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Rapportage Onderhoud Kapitaalgoederen 

Zeer geachte Raadsleden, 

Het college van Burgemeester en Wethouders informeert u in deze brief over de kwaliteit van onze 
openbare ruimte en de beheeropgave waar we de komende jaren voor staan. In de afgelopen 
bestuursperiode heeft dit college voor de eerste keer een begin gemaakt met het uniform in kaart 

brengen van alle kapitaalgoederen in onze stad. We bieden u hierbij de rapportage Onderhoud 
Kapitaalgoederen Openbare Ruimte aan waarin met de systematiek van assetnnanagennent een 
integraal en objectief beeld wordt gegeven van de staat van alle assets in onze openbare ruimte. In 
deze brief voegen we aan dit beeld een aantal urgente opgaven in de openbare ruimte toe. 

In de laatste decennia is de achterstand in het onderhoud opgelopen. We weten dat een deel van 
onze bruggen en kademuren de technische levensduur heeft bereikt of zelfs heeft overschreden. 
In 2017 en tot nu toe in 2018 hebben er diverse calamiteiten bij kademuren en bruggen kort na 
elkaar plaatsgevonden. Met name in en rondom het centrum heeft het afzetten van constructies 
voor het verkeer een grote impact op de bereikbaarheid van Amsterdam. Om het risico op falen en 
instorten en daarmee de gevolgen voor het verkeer te beperken is de bewaking verscherpt. Deze 
extra bewaking leidt in sommige situaties tot vervolgacties zoals het plaatsen van 
noodconstructies, het reduceren van de belasting en het extra monitoren van de constructies. 

Groeiend inzicht in de stad brede beheeropgave en de benodigde middelen 
De afgelopen jaren hebben we met de invoering van integraal assetmanagement de basis gelegd 
om de voorspelbaarheid van het noodzakelijk onderhoud van en de benodigde budgetten voor 
onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte te vergroten. Op basis van de uitgaven in 2016 
weten we dat op dit moment jaarlijks ongeveer c 200 a C C 250 miljoen wordt uitgegeven aan het 
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beheer van de openbare ruimte (exclusief straatreiniging). Dat beeld wordt de komende jaren 
uitgebreid en verder onderbouwd tot een meerjarig inzicht in kosten. 

Belangrijkste opgaven bij bruggen en kademuren 
De stad groeit in de komende jaren verder door de bouw van 90.000 woningen binnen de 
stadgrenzen als onderdeel van het programma Koers 2025. Deze groei en drukte verhogen de 
beheeropgave en daarnaast stelt wetgeving strengere eisen aan onze kapitaalgoederen. 
Bij bruggen en kademuren is eerst en op korte termijn technisch onderzoek noodzakelijk naar de 
kwaliteit van de constructies en de funderingen in relatie tot de nieuwe wetgeving en het 
intensievere gebruik. De verwachtte kosten voor nader onderzoek van deze 200 kilometer 
kademuren zijn gemiddeld ongeveer € 7,5 miljoen per jaar voor de komende acht jaar. Ter 
indicatie bedraagt de vervanging van de zwaardere kadeconstructies (voornamelijk walmuren) 
€ 20 á € 25 miljoen per km. Dit is exclusief de kosten van een integrale aanpak met andere assets 
en waarbij beschermende maatregelen voor bijvoorbeeld woningen langs de kade moeten worden 
getroffen. 

Het programma constructieve veiligheid bruggen onderzoekt binnen een meerjarig programma de 
bruggen op draagcapaciteit. De uitbreiding van het onderzoeksprogramma naar alle 
verkeersbruggen is noodzakelijk en de kosten daarvan bedragen gemiddeld ongeveer c  ii  miljoen 
per jaar voor de komende acht jaar. 
Starten met het uitvoeren van de verbeterrnaatregelen voor kademuren en bruggen is urgent en 
zal meerdere jaren in beslag nemen. Voor hoeveel constructies op (korte) termijn groot onderhoud 
of vervanging nodig is en wat een realistisch uitvoeringsritme is, wordt bepaald op basis van de 
resultaten van de nadere onderzoeken. 

