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SAMENVATTING 

 
Gemeente Noordoostpolder acht het noodzakelijk om de huidige situatie bij de Marknes-

serbrug aan te passen. De wens daarnaast is om de situatie vooral voor het langzaam ver-
keer veiliger te maken. Hierbij moet een goede afweging worden gemaakt tussen groot on-

derhoud met mogelijke beperkingen voor het verkeer en daartegenover nieuwbouw van de 
Marknesserbrug, waarbij rekening gehouden wordt om de situatie voor het fietsverkeer vei-

liger te maken. 
 

Witteveen+Bos is gevraagd om een variantenstudie op te stellen voor de Marknesserbrug. 
Het doel van deze variantenstudie is om een eenduidig beeld te krijgen over de meest 

haalbare oplossingsrichting voor de Marknesserbrug. Hiervoor zijn een drietal basisvarian-
ten uitgewerkt zoals beschreven in de aanbiedingsbrief van Witteveen+Bos. Gedurende de 

uitwerking zijn de varianten 1 en 2 opgesplitst in een versie a en een versie b om inzicht te 
geven in enkele mogelijkheden binnen deze variant. 

 
Tabel 1. Onderzochte varianten 

variant  beschrijving 

0  handhaven huidige situatie 

1 a renoveren brug zonder versterkingsmaatregelen (minimaal) 

 b renoveren brug zonder versterkingsmaatregelen (uitgebreid) 

2 a renoveren brug met versterkingsmaatregelen (minimaal) 

 b renoveren brug met versterkingsmaatregelen (uitgebreid) 

3  nieuwbouwbrug 

 
De beoordelingsaspecten van varianten zijn in samenspraak bepaald met de opdrachtge-

ver: 
- verkeersveiligheid: 

⋅ langzaam verkeer; 

⋅ gemotoriseerd verkeer; 
- recreatievaart, vergroting doorvaartprofiel; 

- (as)lastbeperkingen; 
- levensduur; 

- ruimtelijke inpasbaarheid; 
- onzekerheden bestaande constructie; 

- uitvoeringsrisico’s; 
- kosten. 

 
Door de opdrachtgever zijn vervolgens weegfactoren aangegeven. Deze factoren zijn be-

paald voor het invullen van de beoordelingsmatrix. Na het invullen van de beoordelingsma-
trix is per variant een score bepaald.  

 
Op basis van de beoordeling van de varianten kommen de varianten 2b en 3 als meest 

kansrijk naar voren. Hierbij zijn voor de variant 2b vooral de nu nog onbekende technische 
onzekerheden een risico. Daar tegen over staat dat de kosten van deze variant beschouwd 

over een periode van 100 jaar lager liggen dan de nieuwbouw variant. 
 

Op basis van deze afweging is het aan de gemeente om een keus te maken waarna een 
verdere ontwerpslag gemaakt kan worden. 
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1. ALGEMEEN 

 
1.1. Inleiding 

 
De Marknesserbrug is een ophaalbrug met twee betonnen aanbruggen in de Marknesser-

weg, over de Lemstervaart in Emmeloord. De stalen ophaalbrug is gebouwd in 1952. 
 

Afbeelding 1.1. Marknesserbrug  

 

 
 

 

De brug in de Marknesserweg is aangelegd in 1952 volgens de toen geldende ontwerpei-
sen. Uitgegaan is van een voertuig van 20 ton, waarbij gerekend is met een ‘toekomstige’ 

groei naar 40 ton per voertuig. Tegenwoordig is een voertuigcombinatie van 50 ton stan-
daard, en komen er voertuigen van 60 ton en meer op de weg. De route over de brug is 

verboden voor bijzondere transporten welke aangemeld worden bij het RDW.  
 

De huidige situatie is verkeersonveilig voor de vele scholieren en werknemers van nabij ge-
legen bedrijven. De fietsstroken zijn te smal en hebben geen afscheiding met de rijbaan.  

 
Gemeente Noordoostpolder acht het noodzakelijk om een goede afweging te maken tus-

sen groot onderhoud met mogelijke beperkingen voor het verkeer en nieuwbouw van de 
Marknesserbrug, waarbij rekening gehouden zal worden om de situatie voor het fietsver-

keer veiliger te maken. 
 
Aanleiding variantenstudie 

In 2010 is een onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand en constructieve sterkte 

van het val en de aanbruggen van de Marknesserbrug. De destijds uitgevoerde berekenin-
gen zijn beoordeeld door Witteveen+Bos (verwezen wordt naar rapportage ‘NOP25-

1/meng2/023 definitief d.d. 18 september 2013, Second opinion Marknesserbrug’).  
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Hierin is aanbevolen om:  

1. een nieuwe herberekening op te stellen ten aanzien van het stalen val van de ophaal-
brug en;  

2. aanvullend onderzoek te laten uitvoeren aan de betonconstructie van de aanbruggen 
en; 

3. vervolgens een nieuwe herberekening op te stellen voor de betonnen aanbruggen, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van de laatste normen en richtlijnen. 

 
Bij de uitgevoerde herberekeningen (ref [16] en [17]) is gebruik gemaakt van de Eurocode, 

de NEN 8700, NEN 8701 en de Richtlijn Beoordeling Kunstwerken (RBK). Hierbij is de 
constructie beoordeeld op afkeurniveau, verbouwniveau en nieuwbouwniveau. Voor afkeur 

en verbouw wordt een beperkte restlevensduur aangehouden van respectievelijk 15 jaar en 
20 jaar. Dit is afwijkend van eerdere onderzoeken en rapportages die in 2010 zijn uitge-

voerd waarbij uitgegaan is van een kortere restlevensduur. De eerdere onderzoeken en 
rapporten zijn gebaseerd op ondertussen verouderde normen. 

 
Hieruit volgend is onderzoek gedaan [ref 2] en is gekeken naar de staat van de brug (zowel 

betonnen aanbrug als stalen val, ref. [16] en ref. [17]). Hieruit is geconcludeerd dat de brug 
in huidige staat net voldoet aan het afkeurniveau. Dit is het minimale niveau waaraan de 

brug dient te voldoen. Gezien de wens om de verkeersveiligheid te vergroten ten behoeve 
van het fietsverkeer is een verbreding van de beide fietspaden gewenst.  

 
Een eventuele aanpassing aan de brug zal gevolgen hebben voor de krachten in de con-

structie met eventuele versterkingsmaatregelen tot gevolg. Zodra een constructie aange-
past wordt (constructieve afdracht van belastingen binnen de constructie veranderd) dient 

een constructie te voldoen aan het minimale niveau van verbouw waarbij een hoger veilig-
heidsniveau wordt bereikt als bij afkeur. Hierbij kan wel de restlevensduur van de construc-

tie worden vergroot (zoals gedaan is bij de renovatie varianten). 
 

1.2. Doel 

 

Het doel van deze rapportage is om een aantal varianten voor de toekomst naast elkaar te 
leggen. Bij deze varianten worden wensen van de opdrachtgever meegenomen. 

 
1.3. Reikwijdte en scope 

 
In het rapport variantenstudie Marknesserbrug zijn de volgende hoofdstukken opgenomen: 

- een korte beschrijving en principeschets van de variant (op schetsniveau uitgewerkt); 
- de investeringskosten, de gemiddelde kosten per jaar en de (rest)levensduur; 

- welke planprocedures en/of vergunningen nodig zijn en de gevolgen voor de 
doorlooptijd; 

- de mogelijkheden van toepassing van duurzame (kunststof/composiet) materialen; 
- een advies voor een veilige doorgang voor fietsers volgens de vigerende eisen; 

- een matrix met de voor- en nadelen van de beschouwde varianten; 
- conclusies, risico’s en aanbevelingen. 

 
De te beschouwen varianten zijn voorgesteld in de aanbiedingsbrief, ref. NOP25-1-

P/dijk/001 van 28 mei 2013: 
- variant 1: renovatie brug met een (as)lastbeperking en een restlevensduur van 20/25 

jaar; 
- variant 2: renovatie brug met gebruik van bestaande brugonderdelen (versterken brug 

en geen (as)lastbeperking); 
- variant 3: nieuwe brug met huidige en/of verhoogde ligging van het wegdek. 
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Opmerkingen: 

De in dit rapport opgenomen schetsen geven geen exacte weergave van de constructie maar zijn bedoeld als 

verduidelijking van de tekst. De schetsen moeten ook op deze wijze worden geïnterpreteerd. De tekeningen 

in bijlage V zijn een nadere uitwerking van deze schetsen. 

 

Aangegeven versterkingsmaatregelen zijn gebaseerd op de eerder uitgevoerde herberekeningen uit referen-

tie [16] en [17]. Het uitwerkingsniveau van de varianten is op schetsontwerpniveau met de daarbij behoren-

de mogelijke variatie. De voorgestelde maatregelen dienen in een vervolgfase nader te worden uitgewerkt 

en te worden gecontroleerd. Dit houdt met name voor de verbouw varianten een bepaald risico in. 
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2. PROJECTKADER 

 
2.1. Referentiedocumenten 

 
Onderstaande lijst betreft een overzicht van documenten die in een eerder stadium zijn op-

gesteld (zowel door Witteveen+Bos als door derden). Niet elk document is relevant voor de 
variantenstudie echter voor de compleetheid zijn wel alle documenten benoemd. 

 
Tabel 2.1. Second opinion Witteveen+Bos 

nr kenmerk omschrijving datum opsteller versie 

[1] NOP25-1/meng2/023 second opinion Marknesser-

brug 

18-09-2013 Witteveen+Bos definitief 

 
Tabel 2.2. Onderzoek Witteveen+Bos 

nr kenmerk omschrijving datum opsteller versie 

[2] rapport  

NOP25-1/ginn/018 

Marknesserbrug Inspectie brug 

en onderzoek aanbruggen 

13-09-2013 Witteveen+Bos definitief 

 

Tabel 2.3. Herberekeningen 

nr kenmerk omschrijving datum opsteller versie 

[3] rapport  

291006-HB01 

herberekening van 3 bruggen, 

Kamper brug en Marknesser-

brug 

26-08- 2010 Grontmij ? 

[4] rapport  

291006-HB04 

herberekening stalen val; Mar-

knesserbrug 

29-11-2010 Grontmij ? 

[5]   rapport  

291006-HB05 

herberekening betonnen aan-

brug; Marknesserbrug 

15-12-2010 Grontmij ? 

 

Tabel 2.4. Onderzoeken  

nr kenmerk omschrijving datum opsteller versie 

[6] brief 

A939030/BU2010020/RBo/HVe 

 wapeningsconfiguratie rijdek 

aanbrug Marknesserbrug 

25-11-2010 Intron  - 

[7] inspectierapport 

015-003-r03-Marknesserbrug 

Marknesserbrug Emmeloord 18-06- 2010 Heida Kau-

se v.o.f. 

versie 1.0 

(concept) 

[8] inspectierapport 

 9.028.RA.02.AH 

Marknesserbrug te Emmeloord 04-09-2009 AHA-

adviseurs 

 

[9] tekeningen 

Lls.191-026-v2 

aanbruggen, dekdiktes (blad 1-

5) 

24-11-2010 Westenberg 

B.V. 

versie 2; 

definitief 

[10] fotorapportage 

Lls.191-027-v2 

fotorapportage nader onderzoek 

Marknesserbrug te Emmeloord 

24-11-2010 Westenberg 

B.V. 

versie 2; 

definitief 

[11] onderhoud- en controle rapport 

S&O-09003020-21461-MB 

Marknesserbrug wk 10, 2009 Jansen 

Venneboer 

B.V. 

nvt 

 

Tabel 2.5. Tekeningen 

nr kenmerk omschrijving datum opsteller versie 

[12] foto van bestekstekening: be-

stek no 667 ZW; NOP no 272;  

dienst 1951, 1952; Onderbouw 

ophaalbruggen XII, XIII en XIV; 

Brug XII, blad 2 van 4. 

13-02-1951 RWS - 

[13] bestekstekening: bestek no 

667 ZW; NOP no 272 

dienst 1951, 1952; Onderbouw 

ophaalbruggen XII, XIII en XIV; 

Brug XIII, blad 3 van 4. 

13-02-1951 RWS - 
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nr kenmerk omschrijving datum opsteller versie 

[14] as-build tekening stalen val 

(bijlage in berekening [3]) 

3x bruggen Emmeloord; 

Marknesserbrug 

2009 Nebest Ad-

viesgroep 

- 

 

Tabel 2.6. Overig 

nr kenmerk omschrijving datum opsteller versie 

[15] paspoort, algemeen middel 

Em062 

Marknesserbrug (printdatum) 

21-08-2009 

KIOS (by 

Westenberg) 

nvt 

 
Tabel 2.7. Herberekeningen Witteveen + Bos 

nr kenmerk omschrijving datum opsteller versie 

[16] NOP25-1/ginn/019 herberekening stalen val  

Marknesserbrug 

13-09-2013 Witteveen+Bos definitief 

[17] NOP25-1/ginn/020 herberekening betonnen aan-

brug Marknesserbrug 

13-09-2013 Witteveen+Bos definitief 

 
2.2. Locatie van de brug 

 

De brug is gelegen in de Marknesserweg en ligt over de Lemstervaart.  
 

Afbeelding 2.1. Locatie Marknesserbrug 

 

 
 

©** Microsoft Corporation ©** NAVTEQ 
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2.3. Constructie van de brug 

 
De constructie van de brug bestaat uit een tweetal betonnen aanbruggen met een dagmaat 

tussen landhoofd en tussensteunpunt van 11,00 m. De aanbruggen hebben een variabele 
dikte (van 720 mm bij de steunpunten naar 525 mm in het midden van de overspanning). 

De huidige doorsnede van het dek ter plaatse van de aanbruggen is gegeven in de onder-
staande afbeelding. 

 
Afbeelding 2.2. Doorsnede aanbrug 

 

 
 

 

Tussen beide aanbruggen ligt een stalen ophaalbrug met een dagmaat van 7,65 m. Het 
stalen val bestaat uit een viertal dwarsdragers (gelaste HE-profielen) met daartussen ne-

gen langsliggers (INP400) waarop het houten dek afdraagt. Aan weerzijden is een uitwaai-
erend verhoogd rijdek voor het langzaamverkeer gerealiseerd middels drie UNP200 profie-

len waarop een houten dek is bevestigd.  
 

Afbeelding 2.3. Doorsnede stalen val 

 

 
 

 
2.4. Problematiek 

 

De aanleiding voor deze variantenstudie ligt in (in meer of mindere mate) de onderstaande 
aspecten:  

- verkeersonveilige situatie voor fietsverkeer; 
- toegestane verkeersbelasting; 

- huidige staat van de constructie (groot onderhoud is benodigd); 
- de doorvaarthoogte. 
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2.5. Gebruik van de brug 

 
De brug wordt gebruikt door gemotoriseerd verkeer, scheepvaartverkeer en langzaam ver-

keer. 
 

2.5.1. Gemotoriseerd verkeer 

 

De verkeersintensiteiten op de Marknesserbrug zijn gegeven: 
- intensiteit richting Smedingplein   4.900 mvt per gemiddelde werkdag; 

- vrachtverkeer    95,4 % licht, 3,5 % middel, 1,0 % zwaar; 
- intensiteit richting Marknesserweg   4500 mvt per gemiddelde werkdag; 

- vrachtverkeer    95,0 % licht, 3,9 % middel, 1,1 % zwaar. 
 

Uit de eerder uitgevoerde herberekeningen (referentie [16] en [17]) volgt dat bij aanpassin-
gen aan de brug voldaan moet worden aan het zogenoemde ‘verbouwniveau’. De brug vol-

doet momenteel niet aan dit niveau. Bij het aanpassen van de brug (vernieuwde krachtsaf-
dracht in de constructie) zullen maatregelen genomen moeten worden om de brug te ver-

sterken of lastbeperkende maatregelen in te stellen om de brug te ontlasten ((as)last-
beperking). 

 
2.5.2. Scheepvaartverkeer 

 
De Lemstervaart is in hoofdzaak een recreatieve vaarweg en betreft verbindingswater. De 

vaarweg wordt gebruikt door zowel (kleinere) zeilboten, gemotoriseerde recreatievaart en 
in beperkte mate door beroepsvaart tot CEMT klasse II. Het aantal brugopeningen voor de 

periode 2011/2012 zijn gegeven:  
 

Tabel 2.8. Openingen per maand periode 2011/2012 

maand 2011 2012 piek per dag 

januari 26 x 8 x 

februari 5 x 1 x 

maart 13 x 19 x 

april 195 x 215 x 

mei 348 x 416 x 25 x 

juni 463 x 312 x 25 x 

juli 669 x  609 x 35 x 

augustus 721 x 628 x 40 x 

september 339 x 307 x 

oktober 197 x 159 x 

november 22 x 19 x 

december 10 x 4 x 

totaal 3008 x 2697 x 

 

De doorvaartbreedte van de brug bedraagt 7,50 m. De doorvaarthoogte is in gesloten si-
tuatie is 2,40 m. In geopende situatie is de doorvaarthoogte onbeperkt. De huidige door-

vaarthoogte is onvoldoende om het grootste gedeelte van de recreatievaart ongehinderd te 
laten passeren.  

 
Gewenst is dat recreatievaart zoveel mogelijk ongehinderd kan passeren. In de Richtlijn 

Vaarwegen 2011 wordt voor recreatievaart in verbindingswater een doorvaarthoogte van 
minimaal 3,75 meter aangegeven.  
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2.5.3. Langzaam verkeer, fietsers en voetgangers 

 
De Marknesserbrug vormt de toegang tot Emmeloord voor veel scholieren/werknemers 

vanuit de polder. Dagelijks passeren grote groepen scholieren en ook werknemers de Mar-
knesserbrug. De huidige ruimte aanwezig voor het fietsverkeer is zeer beperkt (tussen ha-

meistijl en leuning is de breedte ongeveer 1,20 m. Het fietspad is niet toegankelijk voor 
bromfietsverkeer. Uitgaande van ASVV 2004 (art. 14.3.1) is een breedte van 2,50 m wen-

selijk voor een vrijliggend fietspad, doch minimaal breed 1,75 m.  
 

Afbeelding 2.4. Minimale huidige doorsnede langzaamverkeer (bij hameistijl) 
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3. VARIANTEN 

 
3.1. Variant 0 - huidige situatie handhaven 

 

Omschrijving 

- de bestaande situatie wordt gehandhaafd, enkel het groot onderhoud aan de staalconstructies, bewegingswer-

ken, de elektrische installatie en opleggingen wordt uitgevoerd; 

- breedte fietspad blijft minimaal 1200 mm. 

 

Afbeelding 3.1. Bovenaanzicht en doorsnede 

 

 

 
 

 
Tabel 3.1. Sterke en zwakke punten 

sterke punten zwakke punten 

- lage investeringskosten op korte termijn - verkeerssituatie voor fietsverkeer blijft ongewenst 

- geen (as)lastbeperkingen voor het gemotoriseerd 

verkeer 

- doorvaarthoogte voor het scheepvaartverkeer blijft 

ongewijzigd 

- geen omgevingshinder (behoudens groot onder-

houd) 

- einde levensduur na 20 jaar 

- geen uitvoeringsrisico’s  

 
Tabel 3.2. Constructieve kansen en risico’s 

kansen risico’s 

- aangenomen wapening in berekening ref [17] is na 

aanvullend onderzoek niet correct (mogelijk gunsti-

ger) met als gevolg dat een langere restlevensduur 

vast te stellen is 

- aangenomen wapening in berekening ref [17] is na 

aanvullend onderzoek niet correct (mogelijk ongun-

stiger) met als gevolg alsnog een (as)lastbeperking 
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3.2. Variant 1a - renovatie brug met een (as)lastbeperking (minimale optie) 

 

Omschrijving: 

- geen versterkingsmaatregelen huidige brug; 

- bij de aanbruggen wordt het huidige overstek van het fietspad verbreed tot minimale breedte (1750 mm); 

- de verbreding bij de aanbruggen wordt ondersteund door de huidige constructie; 

- verbreden fietsdek aan stalen val tot minimale breedte; 

- verlengen dwarsdragers stalen val. 

 

Afbeelding 3.2. Renovatie brug met (as)lastbeperking 

 

 

 
 

 

Tabel 3.3. Analyse variant 1a 

sterke punten zwakke punten 

- minimale aanpassingen aan huidige constructie  - de brug wordt voorzien van een (as)lastbeperking 

- verkeersituatie voor fietsverkeer wordt (minimaal) 

verbeterd 

- geen versterkingsmaatregelen toepassen in aan-

brug en/of stalen val 

- minimale verbreding past binnen ruimtelijke omge-

ving 

- doorvaarthoogte voor het scheepvaartverkeer blijft 

ongewijzigd 

- beperkte investeringskosten korte termijn - einde levensduur na 20 jaar 

 - (minimale) uitvoeringshinder tijdens bouw  
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Tabel 3.4. Constructieve kansen en risico’s variant 1a 

kansen risico’s 

- toepassing lichte bouwmaterialen (bv. composiet dek 

in plaats van houten dekplanken) om de 

(as)lastbeperking enigszins te reduceren  

- de grootte van de (as)lastbeperking voor zwaar 

verkeer is onzeker als gevolg van de belastingtoe-

name op het stalen val. 

- aangenomen wapening in berekening ref [17] is na 

aanvullend onderzoek niet correct (mogelijk gunsti-

ger) met als gevolg een gunstiger effect op de 

(as)lastbeperkingen 

- aangenomen wapening in berekening ref [17] is na 

aanvullend onderzoek niet correct (mogelijk ongun-

stiger) met als gevolg een ongunstiger effect op de 

(as)lastbeperkingen. 

 - (mogelijk) aanpassingen benodigd aan de boven-

bouw en de mechanische onderdelen als gevolg 

van gewijzigde afmetingen val (zwaarder). 

 - het overstek fietspad wordt groter met als gevolg 

een groter uitkragend moment aan de bovenzijde 

van het fietspad. De bovenwapening moet dit kun-

nen opnemen. In deze fase is hier niet naar geke-

ken gezien de relatief kleine verbreding van de 

overstek. 

 

De risico’s van de varianten worden in paragraaf 4.2.7. nogmaals benoemd, waarbij ook 

beheersmaatregelen benoemd worden. Tevens wordt aangegeven hoe omgegaan wordt 
met het financiële aspect van de risico’s. 

 
3.2.1. Constructieve uitwerking verbreding 1a 

 
Aanbruggen 

- dek aan weerszijden verbreden met 300 - 550 mm middels stalen hoekprofiel voorzien 
van verstijvingschotten; 

- bij hameistijl eventueel extra staalwerk, verbreding is maximaal 550 mm op deze loca-
tie (aanbrengen onderslagbalk aan onderzijde rijdek als extra ondersteuning). 

 
Afbeelding 3.3. Principe verbreding rijdek 

 

 
 

 
Stalen val 

- dwarsdragers van het val verlengen met gelijk profiel tot gewenste lengte (300 - 550 
mm); 

- extra randligger UNP200 aan buitenrand; 
- optioneel: fietsdek uitvoeren met lichtere materialen (denk aan composiet); 

- optioneel: rijdek uitvoeren met lichtere materialen (denk aan composiet). 
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Afbeelding 3.4. Principe verbreding stalen val 
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3.3. Variant 1b - renovatie brug met een (as)lastbeperking (uitgebreide optie) 

 

Omschrijving: 

- geen versterkingsmaatregelen huidige brug; 

- bij de aanbruggen wordt de huidige overstek van het fietspad verwijderd (ontlasting bestaand kunstwerk); 

- nieuw fietspad evenwijdig aan as brug beginnend net naast hameistijl ophaalbrug, met een optimale breedte 

van 2,50 m; 

- betonnen aanbrug fietspad op nieuwe fundatie, betondek met totale lengte van 20,00 m aan weerszijden ge-

fundeerd op pijlers; 

- verwijderen huidig fietsdek van stalen val, verlengen dwarsdragers stalen val, nieuw fietsdek over verlengde 

dwarsdragers; 

- handhaven huidige bovenbouw/bewegingswerk. 

 

Afbeelding 3.5. Bovenaanzicht en doorsnede 

 

  

 
 

 

Tabel 3.5. Sterke en zwakke punten variant 1b 

sterke punten zwakke punten 

- beperkte investeringskosten op korte termijn - de brug wordt voorzien van (as)lastbeperkingen 

- vrijliggend fietspad met optimale breedte (2500 mm) - doorvaarthoogte voor gemotoriseerd scheepvaart-

verkeer blijft ongewijzigd 

- verbreding past binnen openbare ruimte - einde levensduur na 20 jaar 

-  - aanzicht brug vanaf waterzijde wijzigt (negatief) 

-  - uitvoeringshinder tijdens bouw 

 

Tabel 3.6. Constructieve kansen en risico’s variant 1b 

kansen risico’s 

- toepassing lichte bouwmaterialen (bv. composiet dek 

in plaats van houten dekplanken) om de 

(as)lastbeperking enigszins te reduceren  

- de grootte van de (as)lastbeperking voor zwaar 

verkeer is onzeker als gevolg van de belastingtoe-

name op het stalen val  

- aangenomen wapening in berekening ref [17] is na 

aanvullend onderzoek niet correct (mogelijk gunsti-

ger) met als gevolg een gunstiger effect op de 

- aangenomen wapening in berekening ref [17] is na 

aanvullend onderzoek niet correct (mogelijk ongun-

stiger) met als gevolg een ongunstiger effect op de 
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kansen risico’s 

(as)lastbeperkingen (as)lastbeperkingen 

- door het vrijliggend uitvoeren van het fietspad naast 

beide aanbruggen wordt de hoofddraagconstructie 

ontlast (afdracht belastingen fietspad) met een gun-

stig effect op de (as)lastbeperking 

- (mogelijk) aanpassingen benodigd aan de boven-

bouw en de mechanische onderdelen als gevolg 

van gewijzigde afmetingen val (zwaarder). 

