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Onderwerp 

Ovemame gedeelte Hoendiep, stroken Noord Willemskanaal en uitbreiding van het aantal op 
afstand bediende bruggen. 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. het eigendom van het Hoendiep (gedeelte vanaf Aduarderdiep tot Diamantlaan) en de 

daarover gelegen Hoogkerksterbrug over te nemen van de provincie Groningen voor een 
door de provincie te betalen afkoopsom van € 507.000,--; 

IL de bediening van de Suikeruniebrug (voorheen GSM brug) over te nemen van de 
provincie Groningen voor een door de provincie te betalen afkoopsom van € 55.000,--; 

in. het eigendom van de Tichelwerkbrug over te dragen aan de provincie voor een door de 
gemeente te betalen aflcoopsom van € 313.000,--; 

IV. het eigendom van twee stroken in het Noord Willemskanaal met een breedte van 6 meter 
en een totale lengte van 650 meter om niet over te nemen van de provincie; 

V. een investeringskrediet van € 1.304.000,-- beschikbaar te stellen voor het ombouwen van 
de 6 gemeentelijke bruggen over het Noord Willemskanaal en de Vierverlatenbrug over 
het Hoendiep naar bediening op afstand en het ombouwen van de Werkmanbrug bouwen 
naar lokale bediening; 

VI. dit krediet voor een bedrag van € 250.000,-- te dekken uit het saldo van bovengenoemde 
afkoopsommen en de kapitaallasten ad € 141.000,-- van het overige krediet 
(€ 1.054.000,--) te dekken uit de besparing op kosten voor lokale bediening; 

VII. de overige besparingen in de brugbediening in te zetten voor de nog openstaande 
bezuinigingsopgave brugbediening in 2013 (€ 50.000,--); 

VUI. de gemeentebegroting 2013 overeenkomstig te wijzigen. 

(Publieks-)samenvatting 

De meeste vaarwegen en bruggen in de gemeente Groningen zijn eigendom van gemeente of 
provincie. De provincie is vooral eigenaar van vaarwegen en bruggen die een belangrijke fiinctie 
vervullen voor de beroepsvaart, de overige lokale vaarwegen en bijbehorende bruggen zijn veelal 
in eigendom van de gemeente. In een aantal gevallen wijkt de feitelijke eigendomsverdeling af 
van dit indelingsprincipe. Daarom wordt voorgesteld een gedeelte van het Hoendiep, de daarover 
gelegen Hoogkerksterbrug en twee stroken met ligplaatsen voor woonschepen in het Noord 
Willemskanaal over te nemen van de provincie. De Tichelwerkbrug over het Aduarderdiep wordt 
overgedragen aan de provincie. 
Verder stellen we voor om - in navolging van de bruggen over Reitdiep en Winschoterdiep - ook 
de gemeentelijke bruggen over het Noord Willemskanaal en de Vierverlatenbrug bij Hoogkerk 
geschikt te maken voor bediening op afstand. Voordelen daarvan zijn een efficientere bedrijfs
voering (lagere bedieningskosten) en een betere dienstverlening. 
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Inleiding 

In december 2005 hebben gemeente Groningen, provincie Groningen en Rijkswaterstaat een in-
tentieverklaring ondertekend voor het invoeren en optimaliseren van afstandsbediening van brug
gen in de gemeente Groningen. De eerste fase van dat project (Overbruggen I) is afgerond. Daar
bij is ook een overeenkomst gesloten tussen ons en de provincie over het tegen vergoeding bedie
nen van elkaars bruggen waar dat vanuit efficiencyoverwegingen wenselijk is. 
De voordelen van deze aanpak zijn een goede onderlinge samenwerking in het bedienen van de 
gemeentelijke bruggen, verlaging van de bedieningskosten, efficientere bedrijfsvoering en een 
betere dienstverlening. 

In de jaren daama is er een aantal nieuwe gemeentelijke bmggen gebouwd die ook op afstand 
bediend kunnen worden. Ook de provincie heeft het aantal op afstand bediende bmggen verder 
uitgebreid. De economische situatie is de afgelopen jaren slechter geworden waardoor wij ons 
genoodzaakt zagen verder te bezuinigen op de bediening van gemeentelijke bmggen. Voor 2012 
en 2013 is een stmcturele bezuinigingstaakstelling van € 50.000,-- per jaar vastgesteld. De taak
stelling voor 2012 is inmiddels gerealiseerd. Met een verdere uitbreiding van afstandsbediening 
kunnen we de resterende taakstelling in 2013 realiseren, terwijl tegelijk het niveau van dienstver
lening hoger wordt. 

Op de verschillende vaartrajecten in de gemeente Groningen is sprake van een onlogische mix 
van eigendom, beheer en bediening van vaarwater en bmggen van twee en soms drie partijen. 
In het kader van Overbruggen I hebben we daarom afspraken met provincie en Rijk gemaakt om 
waar dat efficient is, elkaars bmggen te bedienen. Het beleid van de provincie is om vaarwegen 
zonder beroepsvaart zo veel mogelijk over te dragen naar gemeenten. Hierdoor kan de provincie 
zich beter richten op een vlotte doorstroming van de beroepsvaart. Dit was reden om samen met 
de provincie te onderzoeken welke mogelijkheden daarvoor in de gemeente aanwezig waren. 

In dit voorstel gaan we achtereenvolgens in op de huidige eigendomsverdeling van vaarwegen en 
bmggen in Groningen, de wenselij kheid en haalbaarheid van aanpassingen daarin en de moge
lijkheden voor uitbreiding van afstandsbediening van gemeentelijke bmggen. Tenslotte brengen 
we in beeld welke kostenbesparingen we in 2013 kunnen realiseren in de bediening van bmggen. 

Beoogd resultaat 

Met dit voorstel verkrijgen we meer mogelijkheden voor mimtelijke ontwikkelingen op en langs 
het water in de gemeente (bijvoorbeeld ligplaatsen voor woonschepen, ontwikkeling voormalig 
Suikemnieterrein) door een logischer eigendomsverdeling tussen provincie en gemeente. 
Daamaast willen we de kosten van bmgbediening verlagen en de dienstverlening verbeteren door 
het uitbreiden van afstandsbediening. 

Kader 

In het coUegeprogramma 2010-2014 heeft het vorige college de ambitie uitgesproken om het 
aantal ligplaatsen voor woonschepen uit te breiden. Wij willen deze lijn voortzetten en zien in de 
nabije toekomst door ovemame van het Hoendiep van de provincie nieuwe mogelijkheden om 
deze ambitie te realiseren. Verder heeft uw raad in 2006 besloten tot de eerste fase van het 
invoeren van afstandsbediening van bmggen in de gemeente Groningen. Deze tweede fase is 
hiervan een logisch vervolg welke leidt tot een nog efficientere en goedkopere bedrijfsvoering en 
een betere dienstverlening. 



