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Management samenvatting  

De gemeente Noordoostpolder heeft veel civiele kunstwerken in beheer en 

eigendom. Variërend van kleine fietsbruggen tot beweegbare verkeersbruggen. 

Totaal zijn er 131 kunstwerken in het beheer. De som van het vervangingskapitaal 

bedraagt ca € 42 mlj. De afgelopen jaren zijn er miljoenen Euro’s geïnvesteerd in 

het wegwerken van achterstallig onderhoud en het vervangen van in slechte staat 

verkerende civiele kunstwerken. Voor de komende 4 jaren is het onderhoud en 

vervanging financieel georganiseerd. Een duidelijk beleidskader ontbreekt echter 

tot op heden.  

In de periode 2015 tot 2035 moeten vele kapitale kunstwerken vervangen worden. 

Een grote kostenpost op korte termijn vormt het vervangen van de beweegbare 

brug in de Marknesserweg. De brug is constructief niet berekend op de huidige 

verkeersbelasting, versterkende en belastingsbeperkende maatregelen zijn nodig 

om de veiligheid en het gebruik te borgen. Om de toekomstige vervanging te 

waarborgen zijn financiële maatregelen nodig. In dit beleidsplan worden hier 

voorstellen voor gedaan. 

Het beheer van de kunstwerken is omgeven met diverse wetten en regelgevingen. 

Het Burgerlijk wetboek en Wegenwet wijst de gemeente op zijn 

verantwoordelijkheid voor de openbare voorzieningen. Verantwoordelijkheid 

wordt gedragen voor schade aan derden door het niet of niet voldoende 

functioneren van de kunstwerken. De Gemeentewet schrijft voor dat er 

uitgangspunten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen moeten worden 

gesteld. 

In de periode vanaf de aanleg en inrichting van de polder tot aan heden is er veel 

veranderd ten opzichte van de uitgangspunten waar de grotere kunstwerken in de 

zestigerjaren op zijn gedimensioneerd. Het maximale toegelaten voertuiggewicht 

is met meer dan een factor 3 verdubbeld, en de intensiteit is vertienvoudigd. Op 

basis van de wet en regelgeving is de gemeente verplicht om de kunstwerken veilig 

voor de gebruiker in stand te houden, en dient het onderhoud efficiënt uitgevoerd 

te worden. Het Bouwbesluit, inclusief alle achterliggende normen, is het 

toetsingskader voor de constructieve veiligheid en duurzaamheid bij nieuwbouw, 

maar ook bij instandhouding. Diverse bruggen zijn beperkt belastbaar. Handhaving 

is hiervoor benodigd.  

Bij nieuwbouw wordt er gedimensioneerd op hedendaagse eisen met daar boven 

op een jaarlijkse groei. In de Noordoostpolder spelen een aantal ruimtelijke 

projecten welke raakvlakken kunnen hebben met het toekomstige vervangen van 

de bruggen in het buitengebied. De belangrijkste is wel de verwachting voor de 

groei van de logistieke sector in de regio en de centralisatie van de landbouw. De 
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wens en vraag zullen meer en meer komen om met steeds groter en zwaarder 

transport de polder te kunnen bedienen.  

De onderhoudsintensieve houten bruggen worden vervangen voor duurzamere en 

minder onderhoud vragende bruggen, bestaande uit beton of een combinatie van 

materialen, of worden vervangen door dammen met duikers. De keuze is gericht 

op zo veel mogelijk onderhoudsarm beheer. Een pilot wordt uitgewerkt voor het 

toepassen van composietbruggen (Nagele). 

Voor het onderhoud wat verricht dient te worden zijn maatregelpakketten 

opgesteld en wordt meer en meer risico gestuurd geïnspecteerd en beheert. 

Verkeersbruggen waarbij het risico op aansprakelijkheid en letsel groot zijn worden 

intensiever geïnspecteerd en onderhouden dan objecten waar minder risico wordt 

gelopen. Voor de kwaliteit van het beheer wordt aangesloten bij het bestuurlijk 

vastgestelde kwaliteitsniveau voor het wegenonderhoud. De marge hierin is 

beperkt, omdat de kwaliteit alleen betrekking heeft op de esthetische aspecten. Bij 

het aanbesteden van onderhoudswerken dienen extra eisen worden gesteld op het 

gebied van certificering voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Ook het 

garanderen van de geëiste kwaliteit na oplevering moet geregeld worden 

doormiddel van garantieverklaringen. 

De toekomstige vervangingsgolf geeft een enorme financiële last voor de 

toekomst. Tijdig starten met reserveren in een bestemmingsreserve geeft een 

effen verloop van de lasten. Uitstellen van vervanging is geen wenselijke optie, 

omdat de verkeersbruggen al op hun uiterste worden belast, uitstel van vervanging 

geeft een extra toename van de onderhoudskosten en constructief falen.  

In dit plan zijn een aantal opties uitgewerkt. De meest optimale optie is het vooraf 

reserveren in een bestemmingsreserve. Wanneer financiële reserves ontbreken, 

kunnen de investeringen eventueel geactiveerd worden. Dit is echter niet 

wenselijk omdat het gemeentelijke beleid er op is gericht om niet af te schrijven 

op investeringen voor maatschappelijk nut. In dit beleidsplan wordt de optie 

voorgesteld om te reserveren voor de vaste kunstwerken, en het 

vervangingskapitaal voor de beweegbare bruggen te activeren.  

De budgetten voor het regulier onderhoud voor de komende jaren is op orde. 

Eventuele positieve rekeningresultaten vanuit de onderhoudsbudgetten voor de 

kunstwerken worden voorgesteld om te reserveren in de bestemmingsreserve.  
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1  Inleiding 

Een beleidsmatige aanpak is nodig om de civiele kunstwerken in de 

Noordoostpolder efficiënt en duurzaam te kunnen beheren en op termijn te 

kunnen vervangen. Dit beleidsplan geeft richting en vormt keuzes voor de 

toekomst om het kapitale bezit aan kunstwerken te beheren. Dit beleidsplan vormt 

hierin het strategische kader voor het operationele beheer en onderhoud. 

  

1.1 AANLEIDING  

De gemeente Noordoostpolder heeft circa 121 bruggen(variërend van groot tot 

klein) en ca 10 (vis)steigers in het beheer. Een groot deel van de kapitale  

kunstwerken zijn voornamelijk gebouwd in de beginfase van de polder (ca 1950), 

en gebaseerd op de toenmalige belastingsnormen en verkeersintensiteiten. Een 

groot aantal moet in de komende 30 jaar vervangen worden, waaronder de 

beweegbare bruggen rond Emmeloord. Een aanzienlijk investering budget is hier 

voor benodigd.  

Door de vorige gemeenteraad is al budget beschikbaar gesteld om dringend 

noodzakelijk onderhoud aan te pakken en om een aantal bruggen te vervangen. Zo 

is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor vervanging en is het structurele 

onderhoudsbudget verhoogd. Dit was naar aanleiding van calamiteiten en ad-hoc 

herstelmaatregelen. Een beleidskader ontbreekt hierbij. 

Keuzes moeten worden gemaakt om te bepalen hoe het toekomstige beheer en 

vervanging wordt georganiseerd. Beleid voor onderhoud en vervanging van 

kapitaalgoederen is een verplichting vanuit regelgeving en is een bestuurlijke eis 

om onderhoud en vervanging gestructureerd te laten verlopen.  

1.2 PROBLEEM EN DOELSTELLING 

Het totale areaal aan kunstwerken vertegenwoordigt een enorme kapitaalswaarde 

aan vervangingskosten en vraagt een structureel onderhoudskapitaal voor het 

jaarlijks onderhoud. Het maatschappelijke effect is groot wanneer de kunstwerken 

niet voldoen aan hun functie. Het beleidsplan geeft antwoord op de volgende 

probleemstelling.  
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Probleemstelling 

Hoe kunnen de kunstwerken zo efficiënt mogelijk worden beheerd zonder 

dat verlies in functie optreedt. 

 

De raad stelt hierbij de kaders (kwaliteit, kwantiteit en geld) en het college van 

burgemeester en wethouders (B&W) voert het vastgestelde beleid uit. Het 

beleidsplan geeft niet aan, wanneer welk onderhoud volgens welke methode moet 

worden uitgevoerd. Dit is niet relevant voor het beleid en is meer een tactische en 

operationele beheertaak. 

 
Doelstellingen 

Het beleidsplan dient uiteindelijk antwoord te geven op de probleemstelling. De 

volgende doelstellingen zijn hierin te onderscheiden: 

 

• Actueel inzicht in de onderhoudstoestand en restlevensduur van de 

kunstwerken. Daarbij inzicht in het vervangingsjaar en de benodigde 

vervangingskosten.  

• Beleidskaders voor toekomstig beheer en onderhoud. Prioriteiten stellen in 

Veiligheid, Duurzaamheid en Aanzien.  

• Effecten van de ruimtelijke aspecten door toekomstige ontwikkelingen in de 

polder, en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de kunstwerken 

verwoorden. Te denken aan mogelijke ruilverkavelingen, ontwikkelingen ikv 

de Structuurvisie, verzwaring en centralisatie van de landbouw. 

• Dekkingsmogelijkheden voor het benodigde onderhoudsbudget en 

reserveringsmogelijkheden voor toekomstige vervanging. (Reservevorming, 

investering of misschien deels eenmalige dekking uit algemene middelen) 

Rekeninghoudend met de al beschikbaar gestelde financiële middelen 

vanuit de beleidsplanning.  

• Door het aanpassen van de beleidskaders en het wijzigen van de 

prioriteiten kan het financieel benodigde budget beïnvloed worden. (Dient 

een kunstwerk altijd een kwalitatief goed aanzien te hebben, of is alleen de 

Veiligheid van belang).  

 

 

1.3 PROCESAANPAK 

Voorafgaand aan dit beleidsplan is een Plan van Aanpak(PvA) opgesteld en 

gecommuniceerd. Dit PvA geeft aan waar het beleidsplan aan dient te voldoen en 

hoe het proces verloopt om te komen tot dit beleidsplan. Dit plan is in grote lijnen 

gevolgd, zodat het eindresultaat voldoet aan de doelstellingen van het PvA. 

Onderstaande activiteiten zijn doorlopen om te komen tot het voorliggende 

beleidsplan: 
 

 

• Formuleren doelstellingen beleidsplan Civiele kunstwerken Noordoostpolder. 
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• Afkaderen scope nav doelstellingen. 

• Onderzoek beleidshistorie, budgetverloop en  onderhoudshistorie. 

• Van toepassing zijnde wet en regelgeving en normering. 

• Analyse onderhoudshistorie en ad-hoc beleid. 

• Kwantitatief areaal > bundeling naar subgroepen. 

• Kwalitatieve analyse areaal, staat van onderhoud. 

• Classificeren verschillende soorten onderhoud en maatregelen. 

• Onderzoek efficiëntst moment onderhoud/vervanging kapitale kunstwerken. 

• Gewenste kwaliteitsniveaus bepalen 

• Ruimtelijke raakvlakken. 

• Planning financieel diverse soorten onderhoud. 

• Financieringsmogelijkheden onderhoud en vervanging. 

• Meerjaren onderhoud en vervanging planning 

• Interne/externe afstemming / planvorming Beheer Openbare Ruimte 

 

Aansluitend is de procedure als volgt om te komen tot een bestuurlijk vastgesteld 

beleidsplan. 

• Presenteren beleidsplan aan College.  

• Besluitvorming College verwerken in definitief beleidsplan.  

• Beleidsplan ter besluitvorming naar College en aansluitend Gemeenteraad. 

• Monitoren beleid en kwalitatieve status en zo nodig bijsturen beleid 

• Waarborgen van de vierjaarlijkse actualisatie van het beleidsplan door de activiteit te 

verwoorden in het afdelingsplan en clusterplan.  

 

1.4 LEESWIJZER 

Voorin het document treft u een samenvatting. Na de inleiding volgt een in Hfdst. 

2 een uiteenzetting van het wettelijke kader wat de basis vormt van het beheer. In 

Hfdst. 3 wordt de kwantiteit en kwaliteit van de kunstwerken beschreven. Hfdst. 4 

gaat in op de ontwikkelingen en raakvlakken met ruimtelijke projecten in de 

Noordoostpolder. In Hfdstk. 5 wordt ingegaan op het proces van beheer en 

onderhoud. In Hfdstk. 6 gaat in op de kansen, en beleidskeuzes genoemd. Hfdst. 7 

gaat in de op de benodigde financiën om het proces van beheer, onderhoud en 

vervanging mogelijk te maken. In Hfdst. 8 wordt een totaal conclusie gegeven. 
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2 Wet en regelgeving 

 

2.1 INLEIDING. 

Het beleid voor de kunstwerken wordt voor een groot deel bepaald door wet en 

regelgeving. Onderscheid kan gemaakt worden voor regelgeving ten aanzien van 

aanleg en gebruik van het object en regelgeving voor de financiering om aanleg en 

onderhoud te bekostigen.  

Eisen hiervoor zijn landelijk gesteld en zijn opgenomen in de gemeentewet en in 

het Besluiten Begroten en Verantwoorden Gemeenten en Provincies(BBV). Zonder 

een bestuurlijk vastgesteld beleidskader voor het beheer en onderhoud van de 

civiele kunstwerken voldoet de gemeente niet aan deze eisen. Technisch zijn er 

eisen gesteld aan de kunstwerken ten aanzien van veiligheid en bruikbaarheid. In 

onderstaande paragrafen zal die diverse wet en regelgeving, voor zover van 

toepassing, worden toegelicht. 

 

De volgende wet en regelgeving is van toepassing op het ontwerpen en beheren 

van de kunstwerken. Het gaat hierbij om: 

• Wettelijke voorschriften zoals nieuw Burgerlijk wetboek(Bw), Wegenwet 

(Ww), Gemeentewet(Gw), Bouwbesluit en Bouwstoffenbesluit. 

