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Onderwerp 

Kredietaanvraag 2013 vervangingsinvesteringen en aanvullend langcyclisch onderhoud openbare 
ruimte. 

Concept raadsbesluit 

De raad bes lu i t : 
I. het geactualiseerde meerjarenplan vervangingsinvesteringen en aanvullend langcyclisch 

onderhoud 2012-2016 vast te stellen en de totale kosten te bepalen op 24,5 miljoen euro; 
II. een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van 4,954 miljoen euro voor de 

vervangingsinvesteringen j aarschij f 2013 ; 

III. de totale kapitaallasten hiervan ad 290 duizend euro te dekken uit de in de begroting hiervoor 
beschikbaar gesteide structurele middelen ad 1,308 miljoen euro; 

IV. de kosten voor aanvullend langcyclisch onderhoud jaarschijf 2013 ad 942 duizend euro 
incidenteel te dekken uit de niet voor kapitaallasten benutte ruimte; 

V. de gemeentebegroting 2013 overeenkomstig te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

Een aantal voorzieningen in de openbare ruimte van de stad is versleten en moet de komende jaren 
worden vervangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektriciteitskabels van de openbare verlichting, 
asfaltwegen en oeverbeschoeiingen. Daamaast is op een aantal plaatsen in de stad aanvullend onder
houd nodig omdat het reguliere onderhoudsprogramma niet toereikend was om het gewenste onder-
houdsniveau te kunnen realiseren. In 2011 is hiervoor een programma voor de komende jaren ge
maakt en in 2012 is begonnen met de uitvoering van dat programma. De maattegelen voor 2013 zijn 
inmiddels ook op een rij gezet en de raad wordt voorgesteld hiervoor een uitvoeringskrediet be
schikbaar te stellen. 

Inleiding 

Diverse voorzieningen in de openbare ruimte zijn dermate oud dat deze aan vervanging toe zijn. 
Daamaast was het onderhoudsbudget in 2011 niet meer toereikend voor al het benodigde 
langcyclisch onderhoud. Om dit te kunnen aanpakken heeft uw raad met ingang van 2012 een 
structureel bedrag in de onderhouds-begroting opgenomen. Op 25 april 2012 hebt u het 
meerjarenplan vervangingsinvesteringen en aanvullend langcyclisch onderhoud 2012-2016 
vastgesteld en een uitvoeringskrediet voor de eerste jaarschijf (2012) beschikbaar gesteld. In dit 
voorstel informeren wij u over de voortgang van de uitvoering in 2012, geven we een overzicht van 
de in 2013 geplande maatregelen en stellen wij u voor daartoe het uitvoeringskrediet 2013 
beschikbaar te stellen. 

Beoogd resultaat 

De uitvoering van het Meerjarenplan aanvullend onderhoud en vervangingen stelt ons in 
staat de door uw raad vastgestelde kwaliteitsdoelen te blijven realiseren en het functioneren 
van de infrastructurele voorzieningen ook in de komende jaren veilig te stellen. 
Kader 

Het gewenste BORG-onderhoudsniveau van de stad wordt jaarlijks door uw raad vastgesteld. Daar
naast streven we emaar dat de Stadjers tevreden blijven over het onderhoud van de dagelijkse leef
omgeving. Om deze doelstellingen waar te kunnen maken, is het nodig om de komende jaren een 
aantal versleten voorzieningen te vervangen en aanvullend langcyclisch onderhoud uit te voeren. 

Argumenten/afwegingen ' 

Vervangingen (investeringen). 
In de periode 2012 tot en met 2021 is een aantal vervangingen noodzakelijk waar de reguliere on
derhouds-begroting niet toereikend voor is. Het gaat dan vooral om: 
- Vervangen van elektriciteitskabels van de openbare verlichting in met name de oudere wijken 

van de stad. 
- Vervangen van kademuren en beschoeiingen. 
- Vervangen van onderdelen en landhoofden van beweegbare bmggen. 
- Verhardingen. Het gaat hier om het vervangen van de gehele asfaltconstmctie en het aanbrengen 

van fundering onder klinkerverharding op een aantal plaatsen in de stad. 
- Vervangen van speelvoorzieningen waar het reguliere onderhoudsbudget niet in voorziet. 

Aanvullend langcyclisch onderhoud. 
Naast bovenstaande investeringsmaatregelen zijn er maatregelen nodig om het achterstallig lang
cyclisch onderhoud weg te werken. Om te voorkomen dat in het verleden uitgesteld onderhoud leidt 
tot een lagere onderhoudskwaliteit is het nodig het huidige onderhoudsprogramma aan te vullen. Het 
gaat dan met name om aanvullend onderhoud aan asfalt, gevolgen boomwortelproblematiek, bmg
gen en viaducten. 