Argumenten/afwegingen 

1. Huidige eigendomsverdeling vaarwegen en bruggen. 

Vaarwegen. 
De verdeling van het eigendom van vaarwegen sluit in de gemeente Groningen in de meeste ge
vallen al aan op de functie van deze vaarwegen. De provincie is vooral eigenaar van vaarwegen 
met een belangrijke functie voor de beroepsvaart. Wij bezitten vooral de vaarwegen met een lo
kale en recreatieve fiinctie. Uitzondenngen daarop vormen de provinciale delen van Hoendiep en 
het Reitdiep die vooral een recreatieve functie hebben. 

Bruggen. 
Het eigendom van bmggen houdt veelal verband met de functie en het eigendom van de ver-
keersweg (over land) waar deze bruggen onderdeel van uitmaken. Zo is bijvoorbeeld de Plataan-
bmg eigendom van de provincie, de Julianabmg eigendom van het Rijk en zijn de bmggen in 
lokale wegen ons eigendom. 
De meeste beweegbare bmggen in de gemeente zijn in eigendom van ons zelf (47 sttiks). De pro
vincie is eigenaar van in totaal 11 beweegbare bmggen in de gemeente. Het Rijk is eigenaar van 
de Julianabmg, de Driebondsbmg en de hoge Euvelgurmerbmg. De Nederlandse Spoorwegen 
tenslotte zijn eigenaar van drie spoorbmggen in de gemeente: over het Reitdiep, over het Noord 
Willemskanaal en over het Hoendiep (bij Hoogkerk). 

De huidige eigendomsverdeling van de verschillende vaarwegen en beweegbare bmggen in de 
gemeente Groningen is weergegeven op de overzichtskaart in bijlage 1. 

2. Wenselijke situatie eigendomsverdeling. 
De provincie heeft in haar Beleidsnotitie vaarwegen 2011 - 2015 het streven geformuleerd om 
vaarwegen zonder beroepsvaart zo veel mogelijk over te dragen naar gemeenten. Hierdoor kan de 
provincie zich beter richten op een vlotte doorstroming van de beroepsvaart. De gemeenten krij
gen hierdoor in meer gevallen zeggenschap over de vaarwegen voor lokale en recreatieve vaart. 
Hierdoor ontstaan voor de gemeenten ook meer mogelijkheden voor het realiseren van mimtelij
ke ontwikkelingen. 
Zoals hierboven aangegeven wijkt de eigendomsverhouding van de Groninger vaarwegen slechts 
in een paar gevallen af van de functionele indeling naar gebmik door beroepsvaart en recreatie-
vaart. Het gaat dan om het provinciale gedeelte van het Hoendiep en van het Reitdiep. 

Voor een goede doorvaart van het scheepvaartverkeer zou ook een eenduidig eigendom van alle 
bmggen in een vaarweg optimaal zijn. Met het eigendom is immers ook alle (storings-) onder
houd en bediening over een vaarweg in een hand. Anders dan bij de vaarwegen wijkt de huidige 
situatie bij de bmggen op veel plaatsen af van deze optimale eigendomsverdeling. Om de optima
le eigendomsverdeling van bmggen te kunnen bereiken, zouden er dus nogal wat bruggen van 
eigenaar moeten veranderen. In een aantal gevallen kan dat niet omdat de betreffende eigenaren 
daar niet aan mee willen werken (bijv. alle spoorbmggen en Plataanbmg in de Noordelijke Ring-
weg). Maar ook de forse afkoopsommen die met een overdracht van bmggenh gepaard gaan, 
vormen een beletsel. Waar overdracht van bmggen niet haalbaar is, bereiken we met goede af
spraken over de bediening van elkaars bmggen een altematieve opiossing om te komen tot een 
efficiente bediening. 

Hiema gaan we nader in op de wenselij kheid en mogelijkheid om de eigendomsverdeling van 
vaarwegen en bruggen verder te optimaliseren. 



Hoendiep. 
Omdat het provinciale gedeelte van het Hoendiep niet of nauwelijks wordt gebmikt voor be
roepsvaart, heeft de provincie aangegeven dat zij een overdracht aan ons voorstaan. Door daarbij 
ook het eigendom van de Hoogkerksterbmg en de bediening van de Suikemniebmg (eigendom 
Suikemnie) aan ons over te dragen komt de bediening van alle bmggen hier - met uitzondering 
van de spoorbmg bij Hoogkerk - in onze hand. Hierdoor is minder afstemming nodig waardoor 
de bmgbediening efficienter wordt. 
Deze overdracht past zoals gezegd in het streven van de provincie om vaarwegen zonder be
roepsvaart zoveel mogelijk over te dragen aan derden. Voor ons biedt het eigendom en beheer 
van dit stuk vaarweg zeggenschap over mimtelijke ontwikkelingen op en bij dit water. Hierbij 
kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de realisatie van nieuwe ligplaatsen voor woonschepen en 
ontwikkelingen op het voormalige Suikemnieterrein. 

Aduarderdiep. 
Het Aduarderdiep vervult een belangrijke functie voor de beroepsvaart van en naar de Suikerfa-
briek in Hoogkerk. Deze vaarweg, de daarover gelegen bmggen en de sluis bij Gaarkeuken zijn 
bijna allemaal in eigendom van de provincie. De enige uitzondering daarop is de gemeentelijke 
Tichelwerkbmg. Door overdracht van deze bmg van ons naar de provincie wordt ook hier de 
ideaalsituatie (eigendom van alle bmggen over een vaarweg in een hand) bereikt. 

Reitdiep. 
Het Reitdiep vervult voomamelijk een fiinctie voor de recreatievaart. Het gedeelte ten noorden 
van de Noordelijke Ringweg is eigendom van de provincie en zou - op grond van provinciaal 
beleid - in aanmerking komen voor overdracht aan de gemeente. De voordelen daarvan voor ons 
zijn hier echter zeer beperkt. Een groot deel van de oevers is namelijk particulier eigendom waar
door de realisatie van ligplaatsen daar niet mogelijk is. De overige delen van de oevers worden 
voor mimtelijke ontwikkelingen evenmin kansrijk geacht omdat de belangrijke waterkerende 
functie van de dijken hier leidt tot de nodige beperkingen. Om deze redenen achten wij ovemame 
van dit deel van het Reitdiep op dit moment niet gewenst. 

Met uitzondering van de Plataanbmg in de Noordelijke Ringweg en de spoorbmg, zijn alle bmg
gen over het Reitdiep ons eigendom. De Plataanbmg is eigendom van de provincie, maar vanwe
ge de belangrijke functie van deze bmg voor het regionale wegverkeer is een eventuele over
dracht voor de provincie niet aan de orde. Wel wordt de Plataanbmg door ons (op afstand) be
diend voor de provincie. De spoorbmg is daarmee de enige bmg die op dit traject niet door ons 
wordt bediend. In verband met specifieke veiligheidseisen vanuit het treinverkeer is een verdere 
optimalisatie van de bmgbediening hier niet mogelijk. 

