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Beheer en overdracht bruggen

Geacht bestuur,

Op 31 januari 2017 heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen om een aantal bruggen,
waaronder die bij gemaal Stroink, over te dragen aan de gemeente Steenwijkerland en om via een
afkoopsom bij te dragen in de kosten voor het herbouwen en/of opknappen van de bruggen. Het
Algemeen Bestuur heeft gevraagd hoeveel andere bruggen er in ons gebied nog in eigendom/beheer
zijn en welke kosten er eventueel nog komen om ook die over te dragen en/of om zelf het beheer te
blijven uitvoeren.
In de achterliggende periode is daarom een gebiedsdekkende inventarisatie uitgevoerd naar bruggen
waarvan de beheer- en/of onderhoudsplicht (mogelijk) bij het waterschap ligt. Het gaat naar de huidige
inzichten in totaal om 139 bruggen, onder te verdelen in drie categorieën.
De inventarisatie was in deze fase niet uitputtend. Er kan een enkel exemplaar meer of minder zijn of
bij nadere beschouwing in een andere categorie vallen, doch in grote lijnen is het beeld wel geschetst.
Per categorie is hieronder benoemd wat de denkrichting is voor de toekomstige situatie:
a. (15) bruggen van belang voor het waterschap: opnemen in ons reguliere beheer
b. (41) bruggen in openbare wegen: (bij voorkeur) overdragen naar betreffende gemeente.
c. (83) bruggen als perceelstoegang: (bij voorkeur) overdragen naar de belanghebbende.
De vraag welke kosten er eventueel nog komen om ook deze bruggen over te dragen en/of om zelf
het beheer te blijven uitvoeren, is op dit moment nog niet te beantwoorden. De volgende stap is om op
korte termijn (2018) via inspecties de huidige (onderhouds)toestand van de bruggen in beeld te
brengen. Aansluitend wordt een plan van aanpak/draaiboek opgesteld om te komen tot de gewenste
toekomstige situatie. Dit onderwerp staat als actiepunt op de lijst van uw bestuur en het is daarom dus
goed om u deze “tussenmededeling” toe te zenden.
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