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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor om het kantoor van de gemeentewerf te moderniseren, een zoutopslag 
en een pekelwatertank aan te schaffen en deze te plaatsen op de huidige gemeentewerf 
en het daarbij horende krediet van € 216.337 ter beschikking te stellen voor deze 
werkzaamheden.
Dekking vindt plaats door:

 Investering modernisering gemeentewerf € 78.900 (afschrijving in 1 jaar) ten laste 
te brengen van de reserve onderhoud gebouwen.

 De reserve onderhoud gebouwen de komende jaren weer op peil te brengen door 
jaarlijks € 3.500 extra toe te voegen aan deze reserve vanaf begrotingsjaar 2018. 
Dit wordt verwerkt in de kadernota 2018-2021. 

 Investering aanschaf zoutopslag en pekelwatertank € 137.437 (afschrijving in 20 
jaar). De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 9.620 en worden ten laste gebracht 
van de begroting 2018-2021. Dit wordt verwerkt in de kadernota 2018-2021.

Inleiding
De afgelopen jaren is het terrein van de gemeentewerf (incl. milieustraat) regelmatig in 
ons college en in uw raad aan de orde geweest: 

1. Bij de aankoop van de provinciale werf in 2008. Twee overwegingen om de 
provinciale werf te kopen waren:
 Eventuele verplaatsing gemeentewerf naar de provinciale werf en 

herontwikkeling van de locatie gemeentewerf.
 Het blijven gebruiken van de bestaande zoutopslag en pekelwatertank op de 

provinciale werf.



2. In de Structuurvisie 2030 is zowel de locatie van de provinciale werf als de locatie 
van de gemeentewerf als “vlek” voor eventuele ontwikkelgebied voor woningbouw 
opgenomen.

3. Naar aanleiding van de bezuinigingsdialoog en de wens van de gemeenteraad om 
meer inzicht te krijgen in het bezit, het gebruik en de kosten van het gemeentelijk 
maatschappelijk vastgoed is in de nota Maatschappelijk Vastgoed opgesteld, welke 
op 9 juli 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. 
Hierin is het advies opgenomen om de provinciale werf aan de Griftdijk te 
verkopen. T.a.v. de gemeentewerf/milieustraat is het volgende beschreven:

De kantine is te krap voor de buitendienst. De technische staat is redelijk, voor de 
gemeentewerf (kantoorpand) moet een verbouwplan gemaakt worden.

In de nota staat het volgende advies:
Ten aanzien van de milieustraat, onderzoeken of privatisering of aansluiting bij een 
andere gemeente mogelijk is. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kijken of 
verplaatsen gemeentewerf naar privaat terrein mogelijk is, ook wat betreft de 
financiële consequenties.

4. In de voortgangsrapportages Maatschappelijk Vastgoed (april en oktober 2016) 
wordt het volgende vermeld:

Gebouwen Actie Voortgang 

Milieustraat Onderzoek naar privatisering 
of aansluiting bij andere 
gemeente.

De raad heeft onlangs besloten toe te 
treden tot ROVA. Voor de milieustraat 
betekent dit dat de activa wordt 
overgedragen aan ROVA, het beheer 
blijft in handen van de gemeente.

Gemeentewerf Afhankelijk van uitkomst 
onderzoek gemeentewerf 
onderzoek naar verplaatsing 
gemeentewerf naar privaat 
terrein;

Er gekeken naar de locatie van de 
gemeentewerf (incl. milieustraat). Dit 
heeft te maken met én de 
verplaatsing van de zoutloods van de 
provinciale werf i.v.m. verkoop én 
groot onderhoud (incl. uitbreiding) 
van het kantoorpand op de 
gemeentewerf. In de structuurvisie 
staat o.a. de locatie van de 
gemeentewerf als “vlek” voor 
eventueel ontwikkelgebied voor 
woningbouw. De plannen hieromtrent 
zijn nog vaag en zullen de eerst 
komende jaren nog niet uitgewerkt 
worden. Daarnaast zullen de 
opbrengsten niet opwegen tegen de 
kosten voor eventuele verplaatsing 
van de gemeentewerf. Vooralsnog zal 
de gemeentewerf (incl. milieustraat) 
op dezelfde locatie blijven 
voortbestaan.
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Werf Griftdijk Nemen benodigde stappen om 
pand te verkopen:

Het proces rondom de verkoop is in 
volle gang, maar vraagt tijd. Het 
wordt naar verwachting in de tweede 
helft van 2016 afgerond.