Noord Willemskanaal. 
Het Noord Willemskanaal is momenteel eigendom van de provincie en deze hecht eraan om dit 
zo te houden vanwege de functie die dit kanaal nu nog vervult als aan- en afvoerroute voor de 
beroepsvaart. De beroepsvaart op deze vaarweg wordt echter steeds minder en dat zou op termijn 
reden kunnen zijn voor overdracht van de provincie naar de gemeente. De bmggen over deze 
vaarweg zijn, op de Julianabmg over de Zuidelijke Ringweg (Rijk) na, al bij ons in eigendom. 

In het Noord Willemskanaal liggen zowel ten noorden (300 meter) als ten zuiden (280 meter) van 
de Ketwich Verschuurbrug een aantal woonschepen. Deze schepen liggen in een provinciale 
vaarweg met een vergunning van de gemeente. De provincie heeft aangegeven niet gelukkig te 
zijn met deze juridische constmctie en stelt voor de stroken met een breedte van 6 meter om niet 
aan ons over te dragen. Ten zuiden van de Ketwich Verschuurbmg is het mogelijk de bewuste 
strook van 280 meter nog met 70 meter uit te breiden, waardoor wij daar extra ligplaatsen kunnen 
realiseren. Ten noorden is dat naar het oordeel van de Scheepvaart Inspectie nautisch niet ver-



antwoord. In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat wij verantwoordelijk worden voor 
het onderhoud en beheer van de boordvoorzieningen (beschoeiing ca), maar dat de provincie de 
kosten van de eerstvolgende vervanging (over ca. 15 jaar) nog voor haar rekening neemt. Verder 
zal de provincie het toekomstige baggeren van de bewuste stroken meenemen bij het overige 
baggerwerk van het kanaal. 

Overige vaarwegen en bruggen. 
Bij de overige vaarwegen is de eigendomsverdeling in overeenstemming met de functie die deze 
vaarwegen hebben voor de scheepvaart. Vaarwegen met een belangrijke door- of aanvoerfunctie 
voor de beroepsvaart zijn van de provincie en vaarwegen voor lokale en recreatieve vaart zijn van 
ons. 

Op een deel van de overige vaarwegen (buiten Hoendiep, Reitdiep, Aduarderdiep en Noord Wil
lemskanaal) is het eigendom van de bmggen nog wel verdeeld over meerdere partijen. Het gaat 
daarbij om het Van Starkenborgkanaal en het Winschoterdiep. Overdracht van bmggen is hier 
lastiger te realiseren. In een aantal gevallen omdat de specifieke verkeersfunctie dat niet toelaat 
(spoorbmggen, Plataanbmg en Julianabmg) en daamaast omdat met overdracht forse afkoop
sommen gemoeid zijn. Gezien de functie van de betreffende vaarwegen zou het in de meeste ge
vallen gaan om overdracht van gemeente naar provincie, waardoor deze financiele last (afkoop
som) bij ons zou komen te liggen. Gezien de huidige financiele situatie zijn dergelijke overdrach-
ten op dit moment niet haalbaar. Daar staat tegenover dat de bediening van de betreffende bmg
gen al wel per vaarweg in een hand is gebracht. Daarmee is een efficiente bediening en vlotte 
doorstroming van de scheepvaart feitelijk al wel geregeld. 

Resume. 
Op dit moment is de overdracht van het eigendom van het Hoendiep en de Hoogkerksterbmg, de 
bediening van de Suikemniebmg (van provincie naar gemeente) en van de Tichelwerkbmg (van 
gemeente naar provincie) zowel voor ons als voor de provincie wenselijk en haalbaar. De provin
cie kan hiermee een stap zetten in haar streven om zich meer te richten op vaarwegen voor be
roepsvaart en wij krijgen meer mogelijkheden voor mimtelijke ontwikkelingen bij het Hoendiep. 
Daamaast kan met de overdracht van 6 meter stroken in het Noord Willemskanaal een juridisch 
goede constmctie worden gemaakt voor de ligplaatsvergunningen van woonschepen. 

4. Uitbreiding afstandsbediening gemeentelijke bruggen. 
In de afgelopen jaren zijn zeven bestaande gemeentelijke bmggen geschikt gemaakt voor bedie
ning op afstand. Het betrof met name bmggen over het Reitdiep en over het Winschoterdiep. 
Omdat afstandsbediening grote voordelen met zich meebrengt op het vlak van bedieningskosten, 
efficiente bedrijfsvoering en dienstverlening hebben wij nader onderzocht welke gemeentelijke 
bmggen nu verder in aanmerking komen voor bediening op afstand. 

De conciusie is dat de gemeentelijke bmggen over het Noord Willemskanaal en de Vierverlaten-
bmg bij Hoogkerk geschikt zijn om op afstand te gaan bedienen. Bij de andere gemeentelijke 
bmggen zijn er belangrijke argumenten om niet over te gaan op bediening op afstand. In de mees
te gevallen is het aantal bmgopeningen zo laag dat de aanleg van afstandsbediening niet rendabel 
is. 
De Werkmanbmg bij het Groninger Museum is de enige bmg in de Diepenring die momenteel op 
afstand wordt bediend. Het aantal voetgangers en fietsers is hier echter vaak zo groot dat er on-
overzichtelijke situaties kunnen ontstaan. Vanuit veiligheidsoverwegingen en een vlotte doorvaart 
vinden wij het wenselijk hier temg te gaan naar lokale bediening. Door het aanpassen van deze 
bediening bereiken we de situatie dat alle bmggen over de Diepenring op locatie door een bmg-
wachter worden bediend. 



De investeringen in de uitbreiding van de afstandsbediening van de genoemde bmggen levert een 
stmcturele besparing op van 210 duizend euro in de lokale bedieningskosten. 
Een volledig overzicht van de afwegingen bij de verschillende bmggen vindt u in bijlage 2. 

5. Overige besparingen in brugbediening. 
Naast de hiervoren beschreven besparing door het realiseren van nieuwe afstandsbediening, ont
staat ook bij een aantal andere bmggen binnenkort een verlaging van de bedieningskosten. Hier
onder zetten we op een rij om welke bmggen het gaat en waardoor de kosten lager worden. 

Locatie 
Westerbrug 

Jan Altinkbrug 
Gideonbrug 

Lage Euvelgunnerbrug, Duin-
kerkenbrug en Plataanbrug 

Kostenverlaging 
€ 15.500 

€ 13.000 
€ 3.500 

€ 13.000 

Oorzaak 
Invoering afstandsbediening 
waarvoor bij aanleg al investerin
gen zijn gedaan. 
Overgaan op bediening op afroep 
Invoering afstandsbediening 
waarvoor bij renovatie al investe
ringen zijn gedaan. 

Lagere kosten door efficiency 
toename bij provincie. 

