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Onderwerp Bakenessergracht 

Geachte commissieleden, 

Op 3 februari j l . ontving ik van de Vrienden van de Bakenes een petitie met het 
verzoek een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de door de Stichting uitgewerkte 
variant voor kademuurrenovatie met behoud van de lindebomen. 

Ik heb dit in ontvangst genomen, maar na nogmaals alles overziend te hebben, wil 
ik vasthouden aan mijn eerdere besluit, ook vermeld in mijn brief aan uw raad van 
28 november 2013. De voorkeur van de gemeente blijft doorgaan met de L-muur 
variant, welke door uw raad begin 2012 is goedgekeurd. Dit is een beproefde, 
zekere methode en het is een duurzame variant met alle zorg voor de veiligheid en 
in de jaren gezien goedkoper. 

Ik heb de motie "Van de wal in de sloot" uitgevoerd, om vervolgens een gedegen 
besluit te kunnen nemen en de betreffende variant verder uit te werken. De 
workshop gaf mij geen aanleiding tot ander inzicht. In vervolg hierop en in 
navolging van het overleg van 21 november 2013 met de Vrienden en raadsleden 
heb ik wèl toegezegd de aanbevelingen omtrent de veiligheid uit de workshop, het 
stempelen van de bouwkuip en extra monitoring meer aandacht te geven en mee te 
nemen in de uitvoering. Ook heb ik aangegeven tegemoet te komen aan de wensen 
van de Vrienden inzake het behoud van het groene beeld van de gracht. De 
gemeente zal een grotere diameter bomen planten en de huidige bomen pas kappen 
vlak voor de uitvoering van de kademuur. 

Graag wil ik nu de kademuur van de Bakenessergracht met enige vaart herstellen 
om zo in te kunnen staan voor de veiligheid van de slechter wordende staat hiervan. 
Inmiddels zijn de verdere voorbereidingen en het aanbesteding gereed maken van 
het bestek voor de kademuurvervanging gestart. 
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Tevens wil ik u meegeven dat nader onderzoek naar de ABT variant onlosmakelijk 
leidt tot een mogelijke vervolgactie n.a.v. de resultaten van het gevraagde 
onderzoek. Het eerste onderzoek wat ik moet uitvoeren is om er achter te komen of 
de ABT variant uitvoerbaar is en dit kost ca. € 18.000,-. Als dit nader onderzoek 
uitwijst dat de methode uitvoerbaar is en er wordt besloten deze variant op de 
gracht te gaan maken, dan moet de variant gereed worden gemaakt voor 
aanbesteding en uitvoering. De kosten hiervoor zijn ca. € 66.000,—. Het totaal aan 
kosten voor dit proces komt neer op ca. € 84.000,—. Hiermee liggen de extra kosten 
voor het uitwerken van de ABT variant t.o.v. verder gaan met de L-muur op ca. 
€ 67.000,-. 
Daarbij hebben we al extra kosten gemaakt voor het proces met de Vrienden. 
Eerdere onderzoeken naar de varianten, het splitsen van het oorspronkelijk bestek, 
diverse tijdelijke maatregelen, juridische kosten en de workshop hebben al ca. 
€ 67.000,- gekost. 

Kortom, het college heeft zich tot het uiterste ingespannen om de 
kademuurvervanging van alle kanten te bekijken en om in gesprek te blijven met de 
Vrienden van de Bakenes en uw raad. Nu een nieuwe haalbaarheidsstudie gaat het 
proces nog meer vertragen en de extra kosten zullen aanzienlijk oplopen. Ook zal 
de kademuur verder verslechteren en het initiële financiële voordeel van de ABT 
variant zal voor een groot deel teniet worden gedaan. Mochten we kiezen voor de 
andere variant, dan wordt er ook afgeweken van de door de raad vastgestelde kaders 
van het strategisch beheerplan. Tenslotte is ook bij de ABT variant de 
overlevingskans van de bomen niet gegarandeerd. 

Ik hoop dat ik u voldoende heb kunnen uitleggen waarom ik nu graag door ga met 
de vastgestelde L-muur variant. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Lukas J. Mulder 
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Bijlage: Bestuurlijk proces inzake nadere besluitvorming 

Met nota 2011/407719 is er budget verstrekt voor de rioolverruiming en groot 
onderhoud van de Bakenessergracht. Voor dit werk is een budget van € 2.275.000,-
beschikbaar gesteld. De uitgangspunten van het werk bij het aanvragen van het 
budget, één bestek en één uitvoering, zijn gedurende het proces gewijzigd. Het 
oorspronkelijke bestek is in drieën opgeknipt en het werk is in delen aanbesteed en 
in uitvoering genomen. Het knippen van het werk en extra procedures omtrent 
onderdelen van het werk hebben geleid tot extra kosten. Inmiddels zijn de 
onderdelen rioolonderhoud en nuts- en straatwerk in uitvoering. Deze onderdelen 
kunnen binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd. Het onderdeel 
kademuurvervanging moet nog worden aanbesteed. Op dit moment is het onzeker 
of de besteksvariant, de L-muur, binnen het bestaande krediet kan worden 
uitgevoerd. Het aanpassen van het bestek voor de kademuur staat gepland in 
februari / maart 2014. Begin maart kan er op basis van een eerste versie van het 
aangepaste bestek een nieuwe raming van het werk worden gemaakt. Deze raming 
zal uitwijzen of het werk aan de kademuur binnen het bestaande budget kan worden 
uitgevoerd. Indien extra budget voor de uitvoering nodig blijkt, dan zal er extra 
krediet aan het college van B&W en de raad worden gevraagd. 
De planning dan als volgt: 

maart 2014 : Raming van de kosten kademuur, L-muur; 
maart/april 2014 : Besluit voor extra krediet in B&W; 
april 2014 : Besluit voor extra krediet in CIE beheer; 
april/mei 2014 : Besluit voor extra krediet in de raad; 
april/mei : Afstemmen met bewoners; 
mei/juni : Aanbestedingsprocedure; 
juli/augustus : Voorbereiding aannemer, kennismaken met bewoners; 
september : Start werk, uitvoering duurt ca. 3 maanden. 