Inmiddels is de provinciale werf 
verkocht.

Nu duidelijk is dat de gemeentewerf (inclusief milieustraat) de komende jaren op dezelfde 
locatie blijft voortbestaan, wordt aan de raad voorgesteld krediet beschikbaar te stellen 
voor de milieustraat (o.a. weegbrug), modernisering gemeentewerf en het plaatsen van 
een zoutopslag en pekelwatertank. Voor de milieustraat is inmiddels al een 
investeringskrediet beschikbaar gesteld door uw  raad.

Middels dit voorstel wordt een investeringskrediet aangevraagd voor de modernisering 
van de gemeentewerf en het plaatsen van een zoutopslag en pekelwatertank op de 
huidige gemeentewerf.  

Modernisering gemeentewerf
De gemeentewerf is in 1993 gebouwd, sindsdien is er alleen onderhoud aan het 
schilderwerk uitgevoerd. Door de jaren heen zijn de technische installaties verouderd en 
achterhaald en is de inrichting gedateerd. 
De kantine is te klein en voldoet niet aan de Arbo richtlijnen, zowel met pauzes als met 
werkoverleg is er te weinig ruimte beschikbaar. Ook het kantoor met 2 werkplekken 
voldoet niet een de Arbo normen.

Daar het de afgelopen jaren steeds onduidelijk was of de huidige locatie van de 
gemeentewerf voort zou bestaan, zijn er wel gelden gereserveerd voor regulier 
onderhoud maar geen gelden voor achterstallig onderhoud en modernisering van de 
gemeentewerf. Ook was er tot vorig jaar geen geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan 
gemeentelijke gebouwen, waaronder de gemeentewerf. In het meerjarenonderhoudsplan 
gemeentelijke gebouwen is geen rekening gehouden met achterstallig onderhoud van de 
gemeentewerf aangezien bij het opstellen van de meerjarenonderhoudsplan al duidelijk 
was dat het college, binnen niet al te lange termijn, met een afzonderlijk voorstel voor de 
modernisering zou komen.

Aanschaf zoutopslag en pekelwatertank
De gemeente Woudenberg heeft het (preventief) strooien tegen gladheid in eigen beheer. 
De huidige zoutopslag en pekelwatertank staan op de “provinciale werf” aan de griftdijk. 
Echter dit perceel, eigendom van de gemeente, is verkocht aan een projectontwikkelaar. 
Hiermee vervalt de zoutopslag op deze locatie. Het winterseizoen 2016/2017 is het 
laatste seizoen dat de gemeente Woudenberg hier gebruik van heeft kunnen maken.

Bij het collegeadvies “verkoop locatie Griftdijk” is melding gedaan dat bij de financiële 
consequenties geen rekening is gehouden met het feit dat de zoutopslag en 
pekelwatertank op de provinciale werf (welke technisch afgeschreven is) niet meer door 
de gemeente gebruikt kan worden voor de gladheidsbestrijding. Er is toen medegedeeld 
dat op dat moment onderzocht werd welke investering nodig zou zijn om een 
vervangende zoutopslag en pekelwatertank te realiseren op de gemeentewerf. Hiervoor 
zou binnenkort een voorstel worden gedaan aan het college.

Centrale vraag
Is het gemeentebestuur bereid de gemeentewerf te moderniseren en een zoutopslag en  
pekelwatertank aan te schaffen en te plaatsen op het terrein van de huidige 
gemeentewerf? 

Beoogd resultaat
Modernisering gemeentewerf
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Een moderne werkplek en kantine die voldoen aan de (Arbo) eisen van de huidige tijd 
waardoor we de komende (15/20 jaar) weer vooruit kunnen.

Aanschaf zoutopslag en pekelwatertank
Het aanschaffen van de zoutopslag en pekelwatertank en deze plaatsen op de 
gemeentewerf om vanaf daar de dienstverlening te kunnen continueren.

Kader
Voor zowel het plaatsen van de zoutopslag en pekelwatertank en het uitbreiden van het 
kantoor van de gemeentewerf is een omgevingsvergunning noodzakelijk. 

