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Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  
Onderhoud en conditie Prof. 
Brandsmaweg te Nagele 

geen dhr. J. Ekkel, 06 48 13 46 43 

 
Beste heer Duursema,  
 
Op 3 februari hebben wij uw brief ontvangen over het onderhoud en de conditie van de Prof. 
Brandsmaweg te Nagele. In uw brief vraagt u aandacht voor de conditie van de weg, dit zou al jaren 
een punt van zorg zijn. Daarnaast geeft u een samenvatting van de gesprekken die vorig jaar hebben 
plaatsgevonden met wethouder Simonse en wegbeheerder John Ekkel. Tijdens deze overleggen is de 
onderhoudsstaat van de weg en berm besproken, evenals de breedte van de weg. Vervolgens is er 
gesproken over het geplande onderhoud en het eventueel aanbrengen van bermverharding. Daarbij is 
uitgesproken dat de wens voor bermverharding begrijpelijk is en dat het zeer wenselijk zou zijn om het 
onderhoud te koppelen aan het aanbrengen van bermverharding. Mede daarom is het onderhoud 
vorig jaar uitgesteld.  
 
Nu er geluiden zijn van bezuinigingen e.d. schrijft u dat u zich zorgen maakt over de voortgang van 
het onderhoud en het aanbrengen van bermverharding. Graag wil ik als volgt reageren op het 
geplande onderhoud en het eventueel aanbrengen van bermverharding.  
 
Onderhoud aan de weg 
Recent is het “Uitvoeringsplan wegen en riolering 2021” vastgesteld. Binnen dit plan hebben we de 
Prof. Brandsmaweg weer opgevoerd voor onderhoud in 2021. Op dit moment zitten we in een 
aanbestedingsprocedure voor het asfaltonderhoud. Zodra deze aanbesteding is afgerond 
(verwachting eind mei) gaan we gezamenlijk met de aannemer de onderhoudsmaatregel uitwerken.  
Daarbij gaan we kijken wat de beste onderhoudsmaatregel is. Voor het uitvoeren van het geplande 
onderhoud is voldoende budget beschikbaar. Wanneer we dit gaan uitvoeren is afhankelijk van de 
onderhoudsmaatregel.  
 
  

 …………………. 
Prof. Brandsmaweg 
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Bermverharding 
We hebben het hier bewust over bermverharding en niet over bermbeton, omdat lang niet altijd 
bermbeton een geschikte maatregel is. Het aanbrengen van bermverharding gecombineerd met groot 
onderhoud is geen vanzelfsprekendheid. Onderhoudsgelden zijn namelijk niet bestemd voor het 
aanbrengen van bermverharding. Zoals in de eerdere gesprekken al aangegeven, zijn middelen voor 
het aanbrengen van bermbeton op dit moment niet gereserveerd.   
 
Daarnaast is de gemeente op dit moment bezig met het opstellen van een nieuwe Mobiliteitsplan. 
Binnen dit plan bekijken we hoe we in de toekomst om willen gaan met onze wegen i.r.t. het verkeer. 
Aan de hand van dit beleid worden toekomstige keuzes gemaakt die ook het aanbrengen van 
bermverharding aangaan.  
 
Zodra dit plan afgerond en vastgesteld is, kan er een gestart worden met het opstellen van een 
uitvoeringsprogramma waarbij dan de nodige financiële middelen aangevraagd moeten worden.  
Hier zal de raad een integrale afweging moeten maken tussen alle verschillende thema’s die spelen.  
 
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
 
de heer W.P. Hartman 
manager Ingenieursbureau 
 


