
Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Gemeenteblad

Voordracht voor de raadsvergadering van
woensdag 10 en donderdag 11 juli 2019

R

1

Jaar 2019

Afdeling 1

Nummer 1185

Publicatiedatum 3 juli 2019

Agendapunt 36

Datum besluit B&W 11 juni 2019

Onderwerp

Instemmen met het uitvoeringsprogramma voor de vervanging van diverse bruggen 
en kademuren in 2019 en met het beschikbaar stellen van krediet en budget.

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders,

Besluit:

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd

1. Kennis te nemen van de aanleiding en noodzaak voor de meerjarige 
programmatische aanpak van bruggen en kademuren, met als belangrijkste 
punten: 

 Amsterdam kent een groot en verouderd areaal met circa 850 
verkeersbruggen en ruim 200 km gemetselde kademuren;

 Deze verkeersbruggen en kademuren worden vele malen intensiever 
gebruikt dan waarvoor de constructies oorspronkelijk ontworpen zijn;

 Er is sprake van achterstallig onderhoud van nog onbekende omvang, 
vanwege beperkt inzicht in de technische staat van onze bruggen en 
kademuren;

 Het vernieuwen van bruggen en kademuren is complex en heeft een grote 
impact op de omgeving en het stedelijk netwerk;

 De programmatische werkwijze zorgt voor meer flexibiliteit bij het 
prioriteren van werkzaamheden;

 Het college stelt veiligheid voorop en komt rond de zomer met een 
actieplan waarin de programmatische werkwijze verder is uitgewerkt.

2. Kennis te nemen van de totaal geraamde kosten voor de noodzakelijke 
vervangingsprojecten, die zijn opgevoerd (voorbereiding en/ of uitvoering) in de 
periode 2019 tot en met 2023, optellend tot circa € 450 mln.:

 Geraamde kosten kademuren totaal circa € 185 mln.;
 Geraamde kosten bruggen totaal circa € 265 mln.;
 Veel projecten zitten nog in de voorbereidingsfase en dus zijn de 

projectramingen nog niet uitgehard. Deze bedragen worden naar mate de 
kennis en inzichten toenemen verder uitgehard. De vervolgaanvragen 
voor uitvoering zullen gebeuren op basis van de meest recente ramingen. 
Hierdoor kan het definitieve uitvoeringsprogramma mogelijk afwijken van 
het nu gepresenteerde overzicht.
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 Naast de coalitiemiddelen is er voor een deel van de projecten reeds 
dekking aanwezig. Zie bijlage 2;

 Voor een aantal projecten, zoals Oranje Loper en Bullebaksluis, zullen 
apart voorstellen worden voorgelegd aan de raad.

 Per saldo zullen in deze periode nog extra middelen nodig zijn (huidig 
inzicht circa € 75 mln.) bovenop bestaande middelen en coalitieakkoord 
gelden. Deze middelen zullen bij komende Voorjaarsnota’s worden 
aangevraagd.

3. In te stemmen met het ter beschikking stellen van het voorbereidings- en 
uitvoeringskrediet van € 18 mln. voor de projecten die in 2019 worden voorbereid 
en/ of uitgevoerd ten laste van de beschikbaar gestelde coalitiemiddelen SMF.

4. In te stemmen met het ter beschikking stellen van het voorbereidings- en 
uitvoeringsbudget van € 970.000,- voor de projecten die in 2019 worden 
voorbereid en/ of uitgevoerd ten laste van de reserve BSI (Beheer Stedelijke 
Infrastructuur) onderdeel Voorbereidingscomponent bruggen.

Wettelijke grondslag

Artikel 108 lid 1 Gemeentewet
De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente 
wordt aan het gemeentebestuur overgelaten.

Artikel 147 Gemeentewet 
2 De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad.

Artikel 169 van de Gemeentewet
Lid 1: Het college van burgemeester en wethouders en elk van zijn leden afzonderlijk 
zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur.
Lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak 
nodig heeft.

