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Raadsbrief overname Steendammerbrug te Steendam van het waterschap Hunze & Aa’s

Geachte leden van de raad,
De afgelopen jaren is er onduidelijkheid geweest over het beheer en onderhoud van twee bruggen
in de voormalige gemeente Slochteren. Het betrof de Dallinga’s brug (vaste brug) in Tjuchem en de
beweegbare Steendammerbrug in Steendam. Op 1 april 2015 heeft er bestuurlijk overleg
plaatsgevonden. In dat overleg is afgesproken dat de gemeente deze twee bruggen overneemt in
beheer en onderhoud van het waterschap. De Dallinga’s brug is in 2016 reeds overgedragen aan de
gemeente Slochteren (zaaknummer 2016/01/000409). Rest nog de overdracht van de
Steendammerbrug in Steendam. Over de voorwaarden ter overname is de afgelopen tijd ambtelijk
overleg gevoerd.
De gemeente krijgt van het waterschap een afkoopsom van € 294.844,- om de brug op te kunnen
knappen en te onderhouden. De brug verkeert in een matige staat van onderhoud. Om de
functionaliteit te waarborgen dient de beweegbare brug op korte termijn gerenoveerd te worden.
De brug wordt door een particulier bediend. De gemeente wil de brug tegelijkertijd zelf bedienend
maken, omdat alle bruggen in de gemeente Midden-Groningen of zelf bedienend zijn of door de
gemeente (BWRI) worden bediend.
Wanneer wij akkoord gaan met de voorgestelde overname, dan kan de renovatie van de brug voor
de komende oogstperiode (juli 2019) worden opgestart en uitgevoerd. De agrariërs in het gebied
geven hier de voorkeur aan.
Ondanks dat dit geen effect heeft op het begrotingssaldo van 2019, vraagt dit wel om een formele
begrotingswijziging. Wanneer de normale procedure wordt gevolgd, zal de opdracht en uitvoering
van de renovatie dit jaar niet meer plaats kunnen vinden.
Daarom gebruiken wij de mogelijkheid in de financiële verordening om de raad eerst te
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informeren. En de formele begrotingswijziging later aan de raad voor te leggen, door dit bij de
voorjaarsnota te betrekken.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Gemeentesecretaris