Totaal overige besparingen € 45.000 
De totale besparing op de lokale bediening na investeringen in afstandsbedieningen bedraagt dus 
255 duizend euro (210.000+45.000). 

Maatschappeli jk draagviak/part ic ipat ie 

De provincie Groningen, Beroepschippersvereniging "Schuttevaer", Watersportverbond voor de 
recreatieschippers en het Woonschepencomite kunnen zich vinden in dit voorstel. 
Het waterschap Noorderzijlvest is door ons geinformeerd over de in dit voorstel opgenomen ver
anderingen. 

Financiele consequenties 

Voor de overdracht van het provinciale deel van het Hoendiep en de daarin gelegen objecten 
betaalt de provincie een afkoopsom van 507 duizend euro aan ons voor het onderhoud en de 
toekomstige vervanging van de beschoeiing en de provinciale brug en voor het nautisch beheer. 
Daamaast wordt ook de bediening van de provinciale bmg en de Suikemniebmg afgekocht voor 
een bedrag van 56 duizend etiro. De afkoopsom die wij voor het onderhoud en de bediening van 
Tichelwerkbmg aan de provincie verschuldigd zijn, bedraagt 313 duizend euro. De gehanteerde 
uitgangspunten voor het bepalen van de afkoopsommen hebben wij opgenomen in bijlage 3. Een 
nadere specificatie van de afkoopsommen vindt u in de bijlagen 4 en 5. 
Van de overdrachtskosten die met deze transactie zijn gemoeid (ca. € 5.000,--) zullen beide par
tijen elk de helft voor hun rekening nemen. Het gemeentelijk deel van deze eenmalige kosten zal 
worden gedekt uit de onderhoudsbegroting. 

Voor het op afstand bedienbaar maken van de bmggen over het Noord Willemskanaal en de 
Vierverlatenbmg en het invoeren van lokale bediening van de Werkmanbmg is een investering 
nodig van €1.304.000,-. 

Het saldo van de afkoopsommen uit de mil met de provincie (€ 563.000,— € 313.000,-- = 
€ 250.000,—) is niet vrij besteedbaar. Het is immers bedoeld voor dekking van het stmcturele 
extra onderhoud en beheer en voor de extra bedieningslast van de ontvangen bmggen. Deze af
koopsom moet dus ten gunste komen van het onderhoudsbudget. Dit kan worden gerealiseerd 



door de afkoopsom te gebmiken voor een deel van de investering in afstandsbediening. Hierdoor 
hoeft namelijk minder geld geleend te worden voor de investering in afstandsbediening waardoor 
er minder kapitaallasten op de onderhoudsbegroting dmkken. Uit deze uitgespaarde kapitaallas
ten wordt vervolgens de extra (structurele) onderhouds- en bedieningslast van de ontvangen ob
jecten gedekt. 
In feite zijn de afkoopsommen hiermee (via de investering in afstandsbediening) dus omgezet in 
stmcturele middelen voor het extra onderhoud en bediening waar de afkoopsommen voor bedoeld 
waren. In een tabel ziet deze koppeling van geldstromen er als volgt uit. 

Investering 

ln\esteringen in uitbreiding en aanpassing afstandsbediening bruggen 

Af: Bijdrage \anuit afkoopsom bmggen 

1.304.000 

-250.000 

Netto krediet te financieren 1.054.000 

Kapitaallasten bij investering van 1,054 miljoen (afschrijving 10 jaar, rente 3,35%) 141.000 

Uitgespaarde kosten lokale bediening na Investeringen In afetandsbedlening 

Af: exploitatielasten na investeringen in afetandsbediening en ovemame bruggen 
- kapitaallasten investeringen afstandsbediening 
- onderhoud afstandsbediening 
- toename onderhoudskosten door ovemame bmggen ca. 
totale exploitatiekosten 

Netto besparing 

141.000 
20.000 
34.000 

-255.000 

195.000 

-60.000 

De stmcturele besparing uit nieuw te realiseren afstandsbediening en de overige besparingen in 
bmgbediening bedragen samen ongeveer € 60.000,-. Hiermee kunnen we de resterende bezuini
gingsopgave (€ 50.000,- in 2013) realiseren. De overige € 10.000,- willen we eerst achter de 
hand houden voor mogelijke frictiekosten in de aanpassingen van de bmgbediening. Daama zul
len we naar een altematieve inzet van deze middelen zoeken. 

Bcgrotingswijziging voor investerii^s krediet 
Ovemame bruggen en op afstand bediende bruggen 
Betrokken vakdirectie(s) Stadsbeheer 
Soort wijziging uittrekken investeringskrediet 
Tijdsplanning krediet 2013-2014 

Financiele begrotingswijziging 
9.1 Kwaliteit Leefomgeving 

Totalen be gro tings wijziging 

Uitgaven Inkomsten 
1.304 250 

1.304 250 

Saldo 
-1.054 

0 
-1.054 

Realisering en evaluatie 

De overdracht aan ons van het provinciale deel van het Hoendiep, eigendom/bediening van de 
daarin gelegen bmggen en het eigendom van de stroken in het Noord Willemskanaal, en de 

file:///anuit


overdracht van de gemeentelijke Tichelwerkbmg over het Aduarderdiep aan de provincie kan op 
korte termijn (< 4 weken) plaatsvinden. 

De bezuinigingstaakstelling op de bmgbediening voor 2013 kan eveneens op korte termijn 
(voorjaar 2013) worden gerealiseerd. 

De daadwerkelijke realisering van het afstandbedienbaar maken van de bmggen over het Noord 
Willemskanaal en de Vierverlatenbmg kost meer tijd. De aanpassing van de bmggen en de 
uitbreiding van de centrale bedieningslocatie in het Havenkantoor vergt naar schatting anderhalf 
jaar. We verwachten dat de afstandsbediening voor deze bmggen in de tweede helft van 2014 
volledig operationeel zal zijn. 
De daarmee samenhangende besparing op lokale bediening realiseren we door natuurlijk verloop 
onder de eigen bmgwachters, door minder bmgwachters in te huren en door voor een eigen 
bmgwachter andere werkzaamheden te zoeken. We verwachten dat dit in de loop van 2013 en 
2014 kan worden gerealiseerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

jemeester, 
(Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.Arf-fMaarten 



Bijlage 1 kaartje eigendomsverdeling vaarwegen en bruggen gemeente Groningen. 



Bijlage 2 Beoordeling bruggen op geschiktheid voor afstandsbediening. 

Hoendiep. 
Ten westen van Hoogkerk liggen drie gemeentelijke bruggen en een provinciale brug op het grondgebied van 
gemeente Groningen. De provinciale brug (Kinderverlaten) wordt door de provincie geschikt gemaakt voor 
bediening op afstand en de beide Westerbruggen (nieuwe gemeentelijke bruggen bij bedrijventerrein West-
poort) zijn dat al. De gemeentelijke Vierverlatenbrug is daarmee de enige brug die op dit traject (Westelijk 
deel Hoendiep - Aduarderdiep) op locatie wordt bediend door een bmgwachter. Gezien de relatief hoge be
dieningskosten die dat met zich meebrengt, ligt het voor de hand ook deze bmg op afstand te gaan bedienen. 