Argumenten
Modernisering kantoor gemeentewerf
Na de nieuwbouw van het kantoor van de gemeentewerf in 1993 is er alleen onderhoud 
aan het schilderwerk uitgevoerd. Door de jaren heen zijn de technische installaties 
verouderd en achterhaald en ziet de inrichting er gedateerd uit. Het huidige kantoor voor 
2 werkplekken voldoet niet aan de gestelde arbo normen. Ook de kantine is te klein en 
voldoet niet aan de Arbo richtlijnen.

De modernisering heeft betrekking op bouwkundige aanpassingen, verplaatsen douche 
en toilet, vervanging electra en een uitbouw ten behoeve van meer ruimte voor kantine 
en werkoverleg voor de medewerkers. Hiervoor is een investering nodig van € 85.000.
Aangezien in de meerjarenonderhoudsplan van de gemeentewerf op korte termijn reeds 
rekening is gehouden met vervanging armaturen en plafondplaten ad. € 6.100 zal de 
extra investering € 78.900 bedragen. 

Aanschaf zoutopslag en pekelwatertank
De gemeente Woudenberg heeft het (preventief) strooien tegen gladheid in eigen beheer. 
De huidige zoutopslag en pekelwatertank staat op de “provinciale werf” aan de griftdijk. 
Echter dit perceel, eigendom van de gemeente, is verkocht aan een projectontwikkelaar. 
Hiermee vervalt de zoutopslag en pekelwatertank op deze locatie. Het winterseizoen 
2016/2017 is het laatste seizoen dat de gemeente Woudenberg hier gebruik van heeft 
kunnen maken. De zoutopslag en pekelwatertank staat dan ook in relatie met de verkoop 
van de provinciale werf. 
Er is onderzocht of de gemeente gebruik kan maken van andere zoutopslagplaatsen in de 
omgeving, echter dit is geen reële optie vanwege te lange rijafstanden.

De zoutopslag op de provinciale werf is in z’n geheel afgeschreven en kan niet verplaatst 
worden naar de gemeentewerf. Dit is onderzocht. Onder andere de pekelwatertank is 
sterk verouderd en kan niet meer verplaatst worden.  

De strooimaterialen staan nu overdekt op de provinciale werf. Doordat deze materialen 
overdekt liggen gaan ze langer mee. Het is wenselijk op de gemeentewerf ook een 
kapschuur te plaatsen zodat alle strooimaterialen overdekt staan en langer mee gaan.

De investering van de zoutopslag, pekelwatertank en kapschuur bedraagt € 137.437. 
Bij het plaatsen van de zoutopslag en de kapschuur wordt gebruik gemaakt legio blokken 
zodat de zoutopslag en de kapschuur in de toekomst op een eenvoudige manier 
verplaatst zouden kunnen worden. 
Bij de aanschaf van de pekelwatertank wordt gekozen voor de duurdere variant. De 
pekelwatertank wordt van binnen bekleed met hdpe zodat langdurige vloeistofdichtheid 
gegarandeerd is. 

Duurzaamheid
 People: Het creëren van een gezonde werkomgeving voor de medewerkers van 

de buitendienst.
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 Planet: Het verbeteren van het energielabel is een onderdeel van de 
modernisering, hierdoor zal het energieverbruik omlaag gaan.

 Profit: Met het selecteren van de bouwmaterialen houden we rekening met 
duurzame materialen. De zoutopslag wordt dusdanig opgebouwd dat hij verplaatst 
kan worden in de toekomst. Voor de aanschaf van de pekelwatertank wordt 
gekozen voor de duurdere variant vanwege duurzaamheid.

Draagvlak
De medewerkers van de buitendienst zijn zowel betrokken bij de aanvraag van de 
investering met betrekking tot de modernisering gemeentewerf als de aanschaf van de 
zoutopslag en pekelwatertank.
Binnenkort vindt er een geluidsonderzoek plaats van de werkzaamheden op de totale 
inrichting gemeentewerf. Dit moet uitwijzen of er (geluids)overlast is voor de omgeving 
van de werkzaamheden t.b.v. de vervoersbewegingen en laden van zout voor de 
gladheidsbestrijding en vervoersbewegingen en lossen van afval op de milieustraat. 
Indien de geluidsbelasting de norm overschrijdt, zullen er gepaste maatregelen genomen 
worden. Uitgangspunt is dat de omgeving geen (geluids)hinder ondervindt van de 
werkzaamheden die plaatsvinden op de gemeentewerf. In het verleden is er al een 
geluidswerend hekwerk (kokowall) geplaatst om de milieustraat.

