Beste mensen,
Het materiële en financiële beheer van de openbare ruimte is op dit moment goed op orde, zo
concludeert de Rekenkamercommissie. We zijn blij met deze conclusie. In haar rapportage
constateert de RKC dat Houten uitgaat van een lager kwaliteitsniveau dan referentiegemeenten
Barendrecht en Veenendaal, waardoor de beheerkosten in Houten gunstig afsteken, vergeleken bij
andere gemeenten. Houten doet het dus op dit moment goed. De RKC waarschuwt in aanbeveling 3
wel richting toekomst. Met name voor civieltechnische werken zoals bruggen voorziet de RKC
risico’s. Op termijn (over 5 jaar) is er volgens de RKC een toename van middelen nodig om het
beheer op het gewenste niveau te kunnen houden. En zijn die middelen er dan wel. De RKC raadt de
gemeenteraad aan zich goed voor te bereiden op het maken van keuzes.
In dat kader laat ik u graag vast een filmpje zien. Een filmpje over de Afgaan Mozafar Said. Deze man
werkt als projectmanager bij het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. Hij is in 2014
genomineerd tot ingenieur van het jaar. Ik nodig u graag uit even te kijken naar dit korte filmpje.
Daarna zal ik kort het belang van zijn inbreng toelichten.
Filmpje laten zien http://www.dagvandeingenieur.nl/ingenieur-van-het-jaar/verkiezing/
Ik vind de Rotterdamse benadering om 2 redenen inspirerend voor Houten:
1. Een Houten brug gaat gemiddeld 25 jaar mee. Bruggen van hout daaraan zijn we gewend, maar
bruggen van vezel versterkte kunststof ofwel composiet zijn nog vrij nieuw. Ze zijn iets duurder
dan een Houten brug, maar gaan gemiddeld 2 x zo lang mee. Duurzame bruggen waarmee
besparingen kunnen worden gerealiseerd van ca. 30% in 50 jaar.
2. Het is in deze tijd belangrijk om samen met burgers en de markt anders te denken over het
beheer van de openbare ruimte. In Rotterdam lukt het om in 2 dagen bruggen te vervangen,
waar er voorheen 8 weken over werd gedaan. Zo zijn 170 bruggen vervangen met weinig werk
voor de gemeentelijke beheerders en weinig overlast voor bewoners.
We zijn blij met de aanbevelingen van de RKC en ik roep de gemeente en de raadsleden op om
nu al te anticiperen op slim vernieuwen. In een gesprekje met Mozafar Said gaf hij aan blij te zijn
met de aandacht voor vernieuwend denken in Houten. Hij gaf daarbij aan dat hij graag bereid is
een delegatie uit Houten in Rotterdam te ontvangen om een aantal van de gerealiseerde
bruggen te komen bekijken.