 
De risico’s van de varianten worden in paragraaf 4.2.7. nogmaals benoemd, waarbij ook 

beheersmaatregelen benoemd worden. Tevens wordt aangegeven hoe omgegaan wordt 
met het financiële aspect van de risico’s. 

 
3.3.1. Constructieve uitwerking verbreding 

 
Aanbruggen 

- verwijderen huidig fietsdek tot randbalk; 
- vrijliggend prefab brugdek (SJP500+druklaag 80 mm) op steunpunten (prefab palen 

met sloof) voor het langzaam verkeer; 
- overspanning tussen steunpunten circa 13,50 m; 

- lengte 1x 16,00 m en 1x 19,00 m met een breedte 2,50 m; 
- ter plaatse van het huidige tussensteunpunt bij de hameistijl wordt het huidige beton-

werk van het tussensteunpunt omhoog doorgetrokken en vormt de overgang tussen het 
nieuw aan te leggen brugdek voor het langzaamverkeer en verbreed stalen val. 

 

Afbeelding 3.6. Principe verbreding aanbruggen 

 

 
 

 
Stalen val 

- verwijderen van de huidige staalconstructie fietsdek; 
- dwarsdragers van het val inkorten tot aan buitenste langsligger; 

- rijdek fietspad op dwarsdragers en langsligger met een licht uitgevoerd rijdek en de 
dwarsdragers koppelen aan ingekorte dwarsdragers. 

 
Afbeelding 3.7. Principe verbreding stalen val 
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3.3.2. Aandachtspunten variant 1b 

 
- de aannames uit referentie [17] dienen vooraf te worden geverifieerd. De wapening in 

de randbalk is de onzekere factor. Deze is waarschijnlijk maatgevend in toetsing; 
- verzwaring van de totale constructie van het val heeft gevolgen voor de mechanische 

onderdelen van het bewegingswerk en voor de aanwezige ballast. Door de constructie 
weer in evenwicht te brengen (vergroting ballast) zullen de aanpassingen in de mecha-

nische onderdelen beperkt blijven; gevolgen voor de bovenbouw, draaipunten en be-
wegingswerk zijn in dit stadium niet onderzocht; 

- effecten van de verbreding op de stabiliteit van de brug in geopende stand (wind); 
- leuningen rijbaan mogelijk uitvoeren als voertuigkerende leuning (klasse N1); 

- oplegging verbreed stalen val (al dan niet op de vrijliggende aanbruggen voor fietsver-
keer). 
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3.4. Variant 2a - renovatie brug zonder een (as)lastbeperking (minimale optie) 

 
Variant 2a kan qua oplossingsrichting gelijk worden gesteld aan de variant 1a met het ver-

schil dat de hoofddraagconstructie wel wordt versterkt totdat de constructie voldoet aan de 
eisen van ‘verbouw’. Dit zal gezien de resultaten uit referentie [16] en [17] vooral in het be-

tondek voor versterkingsmaatregelen zorgen. 
 

Omschrijving: 

- wel versterkingsmaatregelen huidige aanbruggen: 

⋅ versterken betondek door onderslagbalken onder rijdek aan te brengen; 

⋅ tijdelijke ondersteuningsconstructie dek (ontlastconstructie); 

- wel versterkingsmaatregelen huidige stalen val: 

⋅ versterken langsliggers (INP400); 

- restlevensduur oprekken van 2030 tot 2045; 

- uitwerking verbredingsmaatregelen verder gelijk aan variant 1a. 

 
Afbeelding 3.8. Bovenaanzicht en zijaanzicht 

 

 

 
 

 

Tabel 3.7. Sterke en zwakke punten variant 2a 

sterke punten zwakke punten 

- beperkte investeringskosten korte termijn  - doorvaarthoogte voor gemotoriseerd scheepvaart-

verkeer blijft ongewijzigd 

- fietspad met minimale breedte van 1750 mm - aanzicht brug vanaf waterzijde wijzigt (negatief), in 

het oog springende versterkingsmaatregelen onder 

de aanbruggen 

- de brug wordt niet voorzien van (as)lastbeperkingen - uitvoeringshinder tijdens bouw 

- minimale versterkingsmaatregelen aan huidige con-

structie stalen val 

- doorvaartprofiel aanbruggen wijzigt 

- verbreding past binnen openbare ruimte - hydraulisch profiel Lemstervaart wijzigt (beperkt) 
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Tabel 3.8. Constructieve kansen en risico’s variant 2a 

kansen risico’s 

- toepassing lichte bouwmaterialen (bv. composiet dek 

in plaats van houten dekplanken) om versterkings-

maatregelen enigszins te reduceren  

- de grootte van de (as)lastbeperking op zwaar ver-

keer is onzeker als gevolg van de belastingtoena-

me op het stalen val  

- aangenomen wapening in berekening ref [17] is na 

aanvullend onderzoek niet correct (mogelijk gunsti-

ger) met als gevolg een gunstiger effect op de ver-

sterkingsmaatregelen voor het dek 

- aanpassingen benodigd aan de bovenbouw en de 

mechanische onderdelen als gevolg van gewijzigde 

afmetingen val (zwaarder). 

 

De risico’s van de varianten worden in paragraaf 4.2.7. nogmaals benoemd, waarbij ook 
beheersmaatregelen benoemd worden. Tevens wordt aangegeven hoe omgegaan wordt 

met het financiële aspect van de risico’s. 
 

3.4.1. Constructieve uitwerking verbreding 

 
Aanbruggen 

- dek aan weerszijden verbreden met 300 - 550 mm middels stalen hoekprofiel voorzien 

van verstijvingschotten; 
- bij hameistijl eventueel extra staalwerk benodigd, verbreding is maximaal 550 mm op 

deze locatie (aanbrengen onderslagbalk aan onderzijde rijdek als extra ondersteuning). 
 
Stalen val 

- dwarsdragers verlengen tot gewenste breedte fietspad; 

- extra randligger UNP200 aan buitenrand; 
- optioneel: fietsdek uitvoeren met lichtere materialen (composiet); 

- optioneel: rijdek uitvoeren met lichtere materialen (composiet). 
 

3.4.2. Constructieve uitwerking versterkingsmaatregelen 
 
Dek 

- op circa 1,50 m uit dag van de steunpunten een dwarsligger (bijvoorbeeld een dubbele 
HE400B) aanbrengen over de volledige breedte van het dek; 

- dek in nulsituatie brengen (geen spanningen in dek, dus dek iets opvijzelen over volle-
dig oppervlak); 

- dwarsligger (met positieve zeeg) onder het dek aanbrengen en op spanning brengen; 
- dwarsligger ondersteunen met twee fundatiepalen (buispalen 610x10 mm) die buiten 

het huidig kunstwerk geplaatst zijn (buiten fundering huidig kunstwerk). 
 

Afbeelding 3.9. Principe ondersteuningsconstructie rijdek 

 

 
 

 
Stalen val 

De belasting op de huidige randliggers worden minimaal verhoogd.  

- extra flens (200x10 mm) op / onder de huidige INP400 profielen lassen (9st.); 
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- vervangen verbinding dwarsdragers (koppelplaat en klinknagels) (4x). 

 
Afbeelding 3.10. principe versterking flenzen rijdek 

 

 
 

 
3.4.3. Aandachtspunten variant 2a 

 
- verzwaring van de totale constructie van het val heeft gevolgen voor de mechanische 

onderdelen en voor de aanwezige ballast. Door de constructie weer in evenwicht te 
brengen (vergroting ballast) zullen de aanpassingen in de mechanische onderdelen 

beperkt blijven; 
- oplossing voor versterking rijdek variant 2b (verhoging betondek) kan hier niet worden 

toegepast (niet afdoende om te voldoen aan verbouwniveau). 
 
Alternatief voor het versterken van de aanbruggen  

- Versterken dek: 

⋅ aanbrengen afsteunliggers HE300A onder dek en tegen landhoofd (8 st., lang 1,50 
m); 

⋅ aanbrengen schoren HE300A onder dek (5 st. per zijde, totaal 20 stuks lang 2,50 

m); 
- RISICO: toename horizontale belastingen op fundatie: technische haalbaarheid nader 

te onderzoeken. 
 

Afbeelding 3.11. Principe schoorconstructie 
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3.5. Variant 2b - renovatie brug zonder een (as)lastbeperking (uitgebreide optie) 

 
Variant 2b kan qua oplossingsrichting gelijk worden gesteld aan de variant 1b met het ver-

schil dat de hoofddraagconstructie wel wordt versterkt totdat de constructie voldoet aan de 
eisen van ‘verbouw’. Dit zal gezien de resultaten uit referentie [16] en [17] vooral in het be-

tondek voor versterkingsmaatregelen zorgen. 
 

Omschrijving: 

- wel versterkingsmaatregelen huidige aanbruggen: 

⋅ verwijderen huidig overstek fietspad; 

⋅ versterken betondek door dekdikte vergroten en voorzien van nieuwe wapening (bovenzijde); 

⋅ tijdelijke ondersteuningsconstructie dek (ontlastconstructie); 

- wel versterkingsmaatregelen huidige stalen val: 

⋅ versterken langsliggers (INP400); 

- restlevensduur oprekken van 2030 tot 2045; 

- uitwerking verbredingsmaatregelen verder gelijk aan variant 1b. 

 

Afbeelding 3.12. Bovenaanzicht 

 

 
 

 

Tabel 3.9. Sterke en zwakke punten variant 2b 

sterke punten zwakke punten 

- beperkte investeringskosten op korte termijn  - doorvaarthoogte voor gemotoriseerd scheepvaart-

verkeer blijft ongewijzigd of zelfs slechter door be-

nodigde versterkingsmaatregelen 

- vrijliggend fietspad met optimale breedte (2500 mm) - aanzicht brug vanaf waterzijde wijzigt (negatief) 

- beperkte versterkingsmaatregelen benodigd aan 

huidige constructie 

- uitvoeringshinder tijdens bouw 

- de brug wordt niet voorzien van (as)lastbeperkingen -  

- verbreding past binnen openbare ruimte -  

 
Tabel 3.10. Constructieve kansen en risico’s variant 2b 

kansen risico’s 

- toepassing lichte bouwmaterialen (bv. composiet dek 

in plaats van houten dekplanken) om versterkings-

maatregelen te reduceren  

- de grootte van de versterkingsmaatregelen voor 

zwaar verkeer is onzeker als gevolg van de belas-

ting toename op het stalen val  

- aangenomen wapening in berekening ref [17] is na 

aanvullend onderzoek niet correct (mogelijk gunsti-

ger) met als gevolg een gunstiger effect op de beno-

digde versterkingsmaatregelen 

- aangenomen wapening in berekening ref [17] is na 

aanvullend onderzoek niet correct (mogelijk ongun-

stiger) met als gevolg een ongunstiger effect op de 

benodigde versterkingsmaatregelen 

- door het vrijliggend uitvoeren van het fietspad naast 

beide aanbruggen wordt de hoofddraagconstructie 

- aanpassingen benodigd aan de bovenbouw en de 

mechanische onderdelen als gevolg van gewijzigde 
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kansen risico’s 

ontlast (afdracht belastingen fietspad) met een gun-

stig effect op de benodigde versterkingsmaatregelen 

afmetingen val (zwaarder). 

 

De risico’s van de varianten worden in paragraaf 4.2.7. nogmaals benoemd, waarbij ook 
beheersmaatregelen benoemd worden. Tevens wordt aangegeven hoe omgegaan wordt 

met het financiële aspect van de risico’s. 
 

3.5.1. Constructieve uitwerking verbreding 
Aanbruggen 

- verwijderen huidig fietsdek tot randbalk; 
- vrijliggend prefab brugdek (SJP500 liggers met druklaag dik 80 mm) op steunpunten 

(prefab palen met sloof) voor het langzaam verkeer; 
- overspanning tussen steunpunten circa 13,50 m; 

- lengte 1x 16,00 m en 1x 19,00 m met een breedte 2,50 m; 
- ter plaatse van huidig tussensteunpunt bij hameistijl wordt het huidige betonwerk van 

het tussensteunpunt omhoog doorgetrokken en vormt de overgang tussen het nieuw 
aan te leggen brugdek voor het langzaamverkeer en verbreed stalen val. 

 
Stalen val 

- verwijderen van de huidige staalconstructie fietsdek; 
- dwarsdragers van het val inkorten tot aan buitenste langsligger; 

- rijdek fietspad op dwarsdragers en langsligger met een licht uitgevoerd rijdek en de 
dwarsdragers koppelen aan ingekorte dwarsdragers. 

 
3.5.2. Constructieve uitwerking versterkingsmaatregelen 

Aanbruggen  

- verwijderen huidig fietsdek (slopen overstek); 

- versterken randbalk: 

⋅ verwijderen beton + betonstaal bovenzijde over de hoogte tot tweede laag wape-
ning; 

⋅ aanbrengen nieuwe betonlaag op huidig randbalk met nieuwe wapening incl. ver-
hoging van de randbalk met 5 cm; 

- versterken dek: 

⋅ verwijderen asfalt; 

⋅ verwijderen beton + betonstaal bovenzijde over de hoogte van de extra overlaging; 

⋅ aanbrengen nieuwe betonlaag op huidig dek met nieuwe wapening incl. verhoging 
van het dek met 5 cm; 

⋅ eventueel aanbrengen dunne asfaltlaag op dek ter reductie van de belasting, maar 

ook om de extra verhoging te beperken. 
 

Afbeelding 3.13. Principe verbreding en versterkingsmaatregelen aanbruggen 
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Stalen val 

De versterkingsmaatregelen in het stalen val zijn: 
- extra flens (200x10 mm) onder de huidige INP400 profielen lassen (9 st.); 

- UNP140 op flens lassen (tevens om hoogteverschil met betondek te ondervangen); 
- vervangen verbinding dwarsdragers (koppelplaat en klinknagels) (4x). 

 
Afbeelding 3.14. Principe verbreding- en versterkingsmaatregelen stalen val 

 

 
 

 
3.5.3. Aandachtspunten variant 2b 

 

- de aannames uit referentie [17] dienen vooraf te worden geverifieerd om (met name de 
onderwapening) te controleren. De bovenwapening wordt in deze variant vervangen. 

De wapening in de onderzijde van de randbalk is de onzekere factor. Deze is waar-
schijnlijk maatgevend in toetsing; 

- het rijdek wordt 5 cm hoger. Dit heeft ook gevolgen voor de hoogte van het stalen val. 
Deze dient ook deze extra 5 cm te overbruggen, hiervoor is de UNP140 voorzien; 

- verzwaring van de totale constructie van het val heeft gevolgen voor de mechanische 
onderdelen van het bewegingswerk en voor de aanwezige ballast. Door de constructie 

weer in evenwicht te brengen (vergroting ballast) zullen de aanpassingen in de mecha-
nische onderdelen beperkt blijven; gevolgen voor de bovenbouw, draaipunten en be-

wegingswerk zijn in dit stadium niet onderzocht; 
- effecten van de verbreding op de stabiliteit van de brug in geopende stand (wind); 

- oplegging verbreed stalen val (al dan niet op de vrijliggende aanbruggen voor fietsver-
keer); 

- leuning rijbaan mogelijk uitvoeren als voertuigkerende leuning (klasse N1); 
- oplossing voor versterking rijdek variant 2a kan ook hier worden toegepast. 
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3.6. Variant 3 - compleet nieuwe brug 

 

Omschrijving: 

- slopen huidige brug; 

- realiseren nieuwe brug met gewenste doorvaarthoogte en breedtes rijbanen/fietspaden. 

 
Afbeelding 3.15. Nieuwe brug (indicatief) 

 

 
 

 
 

 
 

  

Tabel 3.11. Analyse variant 3 

sterke punten zwakke punten 

- verkeersveilige situatie voor alle verkeersdeelnemers - investeringskosten op korte termijn hoog 

- geen (as)lastbeperkingen  

- geen investeringskosten meer in huidige brug  

 
Een nieuwe beweegbare brug kan uitgevoerd worden in diverse brugvarianten. Boven-
staande schets geeft het principe van een ophaalbrug weer. Beweegbare bruggen komen 
voor in een grote verscheidenheid aan vormen.   
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Afbeelding 3.16. Typen beweegbare bruggen 

 

 
 

 
Voor een nieuw te bouwen beweegbare brug heeft elk van de brugtypen voor- en nadelen. 

Tegenwoordig zijn met name basculebruggen en ophaalbruggen gebruikelijk (of varianten 
op deze vormen). De locatie met afmetingen van de huidige brug leent zich het meest voor 

de keuze van een nieuwe ophaalbrug of basculebrug. 
 

3.6.1. Voor- en nadelen ophaalbrug en basculebrug in relatie tot beheer en onderhoud 

Bij de ophaalbrug zijn in vergelijking met een basculebrug een aantal extra draaipunten 

aanwezig: 
- draaipunten balans op hameistijl; 

- draaipunten hangstang aan balans; 
- draaipunten hangstang aan val. 

De hooggelegen draaipunten van de ophaalbrug zijn moeilijk bereikbaar voor onderhoud 
en inspectie.  

 
Door de aanwezigheid van een hameipoort met balans bij de ophaalbrug is het staalopper-

vlak aanzienlijk groter, waardoor meer onderhoud nodig is voor conserveringen. 
Het zicht van de brugwachter op het wegverkeer door middel van camera’s is bij de bascu-

lebrug beter door het ontbreken van obstakels. 
Het lekwater in de diep gelegen basculekelder dient door middel van een lenspomp te kun-

nen worden afgevoerd. 
De bewegingswerken kunnen bij beide brugtypen worden uitgevoerd in een elektro-

mechanisch bewegingwerk of een hydraulisch bewegingswerk. 
 

De verdere uitwerking van een nieuw aan te leggen brug valt buiten de scope van dit rap-
port. 
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4. AFWEGING 

 
4.1. Beoordeling 

 
De varianten worden beoordeeld op de onderstaande aspecten: 

- verkeersveiligheid: 

⋅ langzaam verkeer; 

⋅ gemotoriseerd verkeer; 
- recreatievaart, vergroting doorvaartprofiel; 
- (as)lastbeperkingen; 

- levensduur; 
- ruimtelijke inpasbaarheid; 

- onzekerheden bestaande constructie; 
- uitvoeringsrisico’s; 

- kosten. 
 

Het aspect duurzaamheid is niet als apart aspect meegenomen maar wordt indirect bij een 
aantal aspecten meegenomen (levensduur, kosten, onzekerheden bestaande constructie). 

 
Bij de beoordeling van de varianten is gewerkt met een scoretoekenning. Voor de realisa-

tiekosten is een inschatting gemaakt op basis van schetsen en hoeveelheden. Er zijn 
weegfactoren toegekend aan de verschillende aspecten. De weegfactoren zijn door de op-

drachtgever (gemeente Noordoostpolder) toegekend. 
 

Bij de score toekenning in de beoordelingsmatrix is de volgende schaal gehanteerd. 
- goed (++); 

- voldoende (+); 
- neutraal (0); 

- onvoldoende (-); 
- slecht (--). 

 

 
 
Om de varianten te kunnen vergelijken geeft de scoretoekenning de onderlinge verhouding 

weer. Omdat de huidige situatie als variant 0 is meegenomen kan dit als referentie kader 
worden gezien. 
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Tabel 4.1. Beoordelingsmatrix (leeg) 

nr aspect w
e
e
g

fa
c
to

r 

v
a
ri

a
n

t 
0
 -

 h
a
n

d
h

a
v
e

n
 h

u
id

ig
e

 s
it

u
a

ti
e

 

V
a
ri

a
n

t 
1
a

 -
 r

e
n

o
v
a
ti

e
 b

ru
g

 -
 m

e
t 

(a
s
)l

a
s
tb

e
p

e
rk

in
g

 (
m

in
im

a
le

 o
p

ti
e
) 

 V
a
ri

a
n

t 
1
b

 -
 r

e
n

o
v
a
ti

e
 b

ru
g

 -
 m

e
t 

(a
s
)l

a
s
tb

e
p

e
rk

in
g

 (
u

it
g

e
b

re
id

e
 o

p
ti

e
) 

 V
a
ri

a
n

t 
2
a

 -
 r

e
n

o
v
a
ti

e
 b

ru
g

 -
 g

e
e

n
 

(a
s
)l

a
s
tb

e
p

e
rk

in
g

 (
m

in
im

a
le

 o
p

ti
e
) 

 V
a
ri

a
n

t 
2
b

 -
 r

e
n

o
v
a
ti

e
 b

ru
g

 -
 g

e
e

n
 

(a
s
)l

a
s
tb

e
p

e
rk

in
g

 (
u

it
g

e
b

re
id

e
 o

p
ti

e
) 

 V
a
ri

a
n

t 
3
 -

 n
ie

u
w

b
o

u
w

 b
ru

g
  

1 verkeersveiligheid langzaam verkeer 90       

2 verkeersveiligheid gemotoriseerd verkeer 70       

3 vergroting doorvaartprofiel 40       

4 (as)lastbeperkingen 75       

5 levensduur  65       

6 ruimtelijke inpasbaarheid 40       

7 onzekerheden bestaande constructie 70       

8 inschatting uitvoeringsrisico’s 50       

9 kosten (totale investeringskosten lange ter-

mijn, incl. nieuwe brug na einde levensduur 

huidige brug) 

90       

 

Nadat een wegingsfactor (f) per aspect is benoemd kan op basis van bovenstaande beoor-
delingsmatrix de totaalscore per variant worden bepaald. Hierbij wordt voor de scoretoe-

kenning per onderdeel de volgende waarden aangehouden: 
- goed : 5f 

- voldoende : 4f 
- neutraal : 3f 

- onvoldoende : 2f 
- slecht : 1f 

 
Door per variant de som te nemen van wegingsfactor x beoordeling kan een totaalscore 

worden bepaald. In bijlage I is dit op basis van de in paragraaf 4.2 toegekende beoordeling 
per variant uitgewerkt.  

 
4.2. Toelichting beoordeling 

 
4.2.1. Verkeersveiligheid langzaam verkeer 

 
De huidige verkeersituatie met ter plaatse van de brug een te smalle doorgang (1,20 m) 

scoort ‘slecht’. De varianten 1a en 2a gaan uit van de minimale gewenste breedte (1,75 m) 
op het fietspad, waarbij het fietspad alsnog om de hameistijl heen loopt. Dit scoort ‘vol-

doende’. De varianten 1b en 2b gaan uit van een breedte van 2,50 m per fietspad in één 
rechte lijn langs de verkeersrijbanen. Het fietspad is fysiek gescheiden van het gemotori-

seerd verkeer, beide varianten scoren daarom ‘goed’. Variant 3 gaat uit van nieuwbouw 
waarbij de optimale situatie gerealiseerd kan worden. Ook deze variant scoort daarom 

‘goed’. 
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Tabel 4.2. Score verkeersveiligheid langzaamverkeer 

 breedte ligging score 

variant 0 te smal naast rijbaan met slinger om 

hameistijl 

slecht 

variant 1a minimaal vanuit ASVV naast rijbaan met slinger om 

hameistijl 

voldoende 

variant 1b gewenst vanuit ASVV in rechte lijn vrijliggend naast 

rijbaan 

goed 

variant 2a minimaal vanuit ASVV naast rijbaan met slinger om 

hameistijl 

voldoende 

variant 2b gewenst vanuit ASVV in rechte lijn vrijliggend naast 

rijbaan 

goed 

variant 3 gewenst vanuit ASVV rechte lijn naast rijbaan 

(eventueel met aangepast 

alignement i.v.m. vergroting 

doorvaart) 

goed 

 
4.2.2. Verkeersveiligheid gemotoriseerd verkeer 

 
Bij verkeersveiligheid van het snelverkeer wordt gekeken naar twee aspecten. Ten eerste 

hoe is het snelverkeer gescheiden van het langzaamverkeer. Hierbij scoort een fysiek ge-
scheiden fietspad goed (bv. vrijliggend fietspad of door toepassing van een hoge schamp-

kant). Een fietspad met niet fysiek gescheiden fietspad scoort minder. Daarnaast wordt ge-
keken naar eventuele aanpassingen aan het alignement van de rijbaan in horizontaal en 

verticaal vlak. 
 