Urgente ingrepen bij kademuren en bruggen 
De komende jaren moeten we honderden bruggen en kilometers kademuur onderzoeken. We 
zullen samen met de Stadsregisseur toewerken naar een aanpak ten aanzien van de impact van 
noodmaatregelen op het verkeer. Daarbij moet rekening worden gehouden met vergaande 
maatregelen, zoals het al op korte termijn invoeren van inrijverboden voor zwaar verkeer op een 
fors deel van het kwetsbare wegennet en het transport over water inregelen in delen van de stad. 

Andere assets in de openbare ruimte 
We hebben de ambitie om de straten, wegen, pleinen en het groen op het kwaliteitsniveau 
'verzorgd' (vastgesteld in het beleidskader aAmsterdam Heel en Schoon, 2017) aan de inwoners en 
bezoekers aan te bieden. Om dit te bereiken staan we voor grote opgaven. Naast de kademuren 
en bruggen is er in de stadsparken al jaren een trend gaande van vernatting en bodemdaling en er 
is sprake van achterstallig onderhoud aan vooral de fietspaden en bestrating in woonbuurten. 
In 2016 heeft het college in het herijkte coalitieakkoord incidenteel € 40 miljoen vrijgemaakt voor 
het aanpakken van achterstallig onderhoud in de stad. Deze aanpak is gebundeld in het 
programma Deltaplan Openbare Ruime (DORA) en is een betekenisvolle stap om de hele stad in 
2025 op ambitieniveau 'verzorgd' te krijgen en te houden. Om het overige achterstallige 
onderhoud weg te werken en het ambitieniveau 'verzorgd' te behalen zijn de additioneel 
benodigde budgetten omvangrijk. 
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Verhardingen 
Van verhardingen weten we dat op dit moment er sprake is van ongeveer io% achterstallig 
onderhoud. Dit speelt in de hele stad, met name straten, fietspaden en trottoirs in woonbuurten. 
Het na de uitvoering van DORA resterende achterstallige onderhoud wordt in beeld gebracht, de 

indicatie is dat dit minimaal c 20 miljoen bedraagt. Het wegwerken van achterstallig onderhoud 
zorgt voor een aantrekkelijke en functionele openbare ruimte en kan in vier jaartijd worden 

aangepakt. 

Groen 
Voor groen is het achterstallig onderhoud het grootst in de stadsdelen Noord en Nieuw-West. Ter 
indicatie: uit een inventarisatie van de beheerorganisaties volgt een minimale investering van c 1.0 
miljoen in de stadsdelen en €6 miljoen in het Amsterdamse Bos. Deze inventarisatie is exclusief de 
benodigde werkzaamheden in parken. Een onderzoek in 2016 heeft laten zien dat de 
bodemgesteldheid en -daling in parken er slecht aan toe is. Technisch onderzoek is nodig in alle 
parken. De kosten voor de eerste fase daarvan zijn geraamd op c 3 miljoen (incidenteel). 

Conclusie en vervolg 
In de rapportage onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte wordt het inzicht in de staat van 
de kapitaalgoederen in de openbare ruimte verder toegelicht. Verder onderzoek naar de totale 
omvang van de beheeropgave en tegelijk het wegwerken van het reeds bekende achterstallige 
onderhoud is urgent. Om deze toekomstige uitdaging te realiseren is aanvullende expertise 
benodigd en het versterken van de organisatie. Dit geldt vooral voor de kademuren, bruggen en 

tunnels in de stad. 

Over tunnels hebben wij u op 12 april jl. geïnformeerd in de brief 'Voortgang renovaties IJ-tunnel 
en Piet Heintunnel en stand van zaken overige wegtunnels'. Daarin is ook aangekondigd dat er 

een Project Commissariaat Civiele Constructies wordt ingesteld onder leiding van de heer C. 
Veerman, waarbij vanuit externe expertise gevraagd en ongevraagd advies gegeven zal worden 

aan het college. 

Met de rapportage Onderhoud Kapitaalgoederen zijn geen financiële besluiten gemoeid. De 
uitvoering van de in deze brief genoemde ontwikkelingen en opgaven hebben wél financiële 
consequenties. Deze zullen worden meegenomen op het passende moment in de P&C-cyclus. 

Met de meeste hoogachting, 

He' 	°liege  n burge eester en wetho ders van Ami  d 
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