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Onderwerp
Kredietaanvraag vervanging elektriciteitsvoorziening t’ Kampje te Eelde.
Gevraagd besluit
1. Een krediet beschikbaar stellen van € 31.000,= ( excl. btw) voor de vervanging
van de elektriciteitsvoorziening t’ Kampje te Eelde;
2. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.
Wat willen wij hiermee bereiken?
 De nieuwe voorziening betreft een vaste opstelling en bestaat uit een hoofdkast en van daaruit
over een ondergronds systeem van PUTkasten;
 Deze PUTkasten worden verdeeld over het terrein aangebracht en wel tussen of achter de
kramen;> zie schets (B&W voorstel)
 De beoogde voorziening voldoet aan de meest actuele NEN 1010 “Veiligheidsvoorschriften
voor laagspanningsinstallaties”.
 Met de nieuwe voorziening voldoet de gemeente aan haar zorgplicht met betrekking tot het valof struikelgevaar van bezoekers over losse kabels.
 Een identieke voorziening - zoals ook op de Brink ten behoeve van de weekmarkt in Zuidlaren
aangebracht- ondervangt al de onderstaande onvolkomenheden.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Gaande de jaren is de weekmarkt danig uitgebreid en de stroomvoorziening voortdurend daarop
aangepast door steeds meer losse kabels en zwerfkasten in te zetten. Met gevolg dat gaandeweg de
weekmarkt steeds vaker kampt met stroomstoringen. Ook de vele kabels brengt een zekere
gevaarzetting voor de bezoekers met zich mee.
Wat ging er aan vooraf
1. ‘t Kampje ( parkeerplaats naast de Buitenplaats) is rond 1989 aangelegd, tevens geschikt gemaakt
als evenemententerrein en voorzien van een eenvoudig ingerichte stroomkast;
2. ’t Kampje werd toen enkel gebruikt als evenemententerrein;
3. sinds 2005 is daar de -toentertijd kleine- weekmarkt gesitueerd;
4. de bestaande stroomvoorziening behoefde toen – vanwege de kleinschaligheid- niet
uitgebreid;
5. gaande de jaren is de weekmarkt danig uitgebreid, waardoor er steeds meer aansluitpunten
benodigd waren;
6. de stroomkast is daarop niet berekend, vandaar dat dit met verlengkabels en losse verdeelkasten
opgevangen wordt;

7. dit resulteert er in, dat langzamerhand alle gangpaden nu bezaait liggen met stroomkabels; > zie
foto’s ( B&W voorstel);
8. met gevolg dat gaandeweg de weekmarkt steeds vaker kampt met stroomstoringen ten gevolge
van deze instabiele mobiele voorziening.
9. Een ondergrondse voorziening - zoals ook op de Brink ten behoeve van de weekmarkt in Zuidlaren
aangebracht- ondervangt al de vorenstaande onvolkomenheden.> zie foto’s ( B&W voorstel)
Hoe informeren we de inwoners?
Middels een persbericht, op de gemeentelijke website en een redactioneel artikel in de Dorpsklanken.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na besluitvorming door uw raad krijgt de leverancier de opdracht z.s.m. tot uitvoering over te gaan.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De kapitaallasten van de investering ad € 31.000 excl. BTW met een afschrijftermijn van 15 jaar bedragen €
3.152. In de begroting 2016 is hiervoor € 3.000 meegenomen onder nieuw beleid. De lasten vallen € 152 hoger
uit dan geraamd. Dit verschil kan net als de € 3.000 gedekt worden uit het fonds recreatie en toerisme (zelfde
cluster).

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 14
Betreft:
Kredietaanvraag vervanging elektriciteitsvoorziening t’ Kampje te Eelde.
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van het college van 29 maart 2016;
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 31.000,= ( excl. btw) voor de vervanging
van de elektriciteitsvoorziening t’ Kampje te Eelde;
2. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Vries,

14 juni 2016

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