Artikel 189, eerste lid jo artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 6, 
lid 1 en 2 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam.
Voor alle taken en activiteiten stelt de raad jaarlijks de begroting vast (art. 189 
Gemeentewet) en de raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële 
beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële 
organisatie vast (art. 212 Gemeentewet). Op basis van deze verordening (art. 6 
Financiële verordening) draagt het college er zorg voor, dat alle door de raad 
vastgestelde wijzigingen van de begroting en investeringskredieten juist en volledig in 
de budgetten van de programma's, de programmaonderdelen en de budgetten van de 
investeringskredieten worden verwerkt.

Bestuurlijke achtergrond

Brief 'Voortgang renovaties IJ-tunnel en Piet Heintunnel en stand van zaken overige 
wegtunnels' d.d. 12 april 2018, waarin wordt gerapporteerd over de voortgang en de 
financiële overschrijdingen van de renovaties van de IJ-tunnel en Piet Heintunnel. 
Deze overschrijdingen waren voor het college aanleiding om een aantal acties in 
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gang te zetten. Eén daarvan was het laten uitvoeren van een onderzoek door een 
externe deskundige naar de achterliggende problematiek van de financiële 
overschrijdingen bij wegtunnels en breder, naar de civiele constructies in deze stad 
(kades, bruggen en tunnels). Dit onderzoek is onder leiding van de heer Cloo 
uitgevoerd. De rapportage is op 6 februari aan de raad verzonden.

Rapportage onderhoud kapitaalgoederen d.d. 20 april 2018, waarin wordt 
gerapporteerd over de staat van onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte, 
waaronder bruggen en kades.

Vaststelling gemeentebegroting d.d. 18 oktober 2018, waarin de toegezegde 
structurele extra middelen uit het coalitieakkoord zijn opgenomen.

Brief “Aanpak civiele constructies” 6 februari 2019 waarin het college in gaat op de 
extra inzet die nodig is om recht te doen aan de bevindingen uit het 
onderzoeksrapport Cloo over de aanpak van de civiele constructies. Het rapport 
bevestigt de enorme en urgente opgave die er ligt ten aanzien van de bruggen en 
kades in onze stad. Om de basis op orde te brengen is langjarig commitment nodig, 
over vele collegeperiodes heen. Hiervoor wordt de programmatische werkwijze voor 
een versnelde en grootschalige aanpak van 200 kilometer kademuur en 850 
verkeersbruggen, die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van de stad, verder 
uitgebreid. Deze vervangingsprojecten dragen bij aan de doelen van de 
programmatische aanpak van bruggen en kades. Amsterdam heeft ook behoefte aan 
een andere financiële systematiek om deze opgave uit te kunnen voeren. Daartoe zijn 
een aantal uitgangspunten geformuleerd. Eén van de belangrijkste punten hierin is de 
behoefte om niet meer per project besluitvorming aan te bieden maar meer per 
programma. Vooruitlopend op de nieuwe systematiek wordt in 2019 al conform de 
geschetste uitgangspunten gewerkt om voortgang in de aanpak te krijgen en te 
houden.

Raadsbesluit Oranje Loper d.d. 3 april 2019 Hierin heeft de raad de reikwijdte en 
aanpak van het programma Oranje Loper vastgesteld en hiervoor het 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Programma Oranje Loper pakt twee 
opgaven grootschalig aan: het veiligstellen van het functioneren van negen bruggen 
en het autoluw inrichten van bijna 6 km straat van het Paleis tot aan het 
Mercatorplein.

Onderbouwing besluit

Ad 1. Kennis te nemen van de aanleiding en noodzaak voor de meerjarige 
aanpak van bruggen en kademuren.
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van in totaal zo’n 1600 bruggen 
en 600 kilometer kades en oevers in de stad. Op steeds meer plekken in de stad zien 
we dat de relatief oude bruggen en kademuren lijden onder het gewicht van het zware 
tram-, auto- en vrachtverkeer van tegenwoordig. Sommige bruggen en kademuren 
zijn meer dan honderd jaar geleden gebouwd en aan het einde van hun levensduur. 
Deze oude, deels houten constructies zijn niet bestand tegen de veel zwaardere en 
intensievere belasting van vandaag de dag. 