• Normen (NEN-EN) en Praktijkrichtlijnen (NPR) 

• Arbo-besluiten (veiligheidsnormen) 

• Milieu eisen zoals de waterschap KEUR en WVO-vergunning 

• Richtlijn Ontwerp Betonnen Kunstwerken (ROBK) en Richtlijn Beoordeling 

Betonnen Kunstwerken (RBBK) beiden van RWS 

• NEN 8700 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand 

bouwwerk  

 

2.2 WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. 

Burgerlijk wetboek 

Als beheerder en eigenaar van haar voorzieningen draagt het gemeentebestuur de 

civielrechtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de openbare 

voorzieningen. Wordt hierbij niet voldaan aan de daaruit voortvloeiende zorgplicht 
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voor de instandhouding van de objecten, dan kan de gemeente op basis van het 

burgerlijk Wetboek aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortkomende 

schade. Dit is geregeld in de artikelen BW6 art. 162 en art. 174. 

 

De Wegenwet 

In de wegenwet is geregeld dat civiele kunstwerken in een weg, onderdeel zijn van 

die weg. Hierdoor is de Ww mede van toepassing op bruggen en tunnels. De 

Wegenwet maakt onderscheid tussen het eigendom van wegen en de 

onderhoudsplicht van wegen. Het beheer is een publiekrechtelijke taak die 

uitsluitend bij rijk, provincie, waterschap of gemeente kan berusten, de 

onderhoudsplicht van een weg is de verplichting het onderhoud van de weg uit te 

voeren en te financieren. In de meeste gevallen is de beheerder ook de 

onderhoudsplichtige. 

Het gemeentebestuur draagt als eigenaar en beheerder van haar voorzieningen, 

waaronder de kunstwerken, de bestuurlijke verantwoordelijkheid en in 

civielrechtelijke zin de verantwoordelijkheid voor de staat waarin de openbare 

voorzieningen zich bevinden. Voldoet het gemeentebestuur niet aan de daaruit 

voortvloeiende zorg voor de instandhouding van de voorzieningen, dan kan het op 

grond van het Bw voor de daaruit voortvloeiende schade verantwoordelijk worden 

gesteld.  

Bij het beheer van de openbare voorzieningen en bij het uitvoeren van onderhoud 

moet er rekening worden gehouden met de mogelijke civielrechtelijke 

consequenties van de beslissingen. Bij de besluitvorming over de 

beheersinspanningen vormt de veiligheid en kwaliteit van de voorzieningen de 

belangrijkste invloedsfactor.  

 

Gemeentewet 

In de Gw staat omschreven wat de gemeente is, wat ze mag en hoe ze is 

georganiseerd. De financiële bepalingen waar gemeentes aan moeten voldoen 

vormen een belangrijk onderdeel. In onder andere de artikelen 212 en 213 wordt 

gesteld dat de gemeenteraad bij verordening uitgangspunten stelt voor financieel 

beleid en de verantwoording daarvan. De uitwerking van deze bepalingen is 

geregeld in het Besluit Begroten en Verantwoorden voor gemeentes en provincies, 

kortweg BBV genoemd.  

 

Bouwbesluit  

Het Bouwbesluit bevat technische voorschriften waaraan alle bouwwerken, dus 

ook de civiele kunstwerken, aan moeten voldoen. Het Bouwbesluit 2003 is een 

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), en valt onder de Woningwet 2003. Ook 

aanpassingen zoals verbouwingen vallen onder dit besluit. Zowel het oprichten van 

bouwwerken, als ook het onderhoud van deze bouwwerken dienen te voldoen aan 

de eisen in dit besluit.  
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Aan een bouwwerk werden in 1950 andere eisen gesteld dan dat er nu worden 

gesteld. Te denken aan belastingnormen, gebruikerseisen en veiligheidseisen. Bij 

het Bouwbesluit behoort de Regeling Bouwbesluit 2003. Deze zorgt voor 

afstemming tussen het Bouwbesluit en de onderliggende NEN-normen, CE-

markeringen en kwaliteitsverklaringen. De kunstwerken vallen onder de categorie 

“Bouwwerken geen gebouw zijnde”. Het Bouwbesluit is het kader, waar vanuit 

technisch oogpunt mee wordt gerekend, ontworpen en gebouwd en verbouwd. 

 Met het voldoen aan het Bouwbesluit voldoet het kunstwerk qua 

basisfunctionaliteit aan de meest recente normen, eisen en aanbevelingen in 

Nederland. Een basis, die, afhankelijk van de gebruiksfunctie, geldt voor ieder 

gebouw in Nederland. Tot voor september 2009 waren bij verbouw of renovatie 

van een kunstwerk in principe de nieuwbouwvoorschriften van toepassing. Dit is 

echter bij bestaande kunstwerken welke 30 tot 60 jaar geleden zijn ontworpen 

technisch niet altijd mogelijk en staat financieel gezien niet altijd in redelijke 

verhouding tot het resultaat daarvan. Hierdoor zijn veel bruggenbeherende 

instanties in Nederland in de problemen gekomen, omdat bestaande objecten niet 

aan deze eis konden voldoen.  

In september 2009 is er een wijzigingsbesluit gepubliceerd waarbij de gemeente 

de bevoegdheid krijgt om met een besluit van Burgemeester en Wethouders de 

eisen volgens het bouwbesluit bij te stellen tot de eisen welke aan een bestaand 

bouwwerk worden gesteld (Art 2.4a Bouwbesluit 2003 wijziging 2009). Voorgesteld 

wordt om dit ook in de Noordoostpolder als uitgangspunt bij herberekeningen aan 

te houden. 

 

 

2.3 FINANCIELE REGELGEVING 

De financiële regelgeving wat betrekking heeft op het beheren, onderhouden en 

vervangen van de kunstwerken wordt in hoofdzaak bepaald door het Besluit 

Begroten en Verantwoorden voor gemeentes en provincies.  

 

Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) 

De belangrijkste bepalingen uit het BBV voor het beheren, onderhouden en 

vervangen van kunstwerken zijn: 

 

• Onderhoudskosten worden gemaakt om het kunstwerk gedurende de 

levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau te laten functioneren.  Het zijn 

terugkerende kosten die nodig zijn om het kunstwerk in goede staat te 

houden, tegen een van te voren afgesproken kwaliteitsniveau. Hierbij gaat 

het om maatregelen die noodzakelijk zijn om het object te laten 

functioneren. Dit zijn o.a. de jaarlijkse kosten voor reiniging en inspectie en 

kleine onderhoudsreparaties. Kosten van groot onderhoud ontstaan na een 

langere gebruiksperiode van een object en zijn veelal ingrijpend en 
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kostbaar van aard en betreffen een groot deel van het object. Voorbeelden 

zijn het vervangen van opleggingen van bruggen, vervangen leuningen of 

grootschalige betonreparatie.  

De kosten van klein en groot onderhoud zijn niet levensduur verlengend en 

mogen niet worden geactiveerd. Dit betekent dat de kosten direct ten laste 

van de exploitatiebegroting gebracht moeten worden. 

• Achterstallig onderhoud leidt tot kapitaalvernietiging en risico op 

onvoorziene omstandigheden. De lasten van het wegwerken van 

achterstallig onderhoud moeten ineens ten laste van de exploitatie worden 

gebracht.  

• Kosten voor het vervangen van kunstwerken dienen eenmalig te worden 

gedekt. Het BBV schrijft voor dat artikelen met een waarde in het 

economische verkeer afgeschreven moeten worden. Bruggen dienen een 

maatschappelijk nut en worden daardoor bij voorbaat niet afgeschreven en 

geactiveerd. Om budgettaire redenen mag er op bruggen worden 

afgeschreven. Mits er voor de afschrijvingsperiode een zo kort mogelijke 

afschrijvingstermijn wordt gehanteerd.  

• Kosten voor groot onderhoud kunnen ook vanuit een vooraf gevulde 

“voorziening” worden bekostigd. De voorziening wordt vooraf jaarlijks 

gevuld door een “storting” met bedragen zodat deze over de gehele 

looptijd genomen voldoende zijn voor het bekostigen van de uitvoering van 

het onderhoud. De hoogte van de dotaties wordt bepaald door een 

meerjarig onderhoudscenario als basis te nemen. Hierdoor worden de 

kosten over een langere periode uitgemiddeld. Voor het benutten van een 

voorziening dient er wel een recent beheerplan te zijn. Wanneer er geen 

beheerplan is, kan er gereserveerd worden via een bestemmingsreserve. 

 

In onderstaande figuur zijn de bovenstaande bepalingen schematisch verduidelijkt. 

 

 

In de gemeentelijke begroting en jaarrekening dient een verplichte paragraaf 

onderhoud kapitaalgoederen (waar ook de bruggen onder vallen) te bevatten. 

Hierin moet het beleidskader, de financiële consequenties daarvan in de begroting 

worden opgenomen (artikel 12 van het BBV). Essentieel onderdeel van de 

Soort onderhoud

Klein onderhoud Groot onderhoud

Kosten onderhoud Kosten tlv

dekken uit onderhouds

exploitatie voorziening
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paragraaf wordt bepaald door het gekozen kwaliteitsniveau, de staat van 

onderhoud van de betreffende kapitaalgoederen en de daarmee gemoeide kosten.  

 

Tot en met 2010 is er jaarlijks ca € 200.000 in een bestemmingsreserve gestort 

voor vervanging van civiele kunstwerken. In het kader van de bezuinigingen fase 1 

is de structurele storting beëindigd. 

Het BBV spreekt zich uit voor het niet afschrijven van investeringen voor het 

vervangen of aanleggen van kunstwerken. Wanneer dit wel gedaan zou worden, 

dan dient er een zo kort mogelijke afschrijvingsperiode gehanteerd te worden. 

Uitgangspunt is een afschrijvingsperiode van 25 jaar voor houten constructies en 

45 jaar voor beton en staal constructies. Zie verder voor inhoudelijk de nota 

“Activeren en Afschrijven” van december 2009. 

 

 

De gemeenteraad heeft besloten om te groeien naar een situatie waarin het 

beheer en onderhoud financieel is geregeld, en is opgenomen in de 

bedrijfsvoering. (normaliseren en verbijzonderen) Als speerpunt is onder mee 

besloten: 

• Investeringen in en aan de openbare ruimte worden in principe niet 

geactiveerd maar in eens bekostigd. 

• Voor investeringen in en aan de openbare ruimte kan een  

bestemmingsreserve worden ingesteld. 

 

De regelgeving biedt echter de mogelijkheid om vervangingskosten voor bruggen 

te activeren, ondanks dat het niet wenselijk is. Wanneer er wel geactiveerd wordt 

kunnen bijdragen van derden, bijvoorbeeld subsidies, en aanwezige reserves in 

mindering gebracht worden op de investering. Ook kan er extra worden 

afgeschreven. 

  

 

 

 

2.4 TECHNISCHE REGELGEVING 

NPR en NEN 

Zowel nieuwe als al bestaande kunstwerken vallen wettelijk gezien onder het 

Bouwbesluit 2003. In het Bouwbesluit is bepaald dat het veiligheidsniveau en de te 

hanteren belastingen en berekeningswijze volgens de NEN-normen dient te 

geschieden. Voor bruggen is dit de NEN 6723 (VBB 2009) en NEN 6788 (VOSB 

2009). In deze laatste twee normen wordt voor verkeersbelastingen verwezen naar 

NEN 6706: 2007. Deze norm geeft verkeersbelastingen volgens de Eurocode aan. 

Hiermee zijn de oude verkeersklassen 30, 45 en 60 niet meer van toepassing. Tot 
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op heden werden bestaande kunstwerken altijd herberekend volgens 

verkeersklasse 45 of 60, afhankelijk van of het een drukke of een minder drukke 

weg was. Hiervoor was geen duidelijke regelgeving. Vorig jaar is de regelgeving op 

dit gebied aangepast en aangevuld, en zijn er nieuwe normen en richtlijnen 

gekomen over hoe met bestaande bouwwerken moet worden omgegaan. Voor 

bruggen worden aanvullende bepalingen opgesteld. Deze aanvullende bepalingen 

zullen worden vastgelegd in een NPR Bestaande Bouwwerken, waarin de 

belastingsfactoren voor bestaande kunstwerken, zowel in handhaaf- als 

verbouwsituatie worden vastgesteld. Ook worden (versoepelde) uitgangspunten 

gegeven met betrekking tot referentieperiode, ligging van de rijbanen op de brug 

en vermoeiingsbelastingen. Deze richtlijn is nagenoeg afgerond, maar nog niet 

vrijgegeven.  

Het grote verschil en voordeel voor de bruggenbeheerders zit in de aan te houden 

restlevensduur van een object. Voor een brug welke over 15 jaar wordt vervangen 

wordt een gunstigere veiligheidsfactor aangehouden dan wanneer deze brug nog 

35 jaar zou moeten blijven liggen.  

 

De TGB’s en diverse NEN voorschriften komen zijn in 2010 te vervallen en worden 

vervangen door de Eurocodes. Met deze codes zijn de voorschriften in geheel 

Europa gelijkgetrokken. In het nieuwe zijn de verwijzingen naar de Eurocodes 

opgenomen.  

 

RBBK 

Door Rijkswaterstaat is in 2004 de Richtlijn Beoordeling Betonnen Kunstwerken 

gepubliceerd. Hierin staat omschreven hoe vooral de oudere kunstwerken van 

voor 1970 dienen te worden herberekend en hoe omgegaan moet worden met 

veranderd materiaal eisen en normen. In de richtlijn wordt duidelijk omschreven 

hoe de verouderde normen vanuit de aanleg periode “vertaald”kunnen worden 

naar de nu geldende normen. Ook omschrijft de richtlijn herstelmaatregelen en 

versterkende maatregelen voor bestaande bruggen. De richtlijn vormt een 

belangrijke basis en informatiebron in het beheer van de verkeersbruggen in de 

Noordoostpolder.  

 

VROM-INSPECTIE 

Eind 2009 heeft VROM een publicatie “Onderzoek borging constructieve veiligheid 

bruggen en viaducten” uitgebracht, met daarin de resultaten van een onderzoek 

gedaan naar hoe eigenaren omgaan met de constructieve veiligheid van bestaande 

bruggen en viaducten. Ook gemeente Noordoostpolder heeft input geleverd aan 

dit onderzoek. Gewezen wordt op vooral risico gestuurd beheer. Dat wil zeggen dat 

borging van constructieve veiligheid moet plaats vinden in de samenhang tussen 

inspectie, onderhoud, archivering en beoordeling van de theoretische veiligheid  

(herberekeningen). Het ministerie heeft aangegeven een handreiking op te stellen 

waar eigenaren op moeten letten bij het risico gestuurd beheer van kunstwerken.  
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Een eigenaar is dus niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van bestaande 

constructies, maar ook voor de aantoonbaarheid hiervan. Dit is een voorname 

overweging waarom veel overheden nu druk zijn met herberekeningen. Uit 

informatie blijkt dat VROM hier binnen een periode van 3 tot 4 jaar ook actief zal 

gaan toezien of constructieve veiligheid aantoonbaar in het beheerprogramma is 

opgenomen.  

