
 

 

BESLUITVORMENDE NOTA 

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

No. 446928 

 

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Cluster Ingenieursbureau Voorbereiding budget 

Marknesserbrug 

 10 januari 2017 Olde, de J. 

 

Portefeuille: A. Poppe 

 

Onderwerp: Voorbereiding Marknesserbrug 

 

Voorgesteld besluit 

1. In principe instemmen met het starten van de voorbereiding om de huidige 

Marknesserbrug te vervangen door een nieuwe brug. 

2. Het voornemen uitspreken het door de Gemeenteraad beschikbaar gesteld budget 

voor de renovatie van de brug, te gebruiken voor de voorbereiding van een nieuwe 

brug, met een maximum van € 50.000. 

3. Het voornemen uitspreken de algemeen directeur te machtigen om vooruitlopend op 

de besluitvorming in de Gemeenteraad uitgaven te doen ten behoeve van de 

voorbereiding voor het vervangen van de Marknesserbrug. 

4.  De raadscommissie WO consulteren in februari. 

 

Inleiding 

Het College wil de Gemeenteraad voorstellen de Marknesserbrug te gaan vervangen in 

plaats van te renoveren. Om de voorbereiding hiervan mogelijk te maken geeft u 

toestemming een deel van het door de Raad beschikbaar gestelde renovatiebudget 

hiervoor in te zetten. In het voorstel zal onderbouwd worden waarom vervanging 

wenselijk is. Bij deze onderbouwing zullen stakeholders als: Fietsersbond, VVN, 

dorpsbelang Marknesse, de ondernemers van De Munt, Connexxion, 

Schuttevaer/Waterrecreatie Nederland betrokken worden.  

Een belangrijk voordeel bij het vervangen van de brug is het creëren van de mogelijkheid 

om de vrije doorvaarthoogte te vergroten. Bij het vergroten zal het aantal 

brugbewegingen en daarmee de overlast afnemen.  

In het raadsvoorstel worden vier verschillende brug varianten gepresenteerd: 

 

 Sober en doelmatig PLUS-variant 

Variant 3* Basisvariant Architectonische-variant 

Modulair bruggensysteem Modulaire-variant Modulaire-plus-variant 

*De historisch voorgestelde nieuwbouwvariant 

 

Ook zal bij de nadere uitwerking worden ingegaan op de communicatie en de 

mogelijkheden de raad en inwoners te betrekken bij de keuze voor een variant. 

 

Doelstelling 

Budget beschikbaar stellen voor het uitwerken van het raadsvoorstel voor het vervangen 

van de bestaande Marknesserbrug voor een nieuwe brug.  

 

Argumenten 

1. Formeel is het door de Raad beschikbaar gestelde budget bestemd voor de renovatie 
van de brug. 

2. Bij het verder oplopen van vertragingen neemt de kans op het niet meer functioneren 
van de brug toe. 

3. Het feit is dat de brug niet voldoet aan de geldende belastingsnormen. Veel 
bewegende onderdelen in kritische staat van onderhoud verkeren. Er is in de 



afgelopen jaren enkel het hoogstnoodzakelijke onderhoud uitgevoerd. De brug zou 

immers gerenoveerd worden. 

4. Het nu uitvallen van de brug zou betekenen dat er alsnog kostbare reparaties 
uitgevoerd moeten worden en er stremmingen optreden, ‘met alle gevolgen van 

dien’. 

 

Kanttekeningen 

1. De Commissie Woonomgeving is geïnformeerd over de vervolgstappen waarbij is 
aangegeven dat de voorkeur van het College uitgaat naar de vervanging van de brug. 

2. Deze nota geeft aan dat het College graag een nieuwe brug wil, maar dat de 
uiteindelijke beslissing aan de Raad is. 

3. De investeringskosten bij het vervangen van de brug zijn hoger dan bij renovatie. 
 

Planning/Uitvoering/Budget 

Eind maart 2017 wordt het voorstel voor nieuwbouw van de Marknesserbrug 

gepresenteerd aan de Raad. 

De budget van maximaal € 50.000 is opgebouwd uit, €20.000 voor de Architect, €20.000 

voor de inzet van de projectleider en stedenbouwkundige en €10.000 onvoorzien.  
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