Voor de overige bmggen in het Hoendiep worden maar weinig openingen gevraagd. In totaal gaat het om 
circa 50 openingen per jaar waarvan de meesten een aanvraag van de relatief lage Hoogkersterbrug betreffen. 
De gecombineerde bediening van deze bruggen vindt plaats vanafde Jan Altinkbmg. In feite dus met een 
lokale bediening op afstand. Door de lage openingsfrequentie en de huidige gecombineerde bediening is het 
niet rendabel om deze bruggen geschikt te maken voor afstandsbediening vanaf het Havenkantoor. Wel is het 
mogelijk om de bediening van deze bmggen op afroep te gaan doen, waarbij de passerende schepen worden 
'gebundeld'. Hierdoor hoeft hier minder vaak een bmgwachter naar toe. De bediening van deze bruggen (die 
nu nog door de provincie wordt verzorgd) kan daarmee binnen de bestaande gemeentelijke bezetting worden 
opgevangen. We verwachten dat de provincie (als bevoegd gezag bij de vaststelling van bedieningstijden van 
bruggen en sluizen in de provincie) geen bezwaar zal hebben tegen het op afroep bedienen van deze bruggen. 

Diepenring. 
De bruggen over de Diepenring worden intensief gebmikt door auto's, fietsers en voetgangers. Vanwege de 
grote aantallen passanten zowel over de weg als het water en de daarmee gemoeid gaande veiligheidsrisico's, 
blijft een fysiek aanwezige brugoperator hier van belang. Momenteel wordt hier alleen de Werkmanbrug 
(museum) op afstand bediend. Er zijn geen mimtelijke of technische bezwaren tegen een ombouw naar be
diening ter plaatse. De lokale bediening van deze brug kan zonder meerkosten worden meegenomen door de 
bmgwachters die ook de overige bruggen over de Diepenring bedienen. 

Oude Winschoterdiep. 
Op dit moment is hier sprake van een klein aantal openingen bij de meest zuidelijke bruggen. Afstandsbedie
ning is hier dan ook niet rendabel. Het is mogelijk dat ontwikkelingen in het Europapark en aanpassing van 
de zuidelijke ringweg op termijn leiden tot een hogere frequentie waardoor afstandsbediening alsnog voorde
lig kan worden. 

Boterdiep en Oosterhamrikkanaal. 
Op deze vaarwegen is de frequentie van brugopeningen dermate laag dat afstandsbediening geen financieel 
voordeel oplevert. 

Reitdiep. 
De meeste bruggen over deze vaarweg worden al op afstand bediend. Uitzondering vormen de bruggen die 
het dichtst bij het centram liggen: de Herman CoUeniusbmg en de Noorderplantsoenbmg. Deze bruggen kun
nen echter tegen geringe kosten worden "meegenomen" door de brugwachters die de bruggen (op locatie) in 
de Diepenring bedienen, waardoor afstandsbediening van deze bruggen geen voordeel oplevert. 

Noord Willemskanaal. 
Over het Noord Willemskanaal liggen zes gemeentelijke bruggen: Eelderbrug, Van Hallbmg, Parkbrug, Mun-
tingbmg. Van Iddekingebmg en Van Ketwich Verschuurbmg. Deze bmggen worden ongeveer 2000 keer per 
jaar geopend. Momenteel worden deze bruggen op locatie bediend door drie bmgwachters: een daarvan be
dient de Eelderbmg en de 'Van Hallbrug ' en de andere twee brugwachters bedienen de overige bruggen in 
het Noord Willemskanaal. Door deze bmggen op afstand te gaan bedienen kan een stmcturele (personele) 
besparing worden bereikt van bijna € 32.000,= per jaar. Bovendien kunnen deze bmggen met afstandsbedie
ning (zonder extra inzet van personeel) frequenter worden geopend. Dat leidt tot minder wachttijd voor de 
boten en minder passerende boten per opening. Hierdoor staan de bruggen per opening ook minder lang open 
en worden het oponthoud voor wegverkeer en de kans op filevorming kleiner. 

De Julianabmg is eigendom van het rijk en wordt momenteel tegen vergoeding door ons op locatie bediend. 
Over enkele jaren wordt deze bmg vervangen door een vaste hoge brug, waardoor ombouw van de huidige 
bmg naar afstandsbediening voor het rijk niet voordelig is. 
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Eemskanaal 
Over het Eemskanaal liggen twee gemeentelijke beweegbare bmggen. De recent gebouwde Berlagebmg is bij 
aanleg meteen geschikt gemaakt voor bediening op afstand en wordt bediend vanuit het Havenkantoor. De 
Oosterhavenbmg wordt op locatie bediend. Deze bediening wordt zonder noemenswaardige meerkosten 
meegenomen door de bmgwachters die ook de nabij gelegen bmggen over de Diepenring bedienen. Bediening 
op afstand zou hier dan ook geen besparing opleveren. Het op afstand bedienbaar maken van deze bmg kan 
dus niet uit. 
Wel zou afstandsbediening hier kunnen leiden tot een betere serviceverlening door frequentere en dus kortere 
opening van de bmg. Gezien de extra kosten die dit met zich meebrengt (stmcturele kapitaallast ca 
€20.000,=) achten wij dit momenteel echter niet haalbaar. 

Per saldo zijn er dus 7 gemeentelijke bmggen waarvan een ombouw naar afstandsbediening mogelijk en pro-
fijtelijk is. Het gaat dan om 6 bmggen over het Noord Willemskanaal en 1 bmg over het Hoendiep. 
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Bijlage 3. Uitgangspunten voor het bepalen van de afkoopsommen. 

Voor het bepalen van de afkoopsommen zijn we in het algemeen uitgegaan van de gangbare uitgangspunten 
die we ook bij eerdere overdrachten hebben gehanteerd. Op grond daarvan is in de afkoopsommen opgeno
men: 
-jaarlijks onderhoud en beheer; 
- verhelpen van storingen; 
- bedieningslast van de bruggen; 
- groot onderhoud dat binnen de komende vijf jaar wordt voorzien. 

Van de over te dragen objecten is een onafhankelijk inspectierapport opgesteld. Mede op grond daarvan con
cluderen we dat de Hoogkerksterbrug nog minimaal 50 jaar meekan. 

Aanvullend op de gangbare uitgangspunten hebben wij voor het Hoendiep bedongen dat de vervanging van 
de houten damwand (over ca 15 jaar) in de afkoopsom wordt opgenomen. 

