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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het vervangen van het brugdek en de –leuningen van de
voetgangersbrug Oud Hoenderhoek (VPR 212);
Een krediet van € 70.000 (excl. BTW) ter beschikking te stellen t/m 2022 ten
laste van de reserve Vervangingsinvesteringen ter dekking van de kosten van
dit voorstel;

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In de planvoorbereiding voor het project ‘Investeringsimpuls en Groot onderhoud steigers en
oevers VP’ is bij de inventarisatie van de opgave voor het Groot onderhoud geconstateerd,
dat de aanlegvoorzieningen in een tweetal havens en een brug het einde van hun
levensduur bereikt hebben. Met het vervangen van de desbetreffende objecten is per object
een investering gemoeid die hoger is dan € 50.000. Conform in het verleden gemaakte
afspraken met de toenmalig controlerend accountant worden dergelijke
vervangingsinvesteringen niet gedekt vanuit de voorziening Groot Onderhoud maar dienen
deze te worden geactiveerd en vervolgens jaarlijks te worden afgeschreven. Dit houdt in dat
een bestuurlijk besluit nodig is over de vervanging van deze objecten en de dekking van de
kosten daarvan.
Het betreft de aanlegvoorzieningen in de Haven Middenplaat en de haven Robbe- en
Roggekreek en de voetgangersbrug Oud Hoenderhoek. Voor deze drie objecten is tijdens de
inventarisatiefase van bovengenoemd project gebleken sprake is van een zodanige slechte
staat van onderhoud dat op korte termijn onveilige situaties kunnen ontstaan. Om afsluiting
van deze objecten te voorkomen is op korte termijn een oplossing noodzakelijk.
Onderstaand wordt voor de voetgangersbrug Oud Hoenderhoek kort de situatie geschetst en
wordt een aantal scenario’s aangereikt. Over de andere objecten (Robbe- en Roggekreek en
Haven Middenplaat) wordt u separaat geadviseerd.
Voetgangersbrug Oud Hoenderhoek (VPR 212)
Het volledig vervangen van deze brug staat in de actuele meerjarenplanning voor
vervangingsinvesteringen gepland in 2021. Inspectie heeft dit beeld bevestigd. Op
26 mei 2021 is de brug vanwege een acuut ontstane noodsituatie (delen brugdek zo slecht
dat ze onveilig zijn) afgesloten. Er is inmiddels een noodreparatie uitgevoerd, zodat de brug
weer enige tijd veilig gebruikt kan worden. Het object is in de planvoorbereiding van het
project ‘Investeringsimpuls en Groot onderhoud steigers en oevers VP’ geïnventariseerd en
in het ontwerp en kostenraming meegenomen. De kosten voor vervanging zijn geraamd op
€ 220.500 (excl. BTW, incl. staartkosten).

Optie 1:
Gezien de hoge investering die gemoeid is met volledige vervanging van de brug is een
aanvullende inspectie uitgevoerd naar de technische staat van de stalen onderbouw van de
brug. Uit deze inspectie blijkt dat de levensduur van deze onderbouw circa 20 jaar verlengd
kan worden door renovatie en conservering. Met deze optie hoeft alleen het brugdek en de
leuningen te worden vervangen. De totale kosten van renovatie/conservering en vervanging
van brugdek/leuningen zijn geraamd op € 70.000 (excl. BTW en incl. staartkosten).
Optie 2:
Een alternatief is om de brug geheel te verwijderen, inclusief de toeleidende wandelpaden en
het gebied natuurlijk in te richten. De kosten die gemoeid zijn met het verwijderen van de
brug + infrastructuur en het herinrichten ervan zijn geraamd op € 9.420 (excl. BTW, incl.
staartkosten)
Met een dergelijk besluit worden op korte en lange termijn beheerkosten bespaard, maar het
staat haaks op de ambitie van het bestuur (Verkenning ontwikkelkansen recreatiegebieden
Voorne-Putten, 2021) om het voorzieningenniveau in de Bernisse en m.n. Oud Hoenderhoek
op een hoger niveau te brengen.
Advies
Geadviseerd wordt om de brug te behouden en in te zetten op het zo snel mogelijk
vervangen van alleen het brugdek en – leuningen.
Na besluitvorming zal de engineering en realisatie in het lopende project Steigers en oevers
worden meegenomen. De uitvoering van de werkzaamheden zal naar verwachting in de
eerste helft van 2022 afgerond kunnen worden.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Dagelijks Bestuur, 10 november 2021

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De kosten voor het vervangen van het brugdek en –leuningen zijn geraamd op € 70.000
(excl. BTW). Voorgesteld wordt dan ook een krediet van € 70.000 (excl. BTW) ter
beschikking te stellen t/m 2022 ten laste van de reserve Vervangingsinvesteringen ter
dekking van de kosten van dit voorstel. Deze reserve is gevormd ter dekking van de kosten
van vervangingsinvesteringen > € 50.000 aan objecten in de categorieën bruggen,
aanlegvoorzieningen en gebouwen. De omvang van deze reserve is op dit moment
€ 369.000. Aangezien in de komende jaren meerdere objecten in de genoemde categorieën
het einde van hun levensduur bereiken is de reserve ontoereikend om alle
vervangingsinvesteringen die zich in de nabije toekomst aandienen te kunnen dekken. Indien
geen financiële maatregelen getroffen worden zullen de algemene middelen van het
recreatieschap moeten worden aangesproken om dergelijke vervangingen mogelijk te
kunnen maken. In een separaat voorstel zal u hierover nader worden geïnformeerd.
Er zijn geen effecten te verwachten op de huidige beheerlasten.
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6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.

Hoogachtend,

dhr. R. ‘t Hoen
Bestuurssecretaris
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