Tabel 4.3. score verkeersveiligheid gemotoriseerd verkeer 

 fysieke scheiding 

snelverkeer met lang-

zaam verkeer 

aanpassing alignement rijbaan  score 

variant 0 nee nee voldoende 

variant 1a nee nee voldoende 

variant 1b ja nee goed 

variant 2a nee nee voldoende 

variant 2b ja nee goed 

variant 3 ja ja (ongunstig door verhoging 

door vergrote doorvaarthoogte) 

goed 

 
4.2.3. Aanpassing doorvaartprofiel Lemstervaart (breedte en hoogte) 

 

Enkel in de situatie van nieuwbouw (variant 3) zal dit geoptimaliseerd kunnen worden. Va-
riant 3 scoort ‘goed’. Bij de overige varianten wordt het doorvaartprofiel niet gewijzigd en 

scoren ‘neutraal’. 
 

Aanpassingen in het doorvaartprofiel van de aanbruggen is niet beschouwd. Voor de vari-
anten 1b, 2a en 2b wijzigt dit wel. 
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Tabel 4.4. Score aanpassing doorvaartprofiel 

 optimalisatie mogelijk van het doorvaartprofiel  score 

variant 0 nee  neutraal 

variant 1a nee  neutraal 

variant 1b nee  neutraal 

variant 2a nee  neutraal 

variant 2b nee  neutraal 

variant 3 ja  goed 

 
4.2.4. (As)lastbeperkingen 

 
In de huidige situatie voldoet de brug aan de eisen van afkeur, zonder aanpassingen is 

geen (as)lastbeperking van toepassing. Dit scoort ‘voldoende’.  
 

Voor de situaties 1a en 1b zijn om te voldoen aan de verbouweisen, het instellen van een 
(as)lastbeperking noodzakelijk. Voor situatie 1a is een lastbeperking van 30 ton en een as-

lastbeperking van 7,2 ton minimaal noodzakelijk. Voor het verkeer betreft dit ongeveer 3 % 
van het totaal aantal vrachtwagens dat over de brug rijdt (gebaseerd op de verdeling vol-

gens tabel A.3 uit de NEN 8701 en de verdeling van laag/middel/hoge belastingen (95 %,  
4 %, 1 %) op basis van de gemeten verkeersintensiteiten. Dit komt overeen met 3 % van 

4900+4500 x 12,5 % is 35 vrachtwagens per dag die de brug niet mogen passeren. 
 

Voor situatie 1b wordt de constructie ontlast door het verwijderen van het fietsdek. De last-
reductie op het dek is dan een lastbeperking van 40 ton en een aslastbeperking van 9 ton. 

Voor het verkeer betreft dit ongeveer 2 % van het totaal aantal vrachtwagens dat over de 
brug rijdt, dit komt overeen met 2 % van 4900+4500 x 12,5 % is 24 vrachtwagens per dag 

die de brug niet mogen passeren. 
 

Afbeelding 4.1. omleidingsroute 

 

 
 

©** Microsoft Corporation ©** NAVTEQ 
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Bij een in te stellen (as)lastbeperking is de meest wenselijke omleidingsroute voor het 

vrachtverkeer via de Gulden, Kuinderweg, Muntweg en Banterweg. Echter verwacht wordt 
dat een groot gedeelte van het vrachtverkeer dat om zou moeten rijden (lokaal bekend) via 

de Kamperweg, Amsterdamweg en de Nagelweg zal rijden. Eventuele andere mogelijkhe-
den worden nader in beschouwing genomen. Daarbij is handhaving van een 

(as)lastbeperking, en daarmee het borgen van de veiligheid gedurende de restlevensduur 
van de brug, een lastig punt. 

 
Afhankelijk van de variant zullen maximaal circa 35 vrachtwagens per dag de brug niet 

mogen passeren. De meest wenselijke omleidingsroute geeft weinig hinder voor de omge-
ving en de omrijdafstand is circa 8 km. 

 
Tabel 4.5. Score (as)lastbeperking 

 restlevensduur huidige 

brug 

aantal om te rijden vrachtwa-

gens per dag 

score 

variant 0 nee - voldoende 

variant 1a ja 35 slecht 

variant 1b ja 24 slecht 

variant 2a nee - voldoende 

variant 2b nee - voldoende 

variant 3 nee - goed 

 

Variant 1a scoort daarom ‘slecht’ en variant 1b ‘onvoldoende’. In de situatie van 2a en 2b 
wordt de constructie aangepast zodat deze voldoet aan de eisen van verbouw waardoor 

geen instelling van een (as)lastbeperking nodig is. Er blijft (wegens technische onzekerhe-
den) een risico aanwezig dat alsnog een (as)lastbeperking ingesteld moet worden. Beide 

varianten scoren ‘voldoende’. De nieuwbouw variant scoort ‘goed’. 
 

4.2.5. Levensduur 

 

De beschouwing van de levensduur is lastig te beoordelen. De huidige brug moet in alle 
gevallen binnen nu en de komende 15 á 30 jaar vervangen worden. Dus na 30 jaar staat er 

in ieder geval een nieuwe brug met een minimale levensduur van 50 jaar (standaard eis 
Eurocode, voor gevolgklasse CC2). Voor de nieuw te ontwerpen brug wordt echter een 

standaard levensduur van 100 jaar aangehouden. 
 

Als referentie voor het bepalen van de levensduur van een variant worden de volgende uit-
gangspunten gehanteerd: 

- de normen en richtlijnen voor bestaande en nieuwe kunstwerken; 
- de resultaten van uitgevoerde herberekeningen van de bestaande brugdekken van de 

Marknesserbrug; 
- de resultaten van de uitgevoerde inspecties van de bestaande brug. 

 
De restlevensduur wordt beoordeeld over de te beschouwen periode van 100 jaar.  
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Tabel 4.6. Score restlevensduur 

 restlevensduur hui-

dige brug 

ontwerplevensduur 

nieuwe brug 

restlevensduur 

nieuwe brug na 100 

jaar 

score 

variant 0 15 jaar 100 jaar 15 jaar voldoende 

variant 1a 20 jaar 100 jaar 20 jaar voldoende 

variant 1b 20 jaar 100 jaar 20 jaar voldoende 

variant 2a 30 jaar 100 jaar 30 jaar goed 

variant 2b 30 jaar 100 jaar 30 jaar goed 

variant 3 0 jaar 100 jaar 0 jaar neutraal 

 
NB: renovatie van de verbinding in de dwarsdragers is in elke variant met een gewenste 

restlevensduur groter dan 15 jaar noodzakelijk. Deze versterkingsmaatregel kan echter di-
rect bij het groot onderhoud worden meegenomen en zal de totale kosten van het groot 

onderhoud niet significant verhogen. 
 

4.2.6. Ruimtelijke inpasbaarheid 

 

De varianten worden beoordeeld op de mogelijke inpasbaarheid van de constructie binnen 
de huidige openbare ruimte maar ook naar de inpasbaarheid op het vlak van esthetica. 

Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar wat de gevolgen zijn voor het aanzicht van 
de brug. Hoe meer dit wijzigt hoe slechter de variant scoort.  

 
Tabel 4.7. Score ruimtelijke inpasbaarheid 

 visuele wijzigingen 

in aanzicht brug 

benodigde nieuwe 

ruimte 

 score 

variant 0 geen geen  goed 

variant 1a weinig beperkt  voldoende 

variant 1b veel beperkt  voldoende 

variant 2a veel beperkt  neutraal 

variant 2b veel beperkt  voldoende 

variant 3 n.v.t. door het (eventueel) 

vergroten van de 

doorvaart er aanpas-

singen aan openbare 

ruimte voor en na de 

brug benodigd zijn 

 goed 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat met behulp van diverse maatregelen die relatief weinig hoeven 
te kosten een nieuw gewenst aanzicht van de brug gerealiseerd kan worden. Dit is ver-

werkt in de beoordeling van de varianten 1a, 1b, 2a en 2b. Variant 2a scoort het laagst om-
dat, gezien de constructieve aanpassingen aan de onderzijde van de brug, het toch een re-

latief lastige opgaaf blijft om dit mooi in te passen. Variant 3 scoort goed omdat er, ondanks 
de opmerking bij benodigde nieuwe ruimte, er een geheel nieuw wenselijke inpassing mo-

gelijk is. 
 

4.2.7. Onzekerheden bestaande constructie  

 

In de herberekening van de aanbrug zijn nog een aantal aspecten aangegeven die nader 
onderzocht dienen te worden. Dit betrof met name controle van wapening in de randbalk. 

De aannamen die gedaan zijn moeten worden geverifieerd in de vervolgfase voor de vari-
anten 0, 1a/b en 2a/b. Afhankelijk van de resultaten kan dit gunstig zijn of ongunstig.  
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Voor variant 0 kan dit tot gevolg hebben dat er in plaats van geen (as)lastbeperking wel 
een (as)lastbeperking ingesteld moet worden. In de situatie variant 1a en 1b kan een on-

gunstig resultaat (minder wapening als aangenomen) gevolgen hebben voor de in te stellen 
(as)lastbeperking. Bij de varianten 2a en 2b kan door de voor te stellen versterkingsmaat-

regelen bijgestuurd worden. 
 

Variant 0 scoort ‘neutraal’ op dit aspect. De varianten 1a/b scoren ‘slecht’ op dit aspect 
(minste aansturing op risico’s mogelijk met mogelijk grotere (as)lastbeperkingen als ge-

volg). De varianten 2a/b scoren ‘voldoende’ op dit aspect (aansturing op risico’s mogelijk 
door grotere versterkingsmaatregelen toe te passen).  

 
Tabel 4.8. Score onzekerheden bestaande constructie 

 onzekerheden bestaande 

constructie 

beheersmaatregel score 

variant 0 - wapening randbalk - alsnog in stellen (as)lastbeperking neutraal 

variant 1a - wapening randbalk onvol-

doende 

- in stellen grotere (as)lastbeperking als ver-

wacht 

onvoldoende 

 - sterkte bovenbouw onvol-

doende 

- versterken bovenbouw en ballast  

 - capaciteit bewegingswerk 

onvoldoende 

- vervangen mechanische onderdelen of verlich-

ten dekconstructie 

 

variant 1b - wapening randbalk onvol-

doende 

- in stellen grotere (as)lastbeperking als ver-

wacht 

onvoldoende 

 - sterkte bovenbouw onvol-

doende door verzwaren val 

- versterken bovenbouw en ballast  

 - capaciteit bewegingswerk 

onvoldoende door verzwa-

ren val 

- vervangen mechanische onderdelen of verlich-

ten dekconstructie 

 

variant 2a - wapening randbalk onvol-

doende 

- versterkingsmaatregelen uitbreiden / alsnog in 

stellen van een aslastbeperking 

neutraal 

 - sterkte bovenbouw onvol-

doende door verzwaren val 

- versterken bovenbouw en ballast / verlichten 

dekconstructie 

 

 - capaciteit bewegingswerk 

onvoldoende door verzwa-

ren val 

- vervangen mechanische onderdelen / verlich-

ten dekconstructie 

 

variant 2b - wapening randbalk onvol-

doende 

- versterkingsmaatregelen uitbreiden / alsnog in 

stellen van een aslastbeperking 

neutraal 

 - sterkte bovenbouw onvol-

doende door verzwaren val  

- versterken bovenbouw en ballast / verlichten 

dekconstructie  

 

 - capaciteit bewegingswerk 

onvoldoende 

- vervangen mechanische onderdelen / verlich-

ten dekconstructie 

 

variant 3 - n.v.t. - n.v.t. goed 

 

De genoemde beheersmaatregelen op de risico’s uit tabel 4.8 zijn in deze fase niet afge-
prijsd maar worden verwerkt door een verhoging toe te passen op de post “niet benoemde 

objectrisico bouwkosten”. Normaal voor een voorontwerpraming is deze waarde 10 %. 
Voor variant 1a en 1b is dit percentage verhoogd naar 15 %. Voor variant 2a en 2b is dit 

percentage verhoogd naar 20 %. 
 

NB: de aangenomen wapening in de randbalk kan naast enkel negatief ook een positief ef-
fect hebben en leiden tot lagere lastbeperkingen. 
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4.2.8. Risico’s in uitvoering 

 
Risico’s in uitvoering zijn vooral van toepassing in de varianten waarbij de huidige construc-

tie wordt aangepast. Het verwijderen van het fietsdek, het ondersteunen of versterken van 
het dek levert bepaalde risico’s op. Deze risico’s dienen vooraf duidelijk te worden onder-

kend en beheersmaatregelen zijn dan nodig. Voor nu scoren de varianten waarbij aanpas-
singen aan het dek worden gerealiseerd minder dan de varianten waar dit niet van toepas-

sing is. 
 

Tabel 4.9. Score risico’s in uitvoering 

 uitvoeringsrisico’s  score 

variant 0 nee  goed 

variant 1a beperkt  voldoende 

variant 1b ja  onvoldoende 

variant 2a ja  onvoldoende 

variant 2b ja  onvoldoende 

variant 3 nee  goed 

 

Bovenstaande risico’s zijn inschattingen op basis van de kennis die nu beschikbaar is. Na-
dere kennis over de risicovolle onderdelen in benodigd om de onzekerheden weg te ne-

men. De risicovolle onderdelen zijn per variant benoemd. 
 

4.2.9. Kosten 

 

De globale realisatiekosten van de beschreven varianten zijn geraamd op basis van schet-
sen en hoeveelheden, waarbij de hoofdposten van constructiedelen zijn beschouwt (prijs-

peil 1 oktober 2013). Uitgangspunt is een gecombineerde uitvoering van wegreconstructie 
en brug. In de kostenramingen zijn alleen de realisatiekosten van de brug (inclusief aan-

landingen met taluds) opgenomen.  
 

De kosten worden bepaald over een periode van 100 jaar. Hierbij wordt dus niet enkel naar 
de korte termijn gekeken maar ook naar de lange termijn. De volgende aspecten worden 

(indien van toepassing voor de desbetreffende variant) meegenomen:  
- groot onderhoud huidige brug; 

- beheer en onderhoud bestaande brug; 
- kosten verbreding huidige brug; 

- kosten versterkingsmaatregelen bestaande brug; 
- kosten aanleg nieuwe brug in 2015; 

- kosten aanleg nieuwe brug in 2035; 
- uitstellen investeringskosten door brug later te realiseren (middels discontovoet); 

- beheer en onderhoud nieuwe brug. 
 
Toelichting kosten grootonderhoud 

In de inspectierapporten van AHA adviseurs (ref. 9.028.RA.02.AH, d.d. 4 september 2009) 

en Heida-Kause (ref. 015-003-r03 Marknesserbrug, d.d. 18 juni 2010) wordt een beschrij-
ving gegeven van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden met een schatting van de 

herstelkosten (groot onderhoud) voor de huidige brug. De kosten voor het herstel van de 
conserveringen zijn in beide rapporten opgenomen. 

Naar aanleiding van de geconstateerde toestand wordt het volgende in de inspectierappor-
ten geadviseerd: 

Elektrische installatie: 
- noodstop aanbrengen ter plaatse van het bewegingswerk; 

- metalen delen voorzien van aarding; 
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- verlichtingsinstallatie herstellen c.q. uitbreiden; 

- bekabeling beter vastzetten. 
Val: 

- houten rijdek vervangen; 
- leuningen vervangen; 

- afstelling oplegging corrigeren; 
- draaipunten renoveren; 

- het val opnieuw conserveren. 
Bovenbouw: 

- gehele bovenbouw opnieuw conserveren; 
- draaipunten balans en hangstangen renoveren. 

Bewegingswerk: 
- gehele bewegingswerk renoveren. 

Algemeen: 
- de toegang naar het bewegingswerk aan de zijde van het fietspad wijzigen, (informa-

tiebord verplaatsen); 
- trap naar elektroruimte vervangen en leuning aanbrengen op bordes voor; 

- elektroruimte; 
- het herstellen van diverse betonschades. 

 
De totale kosten hiervoor zijn 2010 geraamd op ca. EUR 465.000,--. De kostenraming is 

excl.: overhead, engineering, toezicht, onvoorzien, winst/verlies, reis-/verblijfskosten en 
volgens prijspeil 2010. 

Inclusief de bijkomende kosten en met prijspeil 2013 worden de kosten voor groot onder-
houd voor de bestaande brug door Witteveen+Bos geraamd op ca. EUR 700.000,--. De 

gehanteerde percentages voor het bepalen van de totaalkosten voor het groot onderhoud 
zijn afwijkend van de percentages van de andere kostenramingen. De posten ‘nader te de-

tailleren bouwkosten’ en ‘niet benoemde objectrisico bouwkosten’, zijn in de kostenraming 
niet meegenomen, omdat het in hoofdzaak om het vervangen van bestaande onderdelen 

en het opnieuw conserveren van de brug gaat. In verband met de vervanging van bestaan-
de onderdelen is gerekend met een lager percentage van 5 % voor engineeringkosten ad-

viesbureau en opdrachtgever. In onderstaande tabel 4.10 is een specificatie van de globale 
kostenraming met bijkomende kosten voor groot onderhoud aan de bestaande brug opge-

nomen. 
 

Tabel 4.10. opbouw raming groot onderhoud 

onderbouwing opgenomen bedrag raming groot onderhoud     

directe kosten raming 2010 EUR 465.000,-- 

prijspeil 2011 3 % van EUR 465.000,-- = EUR 13.950,-- 

EUR 478.950,-- 

prijspeil 2012 3 % van EUR 478.950,-- = EUR 14.369,-- 

EUR 493.319,-- 

prijspeil 2013 3 % van EUR 493.319,--  = EUR 14.800,-- 

directe kosten EUR 508.118,-- 

nader te detailleren bouwkosten 0 % van  EUR 508.118,--  = EUR  - 

directe bouwkosten         EUR 508.118,-- 

eenmalige kosten 2 % van EUR 508.118,-- = EUR 10.162,-- 

algemene bouwplaatskosten 2 % van EUR 508.118,-- = EUR 10.162,-- 

uitvoeringskosten 8 % van EUR 508.118,-- = EUR 40.649,-- 

algemene kosten 8 % van EUR 508.118,-- = EUR 40.649,-- 

winst en/of risico 5 % van EUR 508.118,-- = EUR 25.406,-- 

voorziene bouwkosten         € 635.148,-- 
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onderbouwing opgenomen bedrag raming groot onderhoud     

niet benoemde objectrisico bouwkosten 0 % van  EUR 635.148,-- = EUR - 

bouwkosten         EUR 635.148,--  

engineeringkosten adviesbureaus 5 % van EUR 635.148,-- = EUR 31.757,-- 

engineeringkosten opdrachtgever 5 % van EUR 635.148,--  = EUR 31.757,--  

totale investeringskosten         EUR 698.662,-- 

 

Hieruit volgen de kosten zoals weergegeven in onderstaande tabel waarin ook duidelijk 
wordt wanneer welke kosten verwacht kunnen worden. 

 
Tabel 4.11. Uitgaven uitgezet loop der jaren 

variant uitgave 2015 2030 2035 2045 2015-2115 

variant 0 GO EUR 700.000,--    RO 

 NB - EUR 3.850,--    

variant 1a GO EUR 700.000,--    RO 

 VB EUR 181.000,--     

 NB -  EUR 3.850,--   

variant 1b GO EUR 700.000,--    RO 

 VB EUR 411.000,--     

 NB -  EUR 3.850,--   

variant 2a GO EUR 700.000,--    RO 

 VB/VS EUR 282.000,--     

 NB -   EUR 3.850,--  

variant 2b GO EUR 700.000,--    RO 

 VB/VS EUR 559.000,--     

 NB -   EUR 3.850,--  

variant 3 NB EUR 3.850,--    RO 

GO: groot onderhoud , VB: kosten verbreding dek , VB+VS: kosten verbreiding en versterking dek , NB: nieuwbouw 

brug, RO: regulier onderhoud 

 

Bij de beoordeling van de kosten wordt rekening gehouden met het uitstellen van de inves-
tering (afhankelijk van de variant). Dit houdt in dat voor een uitgave in de toekomst er op dit 

moment een lager bedrag gereserveerd hoeft te worden. Hierbij wordt gewerkt met een 
discontovoet van 2,5 % en 5,5 %.  

 

Disconteren / Discontovoet 

Kosten en baten van een project vallen zelden precies gelijk in de tijd. Om de kosten en de baten goed te kunnen 

vergelijken worden de verwachte kosten en baten in een MKBA teruggerekend naar het moment dat een project start 

(het zogenaamde basisjaar). Het terugrekenen van toekomstige kosten en baten naar het basisjaar wordt ook wel 

disconteren genoemd.  

Gedachte achter het terugvertalen is dat mensen een voorkeur hebben voor een euro vandaag boven een euro vol-

gend jaar of in de verre toekomst. Een euro kan immers op de bank worden gezet en is dan volgend jaar uitgegroeid 

tot een euro plus rente.  

De euro's in de toekomst rekent men in de MKBA terug met een vast percentage per jaar. Een ander woord voor dit 

percentage is de discontovoet. ‘Netto Contante waarde’ is een ander woord voor de waarde van (toekomstige) kos-

ten en baten van het project in het basisjaar.  

 

bron : http://www.mkba-informatie.nl/mkba-basics/abc-van-de-mkba/disconteren-discontovoet/ 

 

Verklaring en toelichting discontovoet 

Stel: Een activiteit kost nu EUR 100,--. Bij variant X is het realiseren van deze activiteit nodig in jaar 1 en bij variant Y 

in jaar 10. Voor variant X moet dan EUR 100,-- gereserveerd worden voor het realiseren van de activiteit. Voor vari-
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ant Y hoeft minder gereserveerd te worden, omdat dit tegen rente kan worden uitgezet, waardoor toch na 10 jaar 

EUR 100,-- beschikbaar is. Die rente is de discontovoet. 2,5 % en 5,5 % zijn waarden waar gebruikelijk mee wordt 

berekend. Een investering kan dus beter worden uitgesteld dan het nu realiseren van dezelfde investering. 

 
In bijlage II is een overzicht gegeven van de kosten per variant waarbij de beheer- en on-

derhoudskosten van de brug nader zijn gespecificeerd. De realisatiekosten voor de ver-
sterkingsmaatregelen en de verbredingsmaatregelen en de realisatiekosten nieuwbouw-

brug van de varianten 1a, 1b, 2a, 2b en 3 zijn opgenomen in bijlage III. Aan de hand van 
een kostenanalyse is vervolgens bepaald welke reservering nu gemaakt moet worden om 

de variant 100 jaar in stand te houden, zoals weergegeven is middels de netto contante 
waarde in onderstaande tabel. De gemiddelde waarde tussen 2,5 % en 5,5 % is aange-

houden. Het meenemen van de discontovoet wordt gedaan om het aspect tijd te mee te 
wegen in een variantenstudie. Of er daadwerkelijk geld reserveert wordt is aan de inves-

teerder! 
 

Tabel 4.12. Score kosten 

 

kosten 
netto contante 

waarde bij 2,5 % 

netto contante 

waarde bij 5,5 % 

 

netto contante 

waarde gem. 

percentage 

t.o.v. max. 

 

score 

variant 0 EUR 9.048.000,-- EUR 4.960.000,-- EUR 3.226.000,-- EUR 4.093.000,-- 81 % voldoende 

variant 1a EUR 9.205.000,-- EUR 4.776.000,-- EUR 2.956.000,-- EUR 3.866.000,-- 76 % voldoende 

variant 1b EUR 9.459.000,-- EUR 5.026.000,-- EUR 3.200.000,-- EUR 4.113.000,-- 81 % voldoende 

variant 2a EUR 9.291.000,-- EUR 4.436.000,-- EUR 2.554.000,-- EUR 3.495.000,-- 69 % goed 

variant 2b EUR 9.610.000,-- EUR 4.744.000,-- EUR 2.852.000,-- EUR 3.798.000,-- 75 % goed 

variant 3 EUR 8.629.000,-- EUR 5.524.000,-- EUR 4.638.000,-- EUR 5.081.000,-- 100 % slecht 

 
De beoordeling is als volgt, de laagste waarde scoort “goed” en de hoogste waarde scoort 

“slecht”. De tussen gelegen waarden worden rechtlijnig geïnterpoleerd. 
 

Tabel 4.13. bepaling score toekenning 

percentage van tot score toekenning 

69 % - 75 % goed 

75 % - 81 % voldoende 

81 % - 88 % neutraal 

88 % - 94 % onvoldoende 

94 % - 100 % slecht 

 

4.3. Beoordelingsmatrix 

 

Op basis van bovenstaande beoordelingen is de matrix ingevuld. 
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Tabel 4.14. Beoordelingsmatrix  
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1 verkeersveiligheid langzaam verkeer 90 -- + ++ + ++ ++ 

2 verkeersveiligheid gemotoriseerd verkeer 70 + + ++ + ++ ++ 

3 vergroting doorvaartprofiel 40 o o o o o ++ 

4 (as)lastbeperkingen 75 + -- -- + + ++ 

5 levensduur  65 + + + ++ ++ o 

6 ruimtelijke inpasbaarheid 40 ++ + + o + ++ 

7 onzekerheden bestaande constructie 70 o - - o o ++ 

8 inschatting uitvoeringsrisico’s 50 ++ + - - - ++ 

9 

kosten (totale investeringskosten lange ter-

mijn, incl. nieuwe brug na einde levensduur 

huidige brug) 

90 + + + ++ ++ -- 

 
De scores van de varianten zijn dan als volgt (bij een maximaal te halen score van 100 %): 

- variant 0 70,2 % 
- variant 1a 66,3 % 

- variant 1b 68,3 % 
- variant 2a 76,8 % 

- variant 2b 83,6 % 
- variant 3 83,4 % 

 
Variant 2b en variant 3 scoren het best. 

