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Betreft: Raadsinformatiebrief afkoopsom groene verbinding

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Onze gemeente heeft van de stadsregio “de afkoopsom groene verbinding” ontvangen. Doel hiervan
is het beheer en onderhoud van bepaalde onderdelen van de groene verbinding in Portland te
bekostigen.
KERNBOODSCHAP

Het ontvangen bedrag van € 979.170,- is voldoende om het onderhoud van de aanwezige paden,
verlichting en brug over de Koedood te bekostigen voor de periode van 35 jaar. Het ontvangen bedrag
zal in een bestemmingsreserve worden opgenomen om de komende 35 jaar het benodigde
onderhoud te kunnen financieren. Dit met als doel de voorziening doelmatig en doeltreffend in stand te
houden.
TOELICHTING
Afgelopen jaren heeft de OMMIJ in samenwerking met de stadsregio de noordrand en groene
verbinding in Portland ontwikkeld. Voor Albrandswaard betekent dit een substantiële uitbreiding van
het te beheren en onderhouden areaal. Om de gemeente tegemoet te komen in de kosten van het
beheer en onderhoud van de paden, verlichting en brug is overeen gekomen dat de stadsregio het
beheer en onderhoud voor de komende 35 jaar afkoopt. De gemeente heeft hiervoor van de
stadsregio een bedrag van € 979.170,- ontvangen. Het aanwezige groenareaal in de groene
verbinding en de noordrand is niet afgekocht. Dit onderhoud zit bij de OMMIJ, die de gebieden heeft
aangelegd. Voor het onderhoud van het openbaar groen zal een separaat beheerplan worden
opgesteld op het moment dat de OMMIJ deze gebieden aan de gemeente overdraagt.
Het ontvangen bedrag is als volgt opgebouwd en zal ingezet worden voor het onderhoud van de
onderstaande werkzaamheden. In de bijlage vindt u een overzichtstekening van het gebied en de
onderdelen die zijn afgekocht. In bijlage 2 vindt u de meerjarige onderhoudskosten en het beheerplan
voor de komende jaren.
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Het ontvangen bedrag is benodigd om de volgende componenten 35 jaar lang te onderhouden:

Jaarlijks onderhoud
vegen, maaien, elektriciteit monitoring
€14.960

Onderhoud na 5 jaar
herstel asfalt, bermen en markeringen
€ 60.955

Onderhoud na 8 jaar
markeringen, stroefheidslaag en schilderen brug
€ 10.250

Rehabilitatie na 12 jaar
nieuwe asfaltverhardingen
€ 236.345

Rehabilitatie na 12 jaar
brug en verhardingen
€ 24.244
De onderhoudskosten van de betreffende componenten zijn gekapitaliseerd op basis van 4% rente en
2% inflatie. De afkoopsom is de omzetting van de bovenstaande bedragen voor toekomstige
onderhoudskosten naar de actuele kapitaalwaarde.
CONSEQUENTIES
Het nieuwe areaal wordt toegevoegd aan het bestaande onderhoudsareaal van de gemeente.
Jaarlijks wordt het benodigde bedrag uit de bestemmingsreserve toegevoegd aan de beheerbudgetten
voor de exploitatie van de openbare ruimte.
VERVOLG
Voor beheer van het groenareaal in groene verbinding en de noordrand zal een separaat beheerplan
worden opgesteld.
BIJLAGEN
Bijlage 1 : Overzichtstekening Groene Verbinding (1016425)
Bijlage 2 : Onderhoudsplan Groene Verbinding (1016424)
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