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Collegevoorstel
Inleiding
In augustus 2012 is er door de adviesgroep Nebest in opdracht van de gemeente Heusden onderzoek
gedaan naar de constructieve (gebruiks-) veiligheid in relatie tot de staat van onderhoud van civiele
kunstwerken in de vesting Heusden.
Feitelijke informatie
Uit het onderzoek is gebleken dat er een risico is voor de constructieve (gebruiks-) veiligheid van de civiele
kunstwerken “de Bromsluis” en de gemetselde gewelfbrug over de Demer bij de Wittebroodstraat. Om de
veiligheid van de kunstwerken te kunnen garanderen moet er onderhoud worden uitgevoerd. Te weten:
De Bromsluis in Heusden:
de frontmuren van het kunstwerk constructief te stabiliseren;
het (plaatselijk) herstellen van het metselwerk boven de waterlijn;
het opnieuw voegen van het kunstwerk boven de waterlijn;
voor het behoud van het kunstwerk (tunnelgewelf) de boom op het bouwwerk te kappen.
De totale kosten voor herstel van de bromsluis worden geraamd op € 157.000,De brug over de Demer aan de Wittebroodstraat in Heusden:
het plaatsen van bord met aslastbeperking van 2,5 ton + omleidingsroute instellen;
het herstellen van de welfconstructie, frontmuren en de leuningen op de
natuursteen dekzerken;
De totale kosten voor herstel van de brug worden geraamd op € 99.000,-.
Afweging
Voor het uitvoeren van het onderhoud aan de civiele kunstwerken de gevraagde bedragen beschikbaar te
stellen.
Inzet van Middelen
Dekking
Bromsluis:
De herstelkosten van € 157.000,- kunnen ten laste worden gebracht van de in de begroting opgenomen
stelpost van € 225.000,- voor extra budget vesting Heusden uit de algemene reserve, die o.a. bestemd is
voor de renovatie van de Bromsluis.

Brug over de Demer aan de Wittebroodstraat in Heusden:
Omdat het restant van de stelpost extra budget vesting Heusden ad € 68.000,- bestemd is voor het
onderhoud aan de kademuren van de stadshaven en de nieuwe stelpost in dit verband in 2013 van €
250.000,- eveneens aan dat werk zal moeten worden besteed, dient dekking van de herstelkosten van de
brug over de Demer ad € 99.000,- op een andere wijze plaats te vinden.
Dekking daarvan is mogelijk door aanwending van de reserve bijzondere projecten vesting Heusden,
waarvan het saldo € 225.983,- bedraagt en thans geen specifieke bestemming meer heeft. Het beschikken
over deze reserve is een bevoegdheid van de raad. Het college mag echter tot maximaal € 100.000,uitgaven doen ten laste van de reserve, maar dient dit dan wel te melden aan de raad. Dit zal gebeuren via
e
de 1 Berap 2013.
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Subsidie mogelijkheden
Het civiele kunstwerk “de Bromsluis” staat genoteerd als een rijksmonument. Hierdoor kan er bij het
nationaal restauratiefonds voor het onderhouden van het kunstwerk een aanvraag worden gedaan voor een
Brim – subsidie (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten). Deze subsidie moet meer gezien
worden als een tegemoetkoming in de onderhoudskosten. De verzekerde waarde vormt de basis voor de
mogelijke subsidie aanvraag. Er wordt nagegaan of het gezien de hoogte van een mogelijke subsidie,
lonend is een subsidie aanvraag in te dienen.
Risico's
Wanneer deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden, ontstaan er op termijn risico’s op het gebied van
constructieve veiligheid en gebruiksveiligheid van de kunstwerken. Wanneer er zich iets voordoet, kan de
gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.
Procedure
Vervolgstappen
uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden in periode 2013.
Afstemming Inkoop
Voor het aanbesteden van de werkzaamheden wordt de reguliere inkoopprocedure van de gemeente
Heusden gevolgd.
Afstemming Communicatie
Communicatie wordt verzorgd via de website, informatiepagina. De bewoners rondom de kunstwerken
worden met een brief op de hoogte gesteld van de voorgenomen werkzaamheden.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 11 december 2012
besloten:
1. Voor het onderhoud aan “de Bromsluis”een krediet van € 157.000,- beschikbaar te stellen en ten
laste te brengen van de stelpost extra budget vesting Heusden;
2. Voor de herstelkosten van de brug over de Demer een krediet van € 99.000,- beschikbaar te stellen,
ten laste te brengen van de reserve bijzondere projecten vesting Heusden en hiervan melding te
e
doen in de 1 Berap 2013.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

3

“de Bromsluis”
Brug over de Demer naar de
Wittebroodstraat