 
4.4. Planprocedures en vergunningen 

 
De benodigde planprocedures en vergunningen en de gevolgen voor de doorlooptijd voor 

de varianten 1, 2 en 3 zijn beschreven en opgenomen in bijlage IV. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
5.1. Conclusie 

 
Om tot een wenselijke oplossing te komen voor de Marknesserbrug zijn verschillende vari-

anten globaal onderzocht. Hierbij hebben de eerder uitgevoerde herberekeningen meege-
dragen in de beoordeling van constructieve mogelijkheden van de varianten.  

 
Met behulp van de uitgevoerde variantenstudie voor de Marknesserbrug kan geconclu-

deerd worden dat op basis van de gestelde beoordelingsaspecten en bijbehorende weeg-
factoren een tweetal varianten de voorkeur genieten. Het betreft de variant nieuwbouw 

brug (variant 3) en de variant verbouw met versterkingsmaatregelen (variant 2b). Qua sco-
re liggen deze twee varianten zeer dicht bij elkaar zodat er geen sprake is van één voor-

keursvariant. 
 

In de verbouw varianten (variant 2b) wordt de huidige levensduur van de brug opgewaar-
deerd naar een restlevensduur van 30 jaar. Daarnaast wordt door verbreding en verster-

king van de brug voldaan aan de wensen van de opdrachtgever om een zo wenselijk mo-
gelijke verkeerssituatie te realiseren. Qua investeringskosten op korte termijn scoort deze 

variant goed door het uitstellen van de bouw van een nieuwe brug. Het risico van deze va-
rianten ligt in de technische haalbaarheid van de oplossingen. Op basis van de nu aanwe-

zige kennis is een voorstel opgezet dat realistisch geacht wordt. Voor de aanwezige tech-
nische risico’s is in de kostenramingen rekening gehouden door een post onvoorzien van 

20 % van de bouwkosten. (deze is standaard 10 %, voor de renovatie varianten 2a/b is dit 
percentage verhoogd naar 20 %). 

 
In variant 3 kunnen de meeste wensen van de opdrachtgever worden verwerkt. Een brug 

die voldoet aan een verkeersveilige situatie voor zowel gemotoriseerd als voor langzaam 
verkeer. Daarnaast kan de doorvaarthoogte worden vergroot wat het totaal aantal brug-

openingen van de brug zal reduceren (met als nadeel dat er hoogteverschil van circa 1,00 
m overbrugd moet worden door het langzaam verkeer).  

 
5.2. Aanbevelingen 

 
Voordat verder gegaan wordt met het uitwerken van één der varianten (of meerdere) zullen 

de uitkomsten van deze variantenstudie gebruikt worden om een besluit te nemen over de 
Marknesserbrug. Afhankelijk van dit besluit wordt het volgende aanbevolen: 

- opstellen programma van eisen aan de gewenste oplossing; 
- uitwerken gekozen variant(en). 

 
5.2.1. Uitwerken versterkingsvariant 

 
Op basis van bovenstaande conclusies wordt geadviseerd om de technische mogelijkhe-

den van de varianten 2b nader te onderzoeken. Bij deze nadere detaillering dienen vooral 
de risico’s te worden onderzocht en uitgewerkt. Dit dient zich dan te richten op zowel de 

bovenbouw, bewegingswerken en de fundatie van de brug. Hiervoor is het nodig dat rand-
voorwaarden zoals de gewenste breedte van het fietspad, maar ook de esthetische invul-

ling van eventuele versterkingsmaatregelen worden meegenomen. Aanvullend onderzoek 
naar de wapeningsconfiguratie in het dek is dan ook van belang.  
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5.2.2. Uitwerken nieuwbouwvariant 

 
Bij het nader uitwerken van een nieuwbouw variant zal door middel van het programma van 

eisen een voorontwerp opgesteld kunnen worden.  
 
Opmerkingen 

De uitwerking van de varianten 1 en 2 in twee subvarianten (minimale en optimale verbre-

ding) is meegenomen om de opdrachtgever te laten zien welke mogelijkheden er zijn voor 
de verbreding van de brug. Binnen de oplossingsrichtingen kunnen ook combinaties van 

verbredingsmaatregelen worden uitgewerkt (uit 2a/2b). In deze fase is dat verder niet uit-
gewerkt en kan meegenomen worden bij het nader uitwerken van de aanbevelingen waarin 

de randvoorwaarden voor de verbreding van het fietspad duidelijk opgelegd worden door 
de opdrachtgever. 
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BIJLAGE I BEOORDELINGSMATRIX 
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Werk Variantenstudie Marknersserbrug

Werk no. NOP25-1 Naam

Onderdeel Beoordelingsmatrix Datum
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1 verkeersveiligheid langzaam verkeer 90 -- + ++ + ++ ++ 90 360 450 360 450 450 450

2 verkeersveiligheid gemotoriseerd verkeer 70 + + ++ + ++ ++ 280 280 350 280 350 350 350

3 vergroting doorvaartprofiel 40 0 0 0 0 0 ++ 120 120 120 120 120 200 200

4 verkeersbeperkingen 75 + -- -- + + ++ 300 75 75 300 300 375 375

ing. J.L. boer

02-okt-13

beoordeling score

5 levensduur 65 + + + ++ ++ 0 260 260 260 325 325 195 325

6 ruimtelijke inpasbaarheid 40 ++ + + 0 + ++ 200 160 160 120 160 200 200

7 onzekerheden bestaande constructie 70 0 - - 0 0 ++ 210 140 140 210 210 350 350

8 inschatting uitvoeringsrisico’s 50 ++ + - - - ++ 250 200 100 100 100 250 250

10 investeringskosten (100 jaar) 90 + + + ++ ++ -- 360 360 360 450 450 90 450

Totaal 2070 1955 2015 2265 2465 2460 2950

70,2% 66,3% 68,3% 76,8% 83,6% 83,4% 100%

Voorkeursvarianten : Variant 2b met een score van 83,6%     van de maximale 100%

Variant 3 met een score van 83,4%     van de maximale 100%
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BIJLAGE II KOSTENRAMINGEN 
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1.1. Doel van dit rapport 
Het doel van de onderhoudsplan is inzicht te geven in de uit te voeren onderhoudsmaatre-
gelen en -kosten van de varianten van de Marknesserbrug. Het onderhoudsplan is opge-
steld over een periode van 100 jaar. 

1.2. Projectbeschrijving 
Voor een beschrijving van het project en de varianten wordt verwezen naar het hoofdstuk 3 
van het document “Marknesserbrug Variantenstudie”, Witteveen+Bos, 2013. 

1.3. Randvoorwaarden 
Relevant voor het opstellen van een onderhoudsplan zijn de volgende punten: 
- de normale onderhoudswerkzaamheden worden over een periode van 100 jaar be-

schreven; 
- activiteiten inzake incidentmanagement en calamiteiten worden buiten beschouwing ge-

laten. 

Het uitgangspunt voor de te stellen randvoorwaarden is in de volgende definitie samenge-
vat: de onderdelen dienen in die conditie te worden gehouden, die voor het vervullen van 

haar functies noodzakelijk worden geacht. Dit komt overeen met het beleidsprofiel R con-
form het handboek wegbeheer van CROW. Het beleidsprofiel R kenmerkt zich door het 

volgende: 
- kans op ongevallen klein; 
- bereikbaarheid niet in het geding (d.w.z. congestie is klein); 
- redelijk verzorgde uitstraling; 
- belasting op milieu conform wettelijke eisen. 
Beheermaatregelen, zoals maaiwerkzaamheden, veegwerkzaamheden en bediening etc., 

worden niet beschouwd. 
 

Dit document legt geen verplichting op om de onderhoudsmaatregelen op de beschreven 
manier uit te voeren. De getallen zijn gebaseerd op kostenkentallen. De daadwerkelijke 

onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd op basis van de bij inspecties vastgestelde de-
gradatie. 

 
Voor het opstellen van dit onderhoudsplan is er vanuit gegaan dat de kwaliteit van het op-

geleverde werk conform de normen zal zijn. Voor het bepalen van de onderhoudsactivitei-
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ten zijn daarom alleen de externe factoren die inwerken op de conditie van de elementen 

en materialen in beschouwing genomen. Calamiteiten, in de zin van bijvoorbeeld het aan-
rijden van verkeersborden, zijn buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de onder-

houdskosten. Ook extra onderhoud ten gevolge van door derden uitgevoerde werkzaam-
heden zijn buiten beschouwing gelaten; immers dit behoort niet tot het “normaal te ver-

wachten” onderhoud. 

1.4. Werkwijze en leeswijzer 
In de volgende twee hoofdstukken worden de gehanteerde uitgangspunten ten behoeve 
van het opstellen van het onderhoudsplan gegeven. Om de onderhoudsmaatregelen van 
de varianten te kunnen bepalen worden de volgende stappen doorlopen. 
- stap 1: onderverdeling van het project in elementen (decompositie); 
- stap 2: vaststellen opbouw elementen met materialen en hoeveelheden; 
- stap 3: vaststellen van onderhoudsregels welke zijn opgebouwd uit de onder

 houdsactie, een verwachte onderhoudstermijn, de kosten per eenheid per 
 termijn en een omschrijving van het onderhoud; 

- stap 4:  berekening onderhoudskosten over 100 jaar. 
- stap 5: berekening gekapitaliseerde onderhoudskosten. 
De resultaten per variant van bovenstaande werkwijze is weergegeven in de bijlage. 

1.5. Onderhoudskosten 
In de bijlage zijn de onderhoudskosten per variant gekapitaliseerd weergegeven. Voor de 
bepaling van de gekapitaliseerde kosten is per element gebruik gemaakt van de volgende 
gegevens: 
- de onderhoudskosten per eenheid en per termijn; 
- de verwachte onderhoudstermijn; 
- de hoeveelheden; 
- een disconto percentage van 2,5% en 5,5% 

 
In de volgende tabel zijn de gekapitaliseerde onderhoudskosten per deelobject weergege-

ven. De kosten zijn inclusief de kosten voor verkeersmaatregelen, uitvoering, algemene 
kosten, winst en risico en VAT-kosten (voorbereiding, administratie, toezicht) en exclusief 

BTW, prijspeil 2013. 
 
Tabel 1. Onderhoudskosten 

Variant Kosten Netto contante waarde bij 2,5% Netto contante waarde bij 5,5 % 

Renovatie, variant 0   €    9.047.203,00   €       4.958.525,83   €  3.225.741,08  

Renovatie, variant 1a   €    9.204.321,00   €       4.775.140,18   €  2.955.046,03  

Renovatie, variant 1b   €    9.458.525,00   €       5.024.483,18   €  3.199.856,75  

Renovatie, variant 2a   €    9.290.596,00   €       4.435.250,53   €  2.552.042,45  

Renovatie, variant 2b   €    9.609.360,00   €       4.742.904,65   €  2.850.600,42  

Nieuwbouw, variant 3   €    8.628.600,00   €       5.522.533,80   €  4.637.326,95  

 

De verschillende varianten hebben een verschillende levensduur. Derhalve komt er in de 
periode van 100 jaar een moment dat vervanging van de brug dient plaats te vinden. De 

volgende levensduren zijn gehanteerd: 
- Variant 0 is de huidige brug met een restlevensduur van 15 jaar; 
- Variant 1a/b met versterkingsmaatregelen en verkeersbeperking: restlevensduur 20 

jaar; 
- Variant 2a/b met versterkingsmaatregelen en zonder verkeersbeperking: restlevens-

duur 30 jaar; 
- Variant 3 nieuwe ophaalbrug: ontwerplevensduur 100 jaar. 
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Voor variant 0, 1a/b en 2/a/b is bij einde levensduur een vervanging opgenomen. Hiervoor 

is de kostenraming van variant 3 gebruikt (vervanging van de huidige brug door een geheel 
nieuwe constructie). Bij variant 3 is geen vervanging opgenomen, aangezien deze variant 

een levensduur kent van 100 jaar. 
 

Variant 2a is met betrekking tot kosten de meest gunstige variant. 
 

 



Onderhoudsplan Disconto percentage: 2,5% 5,5%

Begin jaar: 1

deelobject elementen materiaal omschrijving maatregelen hoeveelheid eenheid prijs/eenheid interval kosten/actie kosten 100 jr NCW 100 jr NCW 100 jr

Renovatie, variant 0

geheel object diversen renovatie 1,0 post 700.000,00€     eenmalig jaar 1 700.000,00€     700.000,00€              700.000,00€              700.000,00€              

diversen vervanging bij einde LD huidige brug 1,0 post 3.850.000,00€  eenmalig jaar 15 3.850.000,00€  3.850.000,00€           2.724.749,70€           1.819.392,06€           

onderhoudskosten 1,0 post 1,00€                1,0 1,00€                3.980.090,00€           1.100.355,05€           350.262,15€              

Betonwerken onderbouw -€                           -€                           -€                           

landhoofden beton repareren betonschade 65,0 m² 20,00€              25,0 1.300,00€         -€                           -€                           -€                           

rivierpijlers beton repareren betonschade 100,0 m² 20,00€              25,0 2.000,00€         -€                           -€                           -€                           

stootplaten beton ophalen stootplaten 24,0 stk 1.000,00€         40,0 24.000,00€       -€                           -€                           -€                           

Betonwerken bovenbouw -€                           -€                           -€                           

brugdek (onderzijde) beton repareren betonschade 230,0 m² 20,00€              25,0 4.600,00€         -€                           -€                           -€                           

brugdek (bovenzijde) beton repareren betonschade 400,0 m² 20,00€              25,0 8.000,00€         -€                           -€                           -€                           

Verhardingen -€                           -€                           -€                           

kunsthars slijtlaag kunsthars vervangen slijtlaag 480,0 m² 250,00€            10,0 120.000,00€     120.000,00€              96.087,40€                74.115,51€                

Overig -€                           -€                           -€                           

leuningen staal conservering bijwerken 92,0 m¹ 7,00€                2,0 644,00€            4.508,00€                  3.810,95€                  3.170,51€                  

conservering herstellen 92,0 m¹ 135,00€            22,0 12.420,00€       -€                           -€                           -€                           

wrijfgordingen hout vervangen 63,0 m¹ 250,00€            20,0 15.750,00€       -€                           -€                           -€                           

fietspad hout reparatie/incidentele vervanging 1,0 post 200,00€            2,0 200,00€            1.400,00€                  1.183,52€                  984,63€                     

hout gehele vervanging 110,0 m² 35,0 -€                  -€                           -€                           -€                           

Staalconstructies -€                           -€                           -€                           

hangstangen staal conservering vlak bijwerken 5,0 m² 7,00€                2,0 35,00€              245,00€                     207,12€                     172,31€                     

conservering vlak herstellen 5,0 m² 135,00€            22,0 675,00€            -€                           -€                           -€                           

balanspriemen staal conservering vlak bijwerken 40,0 m² 7,00€                2,0 280,00€            1.960,00€                  1.656,93€                  1.378,48€                  

conservering vlak herstellen 40,0 m² 135,00€            22,0 5.400,00€         -€                           -€                           -€                           

balanskist staal conservering vlak bijwerken 25,0 m² 7,00€                2,0 175,00€            1.225,00€                  1.035,58€                  861,55€                     

conservering vlak herstellen 25,0 m² 135,00€            22,0 3.375,00€         -€                           -€                           -€                           

hameistijlen staal conservering vlak bijwerken 60,0 m² 7,00€                2,0 420,00€            2.940,00€                  2.485,40€                  2.067,72€                  

conservering vlak herstellen 60,0 m² 135,00€            20,0 8.100,00€         -€                           -€                           -€                           

draaipunten staal conservering stuks herstellen 6,0 stk 350,00€            20,0 2.100,00€         -€                           -€                           -€                           

periodiek smeren 1,0 post 500,00€            0,50 500,00€            14.000,00€                11.983,18€                10.117,08€                

val staal conservering vlak bijwerken 100,0 m² 7,00€                2,0 700,00€            4.900,00€                  4.142,34€                  3.446,21€                  

conservering vlak herstellen 100,0 m² 135,00€            20,0 13.500,00€       -€                           -€                           -€                           

oplegpunten (val) staal conservering stuks herstellen 4,0 stk 350,00€            20,0 1.400,00€         -€                           -€                           -€                           

AB-werken -€                           -€                           -€                           

hydraulische cilinder staal/diversen conservering stuks bijwerken 1,0 stk 135,00€            10,0 135,00€            135,00€                     108,10€                     83,38€                       

conservering stuks herstellen 1,0 stk 350,00€            20,0 350,00€            -€                           -€                           -€                           

schoonmaken reservoir 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervangen hydrauliek-olie 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervangen systeemfilter 1,0 post 1.000,00€         4,0 1.000,00€         3.000,00€                  2.532,01€                  2.093,96€                  

revisie pompunit 1,0 post 14.000,00€       20,0 14.000,00€       -€                           -€                           -€                           

noodpomp staal/diversen schoonmaken reservoir 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervangen hydrauliek-olie 1,0 post 350,00€            20,0 350,00€            -€                           -€                           -€                           

vervangen systeemfilter 1,0 post 1.000,00€         4,0 1.000,00€         3.000,00€                  2.532,01€                  2.093,96€                  

revisie pompunit 1,0 post 12.000,00€       50,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

E-installaties -€                           -€                           -€                           

aarding en overspanningsbeveiliging diversen vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

schakel- en verdeelinrichtingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervanging 1,0 post 12.000,00€       25,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

afsluitbomen diversen revisie (vervangen onderdelen/klein onderhoud) 4,0 stk 700,00€            10,0 2.800,00€         2.800,00€                  2.242,04€                  1.729,36€                  

vervanging 4,0 stk 4.000,00€         20,0 16.000,00€       -€                           -€                           -€                           

vergrendelingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post -€                  0,0 -€                  -€                           -€                           -€                           

landverkeersseinen diversen groepsremplace 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         2.500,00€                  2.001,82€                  1.544,07€                  

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            3.500,00€                  2.995,80€                  2.529,27€                  

scheepvaartseinen diversen groepsremplace 1,0 post 13.000,00€       6,0 13.000,00€       26.000,00€                21.397,99€                17.160,58€                

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            3.500,00€                  2.995,80€                  2.529,27€                  

CCTV installatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 14.000,00€       6,0 14.000,00€       28.000,00€                23.043,99€                18.480,63€                

geluidsinstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 10.000,00€       10,0 10.000,00€       10.000,00€                8.007,28€                  6.176,29€                  

telefooninstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         2.500,00€                  2.001,82€                  1.544,07€                  

verlichtingsinstallatie diversen groepsremplace 1,0 post 250,00€            5,0 250,00€            500,00€                     426,67€                     356,21€                     

vervanging 1,0 post 700,00€            30,0 700,00€            -€                           -€                           -€                           

besturing (PLC) diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

lokale bediening diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 3.500,00€         10,0 3.500,00€         3.500,00€                  2.802,55€                  2.161,70€                  

-€                           -€                           -€                           

inspectie/controlebeurt functionele inspectie t.b.v. waarborgen veiligheid/funcionaliteit 1,0 post 2.000,00€         0,5 2.000,00€         56.000,00€                47.932,74€                40.468,31€                

technische nulinspectie (brug, incl. installaties) (jaar 2) 1,0 post 10.000,00€       eenmalig 10.000,00€       10.000,00€                9.756,10€                  9.478,67€                  

technische inspectie (conservering en voegovergangen) 1,0 post 7.000,00€         5,0 7.000,00€         14.000,00€                11.946,75€                9.973,92€                  

controlebeurt (mechanisch) 1,0 post 500,00€            0,5 500,00€            14.000,00€                11.983,18€                10.117,08€                

controlebeurt (afstandbediening) 1,0 post 4.000,00€         1,0 4.000,00€         56.000,00€                47.932,74€                40.468,31€                

controlebeurt (hydrauliek) 1,0 post 8.000,00€         1,0 8.000,00€         112.000,00€              95.865,48€                80.936,63€                

NEN 3140 inspectie (electro) 1,0 post 4.000,00€         5,0 4.000,00€         8.000,00€                  6.826,72€                  5.699,38€                  

TOTAAL 9.047.203,00€           4.958.525,83€           3.225.741,08€           
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Onderhoudsplan Disconto percentage: 2,5% 5,5%

Begin jaar: 1

deelobject elementen materiaal omschrijving maatregelen hoeveelheid eenheid prijs/eenheid interval kosten/actie kosten 100 jr NCW 100 jr NCW 100 jr

Renovatie, variant 1a

geheel object diversen renovatie (EUR 181.000 + 700.000) 1,0 post 881.000,00€     eenmalig jaar 1 881.000,00€     881.000,00€              881.000,00€              881.000,00€              

geheel object diversen vervanging bij einde LD huidige brug 1,0 post 3.850.000,00€  eenmalig jaar 20 3.850.000,00€  3.850.000,00€           2.408.281,71€           1.392.079,37€           

onderhoudskosten 1,0 post 1,00€                1,0 1,00€                3.818.550,00€           959.694,80€              267.328,20€              

Betonwerken onderbouw -€                           -€                           -€                           

landhoofden beton repareren betonschade 65,0 m² 20,00€              25,0 1.300,00€         -€                           -€                           -€                           

rivierpijlers beton repareren betonschade 100,0 m² 20,00€              25,0 2.000,00€         -€                           -€                           -€                           

stootplaten beton ophalen stootplaten 24,0 stk 1.000,00€         40,0 24.000,00€       -€                           -€                           -€                           

Betonwerken bovenbouw -€                           -€                           -€                           

brugdek (onderzijde) beton repareren betonschade 230,0 m² 20,00€              25,0 4.600,00€         -€                           -€                           -€                           

brugdek (bovenzijde) beton repareren betonschade 400,0 m² 20,00€              25,0 8.000,00€         -€                           -€                           -€                           

Verhardingen -€                           -€                           -€                           

kunsthars slijtlaag kunsthars vervangen slijtlaag 480,0 m² 250,00€            10,0 120.000,00€     120.000,00€              96.087,40€                74.115,51€                

Overig -€                           -€                           -€                           

leuningen staal conservering bijwerken 92,0 m¹ 7,00€                2,0 644,00€            5.796,00€                  4.678,84€                  3.718,15€                  

conservering herstellen 92,0 m¹ 135,00€            22,0 12.420,00€       -€                           -€                           -€                           

wrijfgordingen hout vervangen 63,0 m¹ 250,00€            20,0 15.750,00€       -€                           -€                           -€                           

fietspad hout reparatie/incidentele vervanging 1,0 post 200,00€            2,0 200,00€            1.800,00€                  1.453,06€                  1.154,71€                  

hout gehele vervanging 160,0 m² 35,0 -€                  -€                           -€                           -€                           

Staalconstructies -€                           -€                           -€                           

hangstangen staal conservering vlak bijwerken 5,0 m² 7,00€                2,0 35,00€              315,00€                     254,28€                     202,07€                     

conservering vlak herstellen 5,0 m² 135,00€            22,0 675,00€            -€                           -€                           -€                           

balanspriemen staal conservering vlak bijwerken 40,0 m² 7,00€                2,0 280,00€            2.520,00€                  2.034,28€                  1.616,59€                  

conservering vlak herstellen 40,0 m² 135,00€            22,0 5.400,00€         -€                           -€                           -€                           

balanskist staal conservering vlak bijwerken 25,0 m² 7,00€                2,0 175,00€            1.575,00€                  1.271,42€                  1.010,37€                  

conservering vlak herstellen 25,0 m² 135,00€            22,0 3.375,00€         -€                           -€                           -€                           

hameistijlen staal conservering vlak bijwerken 60,0 m² 7,00€                2,0 420,00€            3.780,00€                  3.051,42€                  2.424,88€                  

conservering vlak herstellen 60,0 m² 135,00€            20,0 8.100,00€         -€                           -€                           -€                           

draaipunten staal conservering stuks herstellen 6,0 stk 350,00€            20,0 2.100,00€         -€                           -€                           -€                           

periodiek smeren 1,0 post 500,00€            0,50 500,00€            19.000,00€                15.353,36€                12.246,07€                

val staal conservering vlak bijwerken 100,0 m² 7,00€                2,0 700,00€            6.300,00€                  5.085,70€                  4.041,47€                  

conservering vlak herstellen 100,0 m² 135,00€            20,0 13.500,00€       -€                           -€                           -€                           

oplegpunten (val) staal conservering stuks herstellen 4,0 stk 350,00€            20,0 1.400,00€         -€                           -€                           -€                           