 

2.5 VERKEERSBELASTING  

De maximale toelaatbare verkeersbelasting is opgenomen in het 

voertuigreglement en wegenverkeerswet. Dit is zeer bepalend voor het onderhoud 

en vervanging van de kunstwerken.  

Een bekend knelpunt in het beheer van kunstwerken en wegen is de steeds 

toenemende verkeersbelasting op de wegen. Door het steeds groter en zwaarder 

wordende landbouwverkeer en de wens van de transportsector om meer 

laadvermogen mogelijk te maken geeft regelmatig een conflict tussen wat qua 

belasting mogelijk is en wat wenselijk is. Maatgevend ten aanzien van de 

toegankelijkheid van de kunstwerken voor het verkeer is de maximale as-last en de 

breedte. De hoogte en lengte van een voertuig is minder van belang op deze 

onderdelen. 

 

De wettelijke maten (RDW) in Nederland voor trekkeroplegger combinaties zijn ten 

aanzien van breedte en belasting maximaal: 

• Breedte 2,55 m (aanhangwagen m.b.t. landbouwverkeer 3.00 m) 

• As-lasten oplegger 1,30 tot 1,80 m 9.000 kg 

• As-lasten oplegger 1,80 of meer 10.000 kg  

• As-lasten aangedreven 11.500 kg 

• Maximum totaal massa 50.000 kg 

 

LZV ontheffing tot maximaal 60 ton 

Het RDW geeft ontheffing af aan LZV (langere en zwaardere vrachtwagens) tot een 

maximaal gewicht van 60 ton en tot een maximale lengte van 22,25 m. Het 

afgeven van een ontheffing is afhankelijk van de wegbeheerder (gemeente 

Noordoostpolder) om de ontheffing op 60 ton te verlenen. Als de gemeente 

Noordoostpolder geen goede rede aangeeft waarom 60 tons vrachtwagens geen 

gebruik mogen maken van de gemeentelijke wegen, dan verleend het RDW zonder 

overleg toestemming.  Voertuigen met een maximale tonnage van boven de 60 ton 

kunnen tevens ontheffing aanvragen tot 100 ton bij het RDW. Het RDW legt de 

aanvraag neer bij de wegbeheerder, waarna eventueel ontheffing verleent kan 

worden. 

 

Landbouwverkeer in de Noordoostpolder 

In de gemeente Noordoostpolder komt een grote hoeveelheid landbouwverkeer 

voor. Door de modernisering en de vergroting van landbouwbedrijven, worden 



 Beleidsplan civiele kunstwerken gemeente Noordoostpolder 2011 - 2014 

Ingenieursbureau februari  2011  18 

landbouw voertuigen steeds groter en zwaarder uitgevoerd om in korte tijd zoveel 

mogelijk werk te verrichten.  

 

In de praktijk overschrijdt een gedeelte van het landbouwverkeer de maximale 

breedte van 2,55 m. Vaak gaat het hier om oogstmachines die zelfs breder zijn dan 

3,00 meter. Een aantal bedrijven vraagt hier een jaarlijkse ontheffing voor, maar de 

praktijk wijst uit dat dit in veel gevallen niet het geval is. Handhaving hierop heeft 

tot op heden geen prioriteit gehad. 

 

Gesteld is dat landbouwverkeer geen grotere massa mag vervoeren dan 50.000 

kilo.  In de praktijk komt het zwaarst beladen landbouw voertuig niet boven de 

40.000 kilo uit. Zwaardere voertuigen hebben negatieve invloed op de structuur 

van de kavel.  

 

Vrachtverkeer in de Noordoostpolder 

Vooral in de oogstperiode is er veel vrachtverkeer actief in de polder. Omdat het 

vrachtverkeer groten deels betrekking heeft op het vervoer van 

landbouwproducten, maakt het vrachtverkeer gebruik van alle typen wegen in de 

gemeente Noordoostpolder. De maximale toegestane breedte van vrachtverkeer 

ligt op 2,60 m. In de praktijk komt het zelden tot niet voor dat het vrachtverkeer de 

maximale toegestane breedte overschrijdt. Bij overschrijding wordt ontheffing 

aangevraagd bij het RDW. De maximale toegestane massa zonder ontheffing ligt op 

50.000 kg met een overschrijding marge van 5% (Truck + oplegger 3 assen. In de 

Noordoostpolder wordt vooral gebruik gemaakt van truck met aanhanger 

combinatie. De combinaties worden gebruik bij de bieten campagne en bij het 

vervoer van de overige landbouwproducten. De combinatie maakt het mogelijk 

maximaal 50.000 kg te vervoeren met een overschrijding van 5%.  In de praktijk 

wordt tot het maximum geladen + de overschrijding van 5% waardoor 

vrachtwagens 52.500 kg vervoeren (wettelijk toegestaan). Ook laad een groot 

gedeelte van de chauffeurs zijn oplegger helemaal vol, waardoor een 

overschrijding ontstaat van de toegestane 52.500 kg. Het is onduidelijk, hoeveel de 

overschrijding bedraagt maar de schatting ligt op de 60.000 kg.  

 

LZV ontheffingen tot maximaal 60 ton. (meerdere assen) 

De RDW geeft voor LZV voortaan weer ontheffing af met het maximum gewicht 

van 60 ton. Het gaat hier om voertuigen langer dan 18 meter tot een maximum 

van 22,25 meter. In de gemeente Noordoostpolder komt een aantal vrachtwagen 

voor die onder de langere en zwaardere vrachtwagens vallen. De RDW verleent 

ontheffing aan dit type voertuigen binnen de gemeente Noordoostpolder. Om dit 

type vrachtwagen te weren dient de gemeente te omschrijven waarom dit type 

voertuigen geen gebruik mag/kan maken van de gemeentelijke wegen. 

 

Toekomst 

De verwachting is dat de komende jaren het vrachtverkeer blijft groeien. Door de 

hoge vervoerskosten is het aantrekkelijk om zoveel mogelijk tonnen te vervoeren, 

waardoor het steeds aantrekkelijker wordt de maximale toegestane massa te 
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overschrijden. De inzet van grotere en langere vrachtwagens met meer tonnen 

zorgt voor een lagere transport frequentie, en dus de kosten. De komende jaren 

moet rekening gehouden worden dat een gedeelte van het vrachtwagens 

maximaal 60.000 kg (excl. 5 % overschrijding marge) gaat vervoeren in plaats van 

de huidige 50.000 kg.  

Verderop in dit beleidsplan zal ook gesproken worden over de steeds sterker 

ontwikkelende logistieke sector. De bruggen met een maximale toelaatbare totale 

voertuiglast van 50 ton vormen hiermee een knelpunt. 

Bij het vervangen en nieuw aanleggen van bruggen moet er dan ook rekening 

gehouden worden met de steeds zwaardere wordende voertuigmassa's. 

Uitgangspunt is dat er voor de zwaarste verkeersklasse (vergelijkbaar met 

verkeersklasse 60) wordt gekozen. De meerkosten hiervan zijn beperkt en wegen 

niet op tot knelpunten in de bereikbaarheid en toegankelijkheid in de toekomst. 
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3  Ruimtelijke ontwikkelingen 

Binnen de Noordoostpolder zijn een aantal ontwikkelingen gaande welke van 

invloed zijn op het beheer en toekomstige vervanging van de kunstwerken. Zonder 

uitvoerig in detail te gaan worden de raakvlakken met de ontwikkelingen 

benoemd. 

 

3.1 STRUCTUURVISIE 

In 2010 is een Structuurvisie opgesteld waarin de ontwikkelingen op het gebied 

van wonen, werken en toerisme in de polder worden beschreven. Gesproken 

wordt over een tweede oplevering van de polder. Vergaande uitbreiding van de 

transport en recreatiesector staan omschreven. Duidelijk zijn er raakvlakken met 

het beheer en vervanging van de kunstwerken te onderscheiden.  

Zo gaat de visie uit van: 

• Schaalvergroting landbouw, groei zeer grote bedrijven. Met meer belasting 

op de infrastructuur tot gevolg. 

• Meer ruimte voor water berging, ca 850 ha extra te creëren waterberging. 

• Krimp van de landbouw, maar sterke groei van de logistieke sector. Groei 

vanaf 2008 tot heden is 40%! 

• Voor landbouw en logistiek liggen er opgaven om de infrastructuur aan te 

passen aan de huidige wensen en eisen. 

• Bepaalde wegen worden opgewaardeerd naar gebiedsontsluitingswegen. 

 

Duidelijk is dat de huidige verkeersstructuur niet is ingericht op hogere eisen welke 

gesteld worden aan de toekomstige infrastructuur. Kunstwerken zijn nu regelmatig 

een belemmering in de doorstroming of kennen een as-last beperking. Bij 

toekomstige vervangingen moet rekening gehouden worden met groei en 

opwaardering van wegen qua dimensionering, verkeersintensiteit en maximale 

belading. Wanneer kunstwerken aangepast moeten worden omdat er 

schaalvergroting of vestiging van transportintensieve bedrijven plaatsvindt, kan 
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kosten verhaal via verevening mogelijk zijn. Dit kan in die situaties waar de 

kunstwerken voldoen aan de hedendaagse eisen, maar door de nieuwe 

ontwikkelingen opgewaardeerd moeten worden. 

 

3.2 MEER RUIMTE VOOR WATER. 

Zowel in de Structuurvisie als in het Waterbeheerplan van het waterschap en het 

Omgevingsplan van de provincie wordt gesproken over extra waterberging in de 

laag gelegen gebieden in de polder. Hiertoe zijn een tweetal laag gelegen gebieden 

aangewezen waar maatregelen genomen moeten worden. Wanneer de 

aangewezen gebieden geprojecteerd worden op de locaties van de kunstwerken, 

ontstaat het volgende overzicht. 

 

Zes bruggen in het buitengebied liggen binnen dit gebied. De vervangingskosten 

voor deze bruggen bedragen totaal ca EURO 1,9 miljoen over een periode van 
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2023-2029. Bij de verdere concretisering van de waterberging plannen kan dit in 

de overweging meegenomen worden en onderzocht worden op mogelijke 

synergievoordelen.  

3.3 VERKEER EN VERVOERSPLAN (GVVP)  

Een nieuw Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan (GVVP) is in voorbereiding. De 

verkeersmodellen welke hier aan ten grondslag liggen leveren de uitgangspunten 

voor de verkeersstromen en verkeersintensiteiten bij het herberekenen van 

bestaande bruggen en het ontwerpen van nieuwe verkeersbruggen in de 

toekomst. De kunstwerken zijn qua inrichting en dimensionering leidend aan de 

functie van de weg. Wel wordt rekening gehouden met een mogelijke groei naar 

de toekomst. 

Wanneer wegen in de toekomst qua functie anders worden ingedeeld, dienen de 

kunstwerken hierop te worden aangepast. Kansen liggen er om wegen in de 

toekomst te knippen of om landbouwgebieden anders in te delen. Ook de 

mogelijkheid om bruggen op te heffen wordt meegenomen ikv het op te stellen 

GVVP. 

3.4 OOSTRAND RANDMEER. 

Vergaande plannen zijn er om aan de oostzijde van de Noordoostpolder een 

randmeer te creëren. Verdroging van de landbouwgrond in de Noordoostpolder en 

natuurgebieden in Overijssel wordt voorkomen. En het randmeer voorziet in de 

bergings- en boezemcapaciteit. 

Verder vergroot het de 

mogelijkheden voor recreatie en 

toerisme, waarmee het gebied een 

nieuwe economische impuls krijgt. 

Veel raakvlakken met bruggen zijn 

er niet omdat er geen grotere 

verkeersbruggen in dit gebied 

liggen. Wel een belangrijk raakvlak 

is de impuls aan de recreatieve 

scheepsvaart. 

 

Een dergelijk randmeer zal een 

toename geven van scheepsvaart 

verkeer door de polder. Bij het 

vervangen van de beweegbare bruggen dient hier rekening meegehouden te 

worden. Bijvoorbeeld door de doorvaarthoogte van de bruggen te verhogen, zijn 

er minder brugopeningen nodig. Dit komt de doorstroming van het wegverkeer ten 

goede. 
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4 Kwantiteit en kwaliteit. 

4.1 INLEIDING.  

Bij de aanleg en inrichting van de polder zijn de grotere bruggen aangelegd door 

de toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De kunstwerken in 

gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom zijn bij het ontstaan van de 

gemeente Noordoostpolder in eigendom overgedragen aan de gemeente. De 

kunstwerken in de buiten de bebouwde kom gelegen wegen zijn in de jaren ´80 en 

´90 bij koninklijk besluit overgedragen. De overige kunstwerken zijn vanaf het 

moment van aanleg al in het beheer van de gemeente. 

 

Uitgangspunt voor dit beleidsplan is de situatie in 2010, waarbij rekening is 

gehouden met de onderhoud en vervangingsacties welke er volgens de 

Beleidsplanning 2009-2012 staan gepland. Zo is er onder andere rekening 

gehouden met de vervanging van de 4 fietsbruggen over de Espelervaart, 

vervanging van de brug in het Zwartemeerpad en het groot onderhoud aan de 19 

bruggen in het buitengebied. Ook het vervangen van diverse kleinere houten 

bruggen voor betonbruggen en duikers is al meegenomen in de overzichten. 

Hierdoor volgt een actueel inzicht waarin de extra beschikbaar gestelde middelen 

zijn verwerkt.  

 

De diverse objecten zijn inzichtelijk voor het beheer in het beheersysteem voor de 

civiele kunstwerken. Hierin worden de inventarisatiegegevens, inspectieresultaten, 

van toepassing zijnde documenten en tekeningen per object gearchiveerd. Per 

object is een “paspoort” beschikbaar met daarin de relevante gegevens van het 

object, zoals materiaal, maatvoering, onderhoud- en inspectiehistorie. De 

paspoorten gegevens van de overige objecten zijn inzichtelijk via het 

beheersysteem. Op verzoek is dit inzichtelijk.  

