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Agenda



• In 2010 besluitvorming door college en raad over verplaatsen van biomassaverwerkend bedrijf aan Kleizuwe
105A naar elders. Op de vrijgekomen locatie komt woningbouw met een jachthaven voor sloepen en 
ontsluiting van deze jachthaven naar de Vecht. Een brug om beide oevers van de Bergseweg met elkaar te 
verbinden wordt in het plan opgenomen.

• In 2016 wordt een anterieure overeenkomst tussen Vechtland B.V. en de gemeente afgesloten voor de 
aanleg van een haven met ontsluiting richting de Vecht en een brug. De gemeente heeft destijds de hoogte, 
lengte, breedte en draagkracht voorgeschreven aan de ontwikkelaar.

• Op 5 november 2019 is de omgevingsvergunning voor de brug aan de ontwikkelaar verleend.

• In de zomer van 2020 is de brug gebouwd en aangelegd. Op 31 juli 2020 is de brug opengesteld voor alle 
verkeer.

• In augustus 2020 is de brug afgesloten voor alle verkeer door de gemeente vanwege klachten over de steilte 
van de brug.

• In de zomer van 2021 is de brug opengesteld voor alleen voetgangers/fietsers.

• Vanaf sluiting brug zijn ontwikkelaar en gemeente in gesprek over de aansprakelijkheid en 
oplossingsrichting.

Korte terugblik



• Het brugdek verlengen van 31 naar 53 meter. Hellingsgraad van 13.5% naar 8%.

• Het brugdek verlengen van 31 naar 53 meter en verbreden van 3 naar 5 meter. Hellingsgraad van 13.5% naar 
8%.

• Volledig vervangen van de brug voor een nieuwe brug met een hellingsgraad van 8% die 5 meter breed is en 
53 meter lang.

• Handhaven van de huidige brug en verkeersmaatregelen nemen om veilig de brug te kunnen passeren.

Oplossingsrichtingen



• Op 20 september 2022 heeft het college de voorkeur uitgesproken de huidige brug te handhaven en deze 
alleen te ontsluiten voor bewoners van de Bergseweg, hulpdiensten en enkele uitzonderingen zoals de 
huisarts, thuiszorg, vuilophaaldienst etc. 13 december 2022 neemt het college een besluit.

• Input vanuit dorpsraad

• enquête onder bewoners

• Overeenkomst ontwikkelaar

Besluitvorming college



• Kosten circa € 245.000,-

• Delen kosten met de ontwikkelaar

• Brug wordt om niet overgedragen en onderhoud voor 100 jaar afgekocht door ontwikkelaar

• Dekkingsvoorstel wordt voorgelegd aan uw raad

Financiën



Proces bestuurlijk

• 17 of 24 januari 2023  Commissie Fysiek Domein

• 7 februari raad 2023

Proces uitvoering

• Alle offertes opgevraagd; pollers, kabels en leidingen, aanpassingen Bergseweg

• Aanvraag Stedin uitgevoerd

• Na besluitvorming raad wordt verkeersbesluit genomen over wegafsluiting (2 x 6 weken termijn)

• Na bezwaarperiode uitvoeren werkzaamheden

Proces



Vragen en reacties


	Brug Bergseweg Vreeland
	Agenda
	Korte terugblik
	Oplossingsrichtingen
	Besluitvorming college
	Financiën
	Proces
	Vragen en reacties

