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Agendapunt 6. Onderzoek spankabels en groot onderhoud 2016 
 

 
 
 
1. Inleiding 
Zoals tijdens de ALV van vorig jaar aangegeven kunnen we de waterdichte toplaag van het 
dek wel vernieuwen in 2016, maar als het dek eronder technisch niet in orde is, heeft dat 
weinig nut. In de afgelopen ALV (4 april 2013) hebben we uitvoerig stil gestaan bij de 
noodzaak van onderzoek van de vochtplekken en spankabels. Wij hebben Harm Zuidema 
(aan de leden voorgesteld tijdens de ALV 2013) gevraagd om ons daarbij te ontzorgen en te 
begeleiden. Het bureau SGS Intron heeft op 29 januari 2014 onderzoek gedaan naar de 
spankabels. Daarbij zijn enkele kritische plekken in het dek open gemaakt en onderzocht. Op 
23 maart kregen wij het rapport. Het integrale rapport is op de website bij de stukken van de 
ALV te downloaden/in te zien. We zullen het tijdens de ALV bespreken. Het onderzoek van 
SGS Intron heeft € 8.833 incl. BTW gekost en moet in 2014 betaald worden.  
 
 
2. Advies SGS Intron 
Vanwege het belang ervan hebben we de beschouwingen en conclusies van SGS integraal 
als bijlage bij deze notitie opgenomen. SGS Intron adviseert: 
 

- De bovenkant van het dek aan de Tichelberg waar de doorvoeren lekten te laten 
onderzoeken of het geplande groot onderhoud te vervroegen; 

- De open gehakte stukken dicht te maken. 
 
 
3. Zienswijze Bestuur 
Het bestuur vind het een goed uitgevoerd onderzoek en onderschrijft de conclusies en het 
advies van SGS Intron. In de eerste plaats moeten de opengehakte stukken worden 
dichtgemaakt. Daarvoor moet nog wel goed nagedacht worden hoe dat moet gebeuren 
omdat de opengelegde spankabels opnieuw moeten worden in gepakt en omdat het 
“nieuwe” beton overal goed  moet hechten. De vraag is of we het onderzoek van de 
bovenkant van de Tichelberg-Zuid los van het groot onderhoud uitgevoerd moet worden. 
Onze voorkeur gaat er naar uit om dit te combineren met het groot onderhoud. Daartoe zou 
het groot onderhoud van dit deel in de tijd naar voren gehaald moeten worden en als pilot 
van het totale groot onderhoud in 2015 uitgevoerd kunnen worden. Deze combinatie van 
onderzoek en groot onderhoud levert kosten voordelen op. En kennis en ervaring die 
gebruikt kan worden bij het groot onderhoud van de overige dekdelen. Wij stellen voor om 
deze pilot te laten begeleiden door enkele deskundige leden (Willem Hermans, Dick 
Havenaar, …).  
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Vervolg Agendapunt 6. Onderzoek spankabels en groot onderhoud 2016 
 
 
 
4. Voorstel: 
Het bestuur stelt voor op grond van het rapport van SGS Intron als volgt te handelen: 

1. Een commissie in te stellen die een pilot van het groot onderhoud gaat voorbereiden 
en begeleiden. Deze commissie bestaat uit Richard Verbeek, Willem Hermans, Dick 
Havenaar, .. 

2. Deze commissie krijgt als opdracht: 
a. Het bestuur te adviseren over de beste wijze waarop de gaten van het 

betononderzoek van SGS Intron gerepareerd kunnen worden. De kosten 
worden geschat op € 10.000 dit jaar en volgend jaar. 

b. Het begeleiden van de reparatie zelf. 
c. Het bestuur adviseren over een pilot van het groot onderhoud van de 

Tichelberg Zuid incl. onderzoek cf het advies van SGS Intron. Dit betreft zowel 
de technische, operationele als de financiële aspecten daarvan. De 
commissie wordt verzocht verschillende alternatieven voor de dakbedekking 
te bestuderen. Het budget voor de pilot is taakstellend en bedraagt 25% van 
het gereserveerde budget voor groot onderhoud in 2016 (€ 708.000). De 
commissie krijgt een budget voor begeleiding door (een) externe 
deskundige(n) en voor overige uitgaven tot een bedrag van € 10.000 per jaar 
in 2014, 2015 en 2016. Daadwerkelijke uitgaven mogen alleen gedaan 
worden na goedkeuring door het bestuur. De commissie wordt verzocht 
ernaar te streven het advies eind 2014 gereed te hebben. Het advies van de 
commissie wordt dan begin 2015 met de leden in een ALV besproken. In de 
loop van 2015 kan de pilot dan worden uitgevoerd.  

3. De extra kosten (€ 20.000 in 2014, € 20.000 in 2015 en € 10.000 in 2016) op te 
nemen in het MJOP. 

4. Tevens wordt voorgesteld ervan uit te gaan het budget voor het groot onderhoud te 
spreiden over 2015 (pilot), 2016 (grootste deel) en 2017. Tot nu toe ging het bestuur 
uit dat alle uitgaven in 2016 zouden zijn, maar met de voorgenomen pilot in 2015 
klopt dat al niet meer. Het grootste deel van het groot onderhoud zal in 2016 plaats 
vinden. In 2017 zal het worden afgerond. Financieel gaan we er van uit dat de kosten 
als volgt verdeeld worden: 

2015: 25% 
2016: 50% 
2017: 25%  
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Bevindingen en Conclusie uit het rapport van SGS Intron: 

 
 

 