Uitgevoerd in 2012. 
Op 25 april 2012 heeft u het Meerjarenplan vervangingsinvesteringen en aanvullend langcyclisch 
onderhoud 2012-2016 vastgesteld en een deelkrediet voor de investeringen in 2012 beschikbaar 
gesteld. In onderstaand overzicht is weergegeven hoe het staat met de voortgang van de geplande 
vervangingen en het aanvullend langcyclisch onderhoud in 2012. 

Voortgang Programma vervangingen en aanvullend langcyclisch onderhoud 2012 
!«aiepaiOlS;f'iBi'i 

Vervangen asfaltcon
stmctie 

Klinkerwegen, aanbren
gen fimdering 

Aanbrengen damwand-
beschoeiing 

Herstellen kademuur 

Vervangen kademuur 

Vervangen houten bmg
gen 

Vervangen sluisdeuren 

Vervangen OV kabels 
Totaal 2012 

Ill' 'MM-iBtMMik. ills' ^ 
Emmaviaduct 
Trompsingel 
Europaweg 
Siersteenlaan 

Van Solmstraat 
Stadhouderslaan 
Winschoterdiep WZ 

Oosterhamrikkanaal ZZ 

Oude Winschoterdiep, 

Damsterdiep NZ 

Hiddemaheerd 
Barmaheerd 
Roege Bos (2st) 

Reitdiep Zuid 

Slechte delen in De 
Wijert Noord, De Hoog
te, Korrewegbuurt, Oost 
Indische buurt, Paddepoel 
Noord, Schildersbuurt en 
Corpus den Hoom Noord. 

Vervangingen zijn gerealiseerd met uit
zondering van Europaweg. Deze schuift 
door i.v.m. combinatie aanieg busbaan 
in 2013. In plaats daarvan is Diamant
laan naar voren gehaald en in 2012 aan-
gepakt. 
Eerste twee zijn gerealiseerd. 
Winschoterdiep schuift door naar 2013 
i.v.m. combinatie kademuur. Onder-
houdsmiddelen zijn aangewend voor 
Diamantlaan (zie boven) 

In uitvoering, gereed begin 2013 

Wordt vervanging i.c.m. kade ophoging. 
Schuift door naar 2013. 

In uitvoering eind 2012 gereed 

In uitvoering, gereed eind 2012 

In uitvoering, 2012 gereed 

Uitvoering ligt op schema, het betteft 
hier 43 km kabel, waarvan de uitvoering 
eind 2012 gereed is. 

Met de uitvoering van deze maatregelen is een eerste stap gezet in de vervanging van versleten 
voorzieningen. Vooral bij de openbare verlichting was al gemime tijd sprake van klachten over uit
gevallen straatverlichting. In 2012 is het eerste deel van de slechte kabels met prioriteit vervangen 
waardoor in die sttaten geen storingen meer zijn voorgekomen. 

Financien 2012. 
Voor de uitvoering van vervangingen in 2012 was een investeringsbudget beschikbaar van 3,636 
miljoen euro. Daamaast kon voor 1,22 miljoen euro aanvullend onderhoud worden gedekt uit de 
(nog) niet voor kapitaallasten benutte mimte. Deze laatste wordt in 2012 voiledig benut. De beste-



ding van het investeringsbudget loopt in verband met de complexere aanpak van de kademuur aan 
het Oude Winschoterdiep en de omvang van het werk aan de Oosterhamrikkanaal nog door in 2013. 

Geactualiseerd Meerjarenplan 2012-2016. 
In totaal is voor de vervangingen en het aanvullende langcyclisch onderhoud in de jaren 2012 tot en 
met 2021 een bedrag nodig van mim 56,5 miljoen euro. In de begroting van 2012 heeft uw raad 
daarom een stmctureel budget van 1,335 duizend euro (nu 1,308 duizend euro)' beschikbaar gesteld 
om een deel van deze maatregelen uit te voeren. Hiermee kunnen we maatregelen uitvoeren die in 
de eerste vijf jaar (2012-2016) nodig zijn. Voor het tweede deel (2017-2021) van het Meerjarenplan 
zullen te zijner tijd dus extra middelen moeten worden gevonden. 

Omdat het bij de maatregelen voor vervanging gaat om investeringen met maatschappelijk nut, mag 
het stmcturele budget aangewend worden voor de dekking van de kapitaallasten over deze investe
ringen. Op basis hiervan kunnen we in de jaren 2013-2016 nog 17,5 miljoen euro investeren in ver
vangingen. 
Omdat de investeringen verspreid over een aantal jaren plaatsvinden, blijft een deel van het budget 
voor kapitaallasten eerst nog onbenut. Het aanvullend lang cyclisch onderhoud mag niet als investe
ring worden beschouwd en zal daarom tot en met 2016 worden gedekt uit deze jaarlijkse (nog) niet 
voor kapitaallasten benutte mimte. 

