
Vertrouwelijke bijlage: kosten varianten

Variant 1, renoveren van de overkluizing over een lengte van ca. 10.00 m. Dit is de constructie van de 
overkluizing ter plaatsen van de Dorpstraat welke in zeer slechte staat verkeerd.
Kosten € 190.000,=

Voordeel: 
- kosten zijn minder hoog ten opzichte van variant 2
- uitvoeringstijd is korter en fasering is gunstiger ten opzichte van huidige werkzaamheden
- na uitvoering is constructieve veiligheid en een veilig gebruik gewaarborgd

Nadeel:
- oude overkluizing van ca. 50 jaar oud, van de resterende 20.00 m, blijft intact
- verschillende reparatie werkzaamheden buiten de renovatie werkzaamheden van ca. 10.00 m 

Variant 2, renoveren van de overkluizing over een lengte van ca. 20.00 m. Dit is de oude overkluizing 
van ca. 50 jaar oud, waarvan een deel van ca. 10,00 m in zeer slechte staat verkeerd.
Kosten € 240.000,=

Voordeel: 
- verwijderen van de oude overkluizing van ca. 50 jaar oud 
- geen verschillende reparatie werkzaamheden buiten de ca. 10.00 m 
- na uitvoering is constructieve veiligheid en een veilig gebruik gewaarborgd

Nadeel:
- kosten zijn hoger ten opzichte van variant 1
- uitvoeringstijd is langer en minder gunstiger qua fasering ten opzichte van huidige 

werkzaamheden

Voorstel:
Wij stellen uw raad voor, te kiezen voor variant 2: renoveren constructie overkluizing Lemelerveld over  
een lengte van ca. 20.00 m en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 240.000,=. De 
bestaande constructie wordt hiermee vervangen voor een nieuwe constructie. Deze constructie is dan 
gedimensioneerd op de huidige aslasten conform de vigerende (heersende) normen en krijgt hiermee 
een vernieuwde levensduur.

Financiële dekking:
De raming voor de renovatie constructie overkluizing Lemelerveld over een lengte van ca. 20.00 m als 
totaal komt uit op € 240.000,=.

Voor de realisatie van de renovatie constructie overkluizing Lemelerveld van in totaal € 240.000,=. 
Een bedrag van € 78.000,= wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien binnen het product 
algemene baten en lasten en een bedrag van € 162.000,= wordt ten laste gebracht van de algemene 
reserve vrij besteedbaar.


