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Emmeloord, 21 maart 2017. 

 

Onderwerp 

Vervanging Marknesserbrug 

 

Advies raadscommissie 

 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Over gaan tot vervanging van de Marknesserbrug en hierbij te kiezen voor de 
stadspoort variant. 

2. Een krediet beschikbaar stellen van € 3.570.000 voor de vervanging van de 
Marknesserbrug. 

3. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2016 een bedrag van € 2.320.000, 

indien toereikend,  bestemmen voor de vervanging van de Marknesserbrug. 

4. De 5e wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen. 

 

Doelstelling 

De bestaande Marknesserbrug te vervangen door een nieuwe brug 

 

Inleiding 

Het voorstel is om de Marknesserbrug te gaan vervangen. Hiervoor zijn een aantal 

varianten uitgewerkt, te weten: 

• Basis variant, sober en doelmatig 

• Basis PLUS variant, een verfraaiing van de basis variant 

• Stadspoort variant met een duidelijk poort functie voor de stad. 

Het eerder genoemde “modulair bruggensysteem” is niet uitgewerkt, omdat het 

consortium dat hieraan werkte niet meer bestaat. 

 

Entrees 

Emmeloord heeft in het oorspronkelijk plan 

vier hoofdentrees die elkaar raken midden in 

de stad, rond de Deel. Deze vier hoofdroutes 

samen vormen het stadskruis. De plekken 

waar van oudsher de overgang lag tussen het 

landschap en de stad noemen we de 

‘stadspoorten’. De noordelijke entree van het 

stadskruis is met veel groen ontworpen en 

loopt door het Emmelerbos. De overige drie 

entrees komen over het water de stadskern 

binnen. Daar waar deze entreeroutes de 

vaarten kruisen liggen de ‘blauwe 

stadspoorten’. Deze stadspoorten zijn nog 

altijd herkenbare en belangrijke plekken in de 

stad, waar de identiteit van Emmeloord sterk 

beleefbaar is. De blauwe stadspoorten zijn als 

brug, uniform ontworpen.  
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Ter plaatse van de blauwe stadspoorten komen belangrijke kenmerken van Emmeloord 

bijeen en kan men het DNA van Emmeloord goed beleven. De stadspoorten vormen de 

overgang van de nieuwe stadsschil, vanuit de woonwijk Emmeloord – West en de 

omliggende bedrijventerrein de Munt en Nagelerweg, naar de oude stadskern. Ze 

markeren de overgang van de ‘nieuwe’ stad, naar de ‘oude’ stad. Maar eigenlijk gebeurt 

hier nog meer. Hier ontmoeten de nieuwe stad, de oude stad als ook het polderlandschap 

(middels vaart(en), zichten en/of groen), elkaar. Het is van groot belang dat deze 

overgangen blijvend beleefbaar blijven en de zichten zo open mogelijk en gericht op de 

kwaliteiten van de stad. 

 

De omgevingskwaliteiten van de vier stadspoorten zijn hoog, maar deze elementen 

worden bedreigd. Op de lange termijn is het echter belangrijk dat deze stadspoorten nog 

steeds herkenbaar zijn en bijdragen aan de oriëntatie in de stad. Daarom moeten 

vernieuwingen aan de poorten van Emmeloord ook architectonisch vormgegeven worden. 

 

Bruggen 

In de polder met talloze sloten, tochten en vaarten zijn noodzakelijkerwijs vele bruggen 

aangelegd. Het zijn de verbindende elementen, die belangrijke schakels vormen in het 

netwerk van de polder. Ook in Emmeloord is een keur van bruggen aanwezig.  

 

De grotere bruggen zijn al van verre waarneembaar en vormen belangrijke bakens ter 

oriëntatie of markeren de entree tot de stad of een wijk. Wanneer je over een brug gaat, 

is er door de hogere ligging ten opzichte van het maaiveld gedurende een kort moment 

een ruim uitzicht over de omgeving. 

 

De verschijningsvorm en architectuur van de bruggen vertelt veel over hun functie en 

plek in de stad en zelfs over de geschiedenis van de plek. De Noordoostpolder is nieuw 

land, maar al lang geen plek meer zonder geschiedenis. Van de Nagelerbrug over de 

Urkervaart is de vroegere positie van deze plek in de stad af te lezen. De typische 

polderbrug lag voorheen aan de rand van de stad aan het open polderlandschap, net 

zoals dat bij de brug van het zelfde type over de Lemstervaart, de Marknesserbrug, nog 

steeds zo is. 

 

Kortom, bruggen zijn belangrijke identiteitsdragers van de stad. Het is daarom belangrijk 

om zorgvuldig om te gaan met zowel bestaande bruggen als de vormgeving en inpassing 

van nieuwe bruggen. Door een nieuw brug een identiteit te geven door middel van een 

architectonische uitwerking ontstaat voor de toekomst een nieuw stukje geschiedenis 

voor Emmeloord en de Noordoostpolder. 

Daarom is het voorstel om de stadspoort variant verder uit te werken.  Dit ontwerp 

vraagt om een extra investering. Het ontwerp is toegespitst op de kwaliteiten van 

Emmeloord en de omgeving. Sterk, robuust, en een wijds gezicht voor automobilist en 

fietser. De hameistijlen zijn geheel buiten het verkeersprofiel geplaatst, net als bij de 

Nagelerbrug. De brug vervult in deze vorm een “Stadspoort van Emmeloord”.  

 

Beleidsreferentie 

In de programmabegroting 2017 is onder pijler 2 het volgende opgenomen: “Een veilige 

en bereikbare leefomgeving”. 