Hoewel vervanging van de beschoeiing bij de stroken van het NoordWillemskanaal niet binnen de komende 
vijf jaar wordt voorzien, hebben wij op grond van de matige kwaliteit afgesproken dat de toekomstige ver
vanging door de provincie wordt verzorgd. In mil daarvoor nemen wij om niet het dagelijkse onderhoud van 
deze betonnen beschoeiing voor onze rekening. 
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Bijlage 4. Specificatie van de afkoopsom voor onderhoud en bediening van Hoendiep en Hoogkerster
brug en voor de bediening van de Suikeruniebrug. 
Bepaling afkoopsom Hoendiep tussen Diamantlaan en CSM-brug 
overdragen van provincie aan gemeente 

Vaarweg 

Boord voorzie ningen 

lengte in m jaar v aanleg 
2.300 krap klasse IV 

type 
vervangings- contante vervanging 

kosten waarde over 
734 2006 staien damwand, lang 7,5 m nvt 44 jaar geen afkoop 
541 1997 grenen damwrand, lang 5m, gewolmaniseerd € 108.200 €55.909 isjaar 

(damwand afeagen en \corzien \an schanskorf) 

afkoopsom (contante waarde blj reno\atie/vervanging over 15 jaar) 55.909 

Onderhoudskosten 
boordvoorzieningen staal 
boordwDorzieningen hout 
Totaal 
afkoopsom 

Nautisch beheer 
inspectie/toezicht 
afkoopsom 

per m per jaar 
€ 0,50 € 367 staal 
€ 1,00 € 541 hout 

908 
22,22222 (100/4,5) 

aandeel totaal OWW per jaar 
4,60% €40.000 € 1.840 

22,22222 (100/4,5) 

€ 20.178 

40.889 

Baggerwerk geen afkoopsom Ivm verlaging vaarwegklasse (geen beroepsvaart meer) 
uitgangspunt volgens afspraak tussen 
A. Helbig (gemeente) en E. Bakker (provincie) 

Hoogkerksterbrug : , ; 

Jaarlijkse onderhoudskosten van onderbouw en bedieningsgebouw 
Reinigen onderbouw € 500 
Kleine betonreparaties | € 100 
Reinigen bedieningsgebouw • € 100 
Klein onderhoud bedieningsgebouw € 100 
Schilderwerk bedieningsgebouw € 100 
Totaal onderbouw € 900 
afkoopsom 22,22222 (100/4,5) 
Jaarli jkse onderhoudskosten van bovenbouw 

; € 20.000 

72,5 uur monteur afd WEB 
kleine \ervangingen 

Groot onderhoud bovenbouw 
motoren 
FRQ regelaar ; 
PLC 
conser\«ring o\«rlagen 
conserwring vernieuwen 
slijtlaag 
E-installatie: 
Tandwielkasten revisie & dichtingen 
Revisie heugels en rondsels 
Afsluitboomkasten 
LED verlichting SVS ; 
LED \«riichting LVS : 
Veldbekabeling 

Totaal bovenbouw 
afkoopsom 22,22222 (100/4,5) 

3.625 
750 

€ 4.375 

50 
167 
267 

1,667 
1.667 

500 
1.667 

171 
300 
735 

80 
147 
300 

7.716 
12.091 

Groot onderhoud onderbouw (nog uit te voeren binnen 3 jaar) 

€ 268.698 

€ 46.585 

Bedieningslast Hoogkerksterbrug 
Bedieningskosten € 
afkoopsom 22,22222 (100/4,5) 

2.500 
€ 55.556 

Bedieningslast CSM-brug 
Bedieningskosten € 2.500 
afkoopsom 22,22222 (100/4,5) € 55.556 

Hoendiep + Hoogkerksterbnjg + GSM-bnjg € 563.370 | [Afkoopsom totaal 
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Bijlage 5. Specificatie van de afkoopsom voor onderhoud en bediening van de Tichelwerkbrug. 
Bepaling afkoopsom Tichelwerkbrug 
overdragen van gemeente aan provincie 

Jaarlijkse onderhoudskosten van onderbouw 
Reinigen onderbouw € 500: 
Kleine beton/metsel reparaties € 200 
Totaal onderbouw 
afkoopsom 22,22222 (100/4,5) 

700 

Jaarlijkse onderhoudskosten van bovenbouw 
58 uur monteur afcl WEB € 2.900 
kleine vervangingen € 750 

Groot onderhoud bovenbouw 
motoren 
FRQ regelaar 
PLC 
conser\«ring overlagen 
conser\«ring vernieuwen 
slijtlaag 
E-installatie: 
E-installatie (afet bed app in E-kast): 
Tandwielkasten revisie & dichtingen 
Revisie heugels en rondsels 
Afsluitboomkasten 
LED verlichting SVS 
LED verlichting LVS 
Veldbekabeling 

Totaal bovenbouw 
afkoopsom 22,????? (100/4,5) 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Extra kosten (leuningen en traptreden 

3.650 

•i 

30; 
133 
200 
800 
800 
333 

1.333 
1.666 Thales switch etc 

114 
100 
350 

53 
27 

150 
6.089 
9.739 

vm ARBO-eisen) 
2x leuning th vz met lengte van elk ongeveer 5 meter en aanb 

Bedieningslast 

€ 15.556 

Bedieningskosten 
afkoopsom 

€ 3.500 
22,22222 (100/4,5) 

[Afkoopsom totaal Tichelwerkbnjg 

€ 216.422 

€ 3.300 

i € 77.778 

€ 313.056 I 

Bijlage 6. Specificatie van de investeringen en kapitaallasten voor het op afstand bedienbaar maken 
van bruggen over Noord Willemslianaal en de Vierverlatenbrug. 
Investeringen en structurele kosten fase 2 afstandbediening bruggen 
rente 3,35 %, afschrijwng in 10 jaar 

Object 

Hoendiep 
Vienerlatenbaig 

Woord Willemskanaal 
Eelderbnjg 
Van Hallbrug 
Parkbmg 
Muntingbaig 
Van Iddekingebrug 
Ketwichverschuurbrug 

Diepenring 
bedieningsconsole Werkmanbnjg 

subtotaal aanpassingen bruggen 

Havenkantoor 
Inrichting werkplek op ha\«nkantoor 

Totaal investeringen 

Onderhoud afstandbediening 

Totaal structurele kosten fase 2 afstandbediening 

Investeringen 
Communicatie 

€42.250 

€ 29.400 
€ 25.800 
€ 32.650 
€ 25.800 
€ 30.300 
€ 30.300 

€216.500 

€ 18.800 

€ 235.300 

Afstandsbediening 

€ 87.700 

€98.100 
€ 25.450 
€ 86.750 
€ 28.450 

€ 102.500 
€ 94.800 

€ 523.750 

€ 16.700 

€ 540.450 

Lokale installatie 

€ 32.000 

€ 76.000 
€ 92.940 
€ 52.900 
€91.690 
€ 53.400 
€ 39.200 

€ 15.000 

€453.130 

€ 75.000 

€ 528.130 

Totaal investeringen 
Totaal 

€161.950 

€ 203.500 
•• €144.190 

€ 172.300 
€ 145.940 
€ 186.200 
€ 164.300 

€ 15.000 

€1.193.380 

€110.500 

€1.303.880 

Totaal kapitaallasten 
Kapitaallasten 

€21.620 

€27.167 
€ 19.249 
€ 23.002 
€ 19.483 
€ 24.858 
€21.934 

€ 2.003 

€159.316 

€ 14.752 

€ 174.068 

€21.000 

€ 195.068 
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provincie 
groningen 
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ficatie van de definitieve versie: aapj 
ultvormlng door de besllssingsbi 