AB-werken -€                           -€                           -€                           

hydraulische cilinder staal/diversen conservering stuks bijwerken 1,0 stk 135,00€            10,0 135,00€            135,00€                     108,10€                     83,38€                       

conservering stuks herstellen 1,0 stk 350,00€            20,0 350,00€            -€                           -€                           -€                           

schoonmaken reservoir 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervangen hydrauliek-olie 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervangen systeemfilter 1,0 post 1.000,00€         4,0 1.000,00€         4.000,00€                  3.222,47€                  2.541,89€                  

revisie pompunit 1,0 post 14.000,00€       20,0 14.000,00€       -€                           -€                           -€                           

noodpomp staal/diversen schoonmaken reservoir 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervangen hydrauliek-olie 1,0 post 350,00€            20,0 350,00€            -€                           -€                           -€                           

vervangen systeemfilter 1,0 post 1.000,00€         4,0 1.000,00€         4.000,00€                  3.222,47€                  2.541,89€                  

revisie pompunit 1,0 post 12.000,00€       50,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

E-installaties -€                           -€                           -€                           

aarding en overspanningsbeveiliging diversen vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

schakel- en verdeelinrichtingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervanging 1,0 post 12.000,00€       25,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

afsluitbomen diversen revisie (vervangen onderdelen/klein onderhoud) 4,0 stk 700,00€            10,0 2.800,00€         2.800,00€                  2.242,04€                  1.729,36€                  

vervanging 4,0 stk 4.000,00€         20,0 16.000,00€       -€                           -€                           -€                           

vergrendelingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post -€                  0,0 -€                  -€                           -€                           -€                           

landverkeersseinen diversen groepsremplace 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         2.500,00€                  2.001,82€                  1.544,07€                  

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            4.750,00€                  3.838,34€                  3.061,52€                  

scheepvaartseinen diversen groepsremplace 1,0 post 13.000,00€       6,0 13.000,00€       39.000,00€                29.941,52€                22.392,39€                

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            4.750,00€                  3.838,34€                  3.061,52€                  

CCTV installatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 14.000,00€       6,0 14.000,00€       42.000,00€                32.244,72€                24.114,88€                

geluidsinstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 10.000,00€       10,0 10.000,00€       10.000,00€                8.007,28€                  6.176,29€                  

telefooninstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         2.500,00€                  2.001,82€                  1.544,07€                  

verlichtingsinstallatie diversen groepsremplace 1,0 post 250,00€            5,0 250,00€            750,00€                     603,60€                     474,35€                     

vervanging 1,0 post 700,00€            30,0 700,00€            -€                           -€                           -€                           

besturing (PLC) diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

lokale bediening diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 3.500,00€         10,0 3.500,00€         3.500,00€                  2.802,55€                  2.161,70€                  

-€                           -€                           -€                           

inspectie/controlebeurt functionele inspectie t.b.v. waarborgen veiligheid/funcionaliteit 1,0 post 2.000,00€         0,5 2.000,00€         76.000,00€                61.413,45€                48.984,30€                

technische nulinspectie (brug, incl. installaties) (jaar 2) 1,0 post 10.000,00€       eenmalig 10.000,00€       10.000,00€                9.756,10€                  9.478,67€                  

technische inspectie (conservering en voegovergangen) 1,0 post 7.000,00€         5,0 7.000,00€         21.000,00€                16.900,84€                13.281,91€                

controlebeurt (mechanisch) 1,0 post 500,00€            0,5 500,00€            19.000,00€                15.353,36€                12.246,07€                

controlebeurt (afstandbediening) 1,0 post 4.000,00€         1,0 4.000,00€         76.000,00€                61.413,45€                48.984,30€                

controlebeurt (hydrauliek) 1,0 post 8.000,00€         1,0 8.000,00€         152.000,00€              122.826,91€              97.968,60€                

NEN 3140 inspectie (electro) 1,0 post 4.000,00€         5,0 4.000,00€         12.000,00€                9.657,62€                  7.589,66€                  

TOTAAL 9.204.321,00€           4.775.140,18€           2.955.046,03€           
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Onderhoudsplan Disconto percentage: 2,5% 5,5%

Begin jaar: 1

deelobject elementen materiaal omschrijving maatregelen hoeveelheid eenheid prijs/eenheid interval kosten/actie kosten 100 jr NCW 100 jr NCW 100 jr

Renovatie, variant 1b

geheel object diversen renovatie (EUR 411.000 + 700.000) 1,0 post 1.111.000,00€  eenmalig jaar 1 1.111.000,00€  1.111.000,00€           1.111.000,00€           1.111.000,00€           

geheel object diversen vervanging bij einde LD huidige brug 1,0 post 3.850.000,00€  eenmalig jaar 20 3.850.000,00€  3.850.000,00€           2.408.281,71€           1.392.079,37€           

onderhoudskosten 1,0 post 1,00€                1,0 1,00€                3.818.550,00€           959.694,80€              267.328,20€              

Betonwerken onderbouw -€                           -€                           -€                           

landhoofden beton repareren betonschade 65,0 m² 20,00€              25,0 1.300,00€         -€                           -€                           -€                           

rivierpijlers beton repareren betonschade 100,0 m² 20,00€              25,0 2.000,00€         -€                           -€                           -€                           

stootplaten beton ophalen stootplaten 24,0 stk 1.000,00€         40,0 24.000,00€       -€                           -€                           -€                           

Betonwerken bovenbouw -€                           -€                           -€                           

brugdek (onderzijde) beton repareren betonschade 290,0 m² 20,00€              25,0 5.800,00€         -€                           -€                           -€                           

brugdek (bovenzijde) beton repareren betonschade 500,0 m² 20,00€              25,0 10.000,00€       -€                           -€                           -€                           

Verhardingen -€                           -€                           -€                           

kunsthars slijtlaag kunsthars vervangen slijtlaag 600,0 m² 250,00€            10,0 150.000,00€     150.000,00€              120.109,25€              92.644,39€                

Overig -€                           -€                           -€                           

leuningen rvs geen onderhoud 280,0 m¹ -€                           -€                           -€                           

wrijfgordingen hout vervangen 63,0 m¹ 250,00€            20,0 15.750,00€       -€                           -€                           -€                           

fietspad hout reparatie/incidentele vervanging 1,0 post 200,00€            2,0 200,00€            1.800,00€                  1.453,06€                  1.154,71€                  

hout gehele vervanging 80,0 m² 35,0 -€                  -€                           -€                           -€                           

Staalconstructies -€                           -€                           -€                           

hangstangen staal conservering vlak bijwerken 5,0 m² 7,00€                2,0 35,00€              315,00€                     254,28€                     202,07€                     

conservering vlak herstellen 5,0 m² 135,00€            22,0 675,00€            -€                           -€                           -€                           

balanspriemen staal conservering vlak bijwerken 40,0 m² 7,00€                2,0 280,00€            2.520,00€                  2.034,28€                  1.616,59€                  

conservering vlak herstellen 40,0 m² 135,00€            22,0 5.400,00€         -€                           -€                           -€                           

balanskist staal conservering vlak bijwerken 25,0 m² 7,00€                2,0 175,00€            1.575,00€                  1.271,42€                  1.010,37€                  

conservering vlak herstellen 25,0 m² 135,00€            22,0 3.375,00€         -€                           -€                           -€                           

hameistijlen staal conservering vlak bijwerken 60,0 m² 7,00€                2,0 420,00€            3.780,00€                  3.051,42€                  2.424,88€                  

conservering vlak herstellen 60,0 m² 135,00€            20,0 8.100,00€         -€                           -€                           -€                           

draaipunten staal conservering stuks herstellen 6,0 stk 350,00€            20,0 2.100,00€         -€                           -€                           -€                           

periodiek smeren 1,0 post 500,00€            0,50 500,00€            19.000,00€                15.353,36€                12.246,07€                

val staal conservering vlak bijwerken 100,0 m² 7,00€                2,0 700,00€            6.300,00€                  5.085,70€                  4.041,47€                  

conservering vlak herstellen 100,0 m² 135,00€            20,0 13.500,00€       -€                           -€                           -€                           

oplegpunten (val) staal conservering stuks herstellen 4,0 stk 350,00€            20,0 1.400,00€         -€                           -€                           -€                           

AB-werken -€                           -€                           -€                           

hydraulische cilinder staal/diversen conservering stuks bijwerken 1,0 stk 135,00€            10,0 135,00€            135,00€                     108,10€                     83,38€                       

conservering stuks herstellen 1,0 stk 350,00€            20,0 350,00€            -€                           -€                           -€                           

schoonmaken reservoir 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervangen hydrauliek-olie 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervangen systeemfilter 1,0 post 1.000,00€         4,0 1.000,00€         4.000,00€                  3.222,47€                  2.541,89€                  

revisie pompunit 1,0 post 14.000,00€       20,0 14.000,00€       -€                           -€                           -€                           

noodpomp staal/diversen schoonmaken reservoir 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervangen hydrauliek-olie 1,0 post 350,00€            20,0 350,00€            -€                           -€                           -€                           

vervangen systeemfilter 1,0 post 1.000,00€         4,0 1.000,00€         4.000,00€                  3.222,47€                  2.541,89€                  

revisie pompunit 1,0 post 12.000,00€       50,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

E-installaties -€                           -€                           -€                           

aarding en overspanningsbeveiliging diversen vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

schakel- en verdeelinrichtingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            700,00€                     533,50€                     388,44€                     

vervanging 1,0 post 12.000,00€       25,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

afsluitbomen diversen revisie (vervangen onderdelen/klein onderhoud) 4,0 stk 700,00€            10,0 2.800,00€         2.800,00€                  2.242,04€                  1.729,36€                  

vervanging 4,0 stk 4.000,00€         20,0 16.000,00€       -€                           -€                           -€                           

vergrendelingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post -€                  0,0 -€                  -€                           -€                           -€                           

landverkeersseinen diversen groepsremplace 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         2.500,00€                  2.001,82€                  1.544,07€                  

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            4.750,00€                  3.838,34€                  3.061,52€                  

scheepvaartseinen diversen groepsremplace 1,0 post 13.000,00€       6,0 13.000,00€       39.000,00€                29.941,52€                22.392,39€                

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            4.750,00€                  3.838,34€                  3.061,52€                  

CCTV installatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 14.000,00€       6,0 14.000,00€       42.000,00€                32.244,72€                24.114,88€                

geluidsinstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 10.000,00€       10,0 10.000,00€       10.000,00€                8.007,28€                  6.176,29€                  

telefooninstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         2.500,00€                  2.001,82€                  1.544,07€                  

verlichtingsinstallatie diversen groepsremplace 1,0 post 250,00€            5,0 250,00€            750,00€                     603,60€                     474,35€                     

vervanging 1,0 post 700,00€            30,0 700,00€            -€                           -€                           -€                           

besturing (PLC) diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

lokale bediening diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            700,00€                     560,51€                     432,34€                     

vervanging 1,0 post 3.500,00€         10,0 3.500,00€         3.500,00€                  2.802,55€                  2.161,70€                  

-€                           -€                           -€                           

-€                           -€                           -€                           

inspectie/controlebeurt functionele inspectie t.b.v. waarborgen veiligheid/funcionaliteit 1,0 post 2.000,00€         0,5 2.000,00€         76.000,00€                61.413,45€                48.984,30€                

technische nulinspectie (brug, incl. installaties) (jaar 2) 1,0 post 10.000,00€       eenmalig 10.000,00€       10.000,00€                9.756,10€                  9.478,67€                  

technische inspectie (conservering en voegovergangen) 1,0 post 7.000,00€         5,0 7.000,00€         21.000,00€                16.900,84€                13.281,91€                

controlebeurt (mechanisch) 1,0 post 500,00€            0,5 500,00€            19.000,00€                15.353,36€                12.246,07€                

controlebeurt (afstandbediening) 1,0 post 4.000,00€         1,0 4.000,00€         76.000,00€                61.413,45€                48.984,30€                

controlebeurt (hydrauliek) 1,0 post 8.000,00€         1,0 8.000,00€         152.000,00€              122.826,91€              97.968,60€                

NEN 3140 inspectie (electro) 1,0 post 4.000,00€         5,0 4.000,00€         12.000,00€                9.657,62€                  7.589,66€                  

TOTAAL 9.458.525,00€           5.024.483,18€           3.199.856,75€           
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Onderhoudsplan Disconto percentage: 2,5% 5,5%

Begin jaar: 1

deelobject elementen materiaal omschrijving maatregelen hoeveelheid eenheid prijs/eenheid interval kosten/actie kosten 100 jr NCW 100 jr NCW 100 jr

Renovatie, variant 2a

geheel object diversen renovatie (EUR 282.000 + 700.000) 1,0 post 982.000,00€     eenmalig jaar 1 982.000,00€     982.000,00€              982.000,00€              982.000,00€              

geheel object diversen vervanging bij einde LD huidige brug 1,0 post 3.850.000,00€  eenmalig jaar 30 3.850.000,00€  3.850.000,00€           1.881.345,82€           814.965,83€              

onderhoudskosten 1,0 post 1,00€                1,0 1,00€                3.234.000,00€           706.975,70€              154.474,39€              

Betonwerken onderbouw -€                           -€                           -€                           

landhoofden beton repareren betonschade 65,0 m² 20,00€              25,0 1.300,00€         1.300,00€                  718,74€                     359,65€                     

rivierpijlers beton repareren betonschade 100,0 m² 20,00€              25,0 2.000,00€         2.000,00€                  1.105,75€                  553,31€                     

stootplaten beton ophalen stootplaten 24,0 stk 1.000,00€         40,0 24.000,00€       -€                           -€                           -€                           

Betonwerken bovenbouw -€                           -€                           -€                           

brugdek (onderzijde) beton repareren betonschade 230,0 m² 20,00€              25,0 4.600,00€         4.600,00€                  2.543,23€                  1.272,62€                  

brugdek (bovenzijde) beton repareren betonschade 400,0 m² 20,00€              25,0 8.000,00€         8.000,00€                  4.423,00€                  2.213,25€                  

Verhardingen -€                           -€                           -€                           

kunsthars slijtlaag kunsthars vervangen slijtlaag 480,0 m² 250,00€            10,0 120.000,00€     240.000,00€              171.150,73€              117.505,00€              

Overig -€                           -€                           -€                           

leuningen staal conservering bijwerken 92,0 m¹ 7,00€                2,0 644,00€            9.016,00€                  6.508,06€                  4.668,80€                  

conservering herstellen 92,0 m¹ 135,00€            22,0 12.420,00€       12.420,00€                7.394,70€                  4.034,78€                  

wrijfgordingen hout vervangen 63,0 m¹ 250,00€            20,0 15.750,00€       15.750,00€                9.852,06€                  5.694,87€                  

fietspad hout reparatie/incidentele vervanging 1,0 post 200,00€            2,0 200,00€            2.800,00€                  2.021,14€                  1.449,94€                  

hout gehele vervanging 160,0 m² 35,0 -€                  -€                           -€                           -€                           

Staalconstructies -€                           -€                           -€                           

hangstangen staal conservering vlak bijwerken 5,0 m² 7,00€                2,0 35,00€              490,00€                     353,70€                     253,74€                     

conservering vlak herstellen 5,0 m² 135,00€            22,0 675,00€            675,00€                     401,89€                     219,28€                     

balanspriemen staal conservering vlak bijwerken 40,0 m² 7,00€                2,0 280,00€            3.920,00€                  2.829,59€                  2.029,91€                  

conservering vlak herstellen 40,0 m² 135,00€            22,0 5.400,00€         5.400,00€                  3.215,09€                  1.754,25€                  

balanskist staal conservering vlak bijwerken 25,0 m² 7,00€                2,0 175,00€            2.450,00€                  1.768,49€                  1.268,69€                  

conservering vlak herstellen 25,0 m² 135,00€            22,0 3.375,00€         3.375,00€                  2.009,43€                  1.096,41€                  

hameistijlen staal conservering vlak bijwerken 60,0 m² 7,00€                2,0 420,00€            5.880,00€                  4.244,39€                  3.044,87€                  

conservering vlak herstellen 60,0 m² 135,00€            20,0 8.100,00€         8.100,00€                  5.066,77€                  2.928,79€                  

draaipunten staal conservering stuks herstellen 6,0 stk 350,00€            20,0 2.100,00€         2.100,00€                  1.313,61€                  759,32€                     

periodiek smeren 1,0 post 500,00€            0,50 500,00€            29.000,00€                20.964,89€                15.121,42€                

val staal conservering vlak bijwerken 100,0 m² 7,00€                2,0 700,00€            9.800,00€                  7.073,98€                  5.074,78€                  

conservering vlak herstellen 100,0 m² 135,00€            20,0 13.500,00€       13.500,00€                8.444,62€                  4.881,32€                  

oplegpunten (val) staal conservering stuks herstellen 4,0 stk 350,00€            20,0 1.400,00€         1.400,00€                  875,74€                     506,21€                     

stalen buispaal staal conservering vlak bijwerken (boven waterpeil) 50,0 m² 7,00€                2,0 350,00€            4.900,00€                  3.536,99€                  2.537,39€                  

conservering vlak herstellen (boevn waterpeil) 50,0 m² 135,00€            22,0 6.750,00€         6.750,00€                  4.018,86€                  2.192,82€                  

dubbel HEB-profiel staal conservering vlak bijwerken 50,0 m² 7,00€                2,0 350,00€            4.900,00€                  3.536,99€                  2.537,39€                  

conservering vlak herstellen 50,0 m² 135,00€            22,0 6.750,00€         6.750,00€                  4.018,86€                  2.192,82€                  

AB-werken -€                           -€                           -€                           

hydraulische cilinder staal/diversen conservering stuks bijwerken 1,0 stk 135,00€            10,0 135,00€            270,00€                     192,54€                     132,19€                     

conservering stuks herstellen 1,0 stk 350,00€            20,0 350,00€            350,00€                     218,93€                     126,55€                     

schoonmaken reservoir 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            1.400,00€                  930,19€                     592,75€                     

vervangen hydrauliek-olie 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            1.400,00€                  930,19€                     592,75€                     

vervangen systeemfilter 1,0 post 1.000,00€         4,0 1.000,00€         7.000,00€                  4.928,10€                  3.430,95€                  

revisie pompunit 1,0 post 14.000,00€       20,0 14.000,00€       14.000,00€                8.757,39€                  5.062,11€                  

noodpomp staal/diversen schoonmaken reservoir 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            1.400,00€                  930,19€                     592,75€                     

vervangen hydrauliek-olie 1,0 post 350,00€            20,0 350,00€            350,00€                     218,93€                     126,55€                     

vervangen systeemfilter 1,0 post 1.000,00€         4,0 1.000,00€         7.000,00€                  4.928,10€                  3.430,95€                  

revisie pompunit 1,0 post 12.000,00€       50,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

E-installaties -€                           -€                           -€                           

aarding en overspanningsbeveiliging diversen vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       12.000,00€                7.506,33€                  4.338,95€                  

schakel- en verdeelinrichtingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            1.400,00€                  930,19€                     592,75€                     

vervanging 1,0 post 12.000,00€       25,0 12.000,00€       12.000,00€                6.634,50€                  3.319,88€                  

afsluitbomen diversen revisie (vervangen onderdelen/klein onderhoud) 4,0 stk 700,00€            10,0 2.800,00€         5.600,00€                  3.993,52€                  2.741,78€                  

vervanging 4,0 stk 4.000,00€         20,0 16.000,00€       16.000,00€                10.008,44€                5.785,26€                  

vergrendelingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post -€                  0,0 -€                  -€                           -€                           -€                           

landverkeersseinen diversen groepsremplace 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         5.000,00€                  3.565,64€                  2.448,02€                  

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            7.250,00€                  5.241,22€                  3.780,36€                  

scheepvaartseinen diversen groepsremplace 1,0 post 13.000,00€       6,0 13.000,00€       52.000,00€                37.308,59€                26.186,73€                

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            7.250,00€                  5.241,22€                  3.780,36€                  

CCTV installatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post 14.000,00€       6,0 14.000,00€       56.000,00€                40.178,48€                28.201,10€                

geluidsinstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post 10.000,00€       10,0 10.000,00€       20.000,00€                14.262,56€                9.792,08€                  

telefooninstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         5.000,00€                  3.565,64€                  2.448,02€                  

verlichtingsinstallatie diversen groepsremplace 1,0 post 250,00€            5,0 250,00€            1.250,00€                  898,20€                     633,91€                     

vervanging 1,0 post 700,00€            30,0 700,00€            -€                           -€                           -€                           

besturing (PLC) diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       12.000,00€                7.506,33€                  4.338,95€                  

lokale bediening diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post 3.500,00€         10,0 3.500,00€         7.000,00€                  4.991,90€                  3.427,23€                  

-€                           -€                           -€                           

inspectie/controlebeurt functionele inspectie t.b.v. waarborgen veiligheid/funcionaliteit 1,0 post 2.000,00€         0,5 2.000,00€         116.000,00€              83.859,55€                60.485,69€                

technische nulinspectie (brug, incl. installaties) (jaar 2) 1,0 post 10.000,00€       eenmalig 10.000,00€       10.000,00€                9.756,10€                  9.478,67€                  

technische inspectie (conservering en voegovergangen) 1,0 post 7.000,00€         5,0 7.000,00€         35.000,00€                25.149,66€                17.749,56€                

controlebeurt (mechanisch) 1,0 post 500,00€            0,5 500,00€            29.000,00€                20.964,89€                15.121,42€                

controlebeurt (afstandbediening) 1,0 post 4.000,00€         1,0 4.000,00€         116.000,00€              83.859,55€                60.485,69€                

controlebeurt (hydrauliek) 1,0 post 8.000,00€         1,0 8.000,00€         232.000,00€              167.719,11€              120.971,37€              

NEN 3140 inspectie (electro) 1,0 post 4.000,00€         5,0 4.000,00€         20.000,00€                14.371,24€                10.142,60€                

TOTAAL 9.290.596,00€           4.435.250,53€           2.552.042,45€           
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Onderhoudsplan Disconto percentage: 2,5% 5,5%

Begin jaar: 1

deelobject elementen materiaal omschrijving maatregelen hoeveelheid eenheid prijs/eenheid interval kosten/actie kosten 100 jr NCW 100 jr NCW 100 jr

Renovatie, variant 2b

geheel object diversen renovatie (EUR 559.000 + 700.000) 1,0 post 1.259.000,00€  eenmalig jaar 1 1.259.000,00€  1.259.000,00€           1.259.000,00€           1.259.000,00€           

diversen vervanging bij einde LD huidige brug 1,0 post 3.850.000,00€  eenmalig jaar 30 3.850.000,00€  3.850.000,00€           1.881.345,82€           814.965,83€              

onderhoudskosten 1,0 post 1,00€                1,0 1,00€                3.234.000,00€           706.975,70€              154.474,39€              

Betonwerken onderbouw -€                           -€                           -€                           

landhoofden beton repareren betonschade 65,0 m² 20,00€              25,0 1.300,00€         1.300,00€                  718,74€                     359,65€                     

rivierpijlers beton repareren betonschade 100,0 m² 20,00€              25,0 2.000,00€         2.000,00€                  1.105,75€                  553,31€                     

stootplaten beton ophalen stootplaten 24,0 stk 1.000,00€         40,0 24.000,00€       -€                           -€                           -€                           

Betonwerken bovenbouw -€                           -€                           -€                           

brugdek (onderzijde) beton repareren betonschade 290,0 m² 20,00€              25,0 5.800,00€         5.800,00€                  3.206,68€                  1.604,61€                  

brugdek (bovenzijde) beton repareren betonschade 500,0 m² 20,00€              25,0 10.000,00€       10.000,00€                5.528,75€                  2.766,57€                  

Verhardingen -€                           -€                           -€                           

kunsthars slijtlaag kunsthars vervangen slijtlaag 600,0 m² 250,00€            10,0 150.000,00€     300.000,00€              213.938,41€              146.881,25€              

Overig -€                           -€                           -€                           

leuningen rvs geen onderhoud 280,0 m¹ -€                           -€                           -€                           

wrijfgordingen hout vervangen 63,0 m¹ 250,00€            20,0 15.750,00€       15.750,00€                9.852,06€                  5.694,87€                  

fietspad hout reparatie/incidentele vervanging 1,0 post 200,00€            2,0 200,00€            2.800,00€                  2.021,14€                  1.449,94€                  

hout gehele vervanging 80,0 m² 35,0 -€                  -€                           -€                           -€                           