Van veel bruggen en kademuren weten we niet precies in welke staat ze verkeren en 
welke belasting ze nog aankunnen. Dat levert risico’s op. In de afgelopen jaren zijn bij 
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een aantal bruggen en kademuren acuut maatregelen getroffen om de veiligheid te 
garanderen. Zoals het afsluiten, ontlasten of ondersteunen van de constructies. 
Omdat de verwachting is dat, zonder gerichte maatregelen, de incidenten zullen 
toenemen, is deze stadsbrede programmatische aanpak noodzakelijk en urgent. 
Deze programmatische werkwijze zorgt voor meer flexibiliteit bij het prioriteren van 
werkzaamheden. Eerste prioriteit is het bewaken en veilig houden van de bestaande 
bruggen en kademuren en het voorkomen van incidenten. Daartoe komt het college 
rond de zomer met een actieplan, waarin het principe van veiligheid voorop en de 
programmatische aanpak verder is uitgewerkt. 

Vernieuwen van een kademuur is een ingrijpend werk. Er wordt een stalen kuip 
gemaakt met damwanden (1 damwand in het water en 1 in de rijweg). Daarbinnen 
wordt de bestaande constructie verwijderd (zowel het metselwerk als de houten 
funderingsvloer op houten palen). Daarna wordt de kademuur opnieuw opgebouwd: 
nieuwe palen, een betonconstructie met metselwerk aan de voorkant en een 
afwerking van natuurstenen deksteen. Vervolgens volgt de herinrichting. Voor het 
werk zijn zware machines nodig. Er wordt waar mogelijk een trillingsvrije 
werkmethode gebruikt om de hinder voor de belendingen te beperken. Met de 
vernieuwing van de kademuurconstructies op een veilige, functionele, duurzame en 
uniforme manier, is de levensduur van de asset hierna ten minste 100 jaar.

Vervanging van bruggen is ook een complexe opgave. Naast de technische 
uitdagingen zorgt het werk voor langdurige overlast en hinder op het netwerk. De 
constructies worden vernieuwd op een veilige, functionele, duurzame en uniforme 
manier, waarbij een goede afweging is gemaakt tussen alle externe en interne 
belangen. Net als bij het vervangen van de kademuren, zal bij de vervanging van 
bruggen zo veel mogelijk gewerkt worden met hinder beperkende 
uitvoeringsmethoden. De nieuwe constructie zal na vervanging voldoen aan de eisen 
die passen bij het gewenste gebruik.

Onderdeel van de meerjarige aanpak is het samenvoegen van werkzaamheden in 
grotere projecten. Daardoor kan efficiënter worden gewerkt en worden ook de 
inspanningen en activiteiten gebundeld. Een voorbeeld hiervan is het programma 
Oranje Loper. Tegelijkertijd zullen we ook kleinere kadevervangingsprojecten of 
individuele bruggen uitvoeren, wanneer dat qua planning en organisatie de meest 
optimale werkwijze is. Voor een aantal van deze projecten wordt in deze voordracht 
het krediet aangevraagd. Hiernaast zullen ook voor bepaalde projecten, zoals Oranje 
Loper en Bullebaksluis aparte voorstellen worden voorgelegd aan de raad. Deze 
bundeling van uitvoeringsprojecten sluit aan bij de integrale werkwijze.