Na uitvoering van de j aarschij f 2012 resteren in de j aren tot en met 2016 de in de bijlage weergege
ven investeringen en aanvullend langcyclisch onderhoud. Uitgangspunt voor de verdeling over deze 
jaren is de virgentie die wij op basis van inspecties hebben bepaald. 
Ten opzichte van het oorspronkelijke Meerjarenplan voor deze jaren is een aantal aanpassingen 
doorgevoerd. De tegenvaller in het herstel van de kade Kleine der A is toegevoegd aan het Meer
jarenplan en kan worden gedekt uit extra investeringsmimte die ontstaat doordat de rentelasten lager 
zijn geworden^. Samen met de uitmil van projecten tussen 2012 en 2013 heeft dit geleid tot een aan
tal verschuivingen tussen de verschillende j aarschij ven. In totaal wordt in de jaren 2013 tot en met 
2016 nog voor een bedrag van 17,5 miljoen euro geifnvesteerd in vervangingen. De maatregelen voor 
aanvullend langcyclisch onderhoud in deze jaren vergen een bedrag van 2,159 miljoen euro. 
Het niet doorgaan van andere (herinrichting-) projecten kan in de komende jaren nog leiden tot wij
zigingen in dit Meerjarenplan. Zo is in het huidige plan bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden 
met extra onderhoudswerkzaamheden in de Woonschepenhaven. Oorspronkelijk was namelijk de 
verwachting dat deze werkzaamheden meegenomen konden worden bij de integrale aanpak van de 
Woonschepenhaven. Op dit moment is onzeker of dit daadwerkelijk gaat lukken. 

Met het verstrijken van de tijd kunnen we ook beter bepalen welke onderdelen na 2016 toe zijn aan 
vervanging of aanvullend langcyclisch onderhoud. Inmiddels hebben we daarom ook de projecten 
geinventariseerd waarvan uitvoering in 2017 nodig is. Voor die jaarschijf gaat het om een bedrag 
van mim 3,4 miljoen euro. Voor deze projecten zal te zijner tijd aanvullende dekking moeten wor
den gezocht. Omdat deze dekking nu nog niet voorhanden is betrekken we deze post bij de risicopa-
ragraaf van de begroting. 

Programma 2013. 
In de hlemavolgende tabel hebben we weergegeven welke vervangingsinvesteringen en aanvullende 
onderhoudswerkzaamheden we in 2013 willen bekostigen uit het daarvoor gereserveerde budget van 

' Door de lagere rentevoet konden we bezuinigen op kredieten die nodig zijn voor de kapitaallasten van investeringen. In 
de begroting 2013 is dit bedrag daarom verlaagd naar 1,308 miljoen euro. 
^ Het voordeel van de lagere rentevoet op deze investeringen is groter dan de (gemiddelde) bezuiniging die we op derge
lijke kredieten hebben doorgevoerd. Dit wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingstermijn op deze investeringen langer 
is dan gemiddeld. De tegenvallende vervanging van de kademuur aan de Kleine der A kan daardoor binnen dit budget 
worden opgevangen. 



1,308 miljoen euro. Bij de projecten Kademuur Kleine der A en Landhoofden Visserbmg bestaat 
een risico dat te volgen procedures leiden tot een vertraging waardoor uitvoering in 2013 niet haal
baar is. Wij denken dat dat risico laag is en vinden het belangrijk deze projecten zo mogelijk in 2013 
uit te voeren. De Kleine der A vanwege het verval van de kade en het aangezicht. De Visserbmg 
vanwege het gevaar dat deze vast komt te zitten. In het voorjaar van 2013 verwachten we hierover 
uitsluitsel te hebben. Mocht het risico van vertraging door procedures zich onverhoopt toch voor
doen, dan zullen wij deze projecten omwisselen met projecten uit dej aarschij ven 2014 en 2015. Het 
gaat dan om herstel van oeverbeschoeiingen aan de Zuiderhaven, Reitdiep en Eemskanaal en onder
houd van de Sluisbmg en de Sint Jansbmg. 

