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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-759031954 DOS-2020-

0005719

Onderwerp

Voortgang versterkingsaanpak beheer en onderhoud Beweegbare Kunstwerken november 2020

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Provinciale Staten nader worden

geïnformeerd over de voortgang van de Versterkingsaanpak Beheer en Onderhoud

Beweegbare Kunstwerken en de laatste stand van zaken rondom de maatregelen aan de

hefbruggen Boskoop, Gouwesluis en Waddinxveen.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgang van de Versterkingsaanpak

Beheer en Onderhoud Beweegbare Kunstwerken en de laatste stand van zaken rondom de

maatregelen aan de hefbruggen Boskoop, Gouwesluis en Waddinxveen.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de financiële consequenties zoals

vermeld in de brief aan Provinciale Staten ook te vermelden bij het financieel en fiscaal kader in
het GS voorstel.

Bijlagen

- GS brief - Voortgang versterkingsaanpak beheer en onderhoud Beweegbare

Kunstwerken november 2020 - DOS-2020-0005719

- Maatregelenlijst versterkingsaanpak november 2020

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 november 2020 24 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan PS

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : De kosten voor de versterkingsaanpak bedragen op jaarbasis

8,5 fte  (programmateam, projectleider, adviseur risico, adviseur assetmanagement BKW) en

€ 650.000,- aan materiële lasten. Voor de totale looptijd van de versterkingsaanpak, vier jaar,

betekent dit jaarlijks 8,5 fte en in totaal € 2.600.000,- materiële uitgaven.

Vooralsnog worden de kosten gedekt uit het beheer en onderhoudsbudget, behorend bij de

NOK. Bij de Voorjaarsnota 2021 en het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022 doen we de Staten

een formeel voorstel voor de dekking van de kosten van de versterkingsaanpak.

Programma   : Programma 2 - Bereikbaar Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 20 mei 2020 zijn Provinciale Staten middels een GS-brief geïnformeerd over de uitkomsten

van het onafhankelijke onderzoek van de Eenheid Audit en Advies naar de voorgeschiedenis van

de in 2019 geconstateerde gebreken aan de hefbrug Boskoop. In de brief is reactie gegeven op

de aanbevelingen en is ook de programmatische aanpak toegezegd voor de versterking van het

beheer en onderhoud van beweegbare kunstwerken. 

Op 17 juli 2020 zijn Provinciale Staten vervolgens middels een GS-brief geïnformeerd over de

voortgang van de versterkingsaanpak beheer en onderhoud beweegbare kunstwerken.

 

3 Proces

 

Zie GS-brief aan PS

 

4 Participatie en rolneming

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t.


