ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 21924-2022
Medewerker
Team
Datum
Portefeuillehouder

:
:
:
:

Tom van Leeuwe
Beheer Openbare Ruimte
2 mei 2022
wethouder M. Blind

BIJLAGEN:
projectplan Wortelopdruk (22442-2022)
projectuitwerking wortelopdruk verhardingen (22442-2022)
rapportage metingen onder ambitie (22442-2022)
adviesnota aangepaste MJIP 2022 (20197-2022)
AFSTEMMING MET →
team Bedrijfsvoering
financieel
team Communicatie en Ondersteuning
Geen actieve communicatie
Actief openbaar
Niet actief openbaar
Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP
Krediet beschikbaar stellen voor MJIP projecten; Wortelopdruk verhardingen
BESLUIT burgemeester en wethouders
1. In te stemmen met het projectplan Wortelopdruk verhardingen;
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 277.533;
3. De lasten te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van MJIP;
4. De financiële consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;
5. De opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het
projectstartdocument
SAMENVATTING
In het vastgestelde Meerjaren investeringsplan (MJIP) is de aanpak van de Wortelopdruk in verhardingen
opgenomen voor uitvoering in 2022, 2023 en 2024. De kapitaallasten voor de benodigde budgetten van de
in het MJIP opgenomen project worden gedekt in de meerjarenbegroting. Het college heeft nu besloten in
te stemmen met het voorgestelde projectplan voor de aanpak van Wortelopdruk in verhardingen en om de
opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.
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INLEIDING
De afgelopen jaren zijn er veel meldingen binnen gekomen van oneffenheden in het straatwerk ten
gevolge van wortelopdruk. Dit is ook uit de schouw “Meting onder Ambitie” naar voren gekomen. Zie
bijlage
Op diverse plaatsen in de dorpen staan bomen op een te kleine groeiplaats en zijn de gevolgen van
droogte zichtbaar. Hierdoor is er sprake van wortelopdruk van bestrating en opsluitbanden. Een gevolg is
onveiligheid op de stoep en straten.
Door de omvang van deze problematiek is een planmatige aanpak van deze wortelopdruk dan ook
noodzakelijk om de openbare ruimte veilig te houden.
BEOOGD RESULTAAT
Het verhogen van de veiligheid in een beheerbare, toegankelijke en duurzaam ingerichte openbare ruimte
door het verminderen van wortelopdruk in verhardingen.
KADER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleidsplan wegen, vastgesteld in 2018.
IBOR, vastgesteld beleid kwaliteit onderhoud openbare ruimte.
Rationeel wegbeheer systematiek van het CROW. De CROW is een onafhankelijk
kenniscentrum voor opleiding en richtlijnen in de wegen- en waterbouw.
Krediet vermeld in de productenraming 2022.
Aanbestedingsregelement.
Bomenbeleidsplan
Verkeersvisie.
Wegenwet
Genoemde investeringen maken deel uit van het MJIP vastgesteld
in de raad van 25-05-2020

ARGUMENTEN
Zie bijgevoegd projectplan Wortelopdruk verhardingen
DRAAGVLAK
Er komen veel meldingen binnen en schadeclaims binnen en gevolge van wortelopdruk in verhardingen.
Door het probleem planmatig aan te pakken verwachten we in de toekomst minder onderhoudskosten,
meldingen en (letsel) schade (claims). Ook gaat de kwaliteit van de openbare ruimte omhoog. Verwacht
wordt dat hier vanuit onze inwoners en bezoekers hier een breed draagvlak voor is.
DUURZAAMHEID
De kwaliteit van de bomen in verharding gaat omhoog. Er is minder arbeid nodig om de bestrating in orde
te houden
RISICO’S (financieel/juridisch)
Bij het niet uitvoeren van het project lopen we risico’s op meer schadeclaims. Het project begint met een
inventarisatie gevolgd door oplossingen. Het kan zijn dat de omvang van het probleem met de
bijbehorende oplossing groter is dan het bedrag wat beschikbaar wordt gesteld. Er zullen dan prioriteiten in
de uitvoering moeten worden gesteld.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
In uw vergadering van 10 mei 2022 heeft u besluiten genomen over het advies “Aanpassing Meerjarig
Investeringsplan (MJIP) 2022-2028”, zie bijlage
De dekking voor het project wortelopdruk verhardingen valt binnen het MJIP.
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2022;
2023;
2024;

Een krediet voor 2022 groot € 104.150,Een krediet voor 2023 groot € 85.833,Een krediet voor 2024 groot € 87.550,-

Door in het plan prioriteiten te stellen zal het plan binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd.
Afhankelijk van de prijsstijgingen de komende jaren zullen de prioriteiten zorgvuldig moeten worden
gekozen
AANPAK/UITVOERING
Voor de aanpak/uitvoering wordt verwezen naar punt 2, Projectinhoud van bijgevoegd projectplan,
“Projectinhoud”. De portefeuillehouder wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en resultaten. Bij
afwijkingen van beleid of budget, zoals verwoord in het projectstartdocument, wordt uw college hierover
geadviseerd.
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