 

4.2 KWANTITEIT KUNSTWERKEN. 

De civiele kunstwerken in de Noordoostpolder zijn onder te verdelen in en aantal 

afzonderlijke categorieën. In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de locaties van 

de diverse kunstwerken. In onderstaande tabel en diagram zijn de aantallen per 

categorie, per 2010,  naar bouwmateriaal benoemd.  
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Materiaal: 

      

  Beton Hout Staal Staal/beton Totaal 

Brug beweegbaar       5 5 

Brugduiker 2       2 

Duiker     1 2 3 

Fietsbrug 31 22 10   63 

Steiger   14     14 

Tunnel 1       1 

Verkeersbrug 41   1 1 43 

Eindtotaal 76 36 12 7 131 

 

Verdeeld naar functie en bouwmateriaal is het volgende overzicht te maken.  
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Het totale kapitaal aan vervangingskosten bedraagt per 2011 ca € 42.000.000. 

Hierbij is uitgegaan van het prijspeil2010.  

 

In onderstaand diagram is de verdeling van kapitaal per categorie weergegeven. 

Duidelijk is dat de beweegbare bruggen en verkeersbruggen het overgrote deel 

uitmaken van het totale vervangingskapitaal. In de periode 2011-2012 worden 7 

kleine fietsbruggen verwijderd en vervangen door een duiker. Hiermee is de kosten 

rekening gehouden.  
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Een groot deel van de verkeersbruggen in het buitengebied en 3 beweegbare 

bruggen zijn in de beginjaren van de polder, tussen 1950 en 1955, aangelegd. De 

objecten bereiken hun maximale levensduur in de periode 2015 tot 2030, en 

dienen dan ook vervangen te worden. Uitstel van vervanging betekent een  

toename van de kosten voor groot onderhoud, waarschijnlijk verkeersbeperkende 

maatregelen en risico op falen. Dit weegt niet op tegen de uitgestelde 

vervangingskosten. In onderstaand diagram zijn de kosten samengevat voor de 

periode 2015 – 2040.  

Vervangingskapitaal 2014-2040
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In het overzicht “Vervangingsjaren en Kosten” in bijlage 2 zijn de optimale 

vervangingsmomenten en vervangingskosten opgenomen per object.  
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Verkeersbruggen en brugduikers. 

Er zijn 43 bruggen bestemd voor auto en vrachtverkeer. Aan 18 betonnen bruggen 

in het buitengebied zijn de afgelopen periode grootschalige onderhoudswerken 

verricht. Ook zijn er bij een drietal bruggen voorzieningen getroffen om de 

verkeersbelasting te reduceren. Met de aanpassingen en het weggewerkte 

achterstallige onderhoud voldoen de bruggen aan de huidige verkeersbelasting 

volgens de wettelijke norm van 50 ton. Overschrijding van deze belasting moet 

zeker worden voorkomen omdat dit de restlevensduur van de kunstwerken ernstig 

kan verkorten. De bruggen worden in het normale gebruik al op hun hoogste 

niveau belast. 

De overige betonnen bruggen liggen grotendeels binnen de bebouw de kom. De 

bruggen voldoen aan de verkeersbelasting volgens verkeersklasse 45. Voor 

nieuwbouw en vervanging wordt verkeersklasse 60 als uitgangspunt genomen. 

Voorafgaand aan grote onderhoudswerken worden de verkeersbruggen welke 

ouder zijn dan 25 jaar constructief doorgerekend op de huidige verkeersbelasting. 

Benodigde versterkende maatregelen, of belastingbeperkende maatregelen 

kunnen zo nodig direct in het onderhoud worden meegenomen. 

 

 

Fietsbruggen. 

Totaal zijn er 63 bruggen bedoeld voor fietsers en voetgangers. De helft van de 

objecten bestaat uit beton, 20 bruggen zijn nog in hout uitgevoerd en 10 in staal. 

Hierbij is uitgegaan van de situatie per eind 2011, wanneer er circa 15 bruggen van 

hout ook in beton zijn uitgevoerd. Bewust wordt gekozen voor beton vanwege de 

lage onderhoudskosten tegen een hoge duurzaamheid. Een brug van beton gaat ca 

2 maal langer mee dan een vergelijkbare brug van hout, tegen aanmerkelijk lagere 

onderhoudskosten per jaar. De aanschafprijs voor een betonbrug met een 

beperkte overspanning is een factor 1,4 duurder dan een brug in hout uitgevoerd. 

Een aantal kleine fietsbruggen worden verwijderd, en worden vervangen door 

duikers.   
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Beweegbare bruggen. 

De 5 beweegbare bruggen vormen gezamenlijk een derde deel van het 

vervangingskapitaal. Twee bruggen zijn relatief jong, 3 bruggen moeten binnen 5 

tot 20 jaar vervangen worden. In 2010 is een uitgebreid onderzoek gestart naar 4 

beweegbare bruggen. Dit zijn de Marknesserwegbrug (bouwjaar 1952), 

Kamperwegbrug (bouwjaar 1952), Kadoelerbrug (bouwjaar 1940) en de 

Overstap(alleen fietsbrug bouwjaar 1983). In dit onderzoek wordt de constructieve 

sterkte van drie bruggen onderzocht, restlevensduur analyse uitgevoerd en wordt 

een onderhoudsbestek opgesteld om het benodigde groot onderhoud aan de 

bruggen te kunnen uitvoeren. Dit onderhoud richt zich op de totale brug,  de 

betonnen constructie, stalen opbouw, werktuigbouwkundige deel en het 

elektrotechnische deel. 

In de raming voor het onderhoud is op voorhand extra budget gereserveerd voor 

onvoorzien onderhoud. Hierbij is rekening gehouden met beperkte constructieve 

aanpassingen.  

Uitkomst onderzoek februari 2011 

Zowel de Marknesserbrug en de Kamperbrug voldoen niet aan de benodigde 

sterkte. Voor beide bruggen zijn verkeersbeperkende maatregelen nodig. De 

Kamperbrug is oorspronkelijk op zwaarder verkeer berekend dan de 

Marknesserbrug. Voor de Marknesserbrug zijn grote investeringen (minimaal € 

900.000 tot 1.100.000) noodzakelijk om de brug geschikt te maken voor het 

huidige verkeer en de verwachte groei in de komende 10 jaar. (Hierin zitten nog 

een aantal onzekerheden of dit realiseerbaar is.) Verder vormt de brug door de 

beperkte breedte een knelpunt in de fietsstructuur.  

Voorgesteld wordt om de vervanging van de brug naar voren te halen, 

verkeersbeperking voor zwaar vrachtverkeer in te stellen, alleen het meest 

noodzakelijk onderhoud te verrichten, regelmatig te inspecteren op toename 

constructieve schade en de brug in 2015 te vervangen in plaats van 2020. 
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Overige objecten 

Onder overige projecten zijn de scheepvaartsteigers en vissteigers samengevoegd. 

De steigers zijn grotendeels opgebouwd uit hout en bij onderhoud worden meer 

en meer kunststof onderdelen toegepast met een langere levensduur en minder 

benodigd onderhoud. De objecten worden schoon, heel en veilig in stand 

gehouden op een laag niveau in het buitengebied en in het centrumgebied wordt 

het onderhoud op een basisniveau gehandhaafd. 

 

  

 

 

4.3 KWALITEIT KUNSTWERKEN. 

Een landelijke standaard voor het vastleggen en omschrijven van de kwaliteit van 

kunstwerken is niet beschikbaar. Voor het beheer van de kunstwerken in de 

Noordoostpolder is aansluiting gezocht bij het afgesproken kwaliteitskader van het 

Wegenbeleidsplan. De inspecties richten zich op de volgende hoofdfuncties.   

 

• Veiligheid,  

 Is het object veilig voor de omgeving en gebruiker. 

• Beschikbaarheid 

Is er schade welke gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de 

gebruiker.  

• Duurzaamheid  

Zijn er schades of omstandigheden welke bedreigend zijn voor het milieu of 

kunnen leiden tot hogere onderhoudskosten?   

• Bruikbaarheid 

Welke schades vormen een gevaar voor de toekomstige bruikbaarheid? 

• Toonbaarheid 

Zijn er schades of vervuiling welke van invloed zijn op het aanzien van het  

object.  
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In onderstaande matrix zijn de afzonderlijke kwaliteitsverschillen benoemd.  

Kwaliteit Veiligheid  Duurzaamheid  Toonbaarheid Beschikbaarheid 

/  

bruikbaarheid 

Goed  • Constructie in 

perfecte staat.  

• Geen schade.  

• Geen 

veiligheidsrisico.  

 

• Conservering in 

nieuwstaat.  

• Geen schade.  

 

• Schoon, geen 

verontreiniging, geen 

graffiti  

• Verfwerk in perfecte 

staat.  

• Geen vervormingen.  

 

• Object permanent 

beschikbaar geen 

beperkingen voor het 

gebruik 

Basis • Constructie in 

goede staat.  

• lichte schade.  

• Geen 

veiligheidsrisico.  

• Conservering 

ontbreekt op enkele 

plaatsen.  

• Enige schade, geen 

maatregel nodig, geen 

gevolgschade.  

• Plaatselijk bijwerken is 

een adequate 

maatregel.  

 

• Minimale 

verontreiniging.  

• Verfwerk in nette 

staat, plaatselijk 

ontbreken van coating.  

• Minimale 

vervormingen.  

 

• Geen beperkingen 

op gebruik, wanneer 

constructie voldoet 

aan geldende norm. 

• Object beschikbaar 

voor ca 99% van de 

tijd. 

•  

Laag  • Beperkte rest 

levensduur. 

(constructief) 

• Veiligheid aantonen 

door periodieke 

herberekening. 

• Permanente 

aandacht 

noodzakelijk.  

• Extra inspectie 

nodig 

• Waarschuwingsfase 

• Enige uitspoeling.  

• Geen gevaar voor 

bezwijken.  

• Conservering is ernstig 

aangetast, maar er is 

(nog) geen 

gevolgschade.  

• Maatregel 

noodzakelijk ter 

voorkoming van 

gevolgschade.  

• Beginnende betonrot 

(Scheuren, 

roestvlekken).  

• Enkele mm 

openstaande scheuren.  

• Beginnende houtrot.  

• Nader onderzoek 

gewenst. 

 

• Verontreinigt.  

• Enige mosaangroei.  

• Enige vegetatiegroei.  

• Schade aan verfwerk / 

coating.  

• Duidelijke 

vervormingen.  

• Ontwatering 

belemmert.  

 

 

• Aan het gebruik 

kunnen restricties zijn 

gesteld, zoals as-last 

beperkingen. 

• Beschikbaarheid is 

beperkt tot 90% van 

de tijd. 

 

4.3.1 HUIDIGE KWALITEIT 

Recent is het gehele areaal aan kunstwerken functioneel geïnspecteerd. Doordat 

er de afgelopen 3 jaar veel onderhoud aan de kunstwerken in het buitengebied is 

verricht, en er  nog veel onderhoudswerkzaamheden en vervangingen voor de 

komende twee jaren staan gepland, is het niet volledig mogelijk om  een actueel, 

cijfermatig overzicht van de kwaliteit te geven.  Er vanuit gaande dat de 
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werkzaamheden volgens de beleidsplanning en uitgevoerd worden, is de volgende 

prognose te geven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de kwaliteit van de 

verkeersbruggen in belangrijke mate bepaald wordt door de mate van eventuele 

overbelasting. Het wel of niet voldoen aan de constructieve norm valt buiten de 

kwaliteitsinspectie. Op hoofdfunctie van de objecten is de toestand als volgt: 
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Verdeeld over de jaren is het kwaliteitsverloop als volgt: 

  Kwaliteit  

 Voor 2010 2010-2014 Vanaf 2015 

Bruggen beweegbaar matig 

Twee bruggen 

constructieve 

beperkingen 

Twee bruggen 

constructieve 

beperkingen, zsm 

vervangen. 

Brugduiker/duiker redelijk/goed redelijk/goed redelijk/goed 

Fietsbruggen slecht  goed goed 

Steiger matig redelijk redelijk 

Tunnel goed goed goed 

Verkeersbruggen matig redelijk redelijk 

 

De vervangingen en groot onderhoudswerkzaamheden staan benoemd in de 

beleidsplanning 2010-2013 en 2011-2014 en zijn inzichtelijk in bijlage 3.   

4.3.2 GEWENSTE KWALITEIT 

Bij het bepalen van de onderhoudsmaatregelen en het inplannen van het 

onderhoud, wordt de volgende volgorde van prioriteit in het beheer en onderhoud 

aangehouden: 

 

1. Veiligheid 

2. Bruikbaarheid/Beschikbaarheid 

3. Duurzaamheid 

4. Toonbaarheid 
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Voorstel is om dit als bestuurlijk kader vast te stellen. 

 

Concreet betekent dit dat, wanneer er budgettaire keuzes gemaakt moeten 

worden, de veiligheid en beschikbaarheid van de objecten prioriteit heeft en dat 

het aanzien minder relevant is. Als kwaliteitskader is aansluiting gezocht bij het 

wegenbeleidsplan. Dit betekent concreet een laag onderhoudsniveau in het 

buitengebied, op de bedrijventerreinen en in de woongebieden. En in de 

centrumgebieden een basis kwaliteitsniveau. Dit uit zich onder meer in een 

aangepaste reinigingsfrequentie en hogere eisen die gesteld worden aan de 

conservering van leuningen etc. Voor wat betreft de veiligheid wordt het 

basisniveau aangehouden. 

 

Bij vervanging van objecten is onderscheid in kwaliteitsniveau zichtbaar door de 

esthetische eisen welke aan een ontwerp worden gesteld. Bijvoorbeeld bij de 

vervanging van de fietsbruggen over de Espelervaart (centrum Emmeloord) 

worden aan het esthetische ontwerp hoge eisen gesteld en worden de bewoners 

betrokken in het ontwerpproces. Bij het vervangen van een brug in het 

buitengebied, zoals aan het Zwartemeerpad, wordt gekozen voor een sober maar 

doelmatig en duurzaam ontwerp. De keuzes hierin resulteren in een jaarlijks 

benodigd budget voor onderhoud. Onderhoud aan het kunstwerk vindt plaats met 

als doel de huidige kwaliteit en functie van de openbare ruimte in stand te 

houden. In de wijze van onderhoud zijn een aantal afzonderlijke begrippen te 

onderscheiden. Het soort onderhoud is ook van invloed op de wijze van bekostigen 

van dit onderhoud.  
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5 Beheer en onderhoud. 

