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Onderwerp

Aanpak bruggen en kademuren

Geachte leden van de raad,
Het college heeft op 2 juli 2019 het actieplan bruggen en kademuren vastgesteld. Dit actieplan is
een betekenisvolle stap naar een proactief en gestructureerd beleid voor het behoud van onze
bruggen en kademuren, waarbij veiligheid te allen tijde voorop staat.
Op 6 februari jl. bent u geïnformeerd over het onderzoek naar de staat van de civiele constructies,
uitgevoerd onder leiding van de heer Cloo en de reactie daarop van het college. Het actieplan is de
nadere uitwerking van de aangekondigde intensivering van de programmatische aanpak van de
bruggen en kademuren. In deze brief gaat het college in op de voorgestelde aanpak en op de
maatregelen die reeds in gang zijn gezet om de doelen van het programma te realiseren.
Programmadoelen
Het programma Bruggen en Kademuren heeft als primair doel het veilig en functioneel houden
van onze bruggen en kademuren. Hierbij richten we ons op het voorkomen van overbelasting van
het vaak oude erfgoed. Tegelijkertijd werkt het college aan het versneld wegwerken van het
achterstallig onderhoud, zodat de stad ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van de voor
Amsterdam zo kenmerkende bruggen en kademuren. Aileen als we met elkaar komen tot
oplossingen om de stad leefbaar en bereikbaar te houden tijdens de grootschalige en langjarige
opgave, zijn beide doelen haalbaar. Hiervoor is begrip, aanpassingsvermogen en creativiteit van
de Amsterdammer onontbeerlijk. Het college beseft echter terdege dat deze opgave overlast met
zich meebrengt en gezien de omvang zal dit soms fors zijn.
Om de vervanging op te kunnen schalen en de overlast te minimaliseren, optimaliseren we
werkwijzen en processen en zoeken we naar innovaties en slimme oplossingen. Dat doen we
samen met bewoners, belanghebbenden, marktpartijen en kennisinstellingen. Het behoud van
onze bruggen en kademuren voor volgende generaties is immers een opgave van onze hele stad.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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Het college komt eind van dit jaar met een programmaplan met een verdere uitwerking van de
doelen en maatregelen en de organisatie hiervan.
Risico-indeling van het areaal
Het verkrijgen van meer inzicht in de technische staat van het areaal is urgent en daarom werkt
het college aan het opzetten van een uitgebreid onderzoeksprogramma. Het college geeft daarbij
prioriteit aan de circa 850 verkeersbruggen en circa 200 km gefundeerde kademuur die een
belangrijke rol spelen in het functioneren van de 'tad. De kennis over de bruggen en kademuren is
op dit moment nog beperkt, maar het college zet zich in om snel en gericht meer informatie te
verkrijgen en bestaande informatie optimaal te benutten. De afgelopen maanden is het areaal op
basis van wat we nu weten, ingedeeld in drie risicocategorieën. Deze indeling is gebaseerd op een
inschatting van de kans dat er een onveilige situatie ontstaat als gevolg van de staat van een
constructie.
• Categorie groen = constructie voldoet naar verwachting aan de wettelijke eisen.
• Categorie oranje = constructie voldoet naar verwachting niet aan de wettelijke eisen, acute
risico's zijn niet in beeld, echter nader onderzoek is noodzakelijk.
• Categorie rood = constructie voldoet niet aan de wettelijke eisen en vanwege acute risico's op
bezwijken zijn maatregelen getroffen.
Rekening houdend met de grote mate van onzekerheid, verwachten we dat het leeuwendeel van
het areaal niet aan de wettelijke constructieve eisen voldoet. Dit betreft, op basis van onze huidige
kennis, ongeveer 750 van de circa 85o verkeersbruggen en ongeveer 135 van de circa 200 km
gefundeerde kademuur. In de bijlage is een kaart toegevoegd met deze indeling. Het indelen van
het areaal is een continu proces. Op basis van onderzoek, nieuwe inzichten en informatie vanuit