MnaMn.Mmtmi}JiMMs te vinden̂  

De ondergetekenden, 

1. De pubiiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Groningen, Dienst Ruimtelijjj 
Economische Zaken, gevestigd te 9711 HL Groningen, Gedempte Zuiderdiej 
postbus 7081, 9701 JB Groningen), ten deze vertegenwoordigd door: 
de heer Jacobus Leonard Haks, afdelingshoofd Juridische Zaken, Parker! 
als zodanig de genneente Groningen rechtsgeldig vertegenwoordigend op 
ondermandaat besluit Ondermandaten 2012 dienst ROEZ, alsme 
Mandaatbesluit2012. 

hierna te noemen de gemeente, 

De pubiiekrechtelijke rechtspersoon: de Provincie Grc^RgSI^ Martinil 
Groningen (postadres: postbus 610, 9700 AP Gro 
de heer ir. H. Broers, hoofd van de afdeling Behi 
van het Bevoegdhedenbesluit van de Commii 
16726, ABJ, ten deze handelende ter uitvo^ng van' 
de provincie Groningen van 

hiema te noemen de provincie, 

Overwegende dat: 
de gemeente Groningen, pr^hcie 
intentieverklaring hebben ^ ^ j t e k e n 
afstandsbediening van brugger^^e gi 
gebleken is dat eigendom, behee l^ bei 
meerdere partijen^ 
dit efficient kan 
in het kader v ^ h e i 
de provincie in haar N 
heeft g^ |gggH|dom vt 
betry^f f ideg^^nten; 
de fipmeente in hl^nieidspi^ 

[oordigd door: 
op grond 

m , nr. 
rde Staten van 

lat in december 2005 een 
optimaliseren van 

egen en bruggen verdeeld zijn over 

^orbeeld het bedienen van elkaars bruggen, zoals dat 
^nige jaren wordt gedaan; 

aanwegen Groningen 2011 - 2020 het streven 
'egen zonder beroepsvaart zo veel mogelijk over te dragen aan de 

onrmeer ligplaatsen 
de niclische grondslai 
ligpHteen voor woonsci 
jieniWmarden: 

lOvS^Hl ivanhet 
van de Iii 

a "Wonen op het water" het streven heeft geformuleerd 
lalisereffilhnen de gemeente; 

de provinciale toestemming aan de gemeente Groningen voor 
ipen In het Noord-Willemskanaal niet toereikend is en geactualiseerd 

vinciate gedeelte van het hloendiep binnen de gemeentegrenzen en 
^ ^ ^ ^ onschepen In het Noord-Wlllemskanaal aansluit bij voomoemde 

beleidsdoelslSmn^Sn van beide partijen; 
partijen sf|ds mei 2012 besprekingen met elkaar voeren over deze overdracht en over de 
bedieningyan de Suikerbrug, de Hoogkerksterbrug en Trchelwerkbrug. 

Smen als volgt: 

Overdracht Hoendiep 

1. De provincie draagt om niet het kadastrale eigendom van het provinciale gedeelte van het 
Hoendiep binnen de gemeentegrenzen, zijnde het gedeelte tussen de Diamantlaan (km 14.4) en 
het Aduarderdiep (km 11.1), over aan de gemeente (zie bijgevoegde tekening met nr. 12-128). 

2. De provincie draagt het eigendom van de Hoogkerksterbrug over aan de gemeente. 
3. De gemeente draagt het eigendom van de Tichelwerkbrug (gelegen In het Aduarderdiep) over 

aan de provincie. Bij besluit van 28 januari 2008, kenmeric 2008-01768-KB, hebben 
Gedeputeenje Staten van Groningen aan het college van burgemeester en wethouders van de 



gemeente een vergunning Kanalenreglement verleend voor het realiseren en behouden van de 
Tichelwerkbrug. 

4, De provincie en de gemeente kopen het beheer en onderhoud van het Hoendiep en de in dit 
artikel genoemde bruggen af. Na onderiinge verrekening van deze afkoopsommen betaalt de 
provincie een bedrag van € 250.315,- aan de gemeente (zie bijgevoegde berekening). 

5. Partijen sluiten ter uitvoering van dit onderdeel van deze overeenkomst een separate 
koopovereenkomst om deze overdracht te regelen, die als bijlage bij deze overeenkomjt is 
gevoegd. (wordt voor ondertekening uitgewerict) 

Artikel 2 Overdracht ligvakken Noord-Willemskanaal 

1. De provincie draagt aan de gemeente Groningen om niet het kadastrale eii 
twee stroken water met ligplaatsen van woonschepen in het Noord-Willemsl 
Van iddekingebrug (km 26.3) en de Van Ketwich Verschuurbrug (km 

2. De provincie draagt, voorzover van toepassing, aan de gemeente 
kadastrale eigendom over van de oeverstroken langs de in lid 1 j ^ o e m d e 
aansluiten op het kadastrale eigendom van de gemeente Groi 

3. De in lid genoemde stroken water zijn 6 meter breed en k ^ e n 
300 meter ten zuiden en 350 meter ten noorden van de i l lP^ tw ich 
bijgevoegde kaart). 

4. Partijen sluiten ter uitvoering van dit onderdeel v a n j ^ e overedokomst eei 
koopovereenkomst om deze overdracht te reael^ i^^a ls bijIa^H^ij deze ov 
gevoegd.(wordt voor ondertekening uitgewerkt) ^ ^ 

5. De door Gedeputeerde Staten van Gronincej^j bes lG l^gp i januari 1 9 ^ (i 
94/5339/4/A.18) aan de gemeente ver lM^( f l ^ l^nn ing i™|het beheerMh ligplaatsen van 
woonschepen in het Noord-Willemska||^l wordt als ingetrol^ra^escb^iwd zodra de in dit 
artikel genoemde eigendomsoverdrafflt heefl plaatsgevonden? 

niet het 
ten water < 

respectievelijk 
liuriaan (zie 

ramst is 

Artikel 3 Beheer en onderhoMd 

^gene 
jd kri^ 

în artikel 1, 
ove 

dt tevens in dat de nieuwe eigenaar 
iomen vaaniveg en de in artikel 1 

md in artikel 2, houdt tevens in dat gemeente 
idertioud van de boordvoorziening grenzend aan de 