 

Kunstwerken dienen zo lang mogelijk aan het gestelde doel te voldoen waarvoor 

ze zijn vervaardigd. Het gaat hierbij om “behouden wat je hebt”. Het onderhoud 

bestaat uit preventieve maatregelen en correctieve maatregelen om het 

kunstwerk in goede staat te brengen en te houden. Beheer is het bewaken en 

borgen van de gewenste functie door systematisch te plannen, budgetteren, 

voorbereiden en uitvoeren van beheermaatregelen en het handhaven van de 

gestelde regels en beperkingen ten aanzien van gebruik.  

In dit beleidsplan zal niet het gehele technische beheer worden omschreven. Wel 

wordt ter verduidelijking op hoofdlijnen omschreven hoe het beheer wordt 

georganiseerd en welke keuzes hierin worden gemaakt.  

 

5.1 ORGANISATIE VAN HET BEHEER  

In het beleidsplan ligt het beheerbeleid op een strategisch niveau vast. De functie, 

kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid ligt in kaders vast. Ook de raakvlakken met 

ruimtelijke ontwikkeling liggen vast op een strategisch niveau. Dit beleidsplan 

loopt over meerdere jaren en wordt per 4 jaar bijgesteld en opnieuw bestuurlijk 

vastgesteld. De inzet van extra middelen voor groot onderhoud of vervanging zijn 

strategisch bepaalt. Verantwoording hierover wordt jaarlijks gedaan via de 

jaarrekening en tussentijds middels management rapportages. 

 

In het beheer zijn verschillende niveaus te onderscheiden. Het beheerproces ligt 

grotendeels op een tactisch niveau. Hier worden de objecten geïnspecteerd, 

worden onderhoudsmaatregelen bepaald en worden werken, al of niet geclusterd, 

in de markt gezet 
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In bovenstaande diagram is de cyclus opgenomen hoe het jaarlijkse beheerproces 

verloopt. Jaarlijks wordt op basis van de recente inspecties een tactische en 

operationele beheerplanning opgesteld. Dit vormt de basis voor de inzet van de 

onderhoudsgelden voor het daar op volgend jaar. Ook de afstemming met de 

overige beleidsterreinen zoals onderhoud groen, baggeren waterpartijen, en 

reconstructies van wegen vindt plaatst op dit niveau. Verantwoording gebeurt via 

de jaarrekening en management rapportages. Het uitvoeren van de 

werkzaamheden en het toezicht op de uitvoering van de onderhoudsbestekken is 

een operationele taak. Zo ook het afstemmen van de werkzaamheden met burgers 

en andere overheden. Klein onderhoud wat voorkomt uit klachten van gebruikers 

worden op operationeel niveau afgehandeld. In bijlage 4 is een schema 

opgenomen waarin de organisatie van het beheerproces is weergegeven. 

 

5.2 NAAR RISICOGESTUURD BEHEER. 

Het beheerproces voor de meeste bruggen beherende instanties is tot op heden 

een veelal een statisch geheel. Jaarlijks wordt een bepaald deel van het arsenaal 

aan kunstwerken geïnspecteerd en zo nodig ingepland voor onderhoud. Iedere 

kunstwerk wordt 1 maal per 2 jaar functioneel geïnspecteerd. Bij de twee jaarlijkse 

functionele inspectie wordt visueel geïnspecteerd op schades en gebreken welke 

het gebruik en beschikbaarheid nu en in de toekomst kunnen beperken. Schades 

worden opgenomen en vastgelegd in een schaderapportage. Deze schades en 

gebreken vormen de input voor het beheersysteem om de komende 

onderhoudswerkzaamheden te bepalen. Wanneer is bepaald dat er groot 

onderhoud benodigd is, dan wordt het object vervolgens nogmaals, maar dan zeer 

uitvoerig, geïnspecteerd. Hierbij wordt inhoudelijk technisch onderzoek gedaan 

naar de oorzaak van de schade, omvang van de schade en de meest effectieve 
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(lees duurzame) herstel methode. Nadeel van deze methode is het regelmatig 

inspecteren van objecten waarbij de inspectie eigenlijk nog weinig zin heeft 

vanwege de jonge leeftijd van het object of het beperkte gebruik. Ook wordt in 

deze methode voorbijgegaan aan de vraag of er omstandigheden zijn die het 

gebruik van het object in de tijd hebben gewijzigd, waarbij er gevolgen kunnen zijn 

voor de constructieve veiligheid van de objecten.  

 

Voorgesteld wordt om de methode van inspectie aan te passen aan het door RWS 

opgestelde “Inspectiehuis”. Het doel van de systematiek van RWS is om inspecties 

zo doelmatig en efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen om het veilig 

functioneren van objecten te waarborgen. Hierbij wordt de methode, de inhoud 

en het tijdstip van inspecties bepaald vanuit de risico’s ten aanzien van veiligheid 

en functioneren. Deze werkmethode zal bij het volgende beleidsplan geëvalueerd. 

De werkmethode zorgt voor een effectiever onderhoudsresultaat op langere 

termijn. 

 

Voor de Gemeente Noordoostpolder kan de wijze van inspectie op de volgende 

manier worden ingericht: 

  

A. Schouw  

Dit is een niet gerichte inspectie met de volgende doelen: Controleren op het 

juiste gebruik van het object, signaleren potentieel onveilige situaties, signaleren 

storingen en verontreinigingen (afgevallen lading) etc.   

Interval van 1 maal per week, en te verrichten door de kantonniers en 

brugwachters. 

 

B. Toestandsinspectie  

Dit is een gerichte inspectie waarbij gebruik wordt gemaakt van het 

gegevensbeheer vanuit het beheersysteem. Hierbij wordt o.a. gekeken naar 

storingen, potentieel onveilige situaties,  aanwezig zijn van schades (corrosie, 

aantasting hout of beton, lekkage voegovergangen) etc. Het doel hiervan is het 

monitoren van het functioneren van het object en het inventariseren van te 

verrichten onderhoud.  

Interval: Verkeersbruggen en beweegbare bruggen 1 maal per 2 jaar, overige 

objecten 1 maal per 3 jaar. 

 

C. Instandhoudinginspectie  

Een inspectie gericht op het signaleren van risico’s in relatie tot functioneren, 

veiligheid en onderhoud en het beoordelen van schades. Het doel is het leveren 

van een instandhoudingadvies voor het toekomstig variabel onderhoud, het 

bepalen van de bandbreedte voor het toekomstig onderhoud en het leveren van 

een inspectieadvies. Tevens wordt er voorafgaand aan de inspectie beoordeeld of 

er in het gebruik (lees verkeersbelasting) toenames zijn geweest.  
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Interval: 1 maal per 6 jaar voor alle objecten. 

 

D. Constructieve herberekening kunstwerken 

Periodiek worden de kunstwerken herberekend op basis van de dan geldende 

belastingsnormen. Getoetst wordt of de constructie voldoet aan de wettelijke 

eisen tav veiligheid en gebruik. Herberekening wordt alleen gedaan op de 

verkeersbruggen en beweegbare bruggen. Zo mogelijk wordt het herberekenen 

voorafgaand aan groot onderhoudswerkzaamheden verricht. 

Interval: 1 maal per 9 jaar 

  

Het resultaat van de beschreven manier van inspecteren is een inzicht in de 

kwaliteit en belastbaarheid van de objecten. Onderzoek bij RWS en VROM heeft 

uitgewezen dat de constructieve veiligheid van oudere verkeersbruggen vaak te 

wensen overlaat. De kans op overbelasting is groot door gewijzigd gebruik, 

bijvoorbeeld anders of intensiever. De “kans” kan ook door andere factoren 

bepaald worden bijvoorbeeld door type kunstwerk of materiaal gebruik, denk 

daarbij ook bijvoorbeeld aan vergaande aantasting van beton of 

funderingsconstructies. Het negatieve effect van falen van kunstwerken, 

bijvoorbeeld door langdurig afsluiten, is maatschappelijk en politiek zeer groot.  

Sinds de problemen met de betonbruggen in het buitengebied is een start 

gemaakt met het constructief doorrekenen van alle verkeersbruggen met een 

leeftijd van meer dan 30 jaar. Middels deze herberekening wordt getoetst of de 

betreffende bruggen voldoen aan de huidige belastingsnorm. 

 

Voorgesteld wordt om het volgende inspectieprogramma aan te houden. 

Inspectieprogramma Schouw Toestand insp. Instandhouding insp. Herberekening 

Brug beweegbaar wekelijks 
1 * 1 jaar    

2 * 1 jaar 
1 1 * 4 jaar 1 * 8 jaar 

Brugduiker wekelijks 1 * 2 jaar 1 * 6 jaar  

Duiker wekelijks 1 * 3 jaar 1 * 6 jaar  

Fietsbrug wekelijks 1 * 3 jaar 1 * 6 jaar  

Steiger wekelijks 1 * 3 jaar 1 * 6 jaar  

Tunnel wekelijks 1 * 3 jaar 1 * 6 jaar  

Verkeersbrug wekelijks 1 * 2 jaar 1 * 6 jaar 1 * 12 jaar 
1 

Voor beweegbare bruggen met een verkeersbeperking  

 

Door meer risico- gestuurd te inspecteren worden de kunstwerken welke het 

meeste risico vormen voor de gebruiker frequenter geïnspecteerd dan de objecten 

welke minder risico vol zijn. Risico gestuurd inspecteren is dan ook: 

 

• Gericht op méér dan alleen schade constateren 

• Controle van de onderhoudsplanning en het verrichte onderhoud 
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• Gericht op het onderkennen van risico’s 

• Afweging in onderhoudskosten en tijdstip van vervangen. 

• Functioneren (beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid) 

• Constructie specifiek, fietsbrug of verkeersbrug? 

• Materiaal specifiek, staal en beton hebben afwijkende risico's. 

• Gebruiksspecifiek. 

 

Onderstaand een afwegingskader hoe de risico's in het beheer worden afgewogen.  

In de praktijk worden herstelmaatregelen en onderhoudsmaatregelen gebundeld 

en gelijktijdig uitgevoerd. 

 

                             

      Groot                        Klein                 Slecht 

 

 

 

            

           Klein           Groot                          Goed 

 

          

 

 

 

5.3 ONDERHOUDSTRATEGIE  

Om het onderhoudsproces en aansluitend de vervanging efficiënt te laten 

verlopen, is er een onderhoudsstrategie opgesteld. Doel van de strategie is om het 

onderhoudsproces zonder kapitaalvernietiging te laten verlopen. Te vroeg 

vervangen van een kunstwerk is financieel niet efficiënt, maar het vervangen 

uitstellen, en daardoor extra groot onderhoudskosten krijgen is niet efficiënt. 

Uitstel kan een ernstige toename van onvoorziene schade aan het kunstwerk en 

derden betekenen. 

 

Optimaal vervangingsjaar 

Het vervangingsjaar is bepaald op economisch het meest efficiëntste moment. Het 

oorspronkelijke jaar van aanleg is als basis genomen. Vervolgens is op basis van 

referentiedocumenten van Rijkswaterstaat de technische levensduur bepaald. De 

technische levensduur zoals die in de Referentie documenten zijn opgenomen zijn 

gebaseerd op veelvuldig onderzoek van Rijkswaterstaat op soortgelijke 

kunstwerken, welke in dezelfde periode, en dus op basis van dezelfde normen, zijn 

gebouwd.  

Risico van falen Meetbaarheid 

van 

de toestand 

Zekerheid van  

faaltijdstip 

Correctief  

onderhoud 

Verbeter/versterk 

constructie  

of herbouw 

Preventief  

(groot) 

onderhoud 

 

Groot onderhoud 
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Voor de betonbruggen in het buitengebied is ook de herberekening uit 2006 van 

adviesbureau Witteveen+Bos gebruikt. Hierin is rekentechnisch uitgegaan van een 

maximaal te halen restlevensduur van 20 jaar. Wanneer vervangingen uitgesteld 

worden tot na de maximale technische levensduur, dient dit rekentechnisch 

onderbouwd te worden, of moet de belasting worden gereduceerd. 

Het globale vervangingsjaar voor de afzonderlijke kunstwerken is op basis van de 

landelijke gebruikelijke levensduur bepaald. Vervolgens zijn de totale 

onderhoudskosten van de afgelopen 5 jaar, en de komende 20 jaar, geanalyseerd 

en afgezet tov de kapitaalslasten van vervanging.  

 

 

De rekenslag die hierbij gemaakt wordt in het beheersysteem is in bovenstaande 

afbeelding schematisch verduidelijkt.  

Het optimale vervangingsmoment kan voor het technische vervangingsmoment 

liggen. Andersom kan ook, en is voor veel, in het bijzonder houten, bruggen ook 

het geval. Duidelijk wordt dat het uitstellen van vervanging geen reële optie is. De 

onderhoudskosten nemen toe, en uiteindelijk dient de vervanging toch te 

gebeuren. Een moeilijk in kapitaal uit te drukken factor is de 

risicoaansprakelijkheid, welke toeneemt naarmate een object zijn technische 

levensduur nadert. 

Voor de technische levensduur van kunstwerken worden de volgende 

theoretische levensduren aangehouden: 

 

• betonnen verkeersbrug 80 jaar 

• betonnen fietsbrug 60 jaar 

• houten brug 30 jaar 

• stalen brug 60 jaar 

 

Deze waardes zijn theoretisch, omdat de levensduur van een brug sterk 

afhankelijk is van het door de jaren uitgevoerde onderhoud en het veranderde 

gebruik ten opzichte van de aanleg. Niet uitgevoerd onderhoud kan de levensduur 

verkorten, evenals het zwaarder belasten dan waar de constructie oorspronkelijk 

op is berekend. 
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Het beheersysteem bepaalt de totale kosten van het onderhoud van de afgelopen 

10 jaar en de te verwachten onderhoudskosten voor de komende 10 jaar en 

extrapoleert hiermee een economisch optimaal vervangingsmoment.  

 

 

Planmatig onderhoud 

Het te verrichten onderhoud aan de kunstwerken wordt gepland op basis van een 

maatregelpakket wat gebaseerd is op de onderhoudsstrategieën welke gebruikt 

worden door provincies en RWS, en welke staan beschreven in de 

referentiedocumenten van Rijkswaterstaat. In bijlage zijn de afzonderlijke 

onderhoudsmaatregelen opgenomen met hun frequenties.  

