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1. Het college stelt de raad voor om het krediet voor de restauratie van de Melkbrug ter
beschikking te stellen.

2. De kosten van het besluit bedragen€ 3.250.000,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost
62.10 Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raad door middel van
bijgevoegd raadsbesluit.

3. De inwoners van Haarlem, het bedrijfsleven en de partners van de stad ontvangen daags na
besluitvorming informatie over dit besluit aan de hand van een persbericht

4. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie
Beheer hierover een advies heeft uitgebracht
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Onderwerp
Restauratie Melkbrug
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2009

DOEL: Besluiten
In het Investeringsplan is reeds een budget opgenomen voor restauratie van de Melkbrug. De Raad
wordt nu gevraagd dit krediet ter beschikking te stellen. Het beschikbaar stellen van een krediet is de
bevoegdheid van de raad.



Onderwerp: Restauratie Melkbrug

Inleiding
Op 25 april 2006 (SB/BOR 2006/2542) heeft het college van B&W het besluit
genomen om de Melkbrug over het Spaarne te renoveren. Deze rijksmonumentale
draaibrug uit 1886 ligt in het verlengde van de Korte Veerstraat en verbindt de
oost/west as van de binnenstad met de Burgwal. Sinds een aantal jaren is de brug
alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De brug verkeert in zeer slechte
staat en is de afgelopen jaren diverse malen buiten gebruik geweest (gedurende de
jaren 2005, 2006 en 2007 in totaal elf weken). In deze periode is aan noodherstel
€ 175.000,- uitgegeven.

Naar aanleiding van het bovengenoemde besluit heeft het Ingenieursbureau van
Amsterdam (IBA) na afstemming met de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) een restauratieplan inclusief
kostenramingen voor de Melkbrug opgesteld (zie bijlage A). Uit ddit plan komt
naar voren dat de vaste constructie onderdelen van de Melkbrug, zoals de
landhoofden goed te restaureren zijn. Het beweegbare deel van de brug (val en
mechanische uitrusting) is alleen visueel geïnspecteerd. Dit betekent dat de staat
van dit onderdeel van de brug bij benadering bekend is. Pas na demontage kan de
werkelijke staat hiervan nauwkeurig worden vastgesteld. Op basis van de
uitgevoerde inspecties en onderzoeken wordt geconcludeerd dat het beweegbare
deel van de Melkbrug kan worden gerestaureerd binnen de kaders die zijn gesteld
met betrekking tot de monumentale status van de brug. Door restauratie wordt de
Melkbrug zodanig opgeknapt dat de brug nog minimaal vijftig jaar meegaat. Na
deze vijftig jaar dient opnieuw te worden beoordeeld of de brug kan blijven
functioneren.

Voorstel aan de raad
1. Het college stelt de raad voor om het krediet voor de restauratie van de Melkbrug ter

beschikking te stellen.
2. De kosten van het besluit bedragen€ 3.250.000,-. Het besluit wordt gedekt uit

investeringspost 62.10.

Beoogd resultaat
Een gerenoveerde Melkbrug met een restlevensduur van vijftig jaar.

Argumenten
De renovatie van de Melkbrug valt onder programma 9 in het Investeringsplan
2008-2013 (Kwaliteit fysieke leefomgeving). In 2007 heeft het project vertraging
opgelopen. In de Programmabegroting 2009-2013 staat dat in 2009 een afrondende
nota ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd. Gezien het nadere
onderzoek is dit nu aan de orde.

Voor het restaureren van de Melkbrug zijn de volgende argumenten aan te voeren:
1. De rijksmonumentale status van de Melkbrug blijft behouden;
2. Bezwaarprocedures van belanghebbenden en negatieve publiciteit met

betrekking tot het (gedeeltelijk) afbreken van een monument worden
voorkomen

3. Restauratie past binnen het beleid van de gemeente Haarlem en sluit goed
aan bij het jaar 2009 als het ‘jaar van het monument’ in Haarlem;
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4. De restauratiewerkzaamheden kunnen naar verwachting binnen een jaar
worden afgerond;

5. De restauratie kan naar verwachting binnen het beschikbare budget worden
gerealiseerd.

Ad. 1-3 Monumentale status
De RACM heeft duidelijk aangegeven dat de Melkbrug haar status als
rijksmonument zal verliezen wanneer op basis van de tot nu toe uitgevoerde
inspecties gekozen wordt voor een replica van het beweegbare deel van de brug. Bij
een keuze voor restauratie van de Melkbrug wordt in lijn met het Haarlemse
monumentenbeleid gehandeld en blijft de monumentale status gewaarborgd.
Bezwaarprocedures die tot twee jaar vertraging van het project kunnen leiden
worden hierdoor eveneens vermeden.

Ad 4:Restauratieduur
Restauratie van de vaste constructie onderdelen van de brug duurt ongeveer 6
maanden. Voor de totale duur van de restauratie van de Melkbrug is de te volgen
aanpak voor het beweegbare deel van de brug echter bepalend. Wanneer na
demontage en inspectie gelijk gestart kan worden met de restauratiewerkzaamheden
aan het beweegbare deel van de brug zal de Melkbrug naar verwachting maximaal
een jaar buiten gebruik zijn.

Bijlagen
Restauratieplan Melkbrug (rapport ‘Restauratie Melkbrug’, IBA, 2007).

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Het krediet voor de restauratie van de Melkbrug ter beschikking te stellen.
2. De kosten van het besluit bedragen€ 3.250.000,-. Het besluit wordt gedekt

uit investeringspost 62.10.

Gedaan in de vergadering van … … …… (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter








































