Omdat de bestaande Marknesserbrug aan het einde van zijn levensduur is, willen wij 

deze vervangen voor een nieuwe. 

 

Argumenten 

1. Veilige oversteek voor fietsers, door aan weerzijde van de brug een ca. 2,5 m breed 

pad aan te leggen. 

2. Brug weer geschikt maken voor al het verkeer, door weer te voldoen aan de huidige 

normen en verkeersbelastingen. 

3. De doorvaarthoogte van de brug in gesloten toestand te verhogen waardoor er 
minder bedieningen en overlast is. 
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4. Met een nieuwe installatie is een vlotte en snelle bedieningscyclus mogelijk. 

 

Veel stakeholders waaronder de Fietsersbond Flevoland, Veilig Verkeer Nederland 

afdeling NOP, Dorpsbelang Marknesse, Connexxion, Koninklijke Schuttevaer, 

Ambulancezorg Flevoland, Politie Noordoostpolder en Ondernemers op De Munt hebben 

erg enthousiast gereageerd. Zij zouden de vrije doorvaarthoogte van de brug in gesloten 

toestand graag willen verhogen. Het aantal brugbedieningen en overlast zal daardoor 

afnemen. Zo geeft Koninklijke BLN-Schuttevaer regio Noord Holland en IJsselmeer het 

volgende aan: “Door nu de brug in gesloten toestand een hoogte te geven van 2,80 

meter (bij voorkeur 3,00 meter), zal hij in de toekomst veel minder open moeten voor 

passerende recreatieschepen”. 

 

Financiën 

VARIANT Kosten  

 

Beschikbare 

middelen 
(€ 1.050.000 +  
€ 200.000) 

Extra 

benodigde 

middelen 

1 Basisvariant € 3.080.000 € 1.250.000 € 1.830.000 

2 Basis PLUS variant € 3.275.000 € 1.250.000 € 2.025.000 

3 Stadspoort variant € 3.570.000 € 1.250.000 € 2.320.000 

 

In de raad van 17 februari 2014 is een krediet beschikbaar gesteld van € 1.167.500 voor 

de renovatie van de Marknesserbrug. Naast dit renovatiekrediet is een BDU-bijdrage 

beschikbaar van € 75.000 voor de verbreding van de fietsvoorzieningen, totaal 

€ 1.242.500. Door reeds gedane uitgaven is van dit bedrag nog afgerond € 1.050.000 

beschikbaar. 

 

Bij de vervanging van de Marknesserbrug zal er in de eerste jaren weinig tot geen 

regulier onderhoud zijn. Het onderhoudsbudget kan hierdoor in 2017 en 2018 met 

respectievelijk € 75.000 en € 125.000 worden verlaagd. Dit bedrag, totaal € 200.000, zal 

worden ingezet voor de dekking. 

 

De extra benodigde middelen bij de stadspoort variant zijn € 2.320.000. Voorgesteld 

wordt om bij de bestemming van het rekeningresultaat 2016, indien toereikend, dit 

bedrag af te zonderen. Dit betekent dat dit deel van het rekeningresultaat niet kan 

worden ingezet bij de integrale afweging van ingediend nieuw beleid bij behandeling van 

de perspectiefnota 2018-2021 in de raad van 10 juni 2017. Ook bij de keuze van een 

duurdere variant zal dit ten koste gaan van de (indien aanwezige) financiële ruimte.  

 

De raad heeft bij de vaststelling van de nota waardering, activering en afschrijving vaste 

activa het besluit genomen om investeringen in de openbare ruimte met een meerjarig 

maatschappelijk nut vanaf januari 2017 te activeren, conform artikel 59 van het BBV. Dit 

betekent dat het benodigde krediet van € 3.570.000 wordt afgeschreven in 40 jaar. De 

jaarlijkse afschrijvingslasten wordt gedekt uit de afschrijvingsreserve vervanging 

Marknesserbrug. Deze wordt gevormd uit de dekkingsbronnen. 

 

Kanttekeningen 

1. Bij het verhogen van de brug zal er zorgvuldig gekeken moeten worden naar de 

directe omgeving. Het voorstel is dan ook in overleg met de direct aanwonenden van 

de Marknesserweg te bepalen welke hoogte haalbaar is. 

2. Bij het verder oplopen van vertraging neemt de kans op het niet meer functioneren 

van de brug toe. Het uitgestelde groot onderhoud zal alsnog uitgevoerd moeten 

worden. 

3. De bestemming van het rekeningresultaat 2016 kan eerst plaatsvinden bij de 

behandeling van de jaarrekening 2016 in de raadsvergadering van juli. Het 

rekeningresultaat wordt volgens bestaand beleid toegevoegd aan de reserve 

beleidsplan. Daarom geldt tot het formele moment van de vaststelling van de 
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jaarrekening de reserve beleidsplan als formele dekking. Deze vervalt automatisch bij 

het vaststellen van de jaarrekening met toereikend resultaat. 

 

Planning/uitvoering 

Start sloop/bouw, na het vaarseizoen 2018 

 

Bijlagen 

Presentatie Marknesserbrug d.d. 21 maart 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : De heer A. Poppe 

Steller : de heer J. de Olde; 0527 63 39 11; j.deolde@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017,  

no. 469480-1; 

 

B E S L U I T: 

 

1. Over te gaan tot vervanging van de Marknesserbrug en hierbij te kiezen voor de 
stadspoort variant. 

2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 3.570.000 voor de vervanging van de 
Marknesserbrug. 

3. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2016 een bedrag van € 2.320.000, 

indien toereikend, te bestemmen voor de vervanging van de Marknesserbrug. 

4. De 5e wijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 18 april 2017. 

De griffier,             de voorzitter, 


