
Verslag gesprek tussen provincie Groningen en de gemeente Midden-Groningen. 

Onderwerp: brug Duurkenakker 

Datum: 20 mei 2019 

Plaats: gemeente Midden-Groningen (de Poort) 

Aanwezig: 

Namens de provincie: gedeputeerde F. Gräper en xxxxxx  

Namens de gemeente: wethouder J.J.  Boersma en xxxxxx 

 

De heer Boersma vertelt de achtergrond van het gesprek. De bewoners van Duurkenakker te 

Muntendam worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen in hun leefomgeving. Met name 

spelen die in de Tussenklappenpolder, waar een stikstoffabriek, windturbines en een zonnepark 

zijn gepland. Deze plannen gaan gepaard met veel transportbewegingen tijdens de bouw. 

De stapeling van projecten wordt de bewoners te veel. Tijdens de behandeling van het voorstel tot 

de afgifte van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft hij toegezegd met alle partijen 

in overleg te zullen gaan. Het gaat om tot een goede totaaloplossing te komen. 

 

De bewoners hebben in de gesprekken onder meer aangegeven dat zij verwachten dat op korte 

termijn de brug zal worden vervangen. 

Door de gedeputeerde wordt hierop gezegd dat een vervanging van de brug de eerstkomende jaren 

niet te verwachten is. Ook na de afschrijvingstermijn (rond 2040) zal nog worden bezien of de brug 

daadwerkelijk vervangen moet worden. De grootste prioriteit voor vaarwegen ligt bij het 

Winschoterdiep. 

Tevens speelt de vraag of er sprake zal zijn van verbreding van het kanaal. Hiervan is geen sprake. 

 

De heer Boersma zegt dat de bewoners overlast van de brug ervaren. Met name door het klapperen 

van de brug. Door de provincie wordt aangegeven dat aanpassingen zijn gedaan om de oneffenheid 

tussen wegdek en brug weg  te nemen. Dit zou een verbetering tot gevolg moeten hebben. De heer 

Boersma zegt dat de bewoners geen verbetering hebben ervaren. 

Besloten wordt om aan de hand van metingen objectief de geluidsproductie van de brug te 

bepalen.  

De provincie heeft inmiddels het geluidsniveau van de bel verlaagd. 

 

Tevens wordt de klacht van de bewoners besproken dat de brug te vroeg opengaat, waardoor 

onnodige filevorming en irritatie bij weggebruikers ontstaat. De provincie geeft aan dat de 

brugopening volgens een protocol gebeurt. Vanwege de veiligheid kan hiervan niet worden 

afgeweken. 

 

De gedeputeerde is van mening dat in deze situatie naar het totaal moet worden gekeken en niet 

naar het detailniveau van de brug. 

 

   

  


