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Uitvoeringskrediet Prins Clausbrug

Voorgesteld besluit

1. Een extra uitvoeringskrediet van € 3,5 miljoen te verlenen voor de uitvoering van
de Prins Clausbrug waarvan € 1,9 miljoen ten laste van de grondexploitatie en
€ 1,6 miljoen ten laste van de exploitatie;
2. de in de reserve SI gereserveerde middelen (€ 3,4 miljoen) voor de
Prins Clausbrug te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve
grondbedrijf;
3. alle kapitaallasten1 die horen bij het bovenwijkse voorzieningsdeel direct ten laste
te brengen van de exploitatie;
4. de begroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met
nummer 218004.
Samenvatting

De voorbereiding en realisatie van de Prins Clausbrug in Stadswerven is aanbesteed.
Conform de bij de aanbesteding gehanteerde gunningscriteria dient de opdracht
gegund te worden aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving. De door deze inschrijver opgegeven kostprijs voor de brug is afgerond
€ 11,7 miljoen exclusief onvoorzien, de aanlanding op het Noorderhoofd en de
elektriciteitsvoorziening in Stadswerven noord. De totale kosten komen op
€ 12,4 miljoen zijnde € 3,5 miljoen hoger dan het gereserveerde budget van
€ 8,9 miljoen.
Een onttrekking van € 3,5 miljoen uit de Algemene Middelen zou betekenen dat de
weerstandsratio op 0,9 zou komen. Daarom wordt voorgesteld om het bovenwijkse
deel van de brug te activeren en de hiermee samenhangende kapitaallasten in de
meerjarenbegroting te verwerken. Hierdoor blijft de weerstandsratio boven 1,0.
Inleiding

Uw raad heeft op 17 december 2013 conform ons voorstel besloten om de
ontwikkellocatie Stadswerven Noord en de historische binnenstad met elkaar te
verbinden met een brug voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) over het
Wantij (RIS-nummer 1148416). De 120 meter lange brug moet de verblijfskwaliteit
van de openbare ruimten aan beide zijden van de brug versterken. Om de
mogelijkheden te verkennen en om haalbare ontwerpvoorstellen te verkrijgen heeft
uw raad daarbij eveneens besloten een openbare ideeënprijsvraag uit te schreven
met onder andere als doel het bereiken van een zo goed mogelijke ontwerpkwaliteit
van de brug. In 2015 is een architectenprijsvraag gehouden.
De uitkomst van de prijsvraag heeft geresulteerd in de keuze om het vervolgtraject in
te gaan met het onderscheidende plan Dordtse Nereïde van het winnend team van
Van Zuuk Architecten en de constructeurs ABT en Boorsma. Dit plan, met de brug als
hoogwaardig stedelijk meubel, resulteert in een uniek beeld, een nieuwe skyline van
1 Dit betreft de kapitaallasten die horen bij 45% van de totale investering van € 12,4 miljoen =
€ 5,58 miljoen. Dus zowel het gedeelte van het initiële, als het aanvullende krediet.
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Dordrecht. Het biedt kansen om een innovatief concept aan de stad toe te voegen,
waarmee Dordrecht onmiskenbaar op de kaart wordt gezet. Daarmede is de
oorspronkelijke insteek van een sobere en doelmatige brug verlaten.
Vervolgens is het project in 2016 verder uitgewerkt en aansluitend in 2017 is de
realisatie van de brug aanbesteed. Voorliggend voorstel gaat in op het resultaat van
deze aanbesteding en op de vervolgstappen.
Doelstelling

Door middel van het aanvullend krediet beogen wij de realisatie mogelijk te maken
van een fiets- en voetgangersbrug tussen Stadswerven Noord en de historische
binnenstad, de Prins Clausbrug, die een belangrijke schakel is in de te realiseren
snelfietsroute (Oude Maas - Merwede route, Fietsvisie Dordrecht 2013) en die tevens
de skyline van Dordrecht een nieuw gezicht zal geven.
Argumenten

