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Geachte commissieleden, 

In de vergadering van de commissie beheer van 22 mei j l . is kademuurvervanging 
van de Bakenessergracht besproken. Het college heeft in de vergadering de 
toezegging gedaan te wachten met de aanbesteding van de kademuur tot de 
uitspraak van de Raad van State inzake het hoger beroep op de 
omgevingsvergunning. In deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de 
uitspraak en over de historie van het proces. 

Een deel van de kademuur op de Bakenessergracht, ca 100 meter, is slecht en aan 
vervanging toe. Over deze vervanging is de gemeente al geruime tijd in gesprek met 
de belangenvereniging de Vrienden van de Bakenes. Het college en de Vrienden 
hebben een verschil van inzicht inzake de beste methode voor het vervangen van de 
kademuur. 

Het college wil de kademuur duurzaam vervangen conform gemeentelijk beleid. 
Gemeentelijk beleid stelt dat een nieuwe kademuur een realistische levensduur van 
100 jaar moet hebben. De door het college gekozen methode, de L-muur, voldoet 
aan deze eis, is een beproefde methode en is uitvoerbaar op de gracht. Voor deze 
methode is een omgevingsvergunning aangevraagd en afgegeven. 

De Vrienden hebben bezwaar gemaakt op de vergunning. Dit bezwaar is behandeld 
door de rechter en het college is hier in het gelijk gesteld. De Vrienden hebben op 
deze uitspraak hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. De behandeling van 
dit beroep heeft reeds plaats gevonden. De uitspraak is verdaagd met 6 weken en 
wordt nu verwacht begin augustus 2014. De Raad van State doet uitspraak over de 
omgevingsvergunning voor de L-muur en betreft de vraag of de gemeente de 
procedure goed heeft gevolgd. De Raad van State doet geen uitspraak over de 
variant(en) van de Vrienden, deze zijn bij het hoger beroep niet besproken. 
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De Vrienden willen een andere variant voor kademuurvervanging. Hoofdredenen 
hiervoor zijn behoud van de bomen en veiligheid voor de monumentale panden. De 
Vrienden hebben op kosten van de gemeente een ingenieursbureau een bureaustudie 
laten maken over mogelijke varianten. Deze varianten zijn met de gemeente 
besproken en door ingenieursbureaus onderzocht. Ook zijn de varianten in een 
workshop met de wethouder Mulder, raadsleden, de Vrienden, ambtenaren en 
specialisten besproken. Terugkerende conclusie is dat de varianten van de Vrienden 
theoretisch mogelijk zijn maar niet minder risicovol dan de L-muur, geen zekerheid 
bieden voor het behoud van de bomen en zijn gebaseerd op grove kostenramingen 
met veel onzekerheden. Om te kunnen bepalen of de variant van de Vrienden 
praktisch uitvoerbaar is, moet nader onderzoek worden gedaan, kosten 
€ 18.000,-. Dit heeft het college eerder aan uw raad gemeld in de brief van 12 
februari 2014 (kenmerk 2014/57807). Uw raad heeft in navolging op deze brief het 
advies van het college niet overgenomen en middels een motie gevraagd om een 
finaal onderzoek, een bureaustudie, van maximaal € 5.000,-. Het college heeft deze 
motie uitgevoerd en uw raad op de hoogte gesteld van de resultaten middels brief 
van 15 april 2014 (kenmerk 2014/143305). In deze brief heeft het college laten 
weten dat de resultaten van dit finale onderzoek geen nieuwe inzichten bieden om 
af te zien van de variant waarmee uw raad in 2011 instemde. 

Het is altijd de intentie geweest om in gezamenlijkheid met de Vrienden de 
volgende stap in het proces te zetten. Uitvoering van het herstel op basis van een 
samen overeengekomen uitvoeringsplan en schadeprotocol, teneinde de risico's aan 
de voorkant goed af te dekken. Echter het verschil van inzicht in de varianten heeft 
tot op heden niet geleid tot het kunnen nemen van deze vervolgstap. Het college is 
voornemens om in gesprek met de Vrienden, op basis van de uitgevoerde 
onderzoeken, een factsheet op te stellen met voors en tegens van beide varianten. 
Dit factsheet wordt ter informatie aan uw raad gezonden. 

Met vriendelijke groet. 

drs. Cora-Yfke Sikkema 