 

5.4 ONDERHOUD EN VERVANGING  

Het beheerproces wordt grotendeels bepaald door de wijze van onderhoud. Het is 

niet de opzet om de diverse schades en herstelmaatregelen technisch te 

beschrijven. Wel dient het onderhoudsproces en de diverse verschillen hierin 

omschreven te zijn. Ook bij het vervangen van onderdelen van kunstwerken of 

gehele kunstwerken zijn er een aantal nadere kaders te stellen. 

 

5.5.1 ONDERHOUD AAN KUNSTWERKEN 

Voor het bekostigen van onderhoud is essentieel om duidelijkheid te hebben om 

wat voor soort onderhoud het gaat. Het belangrijkste onderscheid is te maken in 

groot onderhoud, klein onderhoud en achterstallig onderhoud.  

 

Groot onderhoud   

Groot onderhoud is gebaseerd op het weer in goede staat brengen van 

kunstwerken. Hieronder wordt verstaan het renoveren of vervangen van 

onderdelen van kunstwerken zodat deze voor meerdere jaren weer voldoen aan 

hun functionele. Het betreft grootschalige werkzaamheden welke veelal planmatig 

worden uitgevoerd. Hieronder is te verstaan: 

 

• Renovatie oplegconstructies.  

• Vervangen asfaltconstructies. 

• Betonrenovaties. 

• Vervangen leuningen. 

• Besteksinspecties 

• Toetsen constructieve veiligheid. 

 

Klein onderhoud  

Dit is onderhoud wat op een klein gedeelte van het object wordt uitgevoerd of. 

Onder klein onderhoud wordt verstaan:  
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• Herstellen van kleine schades  

• Schilderen van leuningen  

• Reinigen van slijtlagen  

• Aanbrengen en vervangen van slijtlagen  

• Vernieuwen van enkele planken in brugdekken  

• Verwijderen van bepaalde graffiti  

 

Achterstallig onderhoud 

Onderhoud wat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor de onderhoudsrichtlijn is 

overschreden en niet wordt voldaan aan het gestelde kwaliteitsniveau. 

Achterstallig onderhoud ontstaat veelal door lagere dan noodzakelijke budgetten 

voor het onderhoud in het verleden. Dit kan leiden tot kapitaalvernietiging. 

 

Dagelijks onderhoud 

Richt zich op het in goede staat houden van kunstwerken. De maatregelen zijn 

klein van omvang en worden in het lopende budgetjaar uitgevoerd. Hieronder 

worden reinigingswerkzaamheden verstaan, maar ook inspectie werkzaamheden 

voor het beheer van de objecten. 

• Reinigingswerkzaamheden zoals straatvegen,  

• Reinigen leuningen of volledige object. 

• Inspectiewerkzaamheden. 

• Maaiwerkzaamheden. 

 

De onderhoudskosten voor de komende 4 jaar worden bepaald op basis van de 

inspectiegegevens. De langere termijnplanning is per kunstwerk object bepaald op 

basis van levensduurmodellen en gedragsmodellen afkomstig van Rijkswaterstaat. 

In de tabel in bijlage 5 zijn de onderhoudsmaatregelen met frequentie en de 

theoretische levensduur van te vervangen onderdelen of objecten opgenomen ter 

informatie. Bij de functionele inspectie wordt de voorgestelde 

onderhoudsmaatregel qua tijd naar voren gehaald, of uitgesteld.  

 

Voorkomende schade 

Onderstaand een aantal aantastingen en schades welke zich bij de diverse 

materialen voordoen. Het ligt niet in lijn met een beleidsplan om schades en 

herstelmaatregelen uitvoerig te gaan belichten. In de referentiedocumenten van 

RWS zijn de schadebeelden uitvoerig toegelicht, en worden herstelmaatregelen 

besproken. 
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Betondelen 

Het onderhouden van betonconstructies is afhankelijk van de aard, de plaats, de 

vorm van de brug. De belangrijkste en meest onderschatte onderhoudsactie is het 

periodiek reinigen van de betonbruggen. Vooral na de winter is het noodzaak om 

de achtergebleven zoutresten te verwijderen. De zoutresten zorgen voor ernstige 

schade aan het beton en de wapening door corrosie. Betonnen bruggen dienen 

dan ook minimaal jaarlijks na de winter gereinigd te worden, met extra aandacht 

voor de afvoeren, voegovergangen, opleggingen en reparatieplekken. 

Wanneer uit de periodieke inspectie schades naar voren komen zoals 

afgesprongen beton, scheuren, corrosie, lekkende voegen etc., moet dit hersteld 

worden om vervolgschade hierdoor te voorkomen. Naast dit vaste onderhoud 

moeten herstelmaatregelen worden gedaan wanneer sprake is van aanrij schade 

of overbelasting. Door deze invloeden kunnen onveilige situaties ontstaan, en 

negatieve gevolgen voor de duurzaamheid en veiligheid.  

 

 

 

Veel voorkomende schades bij beton zijn carbonatatie en chloride aantasting. 

Carbonatie wordt veroorzaakt door het indringen van koolstofdioxide wat 

vervolgens een verbinding aangaat met de aanwezige kalk in het beton. Een gevolg 

is het afdrukken van de betondekking. De wapening ligt bloot en de corrosie 

hiervan gaat verder. Chloride aantasting wordt veroorzaakt door het indringen van 

vocht met chloriden tot aan de wapening. De wapening wordt hierdoor snel en 

ernstig aangetast, en kan snel in sterkte afnemen. In 2006 is onderzoek gedaan 

naar Alkali- Silica schade (ASR) in de gemeente Noordoostpolder. Dit is niet 

aangetoond. Door overbelasting en vervorming van de kunstwerken kan 

scheurvorming in het beton plaatsvinden. Licht scheurvorming (breedte <0,1 mm) 

is acceptabel en behoeft geen onderhoud. Wanneer grotere scheurvorming wordt 

ontdekt bij een inspectie, wordt de oorzaak hiervan onderzocht, en zo nodig 

hersteld. Ernstige scheurvorming kan ontstaan door overbelasting, uitzetting, 

verkeerde detaillering bij de aanleg enz. Inspecteren is dan ook meer dan alleen 

het signaleren van schade maar ook een attentiemoment om dit soort gebreken te 

ontdekken. 
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Staaldelen 

Schades aan stalen delen 

ontstaan door corrosie of 

overbelasting/vermoeiing. 

Corrosie wordt voorkomen door 

het staal te conserveren. 

Schades moeten worden 

hersteld zodra er schade aan de 

onderliggende staalconstructie 

ontstaat. De mate van 

conserveren is afhankelijk van 

het gekozen kwaliteitsniveau. Scheurvorming in staal is altijd een rede voor 

aanvullend onderzoek. Schades worden hersteld, maar ook de aanleiding van de 

schade wordt aangepakt. Noodzakelijk onderhoud wordt in principe uitgevoerd op 

het moment dat deze gepland staat volgens het gedragsmodel. Wanneer tijdens 

de inspectie blijkt dat onderhoud nog niet noodzakelijk is op het eerstvolgende 

geplande onderhoudsmoment, dan wordt het onderhoud opgeschoven. Als de 

toestand van de conservering erg slecht is zorgelijk is, wordt het 

onderhoudsmoment naar voren gehaald in de planning. Hierdoor is conserveren 

variabel onderhoud. 

 

Houten onderdelen 

De gekozen duurzaamheidklasse voor 

de houtsoort welke gebruikt is, is 

meest bepalend voor de levensduur 

van het hout. Alleen hout met een 

duurzaamheidklasse 1 heeft een 

voldoende duurzaamheid om gebruikt 

te kunnen worden in civieltechnische 

constructies. Schades bestaan uit 

aantasting van het hout, scheurvorming of breuk van de constructie delen. Houten 

bruggen zijn onderhoudsintensief en gaan over het algemeen niet langer dan ca 30 

jaren mee.  Een beleidskeuze is om hout niet meer toe te passen als onderdeel van 

een constructie, maar alleen op die plaatsen waar onderhoud en vervanging 

mogelijk is zonder andere delen te moeten verwijderen of slopen. Ook is hout 

gevoelig voor vandalisme.  
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5.5.2 VERVANGEN KUNSTWERKEN 

Bij het vervangen van objecten wordt gekozen voor duurzamere oplossingen. 

Bijvoorbeeld houten bruggen worden vervangen voor betonbruggen of een 

combinatie van beton en staal. Bruggen van composietmaterialen zijn sterk in 

opkomst. Voor het vervangen van een fietsbrug in Nagele wordt een oplossing in 

composiet uitgewerkt. Afhankelijk van de resultaten en de kosten hiervan wordt de 

afweging gemaakt of dit een duurzame toepassing kan zijn. De meningen bij 

andere gebruikers en beheerders lopen sterk uiteen. Duidelijk is wel dat voor 

overspanning tot ca 12 m1 betonnen bruggen de meest duurzame en financieel de 

meest efficiëntste keus is. Composiet toepassing vraagt tot bij het verlenen van 

een bouwvergunning een aangepaste procedure, omdat de constructie qua 

berekening zeer moeilijk getoetst kan worden en ervaringen op de langere termijn 

nog ontbreken. Dit is de voornaamste reden dat composiet nog niet breed wordt 

ingezet bij verkeersbruggen. Een pilot is in voorbereiding om de brug in het 

centrumpark in Nagele te vervangen voor een oplossing in composiet. Dit wordt 

meegenomen in het ontwikkelingsplan Nagele. 

 

5.5.3 KADER ONDERHOUD EN VERVANGING 

Het uitvoeren van onderhoud en vervanging kan effectiever plaatsvinden. Dit kan 

door de procedure om te komen tot de uitvoering van een werk beter te 

beheersen en de te verrichten kwaliteit van de werkzaamheden beter af te 

dwingen en te garanderen. De volgende kaders en werkwijzen kunnen hiervoor 

worden aangehouden.  

 

Garanties en certificering  

Het herstel van schades en vervangen van onderdelen of objecten wordt in 

combinatie met andere kunstwerken opgenomen in bestekken en na aanbesteed. 

Gezien de concurrerende aanbestedingen is het noodzakelijk om in de bestekken 

of vraagspecificaties eisen te stellen aan de herstel of vervangingswerkzaamheden.  

De besteksystematiek laat een behoorlijk vrijheid in eisen welke gesteld kunnen 

worden aan uitgevoerd onderhoud. Om en voldoende hoog kwaliteitsniveau te 

verkrijgen en te houden is een verbeterd punt tov de bestaande werkmethodes 

om de garanties en technische certificering dwingend voor te schrijven in de 

bestekken.  
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In onderstaande tabel is per werksoort aangegeven aan welke regelgeving er 

voldaan dient te worden en hoelang de garantie dient te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande voorschriften en garantie eisen kunnen als aanvullende bepalingen 

in de onderhoudsbestekken worden opgenomen.  

 

Procedure bestekken 

In het tot stand komen van onderhoudsbestekken en vervangingsbestekken zijn 

een aantal essentiële stappen te onderscheiden. In het volgende overzichten zijn 

de diverse stappen benoemd. Een belangrijk punt is om de engineering van te 

vervangen onderdelen zo veel mogelijk in het voorbereidende traject te doen. Dit 

Herstelwerk: Aannemer in bezit van: Uitvoeren 

conform: 

Garantie: 

Betonreparaties Procescertificaat 

Betonreparaties BRL 3201/02 

CUR-Aanbeveling 

54 

10 jaar 

Herstel metselwerk en 

herstel voegen 

Procescertificaat 

Vervaardigen metsel- en 

lijmconstructies en/of 

voegwerk BRL 2826 

CUR-Aanbeveling 

61 

10 jaar 

Versterken 

betonconstructies 

  NEN 6706 50 jaar 

Voegafdichtingen 

verharding en dekplaten   

CUR-Aanbeveling 

65 

7 jaar 

Herstel betonwerk 

(esthetisch)   

NEN-6722 10 jaar 

Herstel/aanbrengen asfalt   eisen CROW 7 jaar 

Herstel/aanbrengen 

straatwerk 

  eisen CROW 5 jaar 

Conserveren staaldelen (oa 

leuningen) 

    5 jaar 

Vervangen leuningwerk 

(staal) 

  NEN 6706 en 

RBOK 

10 jaar 

Houten delen 

  

(FSC hout 

toepassen 

duurzaamheidklas

se 1) 

25 jaar 

Remmingwerken   RVW 2005 25 jaar 
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voorkomt vertraging in de uitvoeringsperiode. Onderstaande werkvolgorde kan 

aangehouden worden bij het opstellen van (groot) onderhoudsbestekken: 

  (Groot) Onderhoud   

1 Herberekening noodzakelijk 

Eventuele maatregelen meenemen in 

onderhoudsbestek. 

2 Instandhoudinginspectie of besteksinspectie.   

3 Combinatie met wegenonderhoud Planning afstemmen met onderhoud wegen 

4 Afstemmen uitvoeringsperiode 

Let op oogst en zaai periode, evenementen, samenhang 

andere werken. 

5 Overleg waterschap WvO vergunning/KEUR 

Ontheffing lozingsbesluit. Afstemming waterschap 

vooraf. Werkmethode kostenbepalend voor de 

toepassing milieuafscherming. 

6 

Bij vervangen aanpassen constructieve delen 

bouwvergunning fase 1 aanvragen. 

Engineering tot DO opnemen in bestek. Anders een 

risico voor de uitvoeringsplanning 

7 Opstellen traditioneel bestek Let op te nemen garanties en certificeringen. 

8 Toetsen beschikbare budget. Aanvulling of bijdrage vanuit wegenonderhoud? 

9 Aanbesteding Aanbestedingsvorm afhankelijk van bouwsom. 

10 BLVC plan opstellen door aannemer 

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Communicatie en 

Veiligheid. 

11 

Engineering aannemer bij vervangen/aanpassen 

constructieve delen. 

Aannemer levert engineering aan voor   fase 2 

bouwvergunning. 

12 Stremmingen aankondigen en communicatie bewoners 

Vier weken voorafgaand starten met aankondigingen en 

communicatie. 

