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Onderwerp Bakenessergracht n.a.v. de motie 'van de wal in de sloot' 

Geachte commissieleden. 

Op 4 juli 2013 heeft uw raad de motie "Van de wal in de sloot?" aangenomen. De 
motie verzoekt het college samen met de bewoners en eigenaren van de 
Bakenessergracht een workshop te houden om de technische aspecten en risico's 
van de verschillende mogelijkheden van kademuurvervanging door te spreken. Dit 
om vertrouwen te krijgen in de uitvoeringsmethode voor herstel van de kademuur. 

Op 10 oktober 2013 heb ik de workshop bijgewoond, samen met de stichting 
Vrienden van de Bakenes, diverse bewoners en eigenaren, raadsleden, exteme 
experts op het gebied van kademuren en betrokkenen van de gemeente. De 
workshop was m.i. zinvol en heeft een ieder inzicht gegeven in de verschillende 
mogelijkheden voor kademuurvervanging en de daarmee gepaarde risico's en 
beheersmaatregelen. 

Op 21 november 2013 heb ik een vervolg gesprek gehad met de Vrienden van de 
Bakenes en twee raadsleden, mevr. Schopman en dhr. De longh. Tijdens dit overleg 
zijn de reacties besproken die de raadsleden van de fracties hebben ontvangen op de 
vraag welke methode zij het beste vonden voor de vervanging van de kademuur, in 
combinatie met de bevindingen van de workshop. 
In dit gesprek heb ik aangegeven dat de kademuurvervanging middels de variant L-
muur, de variant welke de gemeenteraad in het DO eerder had vastgesteld, ook na 
de workshop nog steeds de voorkeur van de gemeente heeft. Met een goede 
monitoring van het werk tijdens de uitvoering en door het nemen van extra locatie 
specifieke maatregelen, zoals het stempelen van de 'bouwkuip' (hulpconstructie), 
is er voldoende vertrouwen dat de uitvoering zonder grote risico's kan plaatsvinden. 
Met instemming van de aanwezigen bij het gesprek van 21 november 2013 pakt de 
gemeente nu de verdere voorbereidingen op voor de kademuurvervanging middels 
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de L-muur methode. Daarbij wil ik de Vrienden van de Bakenes meenemen bij de 
verdere uitwerking, de monitoring en het treffen van locatie specifieke maatregelen. 

Bij de oorspronkelijke kredietaanvraag van het project Bakenessergracht, begin 
2012, was het uitgangspunt het project in één keer op de markt te zetten. In aanloop 
naar de uitvoering is dit uitgangspunt gewijzigd en is het werk geknipt in drie 
deelbestekken met hogere kosten als gevolg. Voor de aanbesteding van het 
onderdeel kademuur wordt nu een nieuwe raming van kosten gemaakt inclusief de 
kosten voor monitoring en de toegevoegde locatie specifieke maatregelen. 
Indien noodzakelijk zal er een aanvullende kredietaanvraag aan de raad worden 
voorgelegd. 

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben en u een DO te kunnen presenteren 
waar u vertrouwen in heeft . 
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Met vriendelijke groet. 

Drs. Lukas J 