inspecties, wordt de indeling steeds accurater. Daarbij staat het college open voor meldingen van
bewoners en gebruikers die vanuit de dagelijkse praktijk signalen zien die duiden op verzwakte
constructies. Deze signalen kunnen via onze reguliere meldpunten doorgegeven worden.
Vergroten van de voorspelbaarheid
Het indelen van het areaal op basis van de risicobenadering heeft geleid tot een generieke aanpak
per categorie. Dit resulteert in een grotere voorspelbaarheid van ons handelen. Op basis van de
risico-indeling treft het college nu gericht maatregelen om de kans op incidenten te
minimaliseren. Daartoe is een proces ingericht waarin een afweging wordt gemaakt op basis van
het veiligheidsoordeel en de consequenties voor bereikbaarheid en leefbaarheid. Het college volgt
de lijn dat er geen acute aanleiding is voor het preventief afsluiten van alle verdachte bruggen en
kademuren in de oranje categorie. Dit zou een buitenproportionele druk leggen op het
functioneren van de stad. Het betekent wel dat incidenten, zoals we eerder ook gezien hebben op
plekken in de stad, niet zijn uit te sluiten.
De opgave om zo snel mogelijk meer inzicht te krijgen in het oranje deel van het areaal is een
belangrijk onderdeel van de programmatische aanpak. De onderzoeken worden geprioriteerd op
basis van de risico-indeling. Momenteel worden zowel voor de bruggen als voor de kademuren
grote contracten aanbesteed, waarmee de technische staat nader in beeld wordt gebracht. De
eerste resultaten van de onderzoeken naar de houten paalfunderingen van de bruggen en
kademuren worden eind van dit jaar verwacht. Het gedetailleerd in beeld brengen van het hele
areaal zal echter zeker 6 jaar in beslag nemen.
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Maatregelen in het kader van veiligheid
De incidentenorganisatie is operationeel voor het treffen van maatregelen die acuut nodig zijn. Dit
zijn maatregelen die we in de stad al op een aantal plekken zien, zoals ingrepen om de belasting
op een brug of kademuur omlaag te krijgen door het weren van zwaar verkeer of het opheffen van
parkeerplaatsen. Of het zijn maatregelen om de sterkte van de constructie te vergroten door het
plaatsen van damwanden voor zwakke kademuren. Ook voor bruggen ontwikkelen we samen met
de markt technieken om de levensduur van constructies te verlengen. Bij brug 189
(Linnaeusstraat/ Middenweg) wordt naar verwachting eind juli een versterkende hulpconstructie
onder de brug geplaatst, waarna de brug weer beschikbaar is voor al het verkeer.
De afgelopen jaren zijn al op circa 24 plekken in de stad maatregelen getroffen. Bij 8 bruggen zijn
preventieve maatregelen getroffen, zoals gedeeltelijke afsluitingen. Bij 16 rakken zijn functionele
beperkingen doorgevoerd of noodconstructies geplaatst, zoals stalen damwanden over een deel
van het rak. De komende tijd zullen er als gevolg van nieuwe onderzoeksresultaten op meer
plekken in de stad preventieve maatregelen getroffen worden. U zult daarover periodieke updates
ontvangen. Ook de monitoring van de risicovolle constructies (de categorie oranje) wordt
opgeschroefd. Op dit moment hebben we ongeveer 20 km kademuur in monitoring en we gaan dit
jaar 8o bruggen in monitoring nemen. We streven ernaar om eind 2019 de contracten, waarmee
we de monitoring verder opschalen naar het gehele areaal, aanbesteed te hebben. Daarnaast
zetten we in op inzicht via innovatieve methoden, zoals door het toepassen satellietdata, sonar,
3D scans en andere nieuwe meettechnieken.
Het structureel voorkomen van overbelasting
Naast het treffen van gerichte maatregelen bij kwetsbare bruggen en kademuren is het nodig
kritisch te zijn over het huidige gebruik van de minder risicovolle constructies. Overbelasting door
zwaar verkeer leidt tot grote schade aan ons areaal. Ook nieuwe constructies kunnen grote schade
oplopen door overbelasting door bijvoorbeeld een zware kraan. Het college werkt daarom aan het
verder aanscherpen van het huidige beleid en het op termijn vernieuwen van het beleid. Dit proces