13 Uitvoering   

14 Keuringen, toetsen, revisies  en uiteindelijk opleveren.   

15 Opleverdossier 

Opleverdossier, incl. revisie en garantiebepalingen 

opnemen in beheersysteem 

 

In het volgende overzicht zijn de stappen benoemd welke doorlopen kunnen 

worden bij vervanging van kunstwerken: 

 

  Nieuwbouw/Vervanging   

1 Uitgangspunten dimensioneren GVVP / Handboek Wegontwerp 

2 Bestemmingsplan Wat kan en mag, projectbesluit nodig? 

3 Eisen waterschap KEUR   

4 Esthetische eisen 

Overleg stedenbouwkundige en voor overleg Welstandsadvies. In 

stedelijk gebied eventueel betrekken via bewoners participatie                     

5 Principe ontwerp  

Bij grote werken, of in stedelijk gebied vastleggen  via College van B&W, 

beoordeling door portefeuillehouder. 

6 PvE opstellen + Ontwerp Denk aan functionele eisen en garanties  

7 Contractkeus Uav-GC of Traditioneel Afhankelijk van vrijheid in ontwerp en interactie met de omgeving. 

8 Engineering  Traditioneel tot DO niveau, GC tot VO niveau (voorwaarden RVOI) 

9 Toetsen beschikbare budget. Aanvulling of bijdrage vanuit wegenonderhoud? 

10 

Aanvragen fase 1 bouwvergunning, 

evt. projectbesluit en KEUR 

Aannemer levert bij beide contractvormen het Uitvoeringsontwerp en 

dient dit in voor fase 2 bouwvergunning. 

11 Aanbesteding Aanbestedingsvorm afhankelijk van bouwsom. 

12 Engineering aannemer 

Aannemer levert bij beide contractvormen het Uitvoeringsontwerp en 

dient dit in voor fase 2 bouwvergunning. 

13 BLVC plan opstellen door aannemer Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Communicatie en Veiligheid. 

14 

Stremmingen aankondigen en 

communicatie bewoners Vier weken voorafgaand starten met aankondigingen en communicatie. 

15 Uitvoering   

16 

Keuringen, toetsen, revisies  en 

uiteindelijk opleveren.   

17 Opleverdossier 

Opleverdossier, incl. revisie en garantiebepalingen opnemen in 

beheersysteem 
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Bovenstaande is niet uitputtend maar vormt een kader hoe het proces wordt 

ingestoken. Stelregel is om de onderdelen welke een groot risico voor de 

uitvoeringsplanning en methode vormen, in de voorbereiding zo uitvoerig mogelijk 

te engineering. Dit geldt ook voor te schrijven werkmethoden. De bijbehorende 

afschermingklassen voor bescherming van het milieu zijn zeer kosten bepalend bij 

de inschrijving. Afschermingklasse benoemen in het bestek voorkomt een risico op 

uitvoering qua tijd en geld.  

 



 Beleidsplan civiele kunstwerken gemeente Noordoostpolder 2011 - 2014 

Ingenieursbureau februari  2011  49 

6 Beleidsdoelen en keuzes. 

Het beleidsplan is samen te vatten in een aantal beleidsdoelen en keuzes.  

 

Beleidsdoelen 

• Civiele kunstwerken dienen qua inrichting en gebruik te voldoen aan de 

eisen tav veiligheid en gebruik. Dit om de veiligheid voor de gebruiker te 

garanderen en de kans op aansprakelijkheid te beperken. 

• Als kwaliteitsniveau wordt aansluiting gezocht bij het vastgestelde 

kwaliteitsniveau voor wegenonderhoud. In de centrums wordt een 

basisniveau aangehouden en voor de overige gebieden een laagniveau.  

• Bij het herberekenen van verkeersbruggen uitgaan van de eisen welke aan 

een bestaand bouwwerken worden gesteld ipv aan de nieuwbouweis. (zie 

wijziging Bouwbesluit september 2009 artikel 2.4a) 

• Verkeersbruggen waarbij twijfel is over de maximale belastbaarheid van de 

verkeersbelasting binnen 3 jaar herberekenen. Wanneer hier beperkingen 

voor het gebruik uit resulteren hier het college over informeren en 

adviseren.  

• Bruggen in het buitengebied niet zwaarder belasten dan de wettelijke 

toegelaten 50 ton per voertuig. Ontheffingen voor zwaardere 

voertuigmassa's voor die routes niet verlenen waar kunstwerken in liggen. 

Toezien op handhaving en communicatie op transporten boven de 

maximaal toegelaten 50 ton. Hiertoe een handhavingsbeleid ism de politie 

uitwerken 

• Voor de Marknesserbrug een verkeersbeperking instellen voor zwaar 

verkeer. Hier nader over advisering incl. verkeersbesluiten en 

communicatietraject. Het vervangen van de brug in 2015 meenemen in de 

beleidsplanning 2012 – 2015. 

• Beheer methode aanpassen van regulier beheer naar risico- gestuurd 

beheer. 

• Pilot toepassen composiet fietsbruggen (Nagele). 

• Toekomstige vervanging van de kunstwerken dekken volgens variant 2  

(reserveren voor de vervanging van de vaste kunstwerken en de 

beweegbare bruggen bij vervanging activeren).  
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Keuzes 

In dit beleidsplan is er vooralsnog vanuit gegaan dat elk te vervangen kunstwerk 

wordt vervangen voor een gelijkwaardig kunstwerk wat is aangepast aan de nu 

geldende eisen tav gebruik en duurzaamheid. Onderstaand een aantal 

denkrichtingen hoe de komende vervangingslast kan worden beperkt: 

• Herinrichten van landbouwgebieden, en daarmee het opheffen van wegen 

en bruggen. Dit is een aanzienlijke operatie, en vraagt een brede afweging 

en onderzoek.  

> Wanneer in de toekomst ruilverkavelingen bespreekbaar worden, kan 

deze afweging meegenomen worden. Voorgesteld wordt om dit nader te 

onderzoeken en de consequenties bij een herziening van het beleidsplan 

op te nemen.  

• Gemeentelijke wegen kunnen tpv de brug worden “geknipt”. De bestaande 

brug wordt qua vervanging instant gehouden en alleen toegankelijk 

gemaakt voor voetgangers, (brom)fietsers en personenauto’s. 

Consequentie is de verminderde toegankelijkheid van bepaalde gebieden 

en een hogere verkeersdruk op de overige omringende wegen. 

> Met deze maatregel kan de vervanging van de betreffende brug ca 15 tot 

20 jaar worden doorgeschoven. Deze maatregel kan bij een volgende 

herziening van het beleidsplan concreter worden uitgewerkt voor de 

objecten welke in de planperiode vervangen dienen te worden.  

• Door het vervangen van de minder duurzame houten bruggen, voor meer 

duurzamer materialen als beton en composieten. Voor de kleinere fiets en 

voetgangersbruggen wordt dit bij vervanging doorgevoerd. Kleine fiets-

voetgangersbruggen met een zeer beperkte overspanning, bij vervanging 

kiezen voor een duiker ipv een brug. Financieel voordeel zit in het minder 

benodigd onderhoud en de langere levensduur. In het besproken 

vervangingsschema is hier rekening mee gehouden. 

> Met deze maatregel is in het vervangingsplan al rekening gehouden.  

• Uitstel van vervanging. De aangehouden vervangingsjaren zijn gebaseerd 

op algemeen gebruikelijke technische levensduur en getoetst op basis van 

de jaarlijkse inspectiemomenten. Hierbij is uitgegaan van de 

gedragsmodellen van RWS voor gelijksoortige bruggen gebouwd in de 

gelijke perioden. Uitstel van vervanging zal betekenen dat er in de periode 

van uitstel meer onderhoudskosten ontstaan om het object in stand te 

kunnen houden. Voor de verkeersbruggen geldt dat eerst rekenkundig 

moet worden aangetoond dat de constructie de langere gebruikersperiode 

ook kan verdragen. 

> Bij uitstel van vervanging, bij een gelijkblijvend verkeersgebruik, neemt 

de kans op risico falen ernstig toe. Aansprakelijkheid neemt ernstig toe, 

doordat de objecten hun technische levensduur voorbij zijn, en het gebruik 

van de gebruiksfunctie van de objecten tov de gebruiksfunctie bij aanleg in 

grote mate is veranderd en verzwaard.  
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7 Financiën 

 

7.1 KOSTEN ONDERHOUD EN VERVANGING  

De kosten welke benodigd zijn voor het effectief beheer en onderhoud bestaan uit 

kosten voor het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en uiteindelijk het 

vervangen van de objecten. Voor het jaar 2011 zijn de volgende kosten voor het 

beheer van de kunstwerken in de begroting opgenomen.  

 

P403-02   Bruggen  2011 

    Beheer bruggen, onderhoud € 330.000  

    Beheer technische installaties € 119.757  

    Beheer levering energie en software €  11.564 

      € 461.321 

 

Het budget van € 340.150 is beschikbaar voor het verrichten van onderhoud aan 

de bruggen. Ook de kosten voor de jaarlijkse reiniging, inspectie en beheerkosten 

zijn hierin opgenomen. De jaarlijkse kosten voor de functionele inspecties, 

beheerkosten en eventuele onderzoeken bedragen ca € 40.000 per jaar. Per saldo 

is er op jaarbasis € 300.000 beschikbaar voor klein en groot onderhoud. In de 

beleidsplanning is voor 2011 en 2012 budget beschikbaar gesteld voor het 

vervangen van kunstwerken en wegwerken van achterstallig onderhoud aan 

kunstwerken.  

Verder werd er tot en met 2010 jaarlijks € 200.000 gedoteerd in een 

bestemmingsreserve voor toekomstige vervanging van de objecten. Tot deze 

dotering was besloten vanwege  problemen met de bruggen in 2006-2007. De 

structurele storting van € 200.000 is met ingang van 2011 beëindigd ikv de 

gemeente brede bezuinigingen.  

De stand van de reserve is per 31 december 2009  € 1.538.383.  

De jaarlijkse kosten voor onderhoud en vervanging zijn bepaald op basis van 

inspecties. Voor het bepalen van het optimale moment van vervanging is gerekend 

met de levensduur van de objecten en het benodigde onderhoud wat verricht 

moet worden. Dit afwegend bepaald een optimaal vervangingsjaar.  
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In bijlage 2 “Totaal onderhoud en vervanging kunstwerken 2011-2014” is per 

object het te investeren budget opgenomen wat benodigd is voor onderhoud en 

vervanging. Onderstaande tabel is een sommatie van het overzicht in bijlage 2. 

 

Samenvatting kosten en middelen 2011 - 2014   

Benodigd:   Onderhoud Vervanging 

  onderhoud € 1.565.400    

   vervanging*   € 1.739.350  

  onvoorzien onderhoud € 220.000    

  voorbereiding/onderzoek   nnb 

  Totaal benodigd onderhoud € 1.785.400    

  Totaal benodigd vervanging   € 1.739.350  

Beschikbaar:       

  Vervanging (beleidsplanning)   € 1.753.250  

  Onderhoud (beleidsplanning) € 621.122    

  In exploitatiebegroting € 1.200.000    

  Beschikbaar onderhoud € 1.821.122    

  Beschikbaar vervanging   € 1.753.250  

Per saldo:       

Vervanging (beleidsplanning)   € 13.900  Restant budget 

toevoegen aan 

reserve. Onderhoud  € 166.228    

 

 

Vervangingen 

Samengevat betekent dit voor de periode 2011 – 2014 een bedrag van ca €  14.000 

resteert, wat ten goede komt aan de reserve vervanging. Hierbij moet de 

kanttekening gemaakt worden dat de uiteindelijke resultaten afhankelijk zijn van 

het onderzoek naar de beweegbare bruggen wat op dit moment plaats vindt. (zie 

ook 4.2 “Kwantiteit bruggen” onder beweegbare bruggen.  

 

Onderhoud  

Voor het onderhoud is een over de periode 2011 – 2014 genomen een positief 

resultaat van ca € 166.000. Dit komt door het minder te verrichten onderhoud aan 

kunstwerken, doordat in de periode 2008 t/m 2012 veel (houten) objecten met 

het nodige achterstallige onderhoud zijn/worden vervangen. Van 2015 tot 2020 

bedraagt dit ca € 100.000 per jaar.  Door de nieuwstaat van de vervangen objecten 

in de periode 2009-2015 hoeft er minder onderhoud verricht te worden. 

Voorgesteld wordt om het overtollige onderhoudsbudget van ca € 100.000 vanuit 

de reguliere begroting bij de jaarrekening te doteren aan de bestemmingsreserve 

vervanging bruggen. Hierbij is gerekend dat de objecten worden vervangen op de 

aangegeven momenten. De verwachting is dat in de periode 2020 tot 2025 het 

onderhoudsbudget van € 300.000 toereikend is voor het regulier onderhoud. 
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Voor de periode 2011 t/m 2014 is er voldoende budget voor onderhoud en 

vervanging.  

Vanaf 2011 tot 2014 is er jaarlijks een te verwachten budget overschot voor 

regulier onderhoud van € 40.000 tot € 100.000 per jaar vanaf 2015 tot 2020. 

Hierbij is gerekend dat de objecten op het optimale moment worden vervangen, 

dus voor dat er opnieuw groot onderhoudskosten worden gemaakt. Uitstel van 

vervanging betekent hogere onderhoudskosten. Hierdoor kan het zijn dat het 

jaarlijkse “overschot” beperkt is.  

 

Resumé: 

• Vanaf 2015 t/m 2020 ca € 100.000 per jaar uit het regulier 

onderhoudsbudget toevoegen aan de reserve vervanging. 

• Tot en met 2014 is er voldoende budget beschikbaar voor onderhoud en 

vervanging. 

• Restant reserve achterstallig onderhoud bruggen overhevelen naar reserve 

vervanging bruggen.  

 

7.2 VERVANGING KUNSTWERKEN VANAF 2015 

Op korte termijn, 2015, dient de Marknesserbrug vervangen te worden, in 2025 

volgt een vervangingsgolf van bruggen welke vervangen dienen te worden. In 

bijlage 2 is een overzicht opgenomen met de vervangingskosten. Onderstaande 

tabel is een samenvatting van de kosten gesommeerd per  jaar. 
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Voorgesteld wordt om voor de dekking te kijken naar de periode van nu tot aan 

2035. Gezien ontwikkelingen en verandering van gebruik is het niet relevant om 

verder dan deze periode vooruit te kijken.  