De realisatie van de brug is door middel van een Design & Construct contractvorm in
de markt gezet. Gekozen is voor een Europese niet-openbare
aanbestedingsprocedure (met voorselectie), op basis van de Economisch Meest
Voordelige Inschrijving. Hierbij zijn in de eerste fase van de procedure de meest
geschikte partijen geselecteerd die vervolgens deel mochten nemen aan de tweede
fase van de aanbestedingsprocedure.
Er zijn in de tweede fase uiteindelijk drie inschrijvingen ontvangen. De Economisch
Meest Voordelige Inschrijving komt uit op een prijs van € 11.667.000,-. Deze prijs is
exclusief de kosten die gemaakt moeten worden voor de aanlanding op het
Noorderhoofd de elektriciteitsvoorziening in Stadswerven Noord. Omdat het een
design & construct opdracht betreft, neemt de aannemer een groot gedeelte van de
risico's van de gemeente over. Om die reden wordt er voor de post onvoorzien
slechts gerekend met een percentage van 2%. De totale kosten komen als gevolg
van de hogere aanbestedingsprijs nu uit op € 12,4 miljoen. Dit betekent een forse
overschrijding ten opzichte van het beschikbare uitvoeringsbudget van € 8,9 miljoen.
We spreken over een overschrijding van bijna 40%.
Een deel van de hogere aanneemsom is te verklaren uit het feit dat de economie
sterk aantrekt en er veel werk is voor de aannemerij. Uit andere aanbestedingen
blijkt dat de kosten voor vergelijkbare projecten het laatste jaar gestegen zijn met
ruim 20% (20% gunstig markteffect vanuit de crises is omgeslagen in een lichte
oververhitting van de gespecialiseerde bouwmarkt; ook is er sprake van een
schaarste van specifieke bouwmaterialen).
Het aantrekken van de economie heeft ook tot gevolg gehad dat van de vier gekozen
aannemers zich één heeft teruggetrokken vanwege reeds lopende opdrachten binnen
hun onderneming en dus de veelheid van aanbod in werk.
Andere oorzaak dat de brug duurder uitvalt, is omdat in het proces zwaar is ingezet
op een detailleringsniveau met een hoge kwaliteit, mede met het oog op de ambitie
een hoogwaardige brug toe te voegen aan de stad en te besparen op
onderhoudskosten.
Kanttekeningen en risico's

Indien uw raad het aanvullende krediet niet beschikbaar stelt, zullen we het
ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van de Prins Clausbrug opnieuw moeten
opstarten. Wij moeten ons dan bezinnen op de aanpak, mede in relatie tot de eerdere
prijsvraag van het ontwerp van de brug.
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Tevens moeten we er rekening mee houden dat de markt in de bouwsector zich de
komende jaren naar verwachting zo zal ontwikkelen dat de prijzen hoger in plaats
van lager zullen worden. Wij kunnen op voorhand niet garanderen dat de brug dan
wel gaat passen binnen het budget van € 8,9 miljoen. Om dit te kunnen bereiken zal
dit in ieder geval betekenen dat het om een eenvoudigere brug zal gaan dan tot nu
toe was bedacht. Maar ook moet onderzocht worden hoe om te gaan met de andere
inzendingen van de eerdere ontwerpprijsvraag.
De realisatie van de Prins Clausbrug zal bij het opnieuw ontwerpen een aantal jaren
opschuiven. Voor de huidige bewoners van de Stadswerven is dit ongewenst, gezien
de verwachtingen die zijn gewekt over de bouw van een brug en de planning
daarvan. Ook loopt de realisatie van de beoogde snelfietsroute uit.
Tot nu toe is er € 425.000,- besteed aan de voorbereiding van de Prins Clausburg.
Ingeval we niet doorgaan met deze brug en het ontwerp- en voorbereidingstraject
opnieuw opstarten, zal afhankelijk van het te kiezen tracé en opgave circa 50-75%
van deze kosten opnieuw gemaakt moeten worden. Een groot deel van het
programma van eisen en de onderzoeken kan wellicht opnieuw worden gebruikt.
Echter, de wijze van aanpak qua ontwerp en voorbereiding moet opnieuw worden
bedacht en georganiseerd.
Door de provincie Zuid-Holland is een projectsubsidie verleend van maximaal
C 443.643,- in het kader van de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en
vervoer Zuid Holland 2012. Zodra de uitvoering van de brug definitief is gegund, kan
de gemeente een voorschot aanvragen van het maximaal vastgestelde bedrage.
Mocht uw raad niet overgaan tot het verlenen van extra krediet voor de uitvoering
van de brug, moet overleg met de provincie plaatsvinden over het kunnen behouden
van deze subsidie.
Samenvattend betekent het opnieuw ontwerpen en voorbereiden van een andere
Prins Clausbrug, dat er onder andere een vertraging van minimaal twee jaar ontstaat,
er opnieuw besluitvorming moet plaatsvinden over het te verkiezen ontwerp, een
groot deel van de plankosten opnieuw moet worden gemaakt, de toezegging aan de
huidige bewoners niet wordt nagekomen, een nieuwe brug binnen het huidige budget
niet gegarandeerd kan worden en het behoud van de provinciale subsidie onzeker is.
Kosten en dekking

