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Renovatie brug Burgemeester Pijl Hogeweglaan Zwijndrecht

Aan de leden van de raad,
Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 156, tweede lid,
onderdeel c van de Gemeentewet en artikel 3, eerste lid, onderdeel d van de Financiële verordening
Zwijndrecht te besluiten:
1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 210.000,- zoals opgenomen in het
investeringsprogramma voor de uitvoering van renovatiewerkzaamheden aan de brug aan de
Burgemeester Pijl Hogeweglaan in Zwijndrecht.
2. Akkoord te gaan met het aanvullend beschikbaar stellen van € 42.000,- als gevolg van algehele
prijsstijgingen in de markt en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 1.330,- vanaf 2023.
3. De extra kapitaalslasten op te nemen in de begroting 2023 en verder.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Renovatie brug Burgemeester Pijl Hogeweglaan Zwijndrecht

Toelichting
Inleiding
De Burgemeester Pijl Hogeweglaan verbindt de wijken Heer Oudelands Ambacht en Nederhoven met
een brug (Develbrug). De brug ligt over het water van de Munnikendevel en bestaat uit twee betonnen
landhoofden met daartussen twee betonnen tussenpijlers. De archieftekeningen van de brug dateren
uit 1970 waardoor wordt aangenomen dat de brug in 1970 is gerealiseerd en een leeftijd heeft van 42
jaar. De beoogde levensduur van de brug is 90 jaar. In de bijlage is de locatie en een afbeelding van
de brug opgenomen.
Uit onderzoeken en inspecties is gebleken dat het noodzakelijk is om renovatiewerkzaamheden uit te
voeren om de beoogde levensduur te behalen. In de begroting is hiervoor op basis van een raming uit
maart 2020 al een investeringskrediet van € 210.000,- opgenomen. Als gevolg van algehele
prijsstijgingen in de markt is het begrote investeringskrediet niet voldoende en is een aanvullend
krediet van € 42.000,- nodig.

Eerdere besluitvorming
N.v.t.

Beoogd effect
Het beoogd effect is dat door het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden de beoogde levensduur van
de brug behaald kan worden.

Argumenten
1.1 Uit onderzoek naar de onderhoudstoestand is gebleken dat het nodig is om
renovatiewerkzaamheden aan de brug uit te voeren.
Voorafgaand aan het voorliggende voorstel zijn inspecties en onderzoeken uitgevoerd. Uit deze
inspecties en onderzoeken is een aantal tekortkomingen geconstateerd die moeten worden opgelost.
Het gaat hierbij onder andere om het vervangen van de waterafdichtende laag tussen het beton en het
brugdek, het verwijderen van slechte/loslatende betonlagen, het uitvoeren van betonherstel, het
aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag op de brug en het afdichten van scheuren.
1.2 Voor investeringen die zijn opgenomen in het investeringsprogramma boven de € 200.000,(bruto) is een raadsbesluit nodig.
Volgens artikel 3 van de Financiële verordening gemeente Zwijndrecht moeten investeringen die zijn
opgenomen in het investeringenprogramma maar hoger zijn dan € 200.000,- (bruto) apart aan de raad
worden voorgelegd. Het benodigde investeringsbedrag voor de renovatie is hoger dan € 200.000,- en
wordt daarom met dit voorstel aan uw raad voorgelegd.
2.1 Door de prijsstijgingen van het afgelopen halfjaar is het investeringskrediet onvoldoende.
De huidige prijzen liggen circa 20% hoger ten opzichte van het moment waarop de raming is gemaakt
voor het bedrag dat in de begroting is opgenomen (€ 210.000,-). Als gevolg daarvan is een aanvullend
investeringskrediet benodigd van € 42.000,-.
3.1 De bevoegdheid tot het wijzigen van de begroting ligt bij de raad.
Alleen de raad kan vanuit haar budgetrecht de begroting wijzigen.

Kanttekeningen
1.1 In de begroting is geen rekening gehouden met huidige prijsstijgingen.
Bij de raming van het benodigde investeringskrediet voor het uitvoeren van de renovatie is geen
rekening gehouden met de huidige prijsstijgingen. In de begroting is rekening gehouden met een
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bedrag van € 210.000,- terwijl de verwachting is dat de kosten met de huidige prijzen € 252.000,zullen bedragen. Daarom wordt bij beslispunt 2 aanvullend uitvoeringskrediet gevraagd (zie ook
argument 2.1).

Extern draagvlak
N.v.t.

Duurzaamheid
Door het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden zorgen we ervoor dat de brug de beoogde
levensduur kan behalen en dat vervanging voor die tijd niet nodig is.

Aanpak/uitvoering/evaluatie
Na besluitvorming worden de werkzaamheden verder voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. De
planning is dat de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2022 uitgevoerd kunnen worden.

Communicatie/publicatie/participatie
Voor het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden is het noodzakelijk om de brug tijdelijk af te
sluiten. Hiervoor wordt een verkeersbesluit genomen dat formeel wordt gepubliceerd. Gebruikers van
de weg worden met borden geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingsroute. In de
planning is rekening gehouden met andere werkzaamheden die in de buurt plaatsvinden zoals de
revitalisatie van de openbare ruimte in de wijk Heer Oudelands Ambacht.

Personeel/organisatie/SCD
Het voorstel heeft geen personele consequenties. De werkzaamheden worden binnen de huidige
formatie en bezetting uitgevoerd.

Financiën
In de begroting is rekening gehouden met een investeringskrediet van € 210.000,-. Aanvullend wordt
een krediet van € 42.000,- gevraagd om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De kapitaallasten
bedragen in totaal € 7.980,- per jaar vanaf 2023 waarvan € 1.330,- voor het aanvullende krediet.
Omschrijving

Kosten

Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT)

€ 28.000,-

Uitvoeringskosten

€ 224.000,-

Totaal

€ 252.000,-