Staalconstructies -€                           -€                           -€                           

hangstangen staal conservering vlak bijwerken 5,0 m² 7,00€                2,0 35,00€              490,00€                     353,70€                     253,74€                     

conservering vlak herstellen 5,0 m² 135,00€            22,0 675,00€            675,00€                     401,89€                     219,28€                     

balanspriemen staal conservering vlak bijwerken 40,0 m² 7,00€                2,0 280,00€            3.920,00€                  2.829,59€                  2.029,91€                  

conservering vlak herstellen 40,0 m² 135,00€            22,0 5.400,00€         5.400,00€                  3.215,09€                  1.754,25€                  

balanskist staal conservering vlak bijwerken 25,0 m² 7,00€                2,0 175,00€            2.450,00€                  1.768,49€                  1.268,69€                  

conservering vlak herstellen 25,0 m² 135,00€            22,0 3.375,00€         3.375,00€                  2.009,43€                  1.096,41€                  

hameistijlen staal conservering vlak bijwerken 60,0 m² 7,00€                2,0 420,00€            5.880,00€                  4.244,39€                  3.044,87€                  

conservering vlak herstellen 60,0 m² 135,00€            20,0 8.100,00€         8.100,00€                  5.066,77€                  2.928,79€                  

draaipunten staal conservering stuks herstellen 6,0 stk 350,00€            20,0 2.100,00€         2.100,00€                  1.313,61€                  759,32€                     

periodiek smeren 1,0 post 500,00€            0,50 500,00€            29.000,00€                20.964,89€                15.121,42€                

val staal conservering vlak bijwerken 100,0 m² 7,00€                2,0 700,00€            9.800,00€                  7.073,98€                  5.074,78€                  

conservering vlak herstellen 100,0 m² 135,00€            20,0 13.500,00€       13.500,00€                8.444,62€                  4.881,32€                  

oplegpunten (val) staal conservering stuks herstellen 4,0 stk 350,00€            20,0 1.400,00€         1.400,00€                  875,74€                     506,21€                     

stalen buispaal staal conservering vlak bijwerken (boven waterpeil) 50,0 m² 7,00€                2,0 350,00€            4.900,00€                  3.536,99€                  2.537,39€                  

conservering vlak herstellen (boevn waterpeil) 50,0 m² 135,00€            22,0 6.750,00€         6.750,00€                  4.018,86€                  2.192,82€                  

dubbel HEB-profiel staal conservering vlak bijwerken 50,0 m² 7,00€                2,0 350,00€            4.900,00€                  3.536,99€                  2.537,39€                  

conservering vlak herstellen 50,0 m² 135,00€            22,0 6.750,00€         6.750,00€                  4.018,86€                  2.192,82€                  

AB-werken -€                           -€                           -€                           

hydraulische cilinder staal/diversen conservering stuks bijwerken 1,0 stk 135,00€            10,0 135,00€            270,00€                     192,54€                     132,19€                     

conservering stuks herstellen 1,0 stk 350,00€            20,0 350,00€            350,00€                     218,93€                     126,55€                     

schoonmaken reservoir 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            1.400,00€                  930,19€                     592,75€                     

vervangen hydrauliek-olie 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            1.400,00€                  930,19€                     592,75€                     

vervangen systeemfilter 1,0 post 1.000,00€         4,0 1.000,00€         7.000,00€                  4.928,10€                  3.430,95€                  

revisie pompunit 1,0 post 14.000,00€       20,0 14.000,00€       14.000,00€                8.757,39€                  5.062,11€                  

noodpomp staal/diversen schoonmaken reservoir 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            1.400,00€                  930,19€                     592,75€                     

vervangen hydrauliek-olie 1,0 post 350,00€            20,0 350,00€            350,00€                     218,93€                     126,55€                     

vervangen systeemfilter 1,0 post 1.000,00€         4,0 1.000,00€         7.000,00€                  4.928,10€                  3.430,95€                  

revisie pompunit 1,0 post 12.000,00€       50,0 12.000,00€       -€                           -€                           -€                           

E-installaties -€                           -€                           -€                           

aarding en overspanningsbeveiliging diversen vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       12.000,00€                7.506,33€                  4.338,95€                  

schakel- en verdeelinrichtingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            1.400,00€                  930,19€                     592,75€                     

vervanging 1,0 post 12.000,00€       25,0 12.000,00€       12.000,00€                6.634,50€                  3.319,88€                  

afsluitbomen diversen revisie (vervangen onderdelen/klein onderhoud) 4,0 stk 700,00€            10,0 2.800,00€         5.600,00€                  3.993,52€                  2.741,78€                  

vervanging 4,0 stk 4.000,00€         20,0 16.000,00€       16.000,00€                10.008,44€                5.785,26€                  

vergrendelingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post -€                  0,0 -€                  -€                           -€                           -€                           

landverkeersseinen diversen groepsremplace 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         5.000,00€                  3.565,64€                  2.448,02€                  

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            7.250,00€                  5.241,22€                  3.780,36€                  

scheepvaartseinen diversen groepsremplace 1,0 post 13.000,00€       6,0 13.000,00€       52.000,00€                37.308,59€                26.186,73€                

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            7.250,00€                  5.241,22€                  3.780,36€                  

CCTV installatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post 14.000,00€       6,0 14.000,00€       56.000,00€                40.178,48€                28.201,10€                

geluidsinstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post 10.000,00€       10,0 10.000,00€       20.000,00€                14.262,56€                9.792,08€                  

telefooninstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         5.000,00€                  3.565,64€                  2.448,02€                  

verlichtingsinstallatie diversen groepsremplace 1,0 post 250,00€            5,0 250,00€            1.250,00€                  898,20€                     633,91€                     

vervanging 1,0 post 700,00€            30,0 700,00€            -€                           -€                           -€                           

besturing (PLC) diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       12.000,00€                7.506,33€                  4.338,95€                  

lokale bediening diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            1.400,00€                  998,38€                     685,45€                     

vervanging 1,0 post 3.500,00€         10,0 3.500,00€         7.000,00€                  4.991,90€                  3.427,23€                  

-€                           -€                           -€                           

-€                           -€                           -€                           

inspectie/controlebeurt functionele inspectie t.b.v. waarborgen veiligheid/funcionaliteit 1,0 post 2.000,00€         0,5 2.000,00€         116.000,00€              83.859,55€                60.485,69€                

technische nulinspectie (brug, incl. installaties) (jaar 2) 1,0 post 10.000,00€       eenmalig 10.000,00€       10.000,00€                9.756,10€                  9.478,67€                  

technische inspectie (conservering en voegovergangen) 1,0 post 7.000,00€         5,0 7.000,00€         35.000,00€                25.149,66€                17.749,56€                

controlebeurt (mechanisch) 1,0 post 500,00€            0,5 500,00€            29.000,00€                20.964,89€                15.121,42€                

controlebeurt (afstandbediening) 1,0 post 4.000,00€         1,0 4.000,00€         116.000,00€              83.859,55€                60.485,69€                

controlebeurt (hydrauliek) 1,0 post 8.000,00€         1,0 8.000,00€         232.000,00€              167.719,11€              120.971,37€              

NEN 3140 inspectie (electro) 1,0 post 4.000,00€         5,0 4.000,00€         20.000,00€                14.371,24€                10.142,60€                

TOTAAL 9.609.360,00€           4.742.904,65€           2.850.600,42€           
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Onderhoudsplan Disconto percentage: 2,5% 5,5%

Begin jaar: 1

deelobject elementen materiaal omschrijving maatregelen hoeveelheid eenheid prijs/eenheid interval kosten/actie kosten 100 jr NCW 100 jr NCW 100 jr

Nieuwbouw, variant 3

geheel object diversen realisatiekosten 1,0 post 3.850.000,00€  eenmalig jaar 1 3.850.000,00€  3.850.000,00€           3.850.000,00€           3.850.000,00€           

Betonwerken onderbouw -€                           -€                           -€                           

landhoofden beton repareren betonschade 65,0 m² 20,00€              35,0 1.300,00€         2.600,00€                  798,07€                     242,88€                     

rivierpijlers beton repareren betonschade 100,0 m² 20,00€              35,0 2.000,00€         4.000,00€                  1.227,80€                  373,66€                     

stootplaten beton ophalen stootplaten 24,0 stk 1.000,00€         40,0 24.000,00€       48.000,00€                12.573,93€                3.323,52€                  

kelder beton repareren betonschade 1,0 post 2.000,00€         35,0 2.000,00€         4.000,00€                  1.227,80€                  373,66€                     

Betonwerken bovenbouw -€                           -€                           -€                           

brugdek (onderzijde) beton repareren betonschade 240,0 m² 20,00€              35,0 4.800,00€         9.600,00€                  2.946,71€                  896,77€                     

brugdek (bovenzijde) beton repareren betonschade 240,0 m² 20,00€              35,0 4.800,00€         9.600,00€                  2.946,71€                  896,77€                     

randelementen beton repareren betonschade 30,0 m² 20,00€              35,0 600,00€            1.200,00€                  368,34€                     112,10€                     

Verhardingen -€                           -€                           -€                           

asfaltverharding asfalt vervangen deklaag 140,0 m² 60,00€              10,0 8.400,00€         84.000,00€                28.138,60€                12.455,22€                

kunsthars slijtlaag kunsthars vervangen slijtlaag 160,0 m² 250,00€            10,0 40.000,00€       400.000,00€              133.993,32€              59.310,56€                

Overig -€                           -€                           -€                           

leuningen RVS geen maatregelen -€                           -€                           -€                           

wrijfgordingen hout vervangen 132,0 m¹ 250,00€            25,0 33.000,00€       132.000,00€              36.257,41€                12.316,22€                

ladder (kelder bewegingswerken) staal conservering stuks herstellen 1,0 stk 350,00€            20,0 350,00€            1.750,00€                  514,21€                     191,63€                     

luiken (kelder bewegingswerken) aluminium/rubbervervangen afdichtingsprofiel 1,0 stk 350,00€            20,0 350,00€            1.750,00€                  514,21€                     191,63€                     

Staalconstructies -€                           -€                           -€                           

balanspriem staal conservering vlak bijwerken 60,0 m² 7,00€                5,0 420,00€            8.400,00€                  2.998,74€                  1.436,68€                  

conservering vlak herstellen 60,0 m² 135,00€            22,0 8.100,00€         32.400,00€                10.196,26€                3.767,98€                  

balanskist staal conservering vlak bijwerken 10,0 m² 7,00€                5,0 70,00€              1.400,00€                  499,79€                     239,45€                     

conservering vlak herstellen 10,0 m² 135,00€            22,0 1.350,00€         5.400,00€                  1.699,38€                  628,00€                     

draaipunten staal conservering stuks herstellen 2,0 stk 350,00€            20,0 700,00€            3.500,00€                  1.028,42€                  383,26€                     

periodiek smeren 1,0 post 500,00€            0,50 500,00€            100.000,00€              37.529,46€                19.091,11€                

val staal conservering vlak bijwerken 200,0 m² 7,00€                5,0 1.400,00€         28.000,00€                9.995,81€                  4.788,95€                  

conservering vlak herstellen 200,0 m² 135,00€            20,0 27.000,00€       135.000,00€              39.667,60€                14.783,05€                

oplegpunten (val) staal conservering stuks herstellen 4,0 stk 350,00€            20,0 1.400,00€         7.000,00€                  2.056,84€                  766,53€                     

AB-werken -€                           -€                           -€                           

hydraulische cilinder staal/diversen conservering stuks bijwerken 2,0 stk 135,00€            10,0 270,00€            2.700,00€                  904,45€                     400,35€                     

conservering stuks herstellen 2,0 stk 350,00€            20,0 700,00€            3.500,00€                  1.028,42€                  383,26€                     

schoonmaken reservoir 2,0 post 700,00€            12,0 1.400,00€         11.200,00€                3.772,00€                  1.629,31€                  

vervangen hydrauliek-olie 2,0 post 700,00€            12,0 1.400,00€         11.200,00€                3.772,00€                  1.629,31€                  

vervangen systeemfilter 22,0 post 1.000,00€         4,0 22.000,00€       550.000,00€              198.830,82€              96.724,70€                

revisie pompunit 2,0 post 14.000,00€       20,0 28.000,00€       140.000,00€              41.136,77€                15.330,57€                

noodpomp staal/diversen schoonmaken reservoir 2,0 post 700,00€            12,0 1.400,00€         11.200,00€                3.772,00€                  1.629,31€                  

vervangen hydrauliek-olie 2,0 post 350,00€            20,0 700,00€            3.500,00€                  1.028,42€                  383,26€                     

vervangen systeemfilter 2,0 post 1.000,00€         4,0 2.000,00€         50.000,00€                18.075,53€                8.793,15€                  

revisie pompunit 2,0 post 12.000,00€       50,0 24.000,00€       48.000,00€                9.239,50€                  1.860,90€                  

E-installaties -€                           -€                           -€                           

aarding en overspanningsbeveiliging diversen vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       60.000,00€                17.630,05€                6.570,24€                  

schakel- en verdeelinrichtingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            12,0 700,00€            5.600,00€                  1.886,00€                  814,66€                     

vervanging 1,0 post 12.000,00€       25,0 12.000,00€       48.000,00€                13.184,51€                4.478,63€                  

afsluitbomen diversen revisie (vervangen onderdelen/klein onderhoud) 4,0 stk 700,00€            10,0 2.800,00€         28.000,00€                9.379,53€                  4.151,74€                  

vervanging 4,0 stk 4.000,00€         20,0 16.000,00€       80.000,00€                23.506,73€                8.760,32€                  

vergrendelingen diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            7.000,00€                  2.344,88€                  1.037,93€                  

vervanging 1,0 post -€                  0,0 -€                  -€                           -€                           -€                           

landverkeersseinen diversen groepsremplace 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         25.000,00€                8.374,58€                  3.706,91€                  

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            25.000,00€                9.382,36€                  4.772,78€                  

scheepvaartseinen diversen groepsremplace 1,0 post 13.000,00€       6,0 13.000,00€       208.000,00€              75.644,82€                35.990,27€                

overig onderhoud en storingen 1,0 post 250,00€            1,0 250,00€            25.000,00€                9.382,36€                  4.772,78€                  

CCTV installatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            7.000,00€                  2.344,88€                  1.037,93€                  

vervanging 1,0 post 14.000,00€       6,0 14.000,00€       224.000,00€              81.463,66€                38.758,75€                

geluidsinstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            7.000,00€                  2.344,88€                  1.037,93€                  

vervanging 1,0 post 10.000,00€       10,0 10.000,00€       100.000,00€              33.498,33€                14.827,64€                

telefooninstallatie diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            7.000,00€                  2.344,88€                  1.037,93€                  

vervanging 1,0 post 2.500,00€         10,0 2.500,00€         25.000,00€                8.374,58€                  3.706,91€                  

verlichtingsinstallatie diversen groepsremplace 1,0 post 250,00€            5,0 250,00€            5.000,00€                  1.784,97€                  855,17€                     

vervanging 1,0 post 700,00€            30,0 700,00€            2.100,00€                  582,88€                     183,87€                     

besturing (PLC) diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            7.000,00€                  2.344,88€                  1.037,93€                  

vervanging 1,0 post 12.000,00€       20,0 12.000,00€       60.000,00€                17.630,05€                6.570,24€                  

lokale bediening (centr. bed. buiten scope) diversen revisie (vervangen onderdelen) 1,0 post 700,00€            10,0 700,00€            7.000,00€                  2.344,88€                  1.037,93€                  

vervanging 1,0 post 3.500,00€         10,0 3.500,00€         35.000,00€                11.724,42€                5.189,67€                  

-€                           -€                           -€                           

inspectie/controlebeurt functionele inspectie t.b.v. waarborgen veiligheid/funcionaliteit 1,0 post 2.000,00€         0,5 2.000,00€         400.000,00€              150.117,83€              76.364,44€                

technische nulinspectie (brug, incl. installaties) (jaar 2) 1,0 post 10.000,00€       eenmalig 10.000,00€       10.000,00€                9.756,10€                  9.478,67€                  

technische inspectie (conservering en voegovergangen) 1,0 post 7.000,00€         5,0 7.000,00€         140.000,00€              49.979,03€                23.944,74€                

controlebeurt (mechanisch) 1,0 post 500,00€            0,5 500,00€            100.000,00€              37.529,46€                19.091,11€                

controlebeurt (afstandbediening) 1,0 post 4.000,00€         1,0 4.000,00€         400.000,00€              150.117,83€              76.364,44€                

controlebeurt (hydrauliek) 1,0 post 8.000,00€         1,0 8.000,00€         800.000,00€              300.235,66€              152.728,88€              

NEN 3140 inspectie (electro) 1,0 post 4.000,00€         5,0 4.000,00€         80.000,00€                28.559,45€                13.682,71€                

TOTAAL 8.628.600,00€           5.522.533,80€           4.637.326,95€           
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Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder Prijspeil: 2013 Datum: 01-10-2013

Project: Varianten Marknesserbrug Versie: 01 Dossier nr: NOP25-1

Colofon Status: Definitief Auteur: W Boogerd

Project Varianten Marknesserbrug

Projectfase Schetsontwerp

Scopebeschrijving en/of uitgangspunten

UITGEGAAN VAN:
- Tekeningen NOP25-1-1000 Marknesserbrug huidige situatie 20-09-0213

NOP25-1-1001 Marknesserbrug - Variant 1A 20-09-2013

NOP25-1-1002 Marknesserbrug - Variant 1B 20-09-2013

NOP25-1-1003 Marknesserbrug - Variant 2A 20-09-2013

NOP25-1-1004 Marknesserbrug - Variant 2B 20-09-2013

NOP25-1-1005 Marknesserbrug - Variant 3 20-09-2013

- Hoeveelheden varianten 18-09-2013

Dit betreft een raming ter vergelijking van de varianten. Kostentechnische verschillen van de

varianten worden met deze ramingen inzichtelijk gemaakt. Deze vergelijking is nadrukkelijk 

niet geschikt voor een budgetaanvraag.

NIET INBEGREPEN ZIJN KOSTEN VOOR:

Bouwkosten
- Verlichting

- Composiet brugdek

- Bodem onderzoek

- Bodemsanering

- Asbest

- Grondwater sanering- Grondwater sanering

Vastgoedkosten
- Grondverwerving

- Planschade

- Nadeelcompensatie

Overige bijkomende kosten
- Landschappelijke inpassingen

- Mitigerende maatregelen

- Levensduurkosten

- Kabels en leidingen

Financieringkosten
- Onzekerheidsreserve

- Rentekosten

- BTW
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Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder Prijspeil: 2013 Datum: 01-10-2013

Project: Varianten Marknesserbrug Versie: 01 Dossier nr: NOP25-1

Projectsamenvatting Status: Definitief Auteur: W Boogerd

code post omschrijving post Totaal

Voorziene Risico-

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten reservering

Benoemd Nader te detailleren  kosten

INVESTERINGSKOSTEN (Indeling naar categorie)

BK01 Bouwkosten variant 1a 96.750€                 9.675€                          26.606€                 133.031€               19.955€                 152.986€               

BK02 Bouwkosten variant 1b 219.775€               21.978€                        60.438€                 302.191€               45.329€                 347.519€               

BK03 Bouwkosten variant 2a 144.725€               14.473€                        39.799€                 198.997€               39.799€                 238.796€               

BK04 Bouwkosten variant 2b 286.738€               28.674€                        78.853€                 394.264€               78.853€                 473.117€               

BK05 Bouwkosten nieuwe brug 2.154.250€            215.425€                      592.419€               2.962.094€            296.209€               3.258.303€            

VK TOTAAL VASTGOEDKOSTEN -€                          -€                                  -€                          -€                          -€                          -€                          

EK01 Engineeringskosten variant 1a 27.537€                 -€                                  -€                          27.537€                 -€                          27.537€                 

EK02 Engineeringskosten variant 1b 62.553€                 -€                                  -€                          62.553€                 -€                          62.553€                 

EK03 Engineeringskosten variant 2a 42.983€                 -€                                  -€                          42.983€                 -€                          42.983€                 

EK04 Engineeringskosten variant 2b 85.161€                 -€                                  -€                          85.161€                 -€                          85.161€                 

EK05 Engineeringskosten nieuwe brug 586.495€               -€                                  -€                          586.495€               -€                          586.495€               EK05 Engineeringskosten nieuwe brug 586.495€               -€                                  -€                          586.495€               -€                          586.495€               

OBK TOTAAL OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN -€                          -€                                  -€                          -€                          -€                          -€                          

INVESTERINGSKOSTEN EXCLUSIEF BTW

Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen -€                              en -€                              

Variatiecoëfficiënt 30%

Risico's in relatie tot de voorziene kosten #DEEL/0!
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Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder Prijspeil: 2013 Datum: 01-10-2013

Project: Varianten Marknesserbrug Versie: 01 Dossier nr: NOP25-1

(Deel)raming: Variant 1A Status: Definitief Auteur: W Boogerd

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

1

INVESTERINGSKOSTEN

50 Betonconstructies

500200 Vervangen prefab stootplaten, dik 300 mm 36,00               m2 125,00€                   4.500€                     

Totaal betonconstructies 4.500,00€                

60 Houtconstructies

600110 Vervangen hardhouten rijdek fietspad, dik 50 mm voorzien van slijtlaag 50,00               m2 125,00€                   6.250€                     

Totaal houtconstructies 6.250,00€                

70 Staalconstructies

700170 Lev./aanbr. staalconstructie aan betonnen brug 9.325,00          kg 5,00€                       46.625€                   

700180 Lev./aanbr. staalconstructie aan stalen val 2.175,00          kg 5,00€                       10.875€                   

700200 Lev./aanbr. leuningen aanbruggen en val (niet voertuigkerend) 92,00               m 200,00€                   18.400€                   

700220 Lev./aanbr. conservering stalen onderdelen brug 175,00             m2 50,00€                     8.750€                     

Totaal staalconstructies 84.650,00€             

70 Verhardingen

700140 Lev./aanbr. slijtlaag op brugdek 30,00               m2 45,00€                     1.350€                     

Totaal verhardingen 1.350,00€                

Benoemde directe bouwkosten 96.750€                   

NTD011 Nader te detailleren bouwkosten 10,0% 96.750€                   9.675€                     

Directe bouwkosten 106.425€                 

IK016 Eenmalige kosten 2,0% 106.425€                 2.129€                     

IK017 Algemene bouwplaatskosten 2,0% 106.425€                 2.129€                     

IK018 Uitvoeringskosten 8,0% 106.425€                 8.514€                     

IK019 Algemene kosten 8,0% 106.425€                 8.514€                     

IK0110 Winst en/of risico 5,0% 106.425€                 5.321€                     

Indirecte bouwkosten 25% 26.606€                   

VZBK Voorziene bouwkosten 133.031€                 

RBK013 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 15,0% 133.031€                 19.955€                   

RBK Risico's bouwkosten 19.955€                   

BK01 Bouwkosten variant 1a 152.986€                 

VK01 Vastgoedkosten variant 1a -€                             

EK012 Engineeringskosten adviesbureau(s) 8,0% 152.986€                 12.239€                   

EK013 Engineeringskosten opdrachtgever (overheid/instantie/bedrijf) 10,0% 152.986€                 15.299€                   

EK01 Engineeringskosten variant 1a 18% 27.537€                   

OBK01 Overige bijkomende kosten variant 1a 0% -€                             

INV01 Totaal investeringskosten variant 1a 180.523€                 
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Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder Prijspeil: 2013 Datum: 01-10-2013

Project: Varianten Marknesserbrug Versie: 01 Dossier nr: NOP25-1

(Deel)raming: Variant 1B Status: Definitief Auteur: W Boogerd

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

2

INVESTERINGSKOSTEN

10 Opruimwerkzaamheden

100250 Slopen en afvoeren fietsdek 1,00                 EUR 10.000,00€             10.000€                   

Totaal opruimwerkzaamheden 10.000,00€             

40 Fundering

400210 Lev./aanbr. betonpalen landhoofden 16,00               st 600,00€                   9.600€                     

Totaal fundering 9.600,00€                

50 Betonconstructies

500230 Lev./aanbr. beton onderslagbalk 10,00               m3 750,00€                   7.500€                     

500240 Lev./aanbr. prefab liggers met druklaag 173,00             m2 350,00€                   60.550€                   

500300 Vervangen prefab stootplaten, dik 300 mm 36,00               m2 125,00€                   4.500€                     

Totaal betonconstructies 72.550,00€             

60 Houtconstructies

600210 Vervangen hardhouten rijdek fietspad, dik 50 mm voorzien van slijtlaag 47,00               m2 125,00€                   5.875€                     

Totaal houtconstructies 5.875,00€                

70 Staalconstructies

700280 Lev./aanbr. staalconstructie aan stalen val 9.700,00          kg 5,00€                       48.500€                   

700300 Lev./aanbr. leuningen aanbruggen en val (niet voertuigkerend) 192,00             m 200,00€                   38.400€                   

700310 Lev./aanbr. leuningen val (voertuigkerend klasse N1) 92,00               m 300,00€                   27.600€                   

700320 Lev./aanbr. conservering stalen onderdelen brug 145,00             m2 50,00€                     7.250€                     

Totaal staalconstructies 121.750,00€           

Benoemde directe bouwkosten 219.775€                 

NTD021 Nader te detailleren bouwkosten 10,0% 219.775€                 21.978€                   

Directe bouwkosten 241.753€                 

IK026 Eenmalige kosten 2,0% 241.753€                 4.835€                     

IK027 Algemene bouwplaatskosten 2,0% 241.753€                 4.835€                     

IK028 Uitvoeringskosten 8,0% 241.753€                 19.340€                   

IK029 Algemene kosten 8,0% 241.753€                 19.340€                   

IK0210 Winst en/of risico 5,0% 241.753€                 12.088€                   

Indirecte bouwkosten 25% 60.438€                   

VZBK Voorziene bouwkosten 302.191€                 

RBK023 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 15,0% 302.191€                 45.329€                   

RBK Risico's bouwkosten 45.329€                   

BK02 Bouwkosten variant 1b 347.519€                 

VK02 Vastgoedkosten variant 1b -€                             

EK022 Engineeringskosten adviesbureau(s) 8,0% 347.519€                 27.802€                   

EK023 Engineeringskosten opdrachtgever (overheid/instantie/bedrijf) 10,0% 347.519€                 34.752€                   