In de begroting is € 8,9 miljoen gereserveerd voor de realisatie van de
Prins Clausbrug. Het gebruik van de brug is volgens verkeerskundigen voor 55% toe
te wijzen aan Stadswerven en 45% is als bovenwijks aangemerkt. Deze verdeling is
daarom voor de dekking van de investering aangehouden; 55% van de kosten komt
ten laste van de bouwgrond in exploitatie en 45% wordt geactiveerd als materiële
vaste activa. Om het huidige ontwerp te kunnen realiseren is er extra budget nodig
van € 3,5 miljoen. De totale kosten voor de uitvoering van de brug bedragen
€ 12,4 miljoen.
Omdat het financiële resultaat van de bouwgrondexploitatie Stadswerven al negatief
is, moet de voorziening met € 1,9 worden opgehoogd. Dit bedrag wordt onttrokken
aan de Algemene Reserve van het Grondbedrijf.
Een extra onttrekking aan een algemene reserve, anders dan een
bestemmingsreserve, heeft direct effect op het weerstandsvermogen. Een extra
onttrekking van € 3,5 miljoen zou, gerekend met het huidige financieel perspectief,
betekenen dat de weerstandsratio uitkomt op circa 0,9.
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Om de weerstandsratio van minimaal 1,0 te handhaven stelt het college voor om het
bovenwijkse deel van de brug (€ 5,6 miljoen) te activeren en de kapitaallasten in de
meerjarenbegroting te verwerken. Dit betekent dat er € 241.000,-2 per jaar ten laste
van de exploitatie wordt gebracht. Dit bedrag hangt voor € 172.000 samen met de
initiële investering in de Prins Clausbrug en voor € 69.000 met het aanvullende
krediet. In de begroting is voldoende ruimte aanwezig om deze lasten op te vangen.
Als gevolg van het activeren van dit bovenwijkse gedeelte kan het eerder voor de
brug gereserveerde bedrag van € 3,4 miljoen uit de reserve strategische
investeringen vrijvallen.
Deze vrijval compenseert ruimschoots het benodigde bedrag van € 1,9 miljoen om de
verliesvoorziening voor de bouwgrond in exploitatie Stadswerven te verhogen.
Bijgaand treft u de bijbehorende begrotingswijziging aan, nummer 2018004.
Omdat de hoogte van de beheer-, onderhouds- en bedieningskosten voor deze brug
nog niet met zekerheid kunnen worden vastgesteld, worden deze in dit voorstel
buiten beschouwing gelaten. Indicatief zijn de kosten voor beheer en onderhoud
geraamd op € 100.000,- per jaar. Daarnaast moet de nieuwe brug 24 uur per dag,
7 dagen per week en 365 dagen per jaar bediend worden. Deze eis is door
Rijkswaterstaat aan de gemeente opgelegd en geldt als een harde voorwaarde voor
de aanleg van de brug. Ten opzichte van de huidige bedieningstijden van de bruggen
in Dordrecht betekent dit een uitbreiding van ruim 5.000 uur op jaarbasis, waarvan
het grootste deel zich bevindt in de "dure" nachtelijke en weekenduren. Indien we
voor de bediening van de Prins Clausbrug aansluiting vinden in de huidige werkwijze
bij de brugbediening, zal dit jaarlijks circa € 200.000,- tot € 300.000,- extra kosten.
Wij onderzoeken momenteel welke alternatieven mogelijk zijn, zoals aansluiting
zoeken bij bedieningscentrales van andere overheden om zo de kosten te beperken.
Zodra er meer bekend is over de werkelijke hoogte van de benodigde bedragen zal
deze areaaluitbreiding in de kadernota worden opgenomen.
Duurzaamheid en kwaliteit

De gemeente Dordrecht wil een duurzame en gezonde stad zijn. Een hoog
fietsgebruik draagt hieraan bij. Door de opmars van de elektrische fiets is ook voor
de langere afstanden de fiets een aantrekkelijker alternatief voor de auto aan het
worden. De fiets is bij uitstek een duurzame en gezonde vervoerwijze. De gemeente
Dordrecht wil het aandeel fietsverkeer vergroten. Om het doel te bereiken, is het
nodig om het fietsen op alle fronten aantrekkelijker te maken en te stimuleren.
Wij zetten daarom in op een compleet fietsnetwerk met snelle en directe
verbindingen. Eén van deze directe verbindingen moet bereikt worden door de
realisatie van de Prins Clausbrug. De brug is een onmisbaar onderdeel van de
beoogde snelfietsroute tussen het centrum en Stadswerven, de Staart en het
regionale (snel)fietsnetwerk.
De economisch meest voordelige inschrijver heeft in zijn aanbieding specifieke
meerwaarde op het gebied van duurzaamheid en LifeCycleCosting opgenomen.
Voorts heeft deze aannemer zich zeer terdege verdiept in de opgave en specifieke
risico's overgenomen.

2 Dit betreft de kapitaallasten die horen bij 45% van de totale investering van € 12,4 miljoen =
€ 5,58 miljoen. Dus zowel het gedeelte van het initiële, als het aanvullende krediet.
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Communicatie en inclusief beleid

Na ons besluit over dit onderwerp is er een persbericht uitgegaan.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Indien uw raad instemt om een aanvullend krediet te verlenen, zal met de
voorbereiding en uitvoering van de brug worden gestart. De uitvoering staat gepland
tot en met medio 2019.
Indien uw raad niet instemt met ons voorstel kan er niet tot een definitieve gunning
van de huidige brug worden overgaan en zal een nieuw traject worden opgestart om
uiteindelijk te komen tot een fiets-/voetgangersbrug op deze plek. Het tijdspad
hiervan hangt af van de procedure waarvoor gekozen wordt.
Bijlage

- ontwerp besluit;
- begrotingswijziging met nummer 218004.

M.M. van der Kraan
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