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Op 1 0 april 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Groenlinks over 

onderhoud Calatravabruggen. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Kunt u de stand van zaken per 1 januari 2013 ten aanzien van de claims, arbitrage en 

andere juridische procedure verstrekken? 

Antwoord: begin juli 2012 is door de gemeente een verzoekschrift tot schadevergoeding 

inzake de corrosie aan de Calatrava bruggen ingediend bij de Raad van Arbitrage voor de 

Bouw tegen VBCS en DVH, de bouwers van de Calatravabruggen. Op 24 juni a.s. vindt de 

mondelinge behandeling plaats ten overstaan van de Raad van Arbitrage. 

Vraag 2: 

Hoe zijn de risico's per 1 januari 2013 verantwoord? ljaarrekening, MPG of anderszins?) 

Antwoord: de procedure is ingezet om alle door ons gemaakte kosten vergoed te krijgen van 

de aannemers. Het gaat hierbij om de kosten voor het herstel van de corrosie aan alle drie 

bruggen. Mocht de gemeente in het ongelijk worden gesteld, dan bestaat het risico voor de 

gemeente uitsluitend uit de kosten voor juridische bijstand. 
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Vraag 3: 
Kunt u vanaf 2012 een overzicht geven van inmiddels genomen besluiten, aanbesteding, 

onderhoudsplan, voorbereidings-en uitvoeringsactiviteiten met betrekking tot verder 

herstel en onderhoud van de bruggen? 

Antwoord: op grond van een Europese aanbesteding is op 10 juli 2012 een meerjaren 
onderhoudscontract (inclusief conserveringswerkzaamheden) voor een periode van 15 jaar 
gesloten tussen de gemeente en Hegeman Bouw Chemie. De totale contractwaarde 
bedraagt € 2.900.000 exclusief btw. Voor deze contractduur is gekozen om voor langere tijd 
één aanspreekpunt te hebben voor de kwaliteit van het onderhoudswerk. 

Vraag 4: 

Voor het herstel van de coating is eind 2011 een bestemmingsreserve ingesteld t.t. v. de 

VINEX-reserve. GroenLinks gaat er vanuit dat de kosten voor het periodieke onderhoud 

worden gedekt binnen de reguliere onderhoudsbegroting. Is dit juist, zo nee kunt u dit dan 

nader toelichten? 

Antwoord: bij het instellen van de bestemmingsreserve is destijds uitgegaan van een 

(externe) raming voor de coatingwerkzaamheden. De middelen vanuit de Vinex bestonden 
voor € 0,8 mln uit een post voor onderhoud aan de Calatravabruggen. De overige € 2,6 mln 
kwam uit het algemene Vinex-resultaat Bij de uiteindelijke aanbesteding is zowel het herstel 
van de coating alsmede het langjarig onderhoud in de markt gezet. Het resultaat van de 

aanbesteding is nu dat ook het langjarig onderhoud uit deze bestemmingsreserve kan 
worden gefinancierd. Met dit resultaat is het nu niet nodig om extra middelen aan het 

reguliere onderhoudsbudget toe te voegen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haar 

de secretaris, de b 

drs;··CJfJ. Brugman 

ALG-013/11-11-10 


