiden tot onevenredig hoge reserveringsbedragen vanaf dit moment tot aan de 
daadwerkelijke vervanging. Omdat er in Weert nooit eerder voor deze vervangingen is 
gereserveerd, zou er binnen relatief korte tijd moeten worden “gespaard” ten opzichte van de 
normale levensduur. Grote en levensduur vervangende maatregelen zoals bijvoorbeeld bij de 
Boshoverbrug (conform paragraaf 3 en 4) het geval is, vallen ook in deze categorie en hier wordt 
op een zelfde wijze mee omgegaan. 
 
Daarom is het voorstel om de vervangingen via de vervangingsinvesteringen van 
kapitaalgoederen in de meerjarenbegroting te laten lopen. Vanaf het moment van de vervanging 
in het betreffende begrotingsjaar, wordt er dan conform de geldende afschrijvingsregels 
afgeschreven. Door af te schrijven vanaf het vervangingsmoment zijn de jaarlijkse kapitaallasten 
lager dan dat er vanaf nu zou worden gereserveerd tot aan de vervanging. Zie voor het overzicht 
van de vervangingen en de financiële impact bij reserveren in bijlage 2. 
 
Voor de Biesterbrug is er een aparte reserve die gestart is vanaf de aanleg. Dit is bijzonder, 
maar de beweegbare Biesterbrug is relatief gezien 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. Voor nu wordt voorgesteld 
deze reserve buiten beschouwing te laten. Het voorstel is om deze pas in alle berekeningen mee 
te nemen als de inspecties en instandhoudingsadviezen van de Stadsbrug en Biesterbrug, zoals 
eerder beschreven in de plan, zijn afgerond. 
 
 
Bijlagen: 

1) Meerjarig overzicht stortingen t.b.v. beheer, onderhoud en instandhouding. 
2) Overzicht meerjarige vervangingskosten en impact bij reserveren. 