EK02 Engineeringskosten variant 1b 18% 62.553€                   

OBK02 Overige bijkomende kosten variant 1b 0% -€                             

INV02 Totaal investeringskosten variant 1b 410.073€                 
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Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder Prijspeil: 2013 Datum: 01-10-2013

Project: Varianten Marknesserbrug Versie: 01 Dossier nr: NOP25-1

(Deel)raming: Variant 2A Status: Definitief Auteur: W Boogerd

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

3

INVESTERINGSKOSTEN

40 Fundering

400320 Lev./aanbr. stalen buispalen waterpijlers 8,00                 st 2.750,00€                22.000€                   

400340 Lev./aanbr. stalen onderslagbalk 1.900,00          kg 4,00€                       7.600€                     

Totaal fundering 29.600,00€             

50 Betonconstructies

500400 Vervangen prefab stootplaten, dik 300 mm 36,00               m2 125,00€                   4.500€                     

Totaal betonconstructies 4.500,00€                

60 Houtconstructies

600310 Vervangen hardhouten rijdek fietspad, dik 50 mm voorzien van slijtlaag 50,00               m2 125,00€                   6.250€                     

Totaal houtconstructies 6.250,00€                

70 Staalconstructies

700370 Lev./aanbr. staalconstructie aan betonnen brug 9.325,00          kg 5,00€                       46.625€                   

700380 Lev./aanbr. staalconstructie aan stalen val 5.150,00          kg 5,00€                       25.750€                   

700400 Lev./aanbr. leuningen aanbruggen en val (niet voertuigkerend) 92,00               m 200,00€                   18.400€                   

700420 Lev./aanbr. conservering stalen onderdelen brug 245,00             m2 50,00€                     12.250€                   

Totaal staalconstructies 103.025,00€           

70 Verhardingen

700340 Lev./aanbr. slijtlaag op brugdek 30,00               m2 45,00€                     1.350€                     

Totaal verhardingen 1.350,00€                

Benoemde directe bouwkosten 144.725€                 

NTD031 Nader te detailleren bouwkosten 10,0% 144.725€                 14.473€                   

Directe bouwkosten 159.198€                 

IK036 Eenmalige kosten 2,0% 159.198€                 3.184€                     

IK037 Algemene bouwplaatskosten 2,0% 159.198€                 3.184€                     

IK038 Uitvoeringskosten 8,0% 159.198€                 12.736€                   

IK039 Algemene kosten 8,0% 159.198€                 12.736€                   

IK0310 Winst en/of risico 5,0% 159.198€                 7.960€                     

Indirecte bouwkosten 25% 39.799€                   

VZBK Voorziene bouwkosten 198.997€                 

RBK033 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 20,0% 198.997€                 39.799€                   

RBK Risico's bouwkosten 39.799€                   

BK03 Bouwkosten variant 2a 238.796€                 

VK03 Vastgoedkosten variant 2a -€                             

EK032 Engineeringskosten adviesbureau(s) 8,0% 238.796€                 19.104€                   

EK033 Engineeringskosten opdrachtgever (overheid/instantie/bedrijf) 10,0% 238.796€                 23.880€                   

EK03 Engineeringskosten variant 2a 18% 42.983€                   

OBK03 Overige bijkomende kosten variant 2a 0% -€                             

INV03 Totaal investeringskosten variant 2a 281.780€                 
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Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder Prijspeil: 2013 Datum: 01-10-2013

Project: Varianten Marknesserbrug Versie: 01 Dossier nr: NOP25-1

(Deel)raming: Variant 2B Status: Definitief Auteur: W Boogerd

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

4

INVESTERINGSKOSTEN

10 Opruimwerkzaamheden

100450 Slopen en afvoeren fietsdek 1,00                 EUR 10.000,00€             10.000€                   

100460 Verwijderen asfaltverharding, dik 50 mm 260,00             m2 7,50€                       1.950€                     

100470 Verwijderen bovenkant betondek 50 mm 260,00             m2 85,00€                     22.100€                   

100480 Verwijderen bovenkant betondek 150 mm 19,00               m2 115,00€                   2.185€                     

Totaal opruimwerkzaamheden 36.235,00€             

40 Fundering

400410 Lev./aanbr. betonpalen landhoofden 16,00               st 600,00€                   9.600€                     

Totaal fundering 9.600,00€                

50 Betonconstructies

500430 Lev./aanbr. beton onderslagbalk 10,00               m3 750,00€                   7.500€                     

500440 Lev./aanbr. prefab liggers met druklaag 173,00             m2 350,00€                   60.550€                   

500480 Lev./aanbr. lijmankers ø 16 mm, lang 400 mm 460,00             st 35,00€                     16.100€                   

500490 Overlagen betondek met gewapend beton, dik 100 mm 30,00               m3 500,00€                   15.000€                   

500500 Vervangen prefab stootplaten, dik 300 mm 36,00               m2 125,00€                   4.500€                     

Totaal betonconstructies 103.650,00€           

60 Houtconstructies

600410 Vervangen hardhouten rijdek fietspad, dik 50 mm voorzien van slijtlaag 47,00               m2 125,00€                   5.875€                     

Totaal houtconstructies 5.875,00€                

70 Staalconstructies

700480 Lev./aanbr. staalconstructie aan stalen val 11.370,00       kg 5,00€                       56.850€                   

700500 Lev./aanbr. leuningen aanbruggen en val (niet voertuigkerend) 192,00             m 200,00€                   38.400€                   

700510 Lev./aanbr. leuningen val (voertuigkerend klasse N1) 92,00               m 300,00€                   27.600€                   

700520 Lev./aanbr. conservering stalen onderdelen brug 170,55             m2 50,00€                     8.528€                     

Totaal staalconstructies 131.377,50€           

Benoemde directe bouwkosten 286.738€                 

NTD041 Nader te detailleren bouwkosten 10,0% 286.738€                 28.674€                   

Directe bouwkosten 315.411€                 

IK046 Eenmalige kosten 2,0% 315.411€                 6.308€                     

IK047 Algemene bouwplaatskosten 2,0% 315.411€                 6.308€                     

IK048 Uitvoeringskosten 8,0% 315.411€                 25.233€                   

IK049 Algemene kosten 8,0% 315.411€                 25.233€                   

IK0410 Winst en/of risico 5,0% 315.411€                 15.771€                   

Indirecte bouwkosten 25% 78.853€                   

VZBK Voorziene bouwkosten 394.264€                 

RBK043 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 20,0% 394.264€                 78.853€                   

RBK Risico's bouwkosten 78.853€                   

BK04 Bouwkosten variant 2b 473.117€                 

VK04 Vastgoedkosten variant 2b -€                             

EK042 Engineeringskosten adviesbureau(s) 8,0% 473.117€                 37.849€                   

EK043 Engineeringskosten opdrachtgever (overheid/instantie/bedrijf) 10,0% 473.117€                 47.312€                   

EK04 Engineeringskosten variant 2b 18% 85.161€                   

OBK04 Overige bijkomende kosten variant 2b 0% -€                             

INV04 Totaal investeringskosten variant 2b 558.278€                 
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Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder Prijspeil: 2013 Datum: 01-10-2013

Project: Varianten Marknesserbrug Versie: 01 Dossier nr: NOP25-1

(Deel)raming: Nieuwe brug Status: Definitief Auteur: W Boogerd

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

5

INVESTERINGSKOSTEN

10 Opruimwerkzaamheden

100510 Slopen en afvoeren funderingen 1,00                 EUR 15.000,00€             15.000€                   

100520 Slopen en afvoeren onderbouw - aanbruggen 1,00                 EUR 50.000,00€             50.000€                   

100530 Slopen en afvoeren staalconstructies ophaalbrug 1,00                 EUR 50.000,00€             50.000€                   

100540 Slopen en afvoeren remmingwerken 1,00                 EUR 5.000,00€                5.000€                     

Totaal opruimwerkzaamheden 120.000,00€           

20 Hulpwerken

200510 Tijdelijke verhoogde brug voor weg- en fietsverkeer 1,00                 EUR 380.000,00€           380.000€                 

200520 Tijdelijke open bemaling bouwput landhoofden 1,00                 EUR 5.000,00€                5.000€                     

Totaal hulpwerken 385.000,00€           

30 Grondwerk

300510 Grond ontgraven en afvoeren 100,00             m3 20,00€                     2.000€                     

300520 Zand leveren en verwerken 75,00               m3 25,00€                     1.875€                     

300530 Gestabiliseerd zand leveren en verwerken 35,00               m3 75,00€                     2.625€                     

Totaal grondwerk 6.500,00€                

40 Fundering

400510 Lev./aanbr. betonpalen landhoofden 32,00               st 600,00€                   19.200€                   

400520 Lev./aanbr. stalen buispalen waterpijlers 32,00               st 2.750,00€                88.000€                   

Totaal fundering 107.200,00€           

50 Betonconstructies

500510 Lev./aanbr. beton landhoofden 150,00             m3 650,00€                   97.500€                   

500520 Lev./aanbr. beton waterpijlers 120,00             m3 650,00€                   78.000€                   

500540 Lev./aanbr. prefab liggers met druklaag 250,00             m2 350,00€                   87.500€                   

500550 Lev./aanbr. prefab randelementen brugdek 66,00               m 250,00€                   16.500€                   

500560 Lev./aanbr. prefab vloer waterpijlers 20,00               m3 1.000,00€                20.000€                   

500570 Lev./aanbr. prefab stootplaten landhoofden 26,00               st 350,00€                   9.100€                     

Totaal betonconstructies 308.600,00€           

70 Staalconstructies

700510 Lev./aanbr. staalconstructies val 40.000,00       kg 4,00€                       160.000€                 

700520 Lev./aanbr. staalconstructies hameistijlen 18.000,00       kg 4,00€                       72.000€                   

700530 Lev./aanbr. staalconstr. balanspriemen en hangstangen 20.000,00       kg 4,00€                       80.000€                   

700540 Lev./aanbr. staalconstructies ballastkist 15.000,00       kg 4,00€                       60.000€                   

700550 Lev./aanbr. ballast (verzwaard beton) 20.000,00       kg 1,00€                       20.000€                   

700560 Lev./aanbr. regelballast 2.500,00          kg 2,00€                       5.000€                     

700590 Lev./aanbr. oplegstoelen en buffers 1,00                 EUR 15.000,00€             15.000€                   

700600 Lev./aanbr. leuningen aanbruggen en val (niet voertuigkerend) 92,00               m 200,00€                   18.400€                   

700620 Lev./aanbr. conservering stalen onderdelen brug 1.435,00          m2 50,00€                     71.750€                   

700640 Transport, hijswerk en montage 1,00                 EUR 75.000,00€             75.000€                   

Totaal staalconstructies 577.150,00€           

60 Installaties

600510 Lev./aanbr. hydraulisch bewegingswerk 2,00                 st 75.000,00€             150.000€                 

600520 Lev./aanbr. draaipunten beweegbaar deel 1,00                 EUR 100.000,00€           100.000€                 

600530 Lev./aanbr. elektrotechnische installaties 1,00                 EUR 190.000,00€           190.000€                 

Totaal installaties 440.000,00€           

70 Verhardingen

700510 Aanpassingen fietspaden 4,00                 EUR 15.000,00€             60.000€                   

700520 Aanpassingen rijbanen wegverkeer 2,00                 EUR 25.000,00€             50.000€                   

700540 Lev./aanbr. slijtlaag op brugdek 120,00             m2 45,00€                     5.400€                     

700550 Lev./aanbr. asfalt op aanbruggen 250,00             m2 50,00€                     12.500€                   

Totaal verhardingen 127.900,00€           

75 Geleidewerken

750510 Lev./aanbr. houten palen geleidewerken 16,00               st 1.000,00€                16.000€                   

750520 Lev./aanbr. gordingen voor geleidewerken 64,00               m 150,00€                   9.600€                     

750530 Lev./aanbr. gordingen op waterpijlers 52,00               m 150,00€                   7.800€                     

Totaal geleidewerken 33.400,00€             
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Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder Prijspeil: 2013 Datum: 01-10-2013

Project: Varianten Marknesserbrug Versie: 01 Dossier nr: NOP25-1

(Deel)raming: Nieuwe brug Status: Definitief Auteur: W Boogerd

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

5

80 Overige

800510 Aanpassingen bebording 1,00                 EUR 10.000,00€             10.000€                   

800520 Lev./aanbr. HWA afvoeren brugdek 4,00                 st 1.500,00€                6.000€                     

800530 Lev./aanbr. voegovergangen 30,00               m 250,00€                   7.500€                     

800540 Afwerkingen brug 1,00                 EUR 15.000,00€             15.000€                   

800550 Aansluitingen aan bestaande oeverconstructies 4,00                 st 2.500,00€                10.000€                   

Totaal overige 48.500,00€             

Benoemde directe bouwkosten 2.154.250€             

NTD051 Nader te detailleren bouwkosten 10,0% 2.154.250€             215.425€                 

Directe bouwkosten 2.369.675€             

IK056 Eenmalige kosten 2,0% 2.369.675€             47.394€                   

IK057 Algemene bouwplaatskosten 2,0% 2.369.675€             47.394€                   

IK058 Uitvoeringskosten 8,0% 2.369.675€             189.574€                 

IK059 Algemene kosten 8,0% 2.369.675€             189.574€                 

IK0510 Winst en/of risico 5,0% 2.369.675€             118.484€                 

Indirecte bouwkosten 25% 592.419€                 

VZBK Voorziene bouwkosten 2.962.094€             

RBK053 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 10,0% 2.962.094€             296.209€                 

RBK Risico's bouwkosten 296.209€                 

BK05 Bouwkosten nieuwe brug 3.258.303€             

VK05 Vastgoedkosten nieuwe brug -€                             

EK052 Engineeringskosten adviesbureau(s) 8,0% 3.258.303€             260.664€                 

EK053 Engineeringskosten opdrachtgever (overheid/instantie/bedrijf) 10,0% 3.258.303€             325.830€                 

EK05 Engineeringskosten nieuwe brug 18% 586.495€                 

OBK05 Overige bijkomende kosten nieuwe brug 0% -€                             

INV05 Totaal investeringskosten nieuwe brug 3.844.798€             
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1. INLEIDING 

 
1.1. Beschrijving project 

 
De Marknesserbrug is een stalen ophaalbrug met twee betonnen aanbruggen in de Mar-

knesserweg over de Lemstervaart in Emmeloord. De Lemstervaart is in hoofdzaak een re-
creatieve vaarweg en betreft verbindingswater. De huidige situatie op de brug is verkeers-

onveilig; de fietsstroken zijn te smal en hebben geen afscheiding met de rijbaan. 
 

Er zijn drie varianten voorgesteld: 
1. renovatie brug met een verkeersbeperking en een restlevensduur van 20/25 jaar; 

2. renovatie brug met gebruik van bestaande brugonderdelen (versterken brug en geen as-
lastbeperking); 

3. nieuwe brug met huidige en verhoogde ligging van het wegdek. 
 

1.2. Vergunningencategorieën 

 

In tabel 1.1. is weergegeven welke vergunningencategorieën van toepassing zijn op het 
project en mogelijk tot vergunningplicht leiden. Indien een categorie niet van toepassing is, 

wordt hierbij een korte toelichting gegeven. Categorieën die van toepassing zijn worden in 
onderstaande paragrafen toegelicht. 

 
Tabel 1.1. Inventarisatie vergunningencategorieën  

categorie van toepassing 

wel        niet 

toelichting 

ruimtelijke inpassing x   

bouw en sloop x   

gebruik en huisvesting 
 x 

geen sprake van een bouwwerk voor verblijf van personen waarvoor een 

gebruiksvergunning of melding noodzakelijk is. 

monumenten en ar-

cheologie 
 x 

betreft geen (archeologisch) monument 

milieubeheer 
 x 

geen inrichting ingevolge de Wet milieubeer / m.e.r.(beoordelings)plichtige 

activiteit 

geluidhinder  x geen hogere waarde noodzakelijk 

bodemverontreiniging x   

water x   

natuur x   

grondverzet x   

wegen en verkeer x   

spoorwegen  x geen spoorwegen nabij planlocatie 

luchthavens  x geen luchthaven nabij planlocatie waarvoor hoogtebeperkingen gelden 

scheepvaart x   

kabels en leidingen x   

bouwplaats / werkter-

rein en uitvoering 
x  

 

 
1.3. Ruimtelijke inpassing 

 
Omgevingsvergunning - afwijken bestemmingsplan 

benodigd voor gebruik bestemming in strijd met voorschriften bestemmingsplan 

wettelijke bepaling artikel 2.1, lid 1, onder c juncto artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2 Wabo 

bevoegd gezag gemeente Noordoostpolder 
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proceduretijd buitenplans afwijken: 8 weken + bezwaartermijn 6 weken (tenzij bestem-

mingsplan Landelijk gebied 2010 vigerend wordt voordat de vergunningaan-

vraag wordt ingediend). 

Binnenplans afwijken: 8 weken + bezwaartermijn 6 weken (bestemmingsplan 

Emmeloord Noord en Oost als de brug hoger wordt dan 2,5 meter).  

toelichting/onderbouwing De Marknesserbrug valt binnen twee bestemmingsplannen (zie afbeelding 
1.1). Het westelijke deel van de brug is gelegen binnen het bestemmingsplan 
‘Emmeloord Noord en Oost’. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. Het 
oostelijke deel ligt binnen het bestemmingsplan ‘Bos en Gaarde’, welke vige-
rend is. Daarnaast ligt op het oostelijk deel een ontwerp-bestemmingsplan 
‘Landelijk gebied 2010’. Dit plan vervangt bestemmingsplan ‘Bos en Gaarde’ 
als het definitief is vastgesteld en in werking getreden.  
 
Emmeloord Noord en Oost (westelijk deel van de brug) 
De brug heeft als bestemming ‘verkeer’. De bouwhoogte van bruggen mag 
maximaal 7,00 m zijn. Als de brug verbreedt wordt, moet beoordeeld worden 
of dit past binnen het bestemmingsplan. Voor zover de verbreding bestaat uit 
een vrijliggend fietspad, geldt dat deze wordt gerealiseerd binnen de be-
stemmingen water en groen. Voet- en fietspaden, alsmede landhoofden 
passen binnen de bestemming groen (zie ook afbeelding 1.1.). Binnen de 
bestemming water zijn bruggen toegestaan met een maximale bouwhoogte 
van 2,50 m. De verbreding van de brug past daardoor ook binnen de be-
stemming water (mits niet hoger dan 2,5,0 m). Er is een mogelijkheid om van 
de maximale bouwhoogte af te wijken (binnenplans) tot een hoogte van 
10,00 m.  
 
Binnen de bestemming waarde - archeologische verwachtingswaarde gema-
tigd (als + + aangegeven in afbeelding 1.1) is de realisatie van het fiets-
pad/landhoofden toegestaan als per perceel minder dan 100 m2 wordt be-
bouwd, of als een archeologisch rapport wordt overlegd en naar het oordeel 
van B&W is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn.  
 
Bos en Gaarde (vigerend oostelijk deel van de brug) 
Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van het oostelijk deel van de 
brug is bestemmingsplan ‘Bos en Gaarde’ (afbeelding 1.2). De brug heeft als 
bestemming Verkeersdoeleinden. Het water heeft als bestemming Water-
weg. Bruggen zijn toegestaan binnen de bestemming waterweg. De maxima-
le bouwhoogte bedraagt 2,00 m

1
, zowel binnen de bestemming water als 

binnen de bestemming verkeer.  
 
Als de brug verbreedt of geheel vervangen wordt moet beoordeeld worden of 
de wijziging past binnen de toegestane bouwhoogte zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan (2,00 m). Binnenplans mag maximaal 10 % worden afge-
weken. Er geldt ingevolge artikel 4, lid 3 van bijlage II Besluit omgevings-
recht een buitenplanse ontheffingsmogelijkheid als de oppervlakte minder 
dan 50 m2 is (hoogte maximaal 10,00 m).  
 
Landelijk gebied 2010 (gaat bestemmingsplan ‘Bos en Gaarde’ voor het 
oostelijk deel vervangen bij inwerking treding). 
Het oostelijke deel van de brug valt binnen het in voorbereiding zijnde be-
stemmingsplan ‘Landelijk gebied 2010’ (ontwerp, zie afbeelding 1.3). Het 
oostelijke deel van de brug heeft de bestemming water en loopt door in de 
bestemming verkeer-2. Bruggen zijn binnen de bestemming water enkel toe-
gestaan voor zover de locatie als aanduiding brug heeft met een maximale 
bouwhoogte van 4,00 m. De Marknesserbrug ligt er al, waardoor deze de 
aanduiding brug zal hebben (nog niet zichtbaar op plankaart). Nagegaan 
moet worden of de aanduiding brug breed genoeg is voor de verbreding van 
de brug.  
Binnen de bestemming verkeer-2 past de brug, er geldt geen maximale 
bouwhoogte.  
Naast de bestemming water/verkeer-2 heeft de brug de dubbelbestemming 
waarde - archeologie en als gebiedsaanduiding archeologische verwach-
tingswaarde gematigd. Deze twee bestemmingen kennen dezelfde voor-
schriften. Bebouwing is toegestaan tot een oppervlakte van 100 m2. Als hier 
niet aan voldaan wordt moet worden aangetoond dat geen archeologische 

                                                                                       

 
1
 Gemeten vanaf de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein, tot het hoogste punt van het bouw-

werk. Dit geldt niet voor ondergeschikte bouwdelen zoals schoorstenen.  
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waarden aanwezig zijn. 

wel/niet benodigd wel benodigd (binnen bestemmingsplan ‘Bos en Gaarde’ alle varianten). 

aandachtspunt voor opdrachtgever - nagegaan moet worden of de aanduiding brug breed genoeg is voor de 

verbreding van de brug in het kader van ontwerp-bestemmingsplan ‘Lande-

lijk gebied 2010’; 

- eventueel archeologisch onderzoek. 

belangrijkste indieningsvereisten - het beoogde en het huidige gebruik van de gronden en de bouwwerken 

waarop de aanvraag betrekking heeft; 

- de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening; 

- indien verplicht met toepassing van artikel 41 Monumentenwet een archeo-

logisch onderzoeksrapport; 

- situatietekening van de bestaande en nieuwe toestand met daarop de af-

metingen van het perceel en bebouwd oppervlak, alsmede situering van 

bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze 

waarop het terrein ontsloten wordt, de aangrenzende terreinen en de daarop 

voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van het terrein behorende 

bij het voorgenomen bouwwerk. 

 
Afbeelding 1.1 Uitsnede plankaart bestemmingsplan Emmeloord Noord en Oost 

 

 
 

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl 
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Afbeelding 1.2 Uitsnede plankaart bestemmingsplan Bos en Gaarde 
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Afbeelding 1.3 Uitsnede plankaart bestemmingsplan landelijk gebied 2010 

 

 
 

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl 
 

Omgevingsvergunning - uitvoeren van werken (aanleg) 

Voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, kan een omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van werken noodzakelijk zijn (voorheen aanlegvergunning). De brug is 
een bouwwerk, waardoor geen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken nood-

zakelijk is. Daarnaast bevatten de van toepassing zijnde bestemmingen binnen de drie be-
stemmingsplannen, met uitzondering van de waarde archeologie (zie + + afbeelding 1.1 en 

1.3), geen omgevingsvergunningplicht voor het uitvoeren van werken. Als wordt gewerkt 
binnen de bestemming waarde- archeologische verwachtingswaarde gematigd geldt voor 

het uitvoeren van werken een omgevingsvergunningplicht. Uitgangspunt is dat enkel land-
hoofden (bouwwerk) binnen deze bestemming vallen en geen andere werkzaamheden 

worden verricht. In dat geval is geen omgevingsvergunning noodzakelijk. 
 

1.4. Bouw en sloop 

 
Omgevingsvergunning bouwen 

benodigd voor het realiseren van bouwwerken eventueel incl. ontheffing Bouwbesluit 2012 

voor tijdelijke geluidshinder tijdens de bouw 

wettelijke bepaling artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo en Bouwbesluit 2012 

bevoegd gezag gemeente Noordoostpolder 

proceduretijd 8 weken + bezwaartermijn 6 weken 

toelichting/onderbouwing Een bouwwerk is gedefinieerd als ‘elke constructie van enige omvang van 

hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming het-

zij direct, hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect 

steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren’. De op-

haalbrug is een bouwwerk.  

 

Indien er wijzigingen worden aangebracht aan een bouwwerk, zoals in dit ge-

val aan de ophaalbrug, is een omgevingsvergunning bouwen benodigd wan-
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neer: 

- een verandering van de draagconstructie plaatsvindt; 

- een uitbreiding van de bebouwde oppervlakte aan de orde is; 

- een uitbreiding van het bouwvolume optreedt. 

 

Voor alle varianten is een omgevingsvergunning bouwen benodigd.  

