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Inleiding 
Naar aanleiding van het thema uur heeft onze fractie enkele vragen. 
 
Vraag 1 
Wat zijn de totale kosten tot nu van deze renovatie (dus zonder de het Raadsvoorstel)? 
 
Antwoord 
De totale kosten tot nu toe bedragen  € 729.599,11. In voortgangsverslag 2 van 2018 is € 524.106,58 afgeboekt voor de 
eerdere uitvoering. Vanaf 2018 is er € 205.492,53 uitgegeven aan de voorbereiding van het nieuwe project. Dit is de stand per  
31 december 2019, los van de interne uren in 2020 voor de begeleiding van het besluitvormingstraject. 
 
Vraag 2 
Waarom is er niet eerder onderzocht om de brug op eenzelfde manier te renoveren als nu voorgesteld? 
 
Antwoord 
Recente eisen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed maken dat er nu 
gezocht is naar een alternatieve constructieve versterking waarbij de hoogteverhouding van brug/muur zo veel mogelijk 
worden teruggebracht naar de oorspronkelijke hoogteverhouding. Eerder zijn die eisen niet opgevraagd omdat voor de 
werkzaamheden in 2016 reeds bouwvergunning was verleend en er eerder werd gedacht dat de nieuwe werkzaamheden 
onder die vergunning konden uitgevoerd, dat is niet het geval. 
 
Vraag 3 
Tijdens het thema uur is aangegeven dat deze manier van renoveren mogelijk een groter risico met zich mee brengt. Hoe veel 
groter is dat risico en kan dat ook gekwalificeerd worden in een bedrag. 
 
Antwoord 
Dit is een niet verder gekwalificeerd risico in de voorbereidingsfase. Onderzoek naar de gemetselde fundering moet aantonen 
of deze de nieuwe versterkingsconstructie kan dragen. Uit berekeningen moet blijken dat de nieuwe versterkingsconstructie 
constructief voldoet. Voldoet deze niet dan moeten aanvullende versterkingsmaatregelen worden genomen. Die worden 
vertalen zich in een bedrag. In het aangevraagde krediet voor de boogbrug is circa € 200.000,- opgenomen voor de posten 
nadere detaillering, risicoreservering en onvoorzien. De verwachting is dat binnen de huidige financiële kaders een veilige 
constructieve oplossing gerealiseerd kan worden. 
 
Vraag 4 
Kunnen de kosten voor het onderzoek naar het maaiveld nader gespecificeerd worden? 
 
Antwoord 
Het bedrag van € 150.000,- is gebaseerd op de gemiddelde voorbereidingskosten van een infraproject gerelateerd aan de 
bouwkosten. Voor de maaiveldinrichting is uitgegaan van een wegvak van 3000m2 voor een bedrag van € 200,-/m2 
investeringskosten: € 600.000,-. 25% van dat bedrag, € 150.000,- is begroot voor de voorbereiding van dit onderdeel. Van dit 
bedrag wordt opdracht gegeven aan een ingenieursbureau voor onderzoek en ontwerp en worden de begeleidingskosten van 
het projectteam van gemeente Gooise Meren en een (historisch) landschapsarchitect gedekt. Omdat onzeker is of dit 
onderdeel doorgang vindt is op basis van dit soort kengetallen een voorbereidingskrediet aangevraagd. 
 


