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Onderwerp:   :Vaststellen beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, 

 

besluit: 

Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020 vaststellen. 

 

 

 

 

 

De raad voornoemd, d.d. 30 maart 2016. 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , griffier 
 

 

 

 

 

 

Commissie advies: 

De voorzitter concludeert dat de fracties positief zijn over het voorstel. De onduidelijkheid over de 

haven in Bennebroek is uit de wereld, doordat wethouder Heijink aangeeft dat dit geen gemeente-

eigendom is. Het onderwerp kan als hamerpunt naar de raadsvergadering van 30 maart 2016. 

 

Ook over het nieuwe format van het voorstel zijn de fracties positief. Wel zou kort geformuleerd 

kunnen worden wat de verdere vervolgstappen zijn en wat de financiële consequenties zijn. 

 



Aanleiding en beoogd effect 

In januari 2016 heeft de gemeenteraad de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2016 

vastgesteld. 

In artikel 12 van de verordening is bepaald dat de gemeenteraad elke vier jaar onderhoudsplannen 

vaststelt voor een aantal kapitaalgoederen die de gemeente beheert.  

De onderhoudsplannen geven het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning 

van het onderhoud en de kosten daarvan. 

Op basis van het onderhoudsplan wordt per jaar een geactualiseerd beheerplan opgesteld. De 

consequenties van het jaarplan worden verwerkt in de begroting. 

 

De termen “beheerplan” en “onderhoudsplan” worden in de verordening precies andersom gebruikt 
als in de praktijk. Dit zal in de eerstvolgende verordening aangepast worden. Daarop vooruitlopend 

wordt in dit voorstel de term “beheerplan” gebruikt voor het strategische plan voor vier jaar en 

”onderhoudsplan” voor de jaarplannen. 

 

Dit voorstel beoogt het beheerplan 2016-2020 vast te stellen voor de gemeentelijke civiele 

kunstwerken. Dat zijn de 44 bruggen en ruim 11 kilometer beschoeiing die de gemeente beheert. 

Het beheerplan beschrijft de beleidskaders en financiële kaders die (kunnen) worden gehanteerd 

voor het beheer van de bruggen en beschoeiingen in de komende vijf jaar.   

 

Het beheer van bruggen en beschoeiingen is er op gericht de functie van deze kunstwerken in 

stand te houden, bij voorkeur tegen de laagst mogelijke kosten.  

 

Voor bruggen wordt deze doelstelling het beste bereikt door toepassing van de door de raad 

vastgestelde beeldkwaliteit “basis”. Volgens de daarbij behorende beheerstrategie wordt gedurende 

de levensduur onderhoud uitgevoerd aan (onderdelen van) bruggen voordat de schade zo ver is 

ontwikkeld dat ingrijpender onderhoud of vervanging nodig is.  

 

Voor beschoeiingen is een dergelijke strategie niet toepasbaar. Daar wordt tijdens de levensduur 

niet of nauwelijks onderhoud aan gepleegd en wordt alleen vervangen als de beschoeiing zijn 

functie heeft verloren. 

 

 

Politieke keuzeruimte 

Voor het beheer van de openbare ruimte kan onderscheid worden gemaakt tussen: 

- Wettelijke kaders 

- Eigen beleidsmatige kaders 

- Financiële kaders 

 

Wettelijke kaders: 

De gemeente is als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte op grond van het Burgerlijk 

wetboek en de Wegenwet aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebreken aan die openbare 

ruimte, en daardoor verplicht de openbare ruimte veilig te onderhouden. 

 

Voor bruggen vertaalt die verplichting zich in de zorgplicht om de bouwkundige veiligheid en 

verkeersveiligheid te waarborgen. Voor beschoeiingen is vooral het waarborgen van de waterafvoer 

van belang (daaraan stelt het hoogheemraadschap Rijnland eisen) , maar ook hier kunnen 

veiligheidsaspecten, zoals het veilig betreden van oevers aan de orde zijn. 

 

Ten aanzien van de wettelijk kader is de politieke keuzeruimte gering. 

 

Eigen beleidsmatige kaders: 

De gemeentelijke ambitie voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in het algemeen is 

vastgelegd in het Kwaliteitsplan beheer openbare ruimte Bloemendaal, vastgesteld door de raad in 

2008. De gekozen beeldkwaliteit “ basis” voor de openbare ruimte is in het beheerplan als 

uitgangspunt gehanteerd voor het beheer en onderhoud van bruggen en beschoeiingen. 

 

De duurzaamheidsambitie van de gemeente is opgenomen in de Duurzaamheidsvisie Bloemendaal 

2030 en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015 – 2018.  

 

De politieke keuzevrijheid bij beheer van bruggen en beschoeiingen ligt in deze eigen 

beleidsmatige kaders.  



Ten aanzien van de beeldkwaliteit kan een hoger of lager ambitieniveau worden gekozen. Beide 

keuzes leiden tot hogere beheerkosten door vroegtijdig of juist te laat uitvoeren van onderhoud. 

 

 

Financiële kaders: 

De financiering van onderhoud en vervanging van kunstwerken in de openbare ruimte moet 

voldoen aan de eisen van het Besluit begrotingen en verantwoording (BBV). Het huidige BBV 

dateert uit 2003 en wordt in 2016 vernieuwd.   

 

 

Gedachtegang 

Het beheer van bruggen en beschoeiingen kan alleen zorgvuldig worden gevoerd als dat planmatig 

wordt uitgevoerd. In het beheerplan wordt daaraan invulling gegeven door: 

- toepassing van de in de vorige alinea’s beschreven beheerstrategie; 
- het beschrijven van de beleidskaders waaraan de kwaliteit van de kunstwerken wordt getoetst; 

- het beschrijven van de frequentie en methode van inspectie, waarmee wordt geborgd dat de 

beheergegevens actueel, kwalitatief goed en onderling vergelijkbaar zijn; 

- het verzamelen van de constructieve gegevens van bruggen waar die niet bekend zijn. 