vraagt, naast zorgvuldige afstemming met alle betrokkenen, tijd zodat de omgeving zich kan
voorbereiden op en aanpassen aan de strengere eisen.
Huidig beleid
Momenteel is er een 7,5 tonszone met vrachtroutes van kracht in stadsdeel Centrum.
Vrachtvoertuigen zwaarder dan 7,5 ton hebben een ontheffing nodig om hier te mogen rijden.
Voor vrachtvoertuigen zwaarder dan 45 ton wordt alleen een tijdelijke ontheffing verleend indien
het voertuig een bestemming heeft in dit gebied. Bij de ontheffing voor vrachtvoertuigen
zwaarder dan 45 ton hoort een routetoets op basis van een routekaart, waarbij kwetsbare
constructies worden vermeden. Deze routekaart wordt continue geactualiseerd. Sinds i oktober
2018, de datum van inwerkingtreding van het aangescherpte beleid, zijn er circa 200 ontheffingen
met routetoets uitgegeven. Dit beleid is vooralsnog alleen gericht op vrachtverkeer. Voor bussen
(touringcars) komt het college dit jaar nog met nieuw beleid. Onderdeel daarvan zal zijn ook voor
deze categorie voertuigen de toegang tot bepaalde gebieden te beperken of niet meer mogelijk te
maken. Bussen (touringcars) zullen dan alleen met een verstrekte ontheffing die gebieden nog in
mogen rijden. Met deze maatregelen komt er nog meer sturing op de belasting en het gebruik van
het areaal door deze categorie voertuigen.
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Herijking beleid Tijdelijke verkeersmaatregelen
Met een Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM) kan een weg of parkeerplek worden gebruikt voor
bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of opslag van materiaal en materieel. We maken de uitgifte
van de TVM gewichtsafhankelijk én voegen dit samen met het aanvraagproces voor de 7,5
tonszone. We kunnen dan toetsen of de brug of kademuur de extra belasting aan kan of dat er
aanvullende eisen moeten worden gesteld, zoals het gebruik maken van rijplaten of het werken
vanaf een ponton op het water. We verwachten deze aanscherping nog dit jaar te implementeren.
Aanscherping beleid per 2020
Het college stelt voor om in 2020 een aantal aanscherpingen in het beleid door te voeren. Dit
betreft een ontheffingenbeleid met routetoets voor alle vrachtvoertuigen tussen de 7,5 en 45 ton,
waardoor kwetsbare bruggen en kademuren kunnen worden vermeden en gestuurd kan worden
op de toegestane belasting van de constructies. Ook wordt geen ontheffing meer verleend voor
voertuigen boven de 45 ton. Waar onoverkomelijke knelpunten ontstaan voor deze categorie
wordt maatwerk geleverd. Tevens komen de vrachtroutes, waar nu zonder ontheffing mag
worden gereden, te vervallen. Deze routes komen pas weer beschikbaar na herstel, zoals door de
gebundelde aanpak van de bruggen in de Oranje Loper.
Ambitie nieuw beleid
Het college wil op termijn toe naar een verdere uitbreiding van de 7,5 tonszone. Zowel qua
maximaal toegestaan gewicht als qua geografische zonering. Daarbij gaan we het gewicht
koppelen aan het gewenste gebruik om zo overbelasting en schade aan de constructies te
voorkomen. Ook zal het college de link leggen met de ambities voor luchtkwaliteit en een
autoluwe stad. In gesprek met belanghebbenden zullen we komen tot nieuw beleid en geven we
de branche tijd en gelegenheid zich voor te bereiden op de veranderingen.
Dienstverlening, vrijwillige naleving en intensiveren handhaving
Zoals eerder benoemd is deze opgave alleen haalbaar wanneer onze bewoners, bezoekers en
gebruikers zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, kunnen blijven functioneren in de stad. Daartoe
werkt het college volgens een optimale gemeentelijke dienstverleningsaanpak. Voorwaarden voor
een succesvolle aanpak zijn een benaderbare programmaorganisatie, een passende participatieaanpak, goede en tijdige communicatie en het actief benutten van 'zachte signalen' over
kwetsbare constructies door bewoners en gebruikers van de stad. Het college ziet ook toe op de
