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damwand jachthaven Van Merlen” 

Aanleiding Commissiebehandeling raadsvoorstel (cie. Middelen d.d. 13 februari 
2019) 

Portefeuillehouder N. Mulder 

 
Aanleiding 
In de vergadering van de raadscommissie Middelen op 13 februari 2019 is het raadsvoorstel 
Verhogen investeringsbedrag voor project “Vervangen damwand jachthaven Van Merlen” 
behandeld. Tijdens deze vergadering zijn door de leden van de commissie vragen gesteld. 
Het college is onder andere gevraagd duidelijkheid te geven over de afschrijftermijn van de 
steigers. 
 
Afschrijvingstermijn steigers 
Steigers zijn niet apart opgenomen in de nota activabeleid van de gemeente. Op basis van  
de gebruikte materialen (overeenkomend met de materialen die in de damwand worden 
gebruikt) en de verwevenheid van de steigers met de damwand wordt daarom aangesloten 
bij de afschrijvingstermijn van de damwand. De afschrijvingstermijn van de damwand is 
opgenomen in de nota activabeleid en bedraagt 60 jaar. 
De houten palen die worden hergebruikt gaan nog 30 jaar mee en vervanging wordt wegens 
het geringe aandeel in de constructie en projectkosten meegenomen in het regulier 
onderhoud. 
 
Aanbestedingsproces en rol Stichting RIJK 
De gemeente voert de voorbereiding van projecten uit (ontwerp, technische tekeningen, 
bestek, raming, onderzoeken en berekeningen). Hierbij kan de gemeente ervoor kiezen om 
zich te laten ondersteunen door een gespecialiseerd ingenieursbureau. Voor dit laatste is bij 
dit project gekozen, te weten Maters en De Koning. 
Stichting RIJK verzorgt niet deze voorbereiding, maar is juist belast met het begeleiden van 
het aanbestedingsproces. 
 
Raming 
De raming is tijdens de projectvoorbereiding in 2018 opgesteld. Er worden in 2019 geen 
grote prijsveranderingen in de waterbouwmarkt verwacht. Kleine fluctuaties kunnen binnen 
de projectraming worden opgevangen uit de post onvoorzien. 
 
Doorrekening in de erfpacht (canon) 
Het groot onderhoud en vervanging van zowel de damwand als de steigers is voor rekening 
van de gemeente conform de erfpachtovereenkomst. Het vergroten van de steigers is een 
wens van de watersportvereniging en komt voor haar rekening.  
De kosten van het groot onderhoud en vervanging worden wel betrokken bij de eventuele 
herziening van de canon in 2020. 
 