- het beschrijven en begroten van de benodigde onderhoudsmaatregelen voor de komende 5 jaar 

op basis van de actuele inspectieresultaten; 

- het inschatten van de benodigde financiële en personele middelen om het beheer op deze wijze te 

kunnen uitvoeren.  

 

 

Overwegingen van het college 

Het college is van mening dat de raad voldoende, heldere en uitvoerbare beleidskaders heeft 

gesteld voor het beheer van de gemeentelijke bruggen en beschoeiingen. Het ziet geen aanleiding 

met het vaststellen van het voorliggende beheerplan andere of aanvullende beleidskaders voor te 

stellen.  

 

 

Middelen 

De meerjarenplanning en –begroting 2016 voor het onderhoud aan bruggen en beschoeiingen 

volgens het Beheerplan 2016-2020 is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 

 

Groot onderhoud en vervanging van bruggen wordt gefinancierd door middel van een voorziening.  

Om de fluctuatie in de kosten te nivelleren wordt jaarlijks een vast bedrag in de voorziening 

gestort. Groot onderhoud en vervanging worden rechtstreeks uit de voorziening gedekt. Klein 

onderhoud wordt uit een regulier budget bekostigd. 

De jaarlijkse storting in de voorziening bruggen ad € 57.580  is toereikend om het noodzakelijke 

groot onderhoud uit te voeren. Aan het einde van de planperiode (2020) wordt het saldo van de 

voorziening geraamd op € 42.000.  

 

Onderhoud (vervanging) van beschoeiingen wordt gefinancierd uit de verbrede rioolheffing door 

middel van een jaarlijkse storting ten bedrage van € 75.100 in de voorziening beschoeiingen. 

Vervanging en onderhoud worden rechtstreeks uit de voorziening gedekt. De hoogte van de 

storting is volgens de op basis van het beheerplan opgestelde meerjarenbegroting toereikend om 

het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Aan het einde van de planperiode (2020) wordt het 

saldo van de voorziening geraamd op € 132.000.   

 

Er zijn voor het beheer van bruggen en beschoeiingen in 2016 – 2020 dus geen extra middelen 

nodig. 

 

Wij zullen na vaststelling van de jaarlijkse onderhoudsplannen de geraamde onttrekking uit de 

voorziening opnemen in de begroting. 

 

 

Duurzaamheidsaspecten 

Aan de duurzaamheidsambitie wordt in het beheerplan invulling gegeven door de keuze voor 

duurzaam geproduceerde bouwmaterialen met een lange levensduur. 

 

  



Participatie 

Bij het opstellen van het beheerplan bruggen en beschoeiingen is geen participatie toegepast. 

De voornaamste reden daarvoor is dat het plan over het hele areaal gaat en niet over afzonderlijke 

kunstwerken.  

 

Bij de planvorming van de afzonderlijke vervangingsprojecten ligt participatie wel voor de hand, 

met name bij vervanging van hele bruggen. In het voorliggende plan is participatie mogelijk en 

logisch bij de vervanging van de drie voetgangersbruggen in Vogelenzang-Oost (2017)  en 

vervanging van de fietsbrug over de Leidsevaart (2019). Daarbij wordt er van uit gegaan dat het 

vervangingsbudget taakstellend is. 

 

Bij regulier groot onderhoud worden meestal onderdelen van kunstwerken vervangen of hersteld 

waarbij het uiterlijk niet wijzigt. In die gevallen ligt participatie niet voor de hand.  

 

 

Communicatie  

Over het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016 – 2020 is niet gecommuniceerd met 

bewoners of instanties. 

Dat zal wel gebeuren voorafgaand aan de uitvoering van de afzonderlijk vervangings- of 

onderhoudsprojecten die in het plan zijn benoemd. 

 

 

Samenwerking met Heemstede 

Ter voorbereiding van het beheerplan bruggen en beschoeiingen is in 2014 samen met Heemstede 

een inspectie van alle kunstwerken aanbesteed en uitgevoerd. 

Het beheerplan zelf is ook door Heemstede en Bloemendaal samen aanbesteed. De beheerplannen 

zijn volgens dezelfde opzet opgesteld en kennen dezelfde beoordelings- en onderhoudsstrategie. 

Wel zijn er verschillen in materiaalkeuze en methodiek van kostendekking (Heemstede activeert 

vervangingen, Bloemendaal niet). 

Het beheer/beleidsplan voor Heemstede is in oktober 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. 

 

 

Vervolgproces/evaluatie 

De meerjarenplanning onderhoud en vervanging bruggen en beschoeiingen uit het beheerplan 

wordt verwerkt in de meerjarenbegroting. Jaarlijks wordt in de begrotingscyclus gerapporteerd 

over de voortgang en eventuele aanpassing van de planning.  

 

In 2019 worden de bruggen en beschoeiingen geïnspecteerd en op basis daarvan wordt een 

beheerplan 2020-2024 opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd.  

Een evaluatie van het beheerplan 2016-2020 maakt deel uit van dat beheerplan. 

 

Bijlagen 

- Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016 – 2020 gemeente Bloemendaal, opgesteld door 

Nebest Adviesgroep, corsanummer 2015171359; 

- Overzicht kosten en kostendekking onderhoud en vervanging bruggen en beschoeiingen 

2016-2020, corsanummer 2016002910. 
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