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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het vervangen van de houten loopvlonder in de Carnisse
Grienden (IJM-1.08VV3);
Een krediet van € 215.000 (excl. BTW) ter beschikking te stellen t/m 2022 ten
laste van de reserve Vervangingsinvesteringen ter dekking van de kosten van
dit voorstel;
Aangezien de reserve Vervangingsinvesteringen niet compleet dekkend is voor
het vervangen van de loopvlonder in te stemmen met het voorstel om € 65.000
over te hevelen van de Algemene Reserve naar de reserve
Vervangingsinvesteringen;
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In de Carnisse grienden is een houten loopvlonder aanwezig met een lengte van 147 meter,
zie onderstaande kaart en afbeelding. Deze loopvlonder verkeert in slechte conditie. Er zijn
in de afgelopen jaren diverse herstelmaatregelen uitgevoerd zodat de loopvlonder veilig
gebruikt kan blijven worden, zoals het aanbrengen van gaas op de vlonder en het bijplaatsen
van palen. Thans heeft de vlonder daadwerkelijk het einde van zijn levensduur bereikt.

Met het vervangen van de loopvlonder is een investering gemoeid die hoger is dan € 50.000.
Conform in het verleden gemaakte afspraken met de toenmalig controlerend accountant
worden dergelijke vervangingsinvesteringen niet gedekt vanuit de voorziening Groot
Onderhoud maar dienen deze te worden geactiveerd en vervolgens jaarlijks te worden
afgeschreven. Dit houdt in dat een bestuurlijk besluit nodig is over de vervanging van deze
objecten en de dekking van de kosten daarvan.

De loopvlonder vormt een belangrijk onderdeel van de wandelinfrastructuur in de Carnisse
Grienden en wordt veel gebruikt door wandelaars. De vlonder verbindt het oostelijk deel van
de grienden met het recreatiegebied Hoge Veld en maakt deel uit van het Grote Rivierenpad
(LAW 6) dat de rivieren Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Lek, Linge en Waal volgt. Zowel de
ligging als de constructie zelf draagt in hoge mate bij aan de bijzonder beleving van het
unieke intergetijdegebied.
De vlonder ligt over een lager gelegen deel van de oever van de Oude Maas dat voorzien is
van een steenbestorting. Zonder de vlonder kan deze verbinding niet op een veilige manier
in stand worden gehouden. Het enige, minder aantrekkelijke alternatief is wandelen over het
fietspad aan de noordzijde van grienden. Daarmee worden tevens de mogelijkheden voor
een (langere) rondwandeling vanaf het parkeerterrein nabij de Koedoodhaven beperkt.
Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd de loopvlonder te vervangen, Hiermee is een
investering gemoeid van € 215.000 (excl. BTW).
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De kosten voor het vervangen van de aanlegvoorziening worden geraamd op € 215.000
(excl. BTW). Daarbij is er rekening mee gehouden dat de materiaalkosten voor hout
momenteel fors hoger zijn.
Voorgesteld wordt een krediet van € 215.000 (excl. BTW) ter beschikking te stellen t/m 2022
ten laste van de reserve Vervangingsinvesteringen ter dekking van de kosten van dit
voorstel. Deze reserve is gevormd ter dekking van de kosten van vervangingsinvesteringen >
€ 50.000 aan objecten in de categorieën bruggen, aanlegvoorzieningen en gebouwen. De
reserve Vervangingsinvesteringen is ontoereikend. Er dient € 65.000 overgeheveld te
worden vanuit de Algemene Reserve naar de reserve Vervangingsinvesteringen.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
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8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering geven aan besluiten.
Hoogachtend,

mw. J.H.J. Verloop
Bestuurssecretaris
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