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Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  16 juni 2020 

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s):  Beheer Openbare Ruimte 

Contactpersoon:  J.E. Rateland 

Tel.nr.: 8342 E-mailadres: rateland.j@woerden.nl 
 

Onderwerp: Noodzakelijke vervanging elektriciteitskast bij de Marktbrug in Oudewater 

 

 
De raad besluit: 
 
om de elektriciteitskast bij de Marktbrug in Oudewater te vervangen en de hiervoor benodigde 
financiële middelen middels de voorjaarsnota ter beschikking te stellen. 
 

Inleiding:  

Wekelijks wordt op en rondom de marktbrug de Oudewaterse warenmarkt gehouden. Daarnaast 
vormt de marktbrug tijdens diverse andere evenementen het centrum van de gezelligheid. Om deze 
evenementen goed te faciliteren zijn diverse voorzieningen aangebracht, waaronder een passende 
stroomvoorzieningen (via een elektriciteitskast). De kast en zijn benodigde voorzieningen zijn 
gesitueerd naast de Marktbrug tegen de kademuur ter hoogte van het watertappunt (Markt 
Westzijde).  
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De elektriciteitskast verkeert in een slechte technische staat. Tijdens de laatste technische 
veiligheidskeuring is de kast afgekeurd. Met daarbij een aanvullend advies dat deze zo snel mogelijk 
(uiterlijk binnen 6 maanden) vervangen moet worden om de veiligheid te waarborgen.  
 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikel 160, lid 1 
 

Beoogd effect: 

Het vervangen van de slechte elektriciteitskast bij de Markbrug voor een nieuw robuust (hufterproof) 
en toekomstbesteding exemplaar, passend binnen de uitstraling en de waarden van het 
rijksbeschermd stadsgezicht.  
 

Argumenten: 

1) De elektriciteitskast bij de Marktbrug verkeert in een slechte technische staat en vormt daardoor 
een risico voor de veiligheid van de gebruikers en de nabijgelegen omgeving; 

2) De kast is gecontroleerd door een expertbureau en heeft als bindend advies mee gekregen, dat 
deze zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 6 maanden) moet worden vervangen; 

3) De kast wordt wekelijks en tevens intensief gebruikt. Een goede, betrouwbare en veilige 
voorziening is hiervoor noodzakelijk; 

4) Zonder elektriciteitskast is het niet mogelijk om de warenmarkt en evenementen passend te 
faciliteren; 

5) Het vervangen van de kast geeft de mogelijkheid om een robuust (hufterproof) en 
toekomstbestendig exemplaar te plaatsen. Waarbij op een overzichtelijke wijze de werking en 
gemoeide kosten voor het stroomgebruik te onderbouwen zijn. 
 

Kanttekeningen: 

1) De kast staat midden in het rijksbeschermd stadsgezicht van Oudewater. Een advies vanuit 
Mooi Sticht over de vormgeving en locatie van de kast is benodigd.  
 

Financiën: 

Voor het vervangen van de elektriciteitskast is een offerte aangevraagd. De kosten die hiermee 
gemoeid zijn bedragen € 42.000 en kunnen tegen een afschrijvingstermijn van 10 jaar worden 
geactiveerd.  
 

 INV. AFSCH. 2021 2022 2023 2024 2025 

E-kast 42.000 10 jaar 5.040 4.956 4.872 4.788 4.704 

 
De benodigde financiële middelen zijn verwerkt in het overzicht van de voorjaarsnota.  
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Uitvoering: 

Om na een akkoord van uw raad tot een snelle vervanging te komen is het volgende nodig: 
1) Gesprek en advies met Mooi Sticht; 
2) Toelichting in marktcommissie plus brief aan gebruikers en nabije omgeving; 
3) Akkoord op de offerte (plaatsing binnen 8 weken); 
4) Feestelijke ingebruikname.  

Communicatie: 

Om de gebruikers van de kast en de nabije omgeving goed te informeren zal een zorgvuldig 
communicatietraject worden opgezet. Een nieuwe werkwijze vraagt om toelichting en instructie op 
locatie.  

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Geen eerdere besluitvorming. 

Bijlagen: 

- Het concept raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer: 20R.00641. 
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