1. De eigendomsoverdra 
het volledige beheer en ondei 
genoemde bruggen 

2. De eiaendomsjiniii^filjUi^ zoals g^ 
verantwoon 
in dit artikel genoeflfe str^ 

3. De Pro^dOS^^I van^ te eigendomsover3racht, zoals genoemd in artikel 2, in de toekomst 
no^SP^^^feJtostefT^^eerstvolgende vervanging - naar venwachting over 15 jaar - van 
d i ^ l i d 2 aefm^Hlg booi^aprzienina voor haar rekening nemen 

Artikel 4 n Bedleninawmaraker 

I in artikel 1 genoemde eigendomsoverdracht verantwoordelijk voor 
logkerksterbnjg en de Suikeruniebrug en draagt hiervoor de 

neente is vanaf 
tde '^^Ming van de I 
bed igM | | s t . 
De provi^wBBRfilf de in artikel 1 genoemde eigendomsoverdracht verantwoordelijk voor de 
bedienigg van de Tichelwerkbrug en draagt hiervoor de bedieningslast 
De afk(»p van de bedieningslasten in verband met de overgang van de bediening van de in 
dit artikjl genoemde bruggen is inbegrepen bij de berekening van de afkoopsom die de 
provii}^ aan de gemeente dient te betalen, zie artikel 1 lid 4. 

Betaling 
De betaling van de in artikel 1 lid 4 van deze overeenkomst genoemde afkoopsom vindt plaats 
bij het passeren van de akte van eigendomsoverdracht 

Aldus opgemaakt in tweevoud en getekend, 



De gemeente, De provincie, 
plaats en datum: Groningen, -2013 plaats en datum: Groninqen. -2013 

De heer J.L. Haks De heer H. Broers De heer H. B r o e r s ^ H j ^ ^ ^ ^ ^ 



Bepaling afkoopsom Hoendiep tussen Diamantlaan en CSM-brug 
overdragen van provincie aan gemeente 

Vaarweg 

Boordvoorzieningen 

afkoopsom 

lengte In m jaar v aanleg 

2.300 krap klasse IV 
type 

vervangings- contante vervanging 

kosten waarde over 

734 2006 Staien damwand, lang 7,5 m nvt 44 jaar geen afkoop 
541 1997 grenen damwand, lang 5m, gewolmanlseerd € 108.200 €55.909 is Jaar 

(damwand afeagen en voorzien van schanskorf) 

(contante waarde bij renovatie/vervanging over 15 jaar) 

Onderhoudskosten 
boordvoorzieningen staal 
boordvoorzieningen hout 
Totaal 
afkoopsom 22,22222 (100/4,5) 

perm per Jaar 

€ 0,50 € 367 staal 
€ 1.00 € 541 hout 

€ 908 

Nautisch beheer 
inspectie/toezicht 
afkoopsom 

Baggerwerk 

Hoogkerksterbrug 

aandeel totaal OVW\f per jaar 

4,60% €40.000 € 1.840 
22,22222 (100/4,5) 

geen afkoopsom Ivm verlaging vaarwegklasse (geen beroepsvaart meer) 
uitgangspunt volgens afspraak tussen 
A. Helbig (gemeente) en E. Bakker (provincie) 

Jaarlijkse onderhoudskosten van onderbouw en bedieningsgebouw 
Reinigen onderbouw € 500 
Kleine betonreparaties € 100 
Reinigen bedieningsgebouw € 100 
Klein onderhoud bedieningsgebouw € 100 
Schildenverk bedieningsgebouw € 100 
Totaal onderbouw 
afkoopsom 22,22222 (100/4,5) 
Jaarlijkse onderhoudskosten van bovenbouw 
72,5 uur monteur afd WEB 
kleine ven/angingen 

Groot onderhoud bovenbouw 
motoren 
FRQ regelaar 
PLC 
conservering overlagen 
conservering vernieuwen 

E-installatie: 
Tandwielkasten revisie & dichtingen 
Revisie heugels en rondsels 
Afsluitboomkasten 
LED verlichting SVS 
LED verlichting LVS 
Veldbekabeling 

€ 

ouw 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

900 

3.625 
750 

4.375 

50 
167 
267 

1.667 
1.667 
500 

1.667 
171 
300 
735 
80 
147 
300 

Totaal bovenbouw 
afkoopsom 

7.716 
12.091 

22,22222 (100/4,5) 

55.909 

€ 20.178 

€ 40.889 

€ 20.000 

Groot onderhoud onderbouw (nog uit te voeren binnen 3 jaar) 

€ 268.698 

€ 46.685 

Bedlenlnoslast Hoogkerksterbrug 
Bedieningskosten € 2.500 
afkoopsom 22,22222 (100/4,5) 

Bedieningslast CSM-brug 
Bedieningskosten € 
afkoopsom 22,22222 (100/4,5) 

2.500 

65.SS6 

€ 66.S56 

lAfkoopsom totaal Hoendiep * Hoogkerksterbrug + CSM-brug € 863.370 | 

Gemeente Groningen gaat Jan Altinkbrug, Hoogkerksterbrug en CSM-brug op afroep bedienen per 1-1-2013 

Kopie van Afkoopsom Hoendiep 120928 def.xis 



Bepaling afkoopsom Tichelwerkbrug 
overdragen van gemeente aan provincie 

Jaarlijkse onderhoudskosten van onderbouw 
Reinigen onderbouw € 500 
Kleine beton/metsel reparaties € 200 
Totaal onderbouw € 700 
afkoopsom 22,22222 (100/4,5) 

Jaarlijkse onderhoudskosten van bovenbouw 
58 uur monteur afd WEB € 2.900 
kleine vervangingen € 750 

€ 15.556 

€ 3.650 

Groot onderhoud bovenbouw 
motoren 
FRQ regelaar 
PLC 
conservering overlagen 
consen/ering vernieuwen 

E-installatie; 
E-lnstallatie (afst bed app in E-kast): 
Tandwielkasten revisie & dichtingen 
Revisie heugels en rondsels 
Afsluitboomkasten 
LED verlichting SVS 
LED verlichting LVS 
Veklbekabeling 

Totaal bovenbouw 
afkoopsom 

Extra kosten 

Bedlenlnoslast 
Bedieningskosten 
afkoopsom 

22,22222 (100/4,5) 

30 
133 
200 
800 
800 
333 

1.333 
1.666 

114 
100 
350 
53 
27 

150 

Thales switch etc. 

6.089 
9.739 

(leuningen en traptreden ivm ARBO-eisen) 
2x leuning Ih vz met lengla van elk ongeveer 5 meter en aanbrengen slljllaag (^ leap. 

€ 3.500 
22,22222 (100/4,5) 

Tidielwerkbrui 

€ 216.422 

€ 3.300 

€ 77.778 

€ 313.056 1 lAfkoopsom totaal 2. 

€ 250.315 t ISALDO door provincie aan de gemeente te betalen 

Kopie van Afkoopsom Hoendiep 120928 def.xls 
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