 

Een akoestisch onderzoek/expert judgement moet uitsluitsel geven of ver-

wacht wordt dat het geluidniveau als gevolg van de bouwwerkzaamheden 

meer bedraagt dan 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie 

of gebruiksfunctie (artikel 8.4 Bouwbesluit 2012). Als dat zo is, moet beoor-

deeld worden hoe lang er meer geluidhinder is en of daarvoor een ontheffing 

van het Bouwbesluit 2012 noodzakelijk is. Op voorhand is een ontheffing niet 

uit te sluiten. Waardoor deze veiligheidshalve opgenomen is in onderhavige 

vergunningeninventarisatie. 

wel/niet benodigd wel benodigd (alle varianten) 

belangrijkste indieningsvereisten - situatietekening; 

- constructieberekeningen; 

- constructietekeningen (aanzichten, doorsneden, details); 

- bouwveiligheidsplan; 

- akoestisch onderzoek. 

 
Melding - slopen 

benodigd voor het slopen van bouwwerken, waarbij meer dan 10 m
3
 sloopafval vrijkomt, of 

waarbij asbest wordt verwijderd eventueel incl. ontheffing Bouwbesluit 2012 

voor tijdelijke geluidhinder tijdens sloop 

wettelijke bepaling artikel 1.26 Bouwbesluit 2012 

bevoegd gezag gemeente Noordoostpolder 

proceduretijd 4 weken 

toelichting/onderbouwing Enkel bij variant 3 vinden sloopwerkzaamheden van een bouwwerk (brug) 

plaats waarbij meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Daardoor is voor variant 3 

een sloopmelding noodzakelijk. Een asbestinventarisatie moet duidelijk ge-

ven of asbest aanwezig is in het brugdek. 

 

Een akoestisch onderzoek/expert judgement moet uitsluitsel geven of ver-

wacht wordt dat het geluidniveau als gevolg van de sloopwerkzaamheden 

meer bedraagt dan 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie 

of gebruiksfunctie (artikel 8.4 Bouwbesluit 2012). Als dat zo is moet beoor-

deeld worden hoe lang er meer geluidhinder is en of daarvoor een ontheffing 

van het Bouwbesluit 2012 noodzakelijk is. Op voorhand is een ontheffing niet 

uit te sluiten, waardoor deze veiligheidshalve opgenomen is in onderhavige 

vergunningeninventarisatie. 

wel/niet benodigd wel benodigd (alleen variant 3) 

belangrijkste indieningsvereisten - gegevens van het te slopen bouwwerk; 

- inventarisatie van stoffen die vrijkomen bij de sloop (aard, hoeveelheid, af-

voerbestemming); 

- sloopveiligheidsplan (afhankelijk van lokale situatie); 

- asbestinventarisatierapport (als asbest niet op voorhand kan worden uitge-

sloten); 

- informatie mobiele puinbreker (als deze wordt gebruikt); 

- akoestisch onderzoek. 
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1.5. Bodemverontreiniging 

 
Saneringsbeschikking + goedkeuring saneringsplan / BUS-melding 

benodigd voor ontgraven van verontreinigde grond 

wettelijke bepaling artikel 28, 29, 37 en 39 Wet bodembescherming 

artikel 39b Wet bodembescherming jo. Besluit uniforme saneringen 

bevoegd gezag provincie Flevoland 

proceduretijd saneringsbeschikking: 15 weken + bezwaartermijn 6 weken 

BUS-melding: 5 weken 

toelichting/onderbouwing Voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden mogelijk handelingen in 

de bodem verricht. Ten einde het werken in verontreinigde grond tegen te 

gaan is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. Dit bodemonderzoek 

moet uitsluitsel geven of de grond verontreinigd is en een saneringsbeschik-

king of BUS-melding noodzakelijk is. Veiligheidshalve wordt uitgegaan van 

een BUS-melding. Zie voor waterbodem: Besluit lozen buiten inrichtingen on-

der het kopje water. 

wel/niet benodigd wel benodigd (BUS-melding veiligheidshalve opgenomen voor alle varianten) 

belangrijkste indieningsvereisten - de van toepassing zijnde categorie van uniforme saneringen; 

- de van toepassing zijnde saneringsaanpak; 

- de invulling van de te realiseren aspecten van de sanering en het sane    

  ringsresultaat; 

- het verkennend bodemonderzoek. 

 
1.6. Water 

 
Watervergunning - waterstaatswerken waterschap 

benodigd voor werkzaamheden in en nabij Waterstaatswerken in beheer van het water-

schap  

wettelijke bepaling artikel 6.13 Waterwet en artikel 4.3 Keur waterschap Zuiderzeeland 

bevoegd gezag waterschap Zuiderzeeland 

proceduretijd 8 weken + bezwaartermijn 6 weken 

toelichting/onderbouwing De Lemstervaart staat op de legger van het waterschap Zuiderzeeland als 

hoofdvaart, waardoor de bepalingen van de keur met betrekking tot water-

gangen van toepassing zijn. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is 

een watervergunning noodzakelijk. 

wel/niet benodigd wel benodigd (alle varianten) 

belangrijkste indieningsvereisten - situatietekening; 

- ontwerpgegevens; 

- omschrijving van de aard, omvang, reden en doel van de voorgenomen 

werkzaamheden. 

 
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen  

benodigd voor het lozen van water afkomstig van activiteiten die plaatsvinden buiten inrich-

tingen in het kader van de Wet milieubeheer 

wettelijke bepaling artikel 1.10 en 3.4, 3.5, 3.11 en 3.17 Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) 

bevoegd gezag waterschap Zuiderzeeland 

proceduretijd melding dient uiterlijk 4 weken voor aanvang lozing te worden ingediend 

toelichting/onderbouwing Het lozen van afvloeiend hemelwater van gemeentelijke wegen binnen- en 

buiten de bebouwde kom en van provinciale wegen binnen de bebouwde 

kom is toegestaan zonder melding. Daarbij is het uitgangspunt gehanteerd 

dat niet wordt geloosd op het vuilwaterriool, maar op oppervlaktewater. 
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Voor lozingen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van sloop-, reno-

vatie of nieuwbouwwerkzaamheden is een melding noodzakelijk. Het lozen, 

dat gelet op de locatie van de werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden 

voorkomen, is toegestaan. Bij de werkzaamheden worden maatregelen ge-

troffen om het lozen te voorkomen danwel, voor zover dat niet mogelijk is, 

zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen worden beschreven in een 

werkplan. Voor de werkzaamheden aan de brug is een melding noodzakelijk. 

 

Als wordt gegraven in de waterbodem is tevens een melding noodzakelijk. 

Als de kwaliteit van de te baggeren of ontgraven waterbodem een bij ministe-

riele regeling bepaalde interventiewaarde overschrijdt, worden de werkzaam-

heden uitgevoerd overeenkomstig een werkplan, waarin de maatregelen zijn 

beschreven waarmee het lozen zo veel als mogelijk wordt beperkt.  

wel/niet benodigd wel benodigd (alle varianten) 

belangrijkste indieningsvereisten - de aard en omvang van het lozen; 

- een situatieschets met een schaal van ten minste 1:10.000 en voorzien van 

een noordpijl, waarop de ligging van de activiteit waarvan het lozen het ge-

volg is ten opzichte van de omgeving is aangegeven, met aanduiding van de 

lozingspunten en de ligging van de terreinriolering; 

- werkplan (als wordt gebaggerd en interventiewaarde wordt overschreden). 

 
Uitgangspunt is dat er geen bemaling plaatsvindt. Als de aannemer besluit te gaan bema-

len moet op basis van een bemalingsadvies beoordeeld worden of een melding of vergun-
ning noodzakelijk is voor de onttrekking en lozing van bemalingswater. 

 
1.7. Natuur 

 
Natuurbeschermingswetvergunning 

Er vinden geen werkzaamheden plaats in of nabij natura 2000-gebieden en/of natuurmo-
numenten. Een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 is niet noodzakelijk.  

 
Ecologische Hoofdstructuur 

De werkzaamheden vinden niet plaats in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), wel in de 
nabijheid van de EHS. Er geldt geen vergunningplicht. 

 
Ontheffing Flora- en faunawet 

benodigd voor het verstoren van beschermde plant- en diersoorten 

wettelijke bepaling artikel 75 Flora- en faunawet 

bevoegd gezag Ministerie van Economische Zaken (Dienst Regelingen) 

proceduretijd beslistermijn formeel 8 weken (praktijk vaak 16 weken) + bezwaartermijn 6 

weken 

toelichting/onderbouwing Om vast te stellen of eventueel aanwezige beschermde plant- en/of diersoor-

ten negatief worden beïnvloed door onderhavig project is een ecologisch on-

derzoek noodzakelijk. Hieruit blijkt of beschermde soorten aanwezig zijn en of 

een ontheffing noodzakelijk is.  

 

Aangezien op dit moment nog geen ecologisch onderzoek uitgevoerd is, is 

een ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet veiligheidshalve opgenomen.  

 

De gemeente kan de aannemer verplichten te werken volgens de gedrags-

code. In dat geval geldt een vrijstelling van de ontheffingplicht voor tabel-2 

soorten.  
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wel/niet benodigd wel benodigd (veiligheidshalve opgenomen alle varianten) 

belangrijkste indieningsvereisten - ecologisch onderzoek; 

- activiteitenplan; 

- situatietekening van de werkzaamheden; 

- uittreksel van de kamer van koophandel. 

 

Ontheffing verordening voor de fysieke leefomgeving - milieubeschermingsgebieden 
De planlocatie is niet aangewezen als stiltegebied en/of grondwaterbeschermingsgebied 

(incl boringsvrije zone) ingevolge de Verordening voor de fysieke leefomgeving. Een ont-
heffing van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland is niet noodzakelijk. 

 
Verwijderen houtopstanden 

Uitgangspunt is dat geen bomen gekapt worden voor de uitvoering van de werkzaamhe-
den. Er is geen omgevingsvergunning kappen en/of melding Boswet noodzakelijk. 

 
1.8. Grondverzet 

 
Ontgrondingvergunning/ -melding 

Artikel 3 van de Ontgrondingenwet bepaalt dat het verboden is te ontgronden zonder ont-
grondingsvergunning. Bij provinciale verordening kan vrijstelling worden verleend van het 

verbod zoals opgenomen in artikel 3 Ontgrondingenwet. 
Artikel 8.2, lid 2 onder 4 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland (VFL) 

bepaalt dat geen vergunning noodzakelijk is voor het maken of wijzigen van een bouwwerk 
krachtens een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder 

a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een vergunning op grond van artikel 
40, eerste lid, van de Woningwet en het opruimen van een dergelijk bouwwerk; 

 
Als wordt ontgrond ten behoeve van de werkzaamheden aan de brug is geen ontgronding-

vergunning noodzakelijk. De brug is immers een bouwwerk, waardoor bij wijzigingen een 
omgevingsvergunning bouwen noodzakelijk is. 

 
Het aanleggen, onderhouden, wijzigen en verwijderen van o.a. openbare wegen, riolerin-

gen en leidingen is vrijgesteld van de vergunningplicht mits een diepte van 3,00 m beneden 
maaiveld niet wordt overschreden en mits dit plaatsvindt in overeenstemming met het be-

stemmingsplan, inpassingsplan of omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan. 

 
Indien bij een ontgronding de te ontgraven hoeveelheid 1500 m³ vaste stoffen of meer be-

draagt, meldt de opdrachtgever van de ontgronding of de zakelijk of persoonlijk gerechtigde 
als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Ontgrondingenwet de voorgenomen ontgronding 

uiterlijk vier weken voor aanvang daarvan aan Gedeputeerde Staten. 
 

Uitgangspunt is dat de ontgronding minder dan 1500 m³ zal bedragen waardoor geen ver-
gunning of melding noodzakelijk is. Als er toch meer dan 1500 m³ grond afgevoerd wordt, 

geldt een meldingplicht. Als dieper wordt gegraven dan 3,00 m beneden maaiveld is een 
vergunning noodzakelijk. 

 
1.9. Wegen en verkeer 

 
Omgevingsvergunning / vergunning APV - gemeentelijke wegen 

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de ver-
harding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de 
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wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg 

van een weg.  
 

Als tevens een omgevingsvergunning voor uitvoeren van werken noodzakelijk is wordt de 
vergunning gemeentelijke wegen verleend als omgevingsvergunning. Als geen vergunning 

voor het uitvoeren van werken noodzakelijk is wordt de vergunning gemeentelijke wegen 
verleend als APV-ontheffing. 

 

Het verbod geldt niet voor overheden bij het uitvoeren van hun publieke taak. Uitgangspunt 

is dat de aanpassing van de inrichting van de brug plaatsvindt uit het oogpunt van de pu-
blieke taak van de gemeente (o.a. veiligheid). Een vergunning/ontheffing is derhalve niet 

noodzakelijk. 
 

Melding APV - uitweg 
Geen verandering of aanleg van een nieuwe uitweg, waardoor geen vergunning of melding 

noodzakelijk is. 
 
Verkeersbesluit 

Voor de tijdelijke situatie is mogelijk een verkeersbesluit noodzakelijk. Als de maatregelen 

korter duren dan 4 maanden is geen verkeersbesluit noodzakelijk. Uitgangspunt is dat de 
verkeersmaatregelen korter duren dan 4 maanden en geen verkeersbesluit noodzakelijk is. 

Let op: als er geen gebruik kan worden gemaakt van de brug moet er wel een omleiding 
worden ingesteld. Omleidingen via provinciale wegen moeten worden afgestemd met de 

provincie Flevoland. 
 

1.10. Scheepvaart 

 

Provinciale vergunning waterwegen (incl. nautische veiligheid) 

benodigd voor het maken van werken en plaatsen van stoffen in, onder, boven of langs 

vaarwegen.  

wettelijke bepaling artikel 7.3 Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland  

kaart 7.1 bevat de vaarwegen in beheer bij de provincie, de Lemstervaart is 

hierop aangegeven 

bevoegd gezag provincie Flevoland 

proceduretijd 8 weken + bezwaartermijn 6 weken 

toelichting/onderbouwing Het is verboden gebruik te maken van een vaarweg, anders dan waartoe de-

ze is bestemd, door: 

a. daarin, daarop, daaronder of daarboven werken te maken of te behouden; 

b. daarin, daarop, daaronder of daarboven vaste stoffen of voorwerpen te 

storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten liggen; 

c. daarin, daarop, daaronder of daarboven op andere wijze dan vermeld on-

der a of b handelingen te verrichten. 

 

Voor de werkzaamheden aan de brug is een vergunning noodzakelijk.  

 

Uitgangspunt is dat eventuele verkeersmaatregelen in het kader van de nau-

tische veiligheid onderdeel uitmaken van onderhavige vergunningaanvraag. 

wel/niet benodigd wel benodigd (alle varianten) 

belangrijkste indieningsvereisten - tekening met constructie en te gebruiken materialen (bestaand + nieuw); 

- locatie; 

- duur voorgenomen gebruik. 
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1.11. Kabels en leidingen 

 
Instemmingsbesluit  

benodigd voor het (ver)leggen van kabels en leidingen (let op: niet enkel telecommunicatie 

kabels en leidingen) 

wettelijke bepaling artikel 5.4 Telecommunicatie wet/Telecommunicatieverordening  

bevoegd gezag gemeente Noordoostpolder 

proceduretijd 8 weken + bezwaartermijn 6 weken 

toelichting/onderbouwing Het is verboden zonder of in afwijking van een instemmingsbesluit kabels 

en/of leidingen aan te leggen, in stand te houden of op te ruimen. Een WION-

melding moet uitsluitsel geven of kabels en leidingen (ver)legd moeten wor-

den. Momenteel is het niet duidelijk of er kabels verlegd moeten worden. Vei-

ligheidshalve is een instemmingsbesluit opgenomen. 

 

Als kabels en leidingen van derden verlegd worden, is eveneens privaatrech-

telijke toestemming van de eigenaar noodzakelijk. 

wel/niet benodigd wel benodigd (veiligheidshalve opgenomen voor alle varianten, aan te vragen 

door of namens eigenaren kabels en leidingen) 

belangrijkste indieningsvereisten - situatietekening; 

- gegevens met betrekking tot de kabels en leidingen. 

 
Wion-melding 

benodigd voor uitvoering van mechanische graafwerkzaamheden 

wettelijke bepaling artikel 8 Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten 

bevoegd gezag Kadaster 

proceduretijd 2 dagen (ten hoogste 20 dagen voor start graafwerkzaamheden melden) 

toelichting/onderbouwing Om te voorkomen dat kabels en leidingen beschadigd raken tijdens graaf-

werkzaamheden moet voorafgaand een Wion-melding worden gedaan. 

wel/niet benodigd wel benodigd voor alle varianten 

belangrijkste indieningsvereisten - overzichtstekening  

 
1.12. Bouwplaats, werkterrein en uitvoering 

 

Ingevolge artikel 2, lid 20 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een omge-
vingsvergunning niet nodig voor: een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, 

damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of 
sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw, mits geplaatst 

in de onmiddelijke nabijheid van het terrein waarop de activiteit of werkzaamheid wordt uit-
gevoerd. 

 
(water)vergunning - werken vanaf het water 

benodigd voor werkzaamheden in, boven onder vaarwegen 

wettelijke bepaling artikel 7.3 Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland  

artikel 6.13 Waterwet en artikel 4.3 Keur waterschap Zuiderzeeland. 

bevoegd gezag provincie Flevoland (vaarwegbeheer) en waterschap Zuiderzeeland (water-

kwaliteitbeheer) 

proceduretijd 8 weken + bezwaartermijn 6 weken 

toelichting/onderbouwing Als wordt gewerkt vanaf een ponton op het water is een vergunning noodza-

kelijk van de provincie in het kader van het beheer van de vaarweg en van 

het waterschap in het kader van het waterkwaliteitbeheer. Het is momenteel 

niet duidelijk of wordt gewerkt vanaf het water, of vanaf het land. Veiligheids-

halve is een vergunning opgenomen zowel bij de provincie als het water-
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schap. De vergunning van de provincie ziet op de gevolgen van de eventuele 

ponton op het scheepvaartverkeer. De vergunning van het waterschap ziet 

op de kwaliteit van het water.  

 

Als een werkterrein wordt ingericht binnen de beschermingszone van de wa-

tergang is eveneens een watervergunning noodzakelijk van het waterschap. 

wel/niet benodigd wel benodigd (veiligheidshalve opgenomen alle varianten) 

belangrijkste indieningsvereisten - situatietekening; 

- omschrijving van de aard, omvang, reden en doel van de voorgenomen 

werkzaamheden. 

 
APV-vergunning geluidhinder ten behoeve van andere werkzaamheden dan bouwen 

en slopen 

benodigd voor tijdelijke geluidhinder tijdens werkzaamheden 

wettelijke bepaling artikel 4:6 APV Noordoostpolder 

bevoegd gezag gemeente Noordoostpolder 

proceduretijd 8 weken + bezwaartermijn 6 weken 

toelichting/onderbouwing Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer toe-

stellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten 

op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluid-

hinder wordt veroorzaakt. Geluidshinder als gevolg van bouw- en sloopwerk-

zaamheden valt onder het Bouwbesluit. Voor de geluidshinder die ontstaat 

als gevolg van asfalteren, frezen e.d. is een ontheffing van de APV noodza-

kelijk. 

wel/niet benodigd wel benodigd (werkzaamheden wegen) 

belangrijkste indieningsvereisten - situatietekening; 

- in te zetten materieel en verwachte dB(A); 

- start- en einddatum en werktijden. 

 
Melding Besluit bodemkwaliteit 

benodigd voor toepassing van grond, niet-vormgegeven bouwstoffen en IBC-bouwstoffen 

wettelijke bepaling artikel 32 en 42 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

bevoegd gezag toepassing landbodem: gemeente Noordoostpolder (indienen via meldpunt 

bodemkwaliteit (Bodem+) 

toepassing waterbodem: waterschap Zuiderzeeland 

proceduretijd grond / niet-vormgegeven bouwstoffen: 5 werkdagen 

IBC-bouwstoffen: 4 weken 

toelichting/onderbouwing De melding is afhankelijk van den uitvoering van de werkzaamheden en 

wordt veelal ingediend door de aannemer. 

wel/niet benodigd wel benodigd (alle varianten) 

belangrijkste indieningsvereisten - kwaliteitsgegevens; 

- hoeveelheid; 

- toepassing. 

 
Melding Activiteitenbesluit - werkzaamheden werkterrein 

De definitie van een inrichting is opgenomen in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer en luidt: 
‘elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 

bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht’. Uit de jurispru-
dentie volgt dat aan deze definitie wordt voldaan als de tijdelijkheid circa 6 maanden duurt. 

Uitgangspunt is dat het werkterrein korter dan 6 maanden in gebruik is, waardoor geen 
sprake is van een inrichting en geen melding noodzakelijk is. 
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2. VERGUNNINGENTABEL 

 
Tabel 2.1. Benodigde vergunningen variant 1 

vergunningen  bevoegd gezag proceduretijd bezwaar- of  

beroepstermijn 

omgevingsvergunning afwijken van be-

stemmingsplan  

gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

omgevingsvergunning bouwen gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

BUS-melding provincie Flevoland 5 weken nvt 

watervergunning waterschap Zuider-

zeeland 

8 weken 6 weken 

melding Besluit lozen buiten inrichtingen waterschap Zuider-

zeeland 

4 weken nvt 

Ontheffing Flora- en faunawet Ministerie van EZ 8 weken - 16 weken 6 weken 

Provinciale vergunning waterwegen provincie Flevoland 8 weken 6 weken 

instemmingsbesluit gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

WION-melding Kadaster 2 dagen nvt 

vergunning voor werken vanaf het water 

(als vanaf ponton in water wordt gewerkt) 

provincie Flevoland  8 weken 6 weken 

watervergunning voor werken vanaf het 

water (als vanaf ponton in water wordt 

gewerkt) dan wel als werkterrein wordt in-

gericht binnen de beschermingszone van 

de watergang. 

waterschap Zuider-

zeeland 

8 weken 6 weken 

APV-ontheffing geluidhinder gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

melding Besluit bodemkwaliteit gemeente Noord-

oostpolder  

5 werkdagen / 4 weken nvt 

* grijs gearceerde vergunningen zijn veiligheidshalve opgenomen 

 

Tabel 2.2. Benodigde vergunningen variant 2 

vergunningen  bevoegd gezag proceduretijd bezwaar- of  

beroepstermijn 

omgevingsvergunning afwijken van be-

stemmingsplan  

gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

omgevingsvergunning bouwen gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

BUS-melding provincie Flevoland 5 weken nvt 

watervergunning waterschap Zuider-

zeeland 

8 weken 6 weken 

melding Besluit lozen buiten inrichtingen waterschap Zuider-

zeeland 

4 weken nvt 

Ontheffing Flora- en faunawet Ministerie van EZ 8 weken - 16 weken 6 weken 

Provinciale vergunning waterwegen provincie Flevoland 8 weken 6 weken 

instemmingsbesluit gemeente Noord- 8 weken 6 weken 
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vergunningen  bevoegd gezag proceduretijd bezwaar- of  

beroepstermijn 

oostpolder 

WION-melding Kadaster 2 dagen nvt 

vergunning voor werken vanaf het water 

(als vanaf ponton in water wordt gewerkt) 

provincie Flevoland 8 weken 6 weken 

watervergunning voor werken vanaf het 

water (als vanaf ponton in water wordt 

gewerkt) dan wel als werkterrein wordt in-

gericht binnen de beschermingszone van 

de watergang. 

waterschap Zuider-

zeeland 

8 weken 6 weken 

APV-ontheffing geluidhinder gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

melding Besluit bodemkwaliteit gemeente Noord-

oostpolder  

5 werkdagen / 4 weken nvt 

* grijs gearceerde vergunningen zijn veiligheidshalve opgenomen 

 
Tabel 2.3. Benodigde vergunningen variant 3 

vergunningen  bevoegd gezag proceduretijd bezwaar- of  

beroepstermijn 

omgevingsvergunning afwijken van be-

stemmingsplan  

gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

omgevingsvergunning bouwen gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

sloopmelding gemeente Noord-

oostpolder 

4 weken nvt 

BUS-melding provincie Flevoland 5 weken nvt 

watervergunning waterschap 8 weken 6 weken 

melding Besluit lozen buiten inrichtingen waterschap 4 weken nvt 

Ontheffing Flora- en faunawet Ministerie van EZ 8 weken - 16 weken 6 weken 

Provinciale vergunning waterwegen provincie Flevoland 8 weken 6 weken 

verkeersbesluit (als gemeentelijke wegen 

niet verbreed worden) 

gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

instemmingsbesluit gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

WION-melding Kadaster 2 dagen nvt 

vergunning voor werken vanaf het water 

(als vanaf ponton in water wordt gewerkt) 

provincie Flevoland 8 weken 6 weken 

watervergunning voor werken vanaf het 

water (als vanaf ponton in water wordt 

gewerkt) dan wel als werkterrein wordt in-

gericht binnen de beschermingszone van 

de watergang. 

waterschap Zuider-

zeeland 

8 weken 6 weken 
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APV-ontheffing geluidhinder gemeente Noord-

oostpolder 

8 weken 6 weken 

melding Besluit bodemkwaliteit gemeente Noord-

oostpolder  

5 werkdagen / 4 weken nvt 

* grijs gearceerde vergunningen zijn veiligheidshalve opgenomen 
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