verbinding met andere stedelijke ambities, zoals autoluw, varen en duurzaamheid. Daarnaast
gaan we bestuurlijke afspraken maken met belangrijke stakeholders, zoals vervoerders en
verladers, waarin we naar vermogen steun geven aan alternatieve oplossingen.
De handhaving op gebruikers die willens en wetens regelgeving op maximale belasting niet
naleven, zal worden geïntensiveerd. Op dit moment is de handhavingsinzet op de 7,5 tonszone
beperkt en zijn handhavers ook druk met andere belangrijke dossiers als taxi's en snorfiets.
Dienstverlening en handhaving gaan hand in hand. Daarom zoekt het college de oplossing voor
naleving niet alleen in het slotstuk van de handhaving. In het programma zetten we in op
informeren van gebruikers over onmogelijkheden en alternatieve routes. Met betere informatie
over passend gebruik van het areaal stellen we mensen in staat zich aan te passen. Daarnaast
werken we onder andere vanuit het programma Autoluw aan intelligente toegangssystemen die
het mogelijk maken om gericht te sturen op het gebruik. Inzet van cameratoezicht, scanauto's en
nieuwe technieken als "weigh in motion" onderzoeken we in overleg met het OM op
toepasbaarheid voor het doel van het sturen op belasting van onze bruggen en kademuren.
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Samen met THOR wordt gewerkt aan een nalevingsplan waarin de intensivering van de
voorlichting, dienstverlening en handhaving verder wordt vormgegeven. Dit wordt, parallel aan
het programmaplan, eind van 2019 opgeleverd.
Intensiveren van het vervangingsprogramma
Naast het omgaan met een verouderd areaal en het zorgen voor het veilig functioneren van de
stad richt het programma zich op het vernieuwen van bruggen en kademuren. Op dit moment
werken we aan de vervanging van ruim 800 m kademuur en bereiden we de vervanging van ruim
3,5 kilometer kademuur en 27 bruggen voortot en met 2023. Voor de zomer wordt een
kredietbesluit en een overzicht aan u voorgelegd voor de voorbereiding en uitvoering van deze
constructies. Dit is een flinke stap voorwaarts in het opschalen van het aantal vervangingsprojecten. Het zijn echter nog niet de aantallen die nodig zijn om verdere achterstalligheid te
voorkomen. In deze collegeperiode werken we samen met marktpartijen aan het verder opschalen
van de productie en aan innovatieve uitvoeringsmethoden die nodig zijn om het tempo van
realisatie te verhogen en de impact op de omgeving te verminderen. Het Innovatie Partnerschap,
waarin we samen met een aantal marktpartijen aan deze innovatie werken, is hier een
veelbelovende eerste stap in.
Vanwege de omvang van de opgave biedt de grootschalige vervanging kansen voor het
meenemen van andere ambities, zoals stedelijke logistiek, autoluw, verduurzaming en
afvalinzameling over water. Ook het integreren van nieuwe functies, zoals ondergrondse
containers, het werken aan een aardgasloze stad en het plaatsen van laadinfra is kansrijk bij
vernieuwing van kademuren. Deze ambities verbinden we waar mogelijk met elkaar, zodat werk
met werk gemaakt kan worden.
Flexibele wijze van financiering
Om het programma slagvaardig en daadkrachtig uit te kunnen voeren, is aanpassing van de wijze
van dekking een essentiële succesfactor. Het college heeft besloten tot het inrichten van een
nieuw financieel model, waarmee structureel voldoende middelen beschikbaar zijn om deze
opgave te realiseren en waarmee het tevens mogelijk is om te schuiven tussen projecten wanneer
kansen of calamiteiten zich voordoen. Bij de Voorjaarsnota 2019 is deze nieuwe systematiek
vastgesteld. Tevens zijn er middelen vrijgemaakt om de kosten van het programma (naar
verwachting rond de c 200 miljoen tot en met 2023) te dekken. Dit is niet voldoende om alle
achterstanden weg te werken. Maar door bloksgewijs per vijf jaar te kijken wat er benodigd is, kan
de problematiek in volle omvang worden aangepakt. Per saldo zullen in deze periode en daarna
incidenteel en structureel extra middelen nodig zijn, bovenop bestaande middelen en
