
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen wonen 

Vergaderdatum: 28 september 2017 

Steller en fractie: Henk van Os, Partij 18PLUS; Edward Piena, VVD;  

Agendapunt: 3.Realiseren nieuwe gladheidsbestrijdingsfaciliteit (GBF) 

Portefeuillehouder: M. Japenga 

Datum indiening vraag bij griffie: 28 september 2017 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 6 oktober 2017 

 

 

Vraag 1 P18P 
Kunt u vóór de raadvergadering een overzicht verschaffen over de strooiactiviteiten in 2015 en 2016. Wij 
denken daarbij o.a. aan aantal keren, aantal wagens en hoeveel zout wordt verbruikt. 

 

Antwoord  
Seizoen 2015/2016 
16 x gestrooid, waarvan 14 x preventief en 2 x langdurige sneeuwval 
190 ton zout 
 
Seizoen 2016/2017 
24 x gestrooid, waarvan 22 x preventief en 2x langdurige sneeuwval 
250 ton zout. 
 
Het gaat om de volgende wagens: 
2 grote vrachtwagens (doorgaande wegen) 
1 kleine vrachtwagen (woonstraten en dijken) 
2 tractoren (fietspaden) 
1 pickup hand strooien (op plekken die niet met voertuig zijn te bereiken) 
 

 

Vraag 2 VVD ; D66GL 
1. Wilt u aangeven hoe het bedrag van  investeringskrediet is opgebouwd?  
2. Wilt u daarbij expliciet benoemen of en hoe de sloop- en herstelkosten zijn meegenomen? 

.  
 

Antwoord 1. 
€ 850.000 bouwkundig: Eetlokaal/sanitair op 1

e
 verdieping, voertuigenstalling (vrije hoogte 7 meter en 

vrije overspanning (dus weinig kolommen) ivm benodigde bewegingsvrijheid van de voertuigen) inclusief 
vloeistofdichte vloeren, afspuitplaats inclusief vloeistofdichte vloer, zoutloods inclusief vloeistofdichte 
vloer. Alles corrosiebestendig. 
€ 425.000 installaties: PV installatie, menginstallatie zout, afspuitplaats, vulpunten  menginstallatie, 
warmtepomp tbv verwarming eetlokaal/sanitair. Alles corrosiebestendig. 
€ 302.000 terreininrichting incl. verharding (extra gefundeerd en daardoor geschikt voor zware 
voertuigen inclusief draaibewegingen), LED-terreinverlichting,  landschappelijke inpassing, hekwerken, 
automatisch toegangshek e.d. 
 
 
 



 

Antwoord 2. 
Op de nieuwe locatie staan geen gebouwen dus hoeft er niets te worden gesloopt.  

Sloop- en herstelkosten van een nieuwe voorziening worden nooit in nieuwbouw-kredieten 
geraamd. 

 

Vraag 3 Diverse fracties 
1. Kunt u aangeven wat het meerjaren onderhoud van deze nieuwe locatie gaat kosten? 

 

Antwoord 
1. Gemiddeld zal er een bedrag van 2 tot 2,5% van de bouwkosten ex BTW per jaar nodig zijn om 

deze locatie te onderhouden. Het exacte bedrag hangt af van onder andere de materialisatie van 
het geheel en de uiteindelijke uitvoering van het gebouw. 

 

 


