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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 24 april 2018.

Onderwerp
Vervanging Marknesserbrug

Advies raadscommissie
Stemstok

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 595.000 voor vervanging van de 

Marknesserbrug.
2. Ten laste van de reserve Beleidsplan een bedrag van € 595.000 toe te voegen aan de 

afschrijvingsreserve vervanging Marknesserbrug;
3. In het geval van een positief rekeningresultaat 2017 een bedrag van € 595.000 

bestemmen voor toevoeging aan de reserve Beleidsplan om daarmee de reserve te 
neutraliseren voor het eerder onttrokken bedrag van € 595.000 voor toevoeging aan 
de afschrijvingsreserve vervanging Marknesserbrug;

4. De 8e wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen.

Doelstelling
De bestaande Marknesserbrug te vervangen door een nieuwe brug.

Inleiding
In de raadsvergadering van 18 april 2017 is een krediet van € 3.570.000 beschikbaar 
gesteld voor de vervanging van de Marknesserbrug. Het betreft de realisering van de 
zogenaamde Stadspoortvariant.

Op 12 april 2018 heeft de openbare aanbesteding plaatsgevonden. Er zijn in totaal 8 
inschrijvingen binnengekomen. De economisch meest voordelige inschrijver is Van 
Spijker Infrabouw B.V. met een inschrijfbedrag van € 3.473.000. De opgestelde 
vergelijksraming op basis van het opgestelde contract bedraagt afgerond € 2.900.000 
exclusief BTW. Dit komt ook overeen met de indertijd opgestelde bouwkostenraming voor 
de kredietaanvraag. De meerkosten van ongeveer € 600.000 kunnen niet worden 
opgevangen in het beschikbaar gestelde krediet.

Na beoordeling van de ingediende stukken heeft de aannemer aangetoond te voldoen 
aan alle van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden en (geschiktheids)eisen. Het werk 
is voorlopig gegund onder voorbehoud van de gehele aanbesteding van het verkrijgen 
van een verhoogd investeringsbudget van de gemeenteraad.

De uitvoeringsperiode is tussen 1 oktober 2018 en 1 april 2019. De aannemer zal de 
komende periode de nodige voorbereiding- en ontwerpwerkzaamheden moeten 
uitvoeren.
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Argumenten
1.1 Aanvullende financiering is nodig om de brug te vervangen.
Alleen in de periode tussen 1 oktober en 1 april is het toegestaan dat het 
scheepvaartverkeer wordt gestremd om de bouwwerkzaamheden uit te voeren. Het is 
gewenst om dit najaar daadwerkelijk de brug te vervangen en daarvoor is een 
aanvullend krediet benodigd.
1.2 De hogere kosten zijn verklaarbaar.
De marktsituatie geeft momenteel een opwaartse druk van de prijzen. Dit zeker in de 
nichemarkt voor (beweegbare) bruggen waar voldoende werk is en relatief weinig 
aannemers zijn. Andere verklaringen zijn dat de prijzen voor bouwmaterialen (beton- en 
staal) stijgen en de uitvoeringsduur met ongeveer 2 maanden is verkort. De 
vaarwegbeheerder geeft alleen toestemming om het werk buiten het vaarseizoen voor de 
recreatievaart uit te voeren. Door de snellere uitvoering worden de betonnen delen 
(deels) prefab vervaardigd (dit is doorgaans duurder dan ter plaatse storten van beton).

Kanttekeningen
1.1 Verdere vertraging is niet wenselijk en geeft zeer waarschijnlijk hogere 
uitvoeringskosten.
De marktsituatie is momenteel zodanig dat de prijzen een opwaartse druk te zien geven. 
Het contract opnieuw op markt brengen zal zeer waarschijnlijk geen lagere aanbesteding 
geven. Alles moet in het werk worden gesteld om in het najaar te starten met het werk.

Financiën
De extra benodigde middelen voor de uitvoering van de Stadspoortvariant zijn €
595.000. Voorgesteld wordt om conform bestaand beleid, bij voldoende positief 
rekeningresultaat van de jaarrekening 2017 bij de bestemming van het rekeningresultaat 
2017 € 595.000 te bestemmen om de reserve Beleidsplan weer aan te zuiveren voor de 
nu voorgestelde onttrekking aan de reserve Beleidsplan.

Portefeuillehouder 
Steller:

de heer A. Poppe
de heer J. Kragt; 06 48 13 46 80; j.kragt@noordoostpolder.nl
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gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2018, no. 
18.0000128;

BESLUIT:

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 595.000 voor vervanging van de 
Marknesserbrug.

2. Ten laste van de reserve Beleidsplan een bedrag van € 595.000 toe te voegen aan 
de afschrijvingsreserve vervanging Marknesserbrug.

3. In het geval van een positief rekeningresultaat 2017 een bedrag van € 595.000 
bestemmen voor toevoeging aan de reserve Beleidsplan om daarmee de reserve te 
neutraliseren voor het eerder onttrokken bedrag van € 595.000 voor toevoeging aan 
de afschrijvingsreserve vervanging Marknesserbrug.

4. De 8e wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen.
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2018 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

8e wijziging van de programmabegroting 2018.

Ter kennisneming ingezonden 

op 11 juni 2018 

aan gedeputeerde staten van 

Flevoland te Lelystad.
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PROGRAMMA
Nr. Omschrijving

VERHOGING VERLAGING NIEUWE
RAMING

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het
raadsvoorstel inzake aanvullend krediet 
Marknesserbrug.

LASTEN

Mutaties reserves 

TOTAAL

BATEN

Mutaties reserves 

TOTAAL

595.000

595.000

595.000

595.000


