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Onderwerp: Beantwoording vraag inzake uitgestelde realisatie van de fietsbrug in Ulft-Noord

Tijdens de raadscommissie FL heeft de heer Sluiter een vraag gesteld over de fietsbrug in Ulft-Noord.

U bent eerder geïnformeerd over het circulair inkopen van de fietsbrug, waarvoor het de bedoeling 
was dit jaar tot realisatie over te gaan. De voorbereidingen hebben wel een ander tijdspad tot gevolg 
gehad, waarover we u langs deze weg kort willen informeren.

Binnen de aanbesteding van dit project hanteert de gemeente de PRP®-definitie van circulariteit. Dit 
betekent dat de gehele keten van grondstofwinning tot gebruik, het onderhoud zelf, en na gebruik het 
behoud van de oorspronkelijke grondstoffen meegewogen wordt op basis van verifieerbare feiten. 
Social Fairness speelt in het gehele traject een belangrijke rol. 

De gemeente Oude IJsselstreek vraagt voor deze vervanging qua ontwerp, uitvoering en onderhoud, 
de totaaloplossing met het beste Circulair Potentieel, gemeten binnen de PRP®-methodiek op basis 
van verifieerbare feiten. Dit heeft tot gevolg dat er een geheel ander voorbereidings- en 
aanbestedingstraject wordt gevolgd dan normaliter bij dit soort projecten het geval is. 

Wij hebben de afgelopen periode een aantal onderzoeken uitgevoerd om de huidige situatie, 
omgeving en bestaande brugconstructie goed in beeld te krijgen. Enerzijds om alle deelnemers aan 
deze aanbesteding eenzelfde uitgangspositie te verschaffen, anderzijds omdat het in het kader van 
het circulariteitsaspect van belang is wat de (on)mogelijkheden zijn tot (her)gebruik van de huidige 
brugconstructie in relatie tot de nieuwe brug. Het uitvoeren van genoemde onderzoeken en verwerking 
van de resultaten daarvan vergen extra tijd.

We zitten in de eindfase van de aanbestedingsprocedure en gaan binnenkort over tot gunning, waarna 
begin volgend jaar de uitvoering van start kan. Het project wordt uitgevoerd binnen het door de raad 
beschikbaar gestelde budget. Bij vertraging van projecten, waarvoor reeds een investeringsbudget 
beschikbaar is gesteld, communiceren we dit niet actief. Een investering is niet jaar gebonden, het 
budget dat aan het einde van het boekjaar overblijft wordt overgezet naar het nieuwe boekjaar als het 
krediet nog niet kan worden afgesloten.

We doen het anders en innovatiever. Daarom vonden we dat we ook in dit stadium van het project 
hierover naar buiten toe kunnen communiceren. Dit heeft dan ook geleid tot het artikel in Oude 
IJsselstreek Vizier. 


