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DATUM  2 november 2020   

AGENDAPUNT  2.03.02 en 3.06.02. 

ONDERWERP  Meerjarenonderhoudsplan Beschoeiingen 2021-2024 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Openbare ruimte 

ZAAKNUMMER  ZK20001778 

AANLEIDING  Gemeenten hebben zorgplicht voor het waarborgen van de veiligheid in de openbare 

ruimte. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de onderhoudstoestand van de 

walkanten en de walkantafwerkingen ofwel beschoeiingen. Voor het inzicht in de 

onderhoudstoestand van de beschoeiingen hebben we de afgelopen periode benut om al 

onze gegevens de bundelen en aan te vullen. In 2021 worden de bevindingen uit de 

inventarisatie voor het eerst vertaald naar een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In dit 

MJOP is de voorgestelde aanpak opgenomen alsmede de kosten. Met vaststelling van het 

MJOP geeft u ons kaders mee voor de aanpak en de daarmee gepaard gaande kosten voor 

vervangingen. 

 

KADER  Zorgplicht voor de buitenruimte, waaronder beschoeiingen. 

WIJ STELLEN VOOR  1. Het MJOP beschoeiingen 2021-2024 vast te stellen; 

2. Investeringen voor nieuwe beschoeiingen te activeren en af te schrijven over een 

periode van 30 jaar en hiervoor de kredieten voor de vervangingsinvesteringen 2021 ad 

€ 63.952 vrij te geven; 

3. Het financiële voordeel door het vaststellen van het MJOP over 2021 ad € 48.000 toe te 

voegen aan de begrotingsruimte;  

4. De begroting overeenkomstig te wijzigen. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Voldoen aan onze zorgplicht voor beheer en onderhoud van de beschoeiingen. 

ONDERBOUWING  Algemeen 

 

Voor het opstellen van het MJOP beschoeiingen zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

- Hout wordt vervangen voor hout in gebieden waar sprake is van een park- of bos-

achtig karakter. Hierbij wordt de natuurlijke waarde van dit gebied behouden; 
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- Hout wordt vervangen voor kunststof in gebieden zoals bijvoorbeeld 

nieuwbouwplannen. Hier weegt de langere levensduur en het onderhoudsarme 

karakter van kunststof zwaarder. 

- Hout wordt vervangen voor kunststof in vaarsloten waar de golfslag van boten 

zorgt voor uitspoeling van grond. Kunststof is hier beter tegen bestand; 

- Het MJOP heeft een looptijd van maximaal 4 jaar en wordt elke 4 jaar 

geactualiseerd. 

 

Beslispunt 1: 

Het MJOP beschoeiingen 2021-2024 vast te stellen. 

 

Vanuit onze zorgplicht voor de buitenruimte, waar beschoeiingen deel van uitmaken, is er 

behoefte ontstaan aan een goed onderbouwd MJOP. 

 

Tot en met 2020 werd het onderhoud aan de hand van onze bevindingen, zonder 

onderliggend MJOP ten uitvoer gebracht. Door het opstellen van het MJOP civiele 

kunstwerken (mei 2020), wat raakvlakken heeft met beschoeiingen, is er behoefte ontstaan 

aan meer structuur. Door het in I-Asset onderbrengen van zowel dit MJOP beschoeiingen 

als het MJOP civiele kunstwerken is de mogelijkheid ontstaan te sturen op planningen voor 

beide disciplines. 

Daarnaast voldoen we met het hanteren van dit MJOP beschoeiingen met de voorgestelde 

financiële consequenties boekhoudkundig ook aan het Besluit Begroting en 

Verantwoording. 

 

Met het vaststellen van het MJOP beschoeiingen stelt u de daarin genoemde investeringen 

beschikbaar. 

 

Beslispunt 2: 

Investeringen voor nieuwe beschoeiingen te activeren en af te schrijven over een periode 

van 30 jaar  en hiervoor de kredieten voor de vervangingsinvesteringen vrij te geven. 

 

Met het vaststellen van het MJOP geeft u onderstaande kredieten voor de 

vervangingsinvesteringen vrij:  

 

 
 

Vanuit de BBV zijn we verplicht om maatschappelijke investeringen (waaronder 

beschoeiingen) te activeren en af te schrijven. Uitgangspunt voor de afschrijftermijn is 30 

jaar. 

 

 

 

Vervangingsinvesteringen MJOP 2021-2024 2021 2022 2023 2024

Vervangen beschoeiingen kunststof 6.500€         31.250€      33.375€      13.700€      

Vervangen beschoeiingen hout 57.452€      37.620€      34.680€      51.543€      

Totaal 63.952€      68.870€      68.055€      65.243€      
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Datum college: 01-09-2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

 

 

Beslispunt 3: 

Het vaststellen van het MJOP geeft een voordeel voor de begrotingsruimte. Dit is in 

onderstaand schema weergegeven: 

 
   

De kapitaallasten lopen in bovenstaand schema op omdat 2021 het eerste jaar is dat deze 

vervangingsinvesteringen worden geactiveerd.  

 

FINANCIËN  Het vaststellen van het MJOP geeft een voordeel voor de begrotingsruimte variërend van 

afgerond € 48.000 in 2021 naar € 41.000 in 2024.  

 

 

DUURZAAMHEID  Door het waar mogelijk kiezen van onderhoudsarme beschoeiingen van kunststof kiezen 

we voor duurzaamheid. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 NVT 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 NVT 

COMMUNICATIE  NVT 

VERVOLG  NVT 

BIJLAGEN  1. Meerjarenonderhoudsplan 

2. Meerjarenonderhoudsplan (beknopt) 

 

Berekening vrijval budget: 2021 2022 2023 2024

Huidig exploitatiebudget beschoeiingen 50.000€      50.000€      50.000€      50.000€      

Kapitaallasten na vaststelling MJOP (afschrijvingstermijn 30 jaar) 2.132€         4.427€         6.696€         8.871€         

Vrijval ten gunste van de begrotingsruimte 47.868€      45.573€      43.304€      41.129€      


