
 

 

 

 

 

 

Fractie: PU 

Naam: T. van Steen 

Onderwerp: Reserve vervanging bruggen 

Datum indiening vragen: 3 juli 2017 

 

Graag zou ik de volgende vragen schriftelijk willen stellen: 

 

 

 

Vragen: 

Is een meerjarenonderhoudsplan of vervangingsplan opgesteld m.b.t. de te vervangen 

bruggen in het buitengebied? 

Zo ja, graag zouden wij deze ontvangen om in te zien. 

Zo nee, met welke mate van zekerheid kan de indicatie van ca. € 7 miljoen worden 

bevestigd voor kosten van vervanging van deze bruggen in de periode 2025-2035? 

 

Antwoord: 

 

Ja, er is een vervangingsplan. In het in 2011 door de raad vastgestelde Beleidsplan 

Civiele Kunstwerken 

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/23-juni/13:30 is het 

vervangingsplan opgenomen. Het beleidsplan stuur ik u afzonderlijk toe. In bijlage 2 

staan de vervangingsjaren opgenomen.  

 

Verder vormt het in 2014 vastgestelde Beleidsplan Openbare Ruimte, naast de andere 

disciplines in de buitenruimte, het beleidskader voor de bruggen. 

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/17-februari/19:30  

 

In de periode 2005-2009 is er veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit en belastbaarheid 

van de verkeersbruggen in het buitengebied. Diverse herstelmaatregelen zijn uitgevoerd 

en er zijn verkeersbelasting-beperkende maatregelen aangebracht. Hiermee is de 

levensduur opgerekt. In de periode 2020-2035 moeten de meeste grote bruggen alsnog 

vervangen worden.  

 

Voor de vervanging van de verkeersbruggen in het buitengebied wordt op dit moment 

onderzocht wat voor bruggen hiervoor in de plaats zouden moeten komen. Denk aan 

doorvaarthoogte, wegbreedte, vormgeving, kunnen bepaalde bruggen vervallen of 

vervangen worden door een duiker en wat de vervangingskosten expliciet gaan worden. 

De resultaten vormen de input voor een vervangingsplan wat eind 2018 aan de raad 

wordt voorgelegd. Op basis hiervan kan de reservering aan de vervangingsreserve 

verfijnd worden. Uitgaande van een gunstig scenario is de ingezette jaarlijkse reservering 

voor toekomstige vervanging van de vaste bruggen nu dekkend tot na 2030.   

 

Meesturen: 

- Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2011-2014 

- Bijlage beleidsplan 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 5 juli 2017 

Contactpersoon: G. Taal 

E-mail adres:  g.taal@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-48134645 (do 6/7 slecht 

bereikbaar) 

 