coalitieakkoordgelden. Volgens de huidige inzichten komt dat voor vervangingsinvesteringen uit
op circa €75 mln. voor deze periode met een doorgroei naar c i5o miljoen structureel. Deze
bedragen worden naar mate de kennis en inzichten toenemen verder uitgehard. Aanvraag op
basis van de meest recente inzichten en vaststelling van deze budgetten vindt pas plaats bij de
desbetreffende begrotingen.
De Regeling Risicovolle Projecten is van kracht op het programma. Rapportage en verantwoording
vindt 2 keer per jaar (voor- en najaar) plaats en wordt, na oplevering van het programmaplan eind
2019, ingericht conform deze regeling.
Daarnaast informeert het college de raad ook tweemaal per jaar (zomer en winter) over de
voortgang van de uitvoering aan de hand van een brief met dashboard op hoofdlijnen. Op termijn
zal er een digitaal toegankelijk dashboard worden ontwikkeld.
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Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie die gisteren door de raad is aangenomen.
Verordening bruggen en kademuren
Om deze opgave op de gewenste schaal te kunnen realiseren, is commitment nodig van alle
betrokken partijen en mandaat voor de programmadirectie om (onderbouwd) af te kunnen wijken
van standaard procedures of beleid. Het college wil daarom een overeenkomst met de raad sluiten
die het college de ruimte en randvoorwaarden biedt om deze opgave succesvol in te vullen. Naar
analogie van de crisis- en herstelwet van het Rijk legt het college later dit jaar aan de raad een
"Verordening op de bijzondere opgave van het herstel van bruggen en kademuren" voor, die de
ruimte geeft om slagvaardig op schaal en op tijd te sturen. Hiermee onderstreept het college dat
deze aanpak zich uitstrekt over meerdere collegeperiodes. In deze nog op te stellen verordening
worden marktbenadering, inspraak, mandaten, bedrijfsvoeringsregels, besluitvorming en andere
zaken binnen de gemeentelijke organisatie gestroomlijnd om het opschalen van de productie
mogelijk te maken. De verordening wordt, parallel aan het programmaplan, eind van dit jaar
aangeboden.
Een termijnagenda met alle producten waar het college aan werkt om de doelen van het
programma bruggen en kademuren te realiseren, is in de bijlage toegevoegd.
Tot slot
Het behouden van bruggen en kademuren door deze te renoveren en te vervangen, is een opgave
die de stad raakt in haar vezels en een opgave die van de stad moet worden. Daarvoor is nodig dat
bewoners, bezoekers en gebruikers zich mede-eigenaar voelen van deze opgave. Alleen samen
kunnen we een succes maken van de aanpak die er op toeziet dat deze stad tot in lengte der dagen
een prachtige stad blijft.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Sharon Dijksma
Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit

1 Citeertitel: Verordening bruggen en kademuren
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Categorie groen = constructie voldoet naar verwachting aan de wettelijke eisen.
Categorie oranje = constructie voldoet naar verwachting niet aan de wettelijke eisen, acute risico's
zijn niet in beeld, echter nader onderzoek is noodzakelijk.
Categorie rood = constructie voldoet niet aan de wettelijke eisen en vanwege acute risico's op
bezwijken zijn maatregelen getroffen.
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Bijlage 2
Termijnagenda programma bruggen en kademuren

Q4 2019
-

Programmaplan bruggen en kademuren.

-

Verordening bruggen en kademuren.

-

Nalevingsplan.

-

Aanpassing en implementatie beleid:
o

Touringcars

o

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Q1 2020

-

l
e integrale voortgangsrapportage bruggen en kademuren.

-

Verkenning aanscherping van het 71 5 tonszonebeleid.

Q2 2020 C.V.

l
e brief met dashboard op hoofdlijnen over de voorgang van de uitvoering en onderzoeken.
-

Implementatie aanscherping 7,5 tonszonebeleid.
Voorstel nieuw beleid voor het structureel voorkomen van overbelasting.