Programma vervangingen 
Maatregelen 2013 

Vervangen asfaltcon
stmctie 

Klinkerwegen, aanbren
gen fimdering 
Geluidreducerend asfalt 

Vervangen kademuur 

Herstellen kademuur 

Vervangen sluisdeuren 

Herstellen houten bmg
gen 
Vervangen houten bmg
gen 

Vervangen bmgdelen 

Opknappen beweegbare 
bmggen 

Vervangen OV kabels 

Totaal 2013 

en aanvullend langcyclisch onderhoud 2013 (bedragen x 1000 euro) 
Locaties 

Europaweg 
Vondellaan 
Petms Campersingel 
Peizerweg 

Friesesttaatweg 

Europaweg, Rodeweg en 
Laan Corpus den Hoom 

Kleine der A 
Oude Winschoterdiep 

Oude Winschoterdiep 

Reitdiep Zuid 

Mooiland, Waterland 

Campinglaan, omg. Vinkenborgh 

Visserbmg (landhoofd) 

Visserbmg 
Trompbmg 
Bontebmg 

Diverse straten in De Wijert 
Noord, De Hoogte, Korreweg
buurt, Oost Indische buurt, Indi
sche buurt, Oranjewijk, Binnen-
stad Oost 

Vervanging 
(investering) 

432 
71 
221 
130 

465 

550 
764 

70 

750 

1.500 

4.954 

Aanvullend 
lang cyclisch 
onderhoud 
(exploitatie) 

45 

600 

39 

100 

65 
78 
15 

942 



Jaarlijks wordt het Meerjarenplan op basis van de voortgang geactualiseerd en bieden we u een her
ziening van het Meerjarenplan aan. Op basis van deze herziening zal dan een aanvullend (deel) kre
diet worden aangevraagd voor de daaropvolgende jaarschijf. 

IVIaatschappelijk draagvlak/part ic ipat ie 

De maatregelen uit het Meerjarenplan worden - samen met de projecten uit het reguliere onder
houdsprogramma - gepresenteerd in een bewonersinformatiefolder. Deze zal worden verzonden aan 
alle bewonersorganisaties. Daamaast worden de projecten ook gepresenteerd op de gemeentelijke 
website. 

Financiele consequenties 

Bij de begroting 2012 heeft uw raad 1,335 miljoen euro (nu 1,308 miljoen euro) stmctureel beschik
baar gesteld voor de financiering van vervangingsinvesteringen en aanvullend groot onderhoud. Na 
vijf jaar zal dit budget voiledig zijn aangewend voor de kapitaallasten (rente en afschrijving) van het 
totale krediet voor vervangingsinvesteringen van 21,19 miljoen euro. Omdat de investeringen ge-
spreid over vijf jaar plaatsvinden, zal er jaarlijks sprake zijn van onbenutte mimte voor kapitaallas
ten. Over vijf jaar bedraagt deze mimte in totaal 3,379 miljoen euro. Deze financiele mimte wordt 
aangewend voor aanvullend groot onderhoud. Het totale bedrag aan maatregelen in de periode 2012 
tot en met 2016 komt hiermee op mim 24,5 miljoen euro (21,19 min. + 3,379 min.). 

Van de totale investering van 21,19 miljoen euro stellen wij voor in 2013 een deelkrediet beschik
baar te stellen van 4,954 miljoen euro. De rente en afschrijving (kapitaallasten) van 290 duizend eu
ro over dit deelkrediet worden gedekt uit het stmcturele budget van 1,308 miljoen euro. Omdat de 
investeringen gespreid over meerdere jaren plaatsvinden, ontstaat er jaarlijks een niet voor kapitaal
lasten benutte mimte die kan worden ingezet voor het aanvullende langcyclisch onderhoud. Voor 
2013 is dat bedrag geraamd op 942 duizend euro. Voor een nadere uitwerking over de komende 
4 jaar verwijzen wij u naar de bijlage bij dit voorstel. 

Begrptingswijzigihg voor inye^teringskrediet . 
yeivangingsinvesteringen Qp^barejruimt^ _ _ _L _ ^ 
Betrokken dienst(en) RO/EZ 1 „ _ 

[Soort wijziging i krediet tbv vervangingsinwesi;eringen 
iinydspianning kredief ;2013-2014 

linancie'llSlligrotingswijziging " UiMfygnfl^ilnlromSen Saldol 
j 09. y - kwaliteit leefomgeving 4.954 i -4.954 i 
j ^ " " 'i • ' ' ' ' ]. ' ' 0\ 

I Totalen begrotingswijziging 4.954; d{ ^.954i 

Realisering en evaluatie 



De vervangingen waarvoor we nu een deelkrediet vragen, zullen zo spoedig mogelijk worden opge
start. In verband met vergunningen en de benodigde afstemming op andere werkzaamheden in de 
openbare mimte zal de uitvoering in een aantal gevallen doorlopen in 2014. De komende jaren zul
len wij u jaarlijks informeren over de voortgang van de uitvoering van het Meerjarenplan en u tel
kens vragen een deelkrediet voor het komende jaar beschikbaar te stellen. Nadat het Meerjarenplan 
2012-2016 voiledig is uitgevoerd, zullen we een nacalculatie hiervan aan u voorleggen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Gromngen, 

iemeester, 
(Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.ArfMaarteii 
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