Om in het jaar van vervanging het benodigde vervangingsbudget middels de 

begroting ad-hoc beschikbaar te stellen, geeft een enorme druk op de 

gemeentelijke begroting. Varianten zijn uitgewerkt om te komen tot een zo 

optimaal mogelijke manier van reservering voor vervanging. De doorberekende 

varianten variëren van het vooraf geheel reserveren tot het deels activeren van de 

investering. Gerekend is met een rentepercentage van 4,5% en een afschrijving van 

25 jaar voor de houten constructies en voor de overige constructies 45 jaar. 

In de overzichten wordt rekening gehouden met de al beschikbare 

bestemmingsreserve. Vanaf 2015 tot 2020 kan er vanuit het reguliere 

onderhoudsbudget eveneens een reservering plaatsvinden van ca € 100.000 per 

jaar. In de periode 2011 tot 2015 is totaal ca € 160.000 beschikbaar voor extra 

reservering in de reserve.  

Voor de varianten zijn de extra benodigde kosten tot 2035 in beeld gebracht. Ook 

zijn de totale kosten genoemd in de periode 2015 tot 2075 voor het vervangen van 

de objecten. Hierbij is uitgegaan van gelijke vervangingskosten bij alle varianten. 

Voor de varianten waarbij geactiveerd wordt, worden de kapitaallasten tot einde 

looptijd van het activeren meegenomen.  

Vergelijken op deze wijze is niet geheel correct, omdat alle vervangingskosten op 

prijspeil “nu” afgeschreven zouden moeten worden (contantenwaarde methode). 

De totalisatie over de periode 2015 tot 2075 geeft echter wel een indruk van de 

vergelijkende  kostenvarianten. Uiteindelijk kunnen ook binnen de varianten de 

nodige wijzigingen in jaarlijkse reserveringen worden doorgevoerd. Doel blijft het 

kiezen van een bekostigingsvariant. De jaarlijkse reservering is en blijft een keuze 

van de gemeenteraad.  

 

 

 

Uitgangspunten vervanging 

De gemeenteraad heeft besloten voor normalisatie en verbijzondering. De kosten 

voor onderhoud en beheer dient financieel geborgd te zijn in de begroting. Civiele 

kunstwerken dienen een maatschappelijk nut. Op investeringen voor 

maatschappelijk nut wordt in principe niet afgeschreven. In uitzonderingssituaties 

kan hiervan worden afgeweken, echter wel op voorwaarde van een zo kort 

mogelijke afschrijvingstermijn. Het beleid van de gemeente Noordoostpolder is er 

tot op heden op gericht om niet af te schrijven op investeringen met een 

maatschappelijk nut.   
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De structurele jaarlijkse storting van € 200.000 tot en met 2010  is ikv de 

bezuinigingen beëindigd. 

 

 

Varianten dekking vervanging lange termijn  

• Optie 1a Structureel reserveren in bestemmingsreserve 

• Optie 1b Reserveren door toevoeging vanuit het positief 

 jaarrekeningresultaat in een bestemmingsreserve bruggen. 

• Optie 2  Reserveren voor vaste kunstwerken,                            

 beweegbare (kapitale) bruggen activeren 

• Optie 3  Geen rekening houden met vervanging                                      

 

In bijlage 6 zijn de kostenoverzichten van de varianten 1 en 2 opgenomen. 

 

7.2.1 Variant 1a  

Structureel reserveren in bestemmingsreserve 

In deze variant wordt uitgegaan van het structureel reserveren van de 

vervangingsbudgetten. De totale kosten voor de gehele vervangingscyclus 2015-

2075 bedragen ca € 42 mlj. 

Om de vervanging te dekken tot 2035, is gemiddeld € 875.000 per jaar structureel 

nodig. Een structurele storting zorgt voor een gegarandeerde reserve voor dekking 

van de vervangingskosten op het moment van vervangen. 

 

In onderstaande diagram zijn de benodigde vervangingsbedragen tot 2035 

weergegeven. De bedragen zijn een sommatie van de vervangingsbedragen per 

jaar volgens bijlage 2. 
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Dit is de meest ideale wijze van dekken van toekomstige vervangingskosten. De  

totale extra kosten voor het vervangen bedragen van 2015 tot 2075 ca 41 mln 

Euro. Zie bijlage 6 met de kosten per jaar per variant. 

 

7.2.2 Variant 1b  

Reserveren door toevoeging van het positief  jaarrekeningresultaat  aan  een 

bestemmingsreserve vervanging (incidentele storting) 

 

Gelijk als variant 1a, echter hierbij wordt vanuit een positief jaarrekeningresultaat 

een storting gedaan in een reserve vervanging bruggen. De hoogte van de storting 

is afhankelijk van het jaarrekeningsresultaat. Er is een risico dat reserve 

onvoldoende middelen bevat voor dekking vervangingskosten. Mede omdat er een 

andere bestemming aan het rekeningresultaat gegeven kan worden.  

 

7.2.3 Variant 2 

Reserveren voor vaste kunstwerken,  beweegbare (kapitale) bruggen activeren. 

 

In deze variant wordt vooraf gereserveerd voor de vervanging van de vaste 

kunstwerken (ca € 23 mlj) en worden de vervangingskosten voor de beweegbare 

bruggen geactiveerd (ca € 28 mlj) en in 45 jaar afgeschreven. 

Voor de reservering van de vervanging van de vaste kunstwerken tot 2035 dient 

gemiddeld € 430.000 per jaar gereserveerd te worden. Ook de kapitaallasten die 

voortvloeien uit het activeren van de beweegbare bruggen zullen dienen gedekt te 

worden. 

 

Beweegbare bruggen:  

Jaar Investering Kapitaallasten 

2015 € 4.500.000 € 302.500 

2027 € 3.950.000 € 265.528 

2031 € 3.850.000 € 258.806 

2045 € 1.755.700 € 118.022 

2070 € 4.300.000 € 289.056 

 

Jaarlijks kan een bepaald bedrag in de reserve worden gestort om de kosten voor 

vervanging te dekken. In onderstaand overzicht is een structureel te storten 

bedrag genomen waarmee de kosten tot 2035 mee gedekt kunnen worden. De 

verdeling tussen sparen in een reserve en de kapitaallasten tot en met 2035 zijn als 

volgt: 
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Bij het activeren van investeringen voor maatschappelijk nut is het 

toegestaan/wenselijk om extra aflossing op de investering te doen, bijvoorbeeld 

met vrijvallende begrotingsmiddelen. Ook kunnen eventuele bijdragen van derden 

op de investering in mindering worden gebracht. De kapitaallasten kunnen verder 

beperkt kunnen worden door een deel van het overschot jaarrekening in te zetten 

voor versnelde afschrijving.  Zie bijlage 6 met de kosten per jaar per variant. 

 

7.2.4 Variant 3 

Geen extra reservering voor vervanging 

 

Een variant kan zijn om nu geen financiële maatregelen te nemen om toekomstige 

vervanging mogelijk te maken. Rekening moet gehouden worden met een 

toename van onderhoudskosten, waarbij het onderhoud niet levensduur 

verlengend is. De beweegbare bruggen in de Marknesserweg en Kamperweg 

voldoen niet aan de gestelde belastingsnorm. Hoge kosten zijn te verwachten voor 

het op sterkte brengen van de bruggen, of de bruggen moeten afgesloten worden 

voor zwaarverkeer. De bruggen in het buitengebied zijn 2006 constructief 

herberekend op maximale restlevensduur van 20 jaar! Dit is een eindigt iets en kan 

niet eindeloos verlengd worden door het opnieuw verrichten van groot 

onderhoud. Wanneer tijdens het gebruik van de kunstwerken constructief falen 

wordt waargenomen, leidt dat op dat moment tot ad-hoc maatregelen. Ook loopt 

de gemeente als eigenaar en beheerder van de kunstwerken een verhoogd risico 

op aansprakelijkheid.  

 

7.2.6 Conclusie varianten studie. 

Eind augustus 2010 is het beleidsplan gepresenteerd aan het college van B&W. Het 

college heeft een duidelijke keus gemaakt voor variant 2, waarbij gereserveerd 

wordt voor de vervanging van de vaste kunstwerken, en de beweegbare 

kunstwerken op het moment van vervanging worden geactiveerd. 
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8   Conclusie 

De financiering voor het beheer en onderhoud is voor de komende 4 jaren op 

orde. De benodigde middelen hiervoor zijn al in de beleidsplanning opgenomen. 

Omdat er in de periode na 2014 een grote vervangingsopgave te wachten staat, is 

het nodig om hiervoor nu al te gaan reserveren. De voorkeur heeft het om dit 

jaarlijks te doen via een dotatie in een bestemmingsreserve. 

Het toepassen van duurzame materialen zoals beton en composiet bij nieuwbouw 

geeft een reductie van de instandhoudingkosten op de langere termijn. 

Overbelasting van kunstwerken door te zware voertuigen brengt veel schade toe 

en verkort de levensduur van de kunstwerken ernstig. Een handhavingsbeleid 

hierop is noodzakelijk. Dit zal nader worden uitgewerkt ism politie. De oudere 

bruggen kunnen tot max. 50 ton belast worden. Verlenen van ontheffingen voor 

zwaardere voertuigen is dan ook voor deze locaties geen mogelijkheid. 

Bij ruimtelijke projecten dient gekeken worden naar de raakvlakken met het 

vervangen van de kunstwerken. Synergievoordelen moeten onderzocht worden. 

Vanuit de structuurvisie wordt duidelijk dat de ontwikkeling van de logistieke 

sector een belangrijk onderwerp is. Bij het vervangen van de kunstwerken dient 

hier rekening meegehouden worden. 

Voor de financiering van de toekomstige vervanging wordt variant 2 als meest 

gewenst geacht. Hierbij wordt vooraf gereserveerd voor de vaste objecten en 

worden de beweegbare objecten bij vervanging geactiveerd.  
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• RWS Bouwdienst “Richtlijn Ontwerp Betonnen Kunstwerken versie 

6 ” Ir. M.A. op t’ Hof 

• RWS Bouwdienst “Richtlijn Beoordelen Betonnen Kunstwerken 

versie 1” commissie RBBK 

• Ingenieursbureau Westenberg BV “Handboek beheer en 

onderhoud” 

• Commissie BBV “Notitie verkrijgen/ vervaardigen en onderhouden 

van kapitaalgoederen” mei 2007 

• Ingenieursbureau Westenberg BV “Inventarisatie en inspectie 

bruggen” 2009 

• VROM “Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen en 

viaducten” 2009 

• RWS Bouwdienst “Referentiedocumenten Beton Staal en Hout” 

2004 

• Gemeente Noordoostpolder “Beleidsplanning 2008-2012” 2008 

• RWS “Restlevensduur Kunstwerken” 2008 Ir. Hans Versteeg 
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10 Woordenlijst 

 

Achterstallig onderhoud Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor de  onderhoudsrichtlijn is 

overschreden en niet wordt voldaan aan het gestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig 

onderhoud ontstaat door lagere dan noodzakelijke lasten voor het desbetreffende 

kapitaalgoed in het verleden. Dit kan leiden tot kapitaalvernietiging. 

Activeren 
Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of 

vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan 

worden beschouwd. 

Alcali-Silica aantasting De chemische reactie van bepaalde, uit reactief silica bestaande, bestanddelen van 

toeslagmaterialen met in het poriewater van beton aanwezige alkaliën, die leidt tot de 

vorming van gelvormige reactieproducten. Deze reactieproducten kunnen poriewater 

absorberen. Zij zwellen daardoor en oefenen dan druk uit op het beton dat daardoor 

kan scheuren. In dat geval is er sprake van schadelijke ASR. 

Bestemmingsreserve 
Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het 

algemeen bestuur een bepaalde bestemming(doel) is gegeven. 

Brugduiker 
Brug met korte overspanning, minder dan 5 m1, waarbij het dek en landhoofd 1 

monoliet geheel vormt. 

Carbonatatie 
Door het indringen van CO2 door de poriën van het beton, wordt aanwezige vrije kalk 

gebonden en omgezet. De zuurgraag van de beton wordt hiermee verlaagd, waardoor 

de beschermende werking van betoon op de wapening is verdwenen. Door corrosie van 

de wapening wordt de betondekking afgedrukt. 

Chloride aantasting Chloriden tasten de beschermende pasiveringslaag op het staal aan, en veroorzaken een 

snelle corrosie van de wapening, met ernstige afname van de constructie sterkte tot 

gevolg. Schade komt vaak pas aan het ligt wanneer de aantasting in een ver gevorderd 

stadium is. 

Civiel kunstwerk 
Bouwwerken zoals bruggen, viaducten, steigers, tunnels etc. 

Composiet 
Een kunstof wat versterkt is met glasvezel of ander materiaal. 

Corrosie 
Aantasting van metaal 

Dagelijks onderhoud 
Kleine werkzaamheden zoals schouwen, plaatselijk reinigen of bijwerken van de 

conservering. 

Groot onderhoud 
Onderhoud van ingrijpende aard dat op een groot deel van het object wordt uitgevoerd 

en na een langere gebruiksperiode moet worden verricht. Klein onderhoud is het 

onderhoud dat in het eerste of het lopende planjaar op een klein gedeelte van het 

object wordt uitgevoerd. Onderhoudskosten worden gemaakt om het object gedurende 

de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau te houden (naar behoren laten 

functioneren en een bepaalde representativiteit laten behouden). 

Klein onderhoud Het gaat hierbij om periodieke kosten die noodzakelijk zijn om het object in goede staat 

te houden tegen een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau. Hierbij moet worden 

gedacht aan maatregelen die noodzakelijk zijn om het object blijvend naar behoren te 

laten functioneren of haar representativiteit te laten behouden. 

Onderhoud 
Uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede 

staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. 

Oplegging 
Steunpunt onder een brug wat tot doel heeft om uitzetting van het materiaal op te 

vangen. 

Restlevensduur De restlevensduur van een constructie is per definitie gelijk aan de verwachte 

levensduur ervan min de verstreken levensduur. 
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11 Bijlagen 

1 Kaart kunstwerken Noordoostpolder 

2 Vervangingsjaren en kosten kunstwerken 

3 Overzicht onderhoud en vervanging kunstwerken 2011-2014 

4 Schema beheerproces 

5 Onderhoudsmaatregelen frequenties 

6 Financieringsvarianten 

 