Ad 2. Kennis te nemen van de totaal geraamde kosten voor de noodzakelijke 
vervangingsprojecten (voorbereiding en/ of uitvoering) in de periode 2019 tot en 
met 2023, optellend tot circa € 450 mln.
Uitgangspunt in de reactie van het college op het onderzoek Cloo was de noodzaak 
voor een andere financiële systematiek die meer gericht is op de totale opgave en 
minder op de individuele projecten. Een verandering in de kredietverstrekking (van 
projectkredieten naar programmakredieten) zal onderdeel zijn van de nieuwe 
financiële systematiek die rond de zomer aan de raad wordt voorgelegd. Voorliggend 
kredietbesluit is zo’n programmakrediet. Veel van de projecten in het overzicht zitten 
nog in de voorbereidingsfase waardoor de projectramingen nog niet uitgehard zijn. 
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Deze bedragen worden naar mate de kennis en inzichten toenemen verder uitgehard. 
De vervolgaanvragen voor uitvoering zullen gebeuren op basis van de meest recente 
ramingen. Hierdoor kan het definitieve uitvoeringsprogramma mogelijk afwijken van 
het nu gepresenteerde overzicht.

In bijlage 1 wordt een doorkijk van geraamde kosten gegeven van de 
geprogrammeerde projecten (voorbereiding en uitvoering) tot en met 2023, inclusief 
projecten waarvan de voorbereiding na 2019 gepland staat.
In bijlage 2 is een uitsnede gemaakt van de jaarschijf 2019 waarin ook kort de project 
specifieke informatie is toegevoegd.

In grote lijnen kan het projectenoverzicht als volgt worden samengevat:
 Uitvoering van totaal 804 m kademuur (deels gerealiseerd na 2019);
 Voorbereiding van totaal 3849 m kademuur;
 Voorbereiding en uitvoering van totaal 27 bruggen.
 Geraamde kosten kademuren  totaal circa € 185 mln.;
 Geraamde kosten bruggen totaal circa € 265 mln.;
 Naast de coalitiemiddelen is er voor een deel van de projecten reeds dekking 

aanwezig. Zie bijlage 2. 
 Per saldo zullen in deze periode extra middelen nodig zijn, bovenop 

bestaande middelen en coalitieakkoord gelden. Op dit moment zijn de huidige 
inzichten dat dit uitkomt op ca. €75 mln. Vaststelling van deze budgetten vindt 
pas plaats bij de desbetreffende begrotingen. 

 Deze bedragen worden naar mate de kennis en inzichten toenemen verder 
uitgehard. De aanvraag zal gebeuren op basis van de meest recente inzichten 
in de benodigde middelen.

Ad 3. In te stemmen met het ter beschikking stellen van het voorbereidings- en 
uitvoeringskrediet van € 18 mln. voor de projecten die in 2019 worden 
voorbereid en/ of uitgevoerd ten laste van de beschikbaar gestelde 
coalitiemiddelen SMF.
Van de geraamde kosten voor de vervangingsprojecten, die zijn opgevoerd 
(voorbereiding en/ of uitvoering) in 2019, wordt middels deze voordracht voor €18 mln 
aan krediet-/ budgetaanvraag aan het bestuur voorgelegd:

 Uitvoering vervanging diverse kademuren € 8 mln. waarvan nog voor €2 mln. 
een krediet-/ aanvraag wordt voorgelegd aan het bestuur.

 Voorbereiding vervanging diverse kademuren € 11 mln. waarvan nog voor €7 
mln. een krediet-/aanvraag wordt voorgelegd aan het bestuur.

 Voorbereiding vervanging bruggen totaal € 22 mln. waarvan nog voor € 9 mln. 
een krediet-/aanvraag wordt voorgelegd aan het bestuur.

Zie voor nadere toelichting bijlage 2

Ad 4. In te stemmen met het ter beschikking stellen van het voorbereidings- en 
uitvoeringsbudget van € 970.000,- voor de projecten die in 2019 worden 
voorbereid en/ of uitgevoerd ten laste van de reserve BSI (Beheer Stedelijke 
Infrastructuur) onderdeel Voorbereidingscomponent bruggen.
De betreffende projecten zijn:

 Vervangen kademuren bij de Kostverlorenvaart (Molen de Otter), Amstel 214 
t/m 230, Prinsengracht 432-440, Jacob Catskade en Marnixkade

 Vernieuwen brug 160 Bullebaksluis, brug 237 Walter Süskind, bruggen 
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Vijzelstraat (brug 30, brug 41, brug 70) en brug 279 Kikkerbilsluis
Zie bijlage 2

Financiële paragraaf

Grondexploitatie: Nee  Totale omvang krediet: €

Financiële dekking:

Investering: Ja Totale omvang krediet: €18 mln
Afschrijvingstermijn: Gemiddeld 50 jaar
Gebruikt rentepercentage: %1,3
Looptijd krediet: 4 jaar

Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja

Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW)

€18 mln

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Nee

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 

worden deze beheerst?

