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MEMO 
 

Voor : Gemeenteraad, t.a.v. Fractie SGP-ChristenUnie, De heer Spruijt  
 

Van : Wethouder Spek 
 

Datum : 16 november 2021 

 
Betreft : Beantwoording technische vraag d.d. 12 november 2021 inzake onderhoudsplan 

Binnenhaven  
 

 
 Hieronder antwoord op uw vragen: 
 
1. Er worden nieuwe onderhoudsplannen bruggen en binnenhaven aan de raad voorgelegd. 
Wordt nu met alle onderhoudsplannen voldaan aan de wettelijke regels van het Besluit Begroting 
en Verantwoording provincies en gemeenten, of zijn er nog andere onderhoudsplannen die 
vastgesteld moeten worden? 
 

Naar verwachting volgen in 2022 nog een tweetal onderhoudsplannen met betrekking tot de 
kapitaalgoederen: Groen en Ponton waterbus. De overige voorzieningen zijn voorzien van een up-

to-date onderbouwing en voldoen daarmee aan de wettelijke vereisten. 
 

Daarnaast zijn op dit moment niet voor alle onderdelen van het stedelijk watersysteem en de 

daarbij behorende civieltechnische werken actuele onderhoudsplannen vastgesteld. Voorbeelden 
hiervan zijn bijvoorbeeld baggeren, beschoeiing en duikers. In 2022 en 2023 is de ambitie om te 

komen tot (integrale) beleids-, beheer- en onderhoudsplannen.  
 

2. In het onderhoudsplan staat: Op basis van verwachtingen en ervaringen uit het verleden is een 
inschatting gemaakt van de hoeveelheid en kwaliteit van de te verwijderen bagger.  

 Over welke hoeveelheid gaat dit? 

 Over welke kwaliteitsniveau gaat dit? 

 Is bij de kwaliteitsinschatting uitgegaan van meest recente (verscherpte) milieunormen 

voor grondkwaliteit? 

 In hoeverre is in de 83.000 euro aan verwacht groot onderhoud rekening gehouden met 

te voorziene kosten die verband houden met maatregelen vanwege lage kwaliteit van de 

bagger? 

De verwachte baggerhoeveelheid bedraagt circa 2000 m3. Dit is een schatting gebaseerd op de 

baggerhoeveelheid uit 2006 (2000 m3), de destijds verwachte baggerhoeveelheid uit het 
beheerplan 2017-2020 en de vergelijking van peilingen uit 2012 en 2020.  

 

Bij het opstellen van het beheerplan is uitgegaan van vervuilde bagger. Het vooraf uitvoeren van 
een bagger kwaliteit onderzoek is onderdeel van de werkzaamheden.  

 
Door vele onzekere factoren, zoals aanwas en klasse van de bagger, betreft de kostenraming een 

inschatting van de kosten. Een beoordeling en eventuele aanpassing van de voorziening is 
onderdeel van de actualisatie van het beheer- en onderhoudsplan in 2026.   

 

 
 

 