Financiële consequenties
Modernisering kantoor gemeentewerf
Daar de modernisering van de gemeentewerf niet zorgt voor een waardevermeerdering 
van het gebouw (= bij verkoop zal het gebouw niet meer opbrengst genereren) zal de 
investering van € 78.900  in 1 keer moeten worden afgeschreven (= zelfde situatie als 
destijds met de modernisering van het gemeentehuis). De eenmalige investering van     € 
78.900 dient dan gedekt te worden uit een reserve.
 
We hebben 2 opties om de investering van € 78.900 te dekken uit een reserve, namelijk:

 Algemene reserve of
 Reserve onderhoud gebouwen

Het college heeft als voorkeur de investering te dekken uit de reserve onderhoud 
gebouwen en niet uit de algemene reserve aangezien daardoor het weerstandvermogen 
van de gemeente terug loopt. Het doel van de reserve onderhoud gebouwen is om 
uitgaven voor groot onderhoud uit deze reserve te bekostigen. Modernisering 
gemeentewerf valt onder groot onderhoud. De investering van € 78.900 kan gedekt 
worden uit de reserve onderhoud gebouwen als vanaf 2018 de jaarlijkse toevoeging aan 
de reserve onderhoud gebouwen wordt verhoogd met € 3.500. De reserve onderhoud 
gebouwen is afgestemd op het meerjarenonderhoudsplan van de gemeentelijke 
gebouwen tot en met 2039. Indien de modernisering van de gemeentewerf wordt 
bekostigd uit de reserve onderhoud gebouwen is deze niet toereikend om de 
onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen te bekostigen tot en met 2039.
Door de jaarlijkse toevoeging aan de reserve gebouwen te verhogen met € 3.500 is dat 
wel mogelijk. De jaarlijkse toevoeging van € 3.500 wordt verwerkt in de kadernota 2018-
2021.   

Aanschaf zoutopslag en pekelwatertank
De investering van € 137.437 wordt in 20 jaar afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten 
bedragen € 9.620 bij een rente van 2% en worden verwerkt in de kadernota 2018-2021. 
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Aanpak/uitvoering
De modernisering van de gemeentewerf en de aanschaf van de zoutopslag en 
pekelwatertank staan los van elkaar en worden na besluitvorming losgekoppeld in de 
uitvoering. Bij de modernisering van de gemeentewerf worden de bouwstromen 
ondergebracht bij een hoofdaannemer, bouwkundige begeleiding van de verbouwing over 
dit project houden we intern.

De voor de aanpassing noodzakelijke (beperkte) aanpassing van de huidige bestemming 
van het terrein, zal worden ingebracht en meegenomen bij het bestemmingsplan 
bebouwde kom. 

Modernisering gemeentewerf
- Maken technische omschrijving verbouwing + tekeningen
- Aanvragen omgevingsvergunning
- Starten offerte traject, meervoudig onderhands, 3 stuks.
- Na definitieve omgevingsvergunning worden opdrachten verstrekt en gestart met 

de uitvoering
- Oplevering 4e kwartaal 2017

Aanschaf zoutopslag en pekelwatertank
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- Maken technische omschrijving verbouwing + tekeningen
- Aanvragen omgevingsvergunning
- Volgen offerte traject
- Na definitieve omgevingsvergunning worden opdrachten verstrekt en gestart met 

de uitvoering
- Oplevering, uiterlijk voor het winterseizoen 2017/2018

Conclusie
Wij stellen u voor om de gemeentewerf te moderniseren en de zoutopslag en 
pekelwatertank aan te schaffen en te plaatsen op de huidige gemeentewerf en het 
daarbij horende krediet van  € 216.337 ter beschikking te stellen voor deze 
werkzaamheden.

Communicatie
Communicatie verloopt voornamelijk intern. Betrokken collega’s worden via pleio of  
bijeenkomsten op de hoogte gebracht. Indien het nodig is om extern te communiceren zal 
team communicatie hierbij betrokken worden.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Bijlagen:
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