- Schade aan omliggende belendingen wordt beperkt door het gebruik maken van zoveel mogelijk 

trillingsarme bouwmethodieken.

- Vanwege de impact, omvang en complexiteit van de vervangingsopgave, worden omgevingspartijen 

intensief betrokken bij de werkzaamheden.

- Ondanks de grootschallige programmatische aanpak, blijft het risico op incidenten of calamiteiten 

aanwezig. De programmaorganisatie richt een calamiteitenorganisatie in die snel en adequaat 

maatregelen kan treffen bij (dreigende) bezwijking van een constructie. 

- De ambitie tot opschaling van de vervangingsopgave kan door de huidige hoogconjunctuur en krapte 

in de markt bemoeilijkt worden. Het programma bereidt op strategisch niveau een inkoopplan voor en 

zoekt vroegtijdig de samenwerking met de markt, kennisinstellingen en collega overheden.

Financiële gevolgen

Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer

Kapitaallasten 207.663 207.663 207.663 207.663
Overige exploitatielasten

Baten

Saldo ten laste van de 

algemene middelen

Waarvan nog niet gedekt

Toelichting

De dekking voor de uitvoeringsprojecten bestaat uit een rendabel krediet en de 
reserve Beheer Stedelijke Infrastructuur (BSI) van € 970.000,- in 2019.

De kapitaallasten van het rendabel krediet (ten laste van de coalitieakkoord gelden, 
Stedelijk Mobiliteitsfonds) zijn gebaseerd op die projecten die in 2019 afgerond 
worden. Deze projecten zijn geraamd conform de SSK systematiek. Conform 
richtlijnen BBV wordt dan pas afgeschreven en worden kapitaallasten opgenomen in 
de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond. Het gaat voor 
2019 om de volgende walmuur projecten:

 Kruispunt Herengracht en Amstel ad € 534.377
 Rechtboomsloot oneven zijde ts Oudeschans en Brug 296 ad € 1.613.153
 Oudezijds Achterburgwal oneven zijnde ts Oude Hoogstraat en Molensteeg 

ad € 4.045.302
 Singel oneven zijde ts Lijnbaansgracht en Stromarkt ad € 100.000

De overige kosten betreffen de voorbereiding van diverse projecten waaronder de 
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Entrepotdok, Geldersekade en de Entree. Zie verder bijlage 2.

De investeringen die gedekt worden uit de BSI, worden, conform richtlijnen, direct ten 
laste gebracht van de exploitatie. Het gaat hier om al geplande en gedekte 
investeringen onder de € 5 mln. Het betreft de volgende projecten:

 Vervangen kademuren bij de Kostverlorenvaart (Molen de Otter), Amstel 214 
t/m 230, Prinsengracht 432-440, Jacob Catskade en Marnixkade

Vernieuwen brug 160 Bullebaksluis, brug 237 Walter Süskind, bruggen Vijzelstraat 
(brug 30, brug 41, brug 70) en brug 279 Kikkerbilsluis

Geheimhouding

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd 2.0 Bijlage 1 Financieel overzicht Vervangingsprogramma’s bruggen en kademuren 
2019-2023, dd. 25 april 2019.
3.0 Bijlage 2 Financieel overzicht Vervangingsprogramma’s bruggen en kademuren 
jaarschijf 2019, dd. 25 april 2019.

Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Verkeer en openbare ruimte, Jan Dijstelbloem, j.dijstelbloem@amsterdam.nl, 06 2069 
7941
Ingenieursbureau, Tessa Hilgers, t.hilgers@amsterdam.nl, 06 11377749

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris
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