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Geachte leden van de raad,

Op 23 juli 2021 heeft het CDA raadsvragen gesteld naar aanleiding van een brief die wij gestuurd 
hebben aan bewoners 23 juli 2021 in verband met de bruggen aan de Groeveweg te Overschild en 
Groenedijk te Slochteren.

Met deze brief geven wij antwoord op de vragen. 

Algemeen:

Het doel van de gemeente is te streven naar een zodanig onderhoud van civieltechnische 
kunstwerken, dat het gebruik en de veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd.
Vanuit deze doelstelling vinden de inspecties en het onderhoud plaats. Wanneer het (op korte 
termijn) niet mogelijk is het benodigde onderhoud uit te voeren zodat het gebruik en de veiligheid 
kan worden gewaarborgd worden er andere noodzakelijke (tijdelijke) maatregelen getroffen.
Met het bovenstaande als uitgangspunt beantwoorden wij hieronder de door u gestelde vragen.

1. Welke gevolgen worden van deze beperkingen verwacht in de aan- en afvoer van producten naar 
de bedrijven aan deze wegen?
2. En welke gevolgen worden van deze beperkingen verwacht voor met name de bouw goederen 
stroom naar Overschild?

Antwoord
Het zwaardere verkeer zal in verband met de beperking een omleidingsroute moeten volgen. Het 
wegverkeer zal op deze route toe nemen.

3. Wat zal het effect zijn van de beperkingen voor het zwaardere verkeer voor andere bruggen in 
het gebied waaronder de brug over de Haansvaart ter hoogte van Hoofdweg 36 te Hellum?



Pagina: 2 van 3

Datum: 23 september 2021 

Zaak: 667599

4. En wat zal het effect zijn als ook de brug over de Haansvaart gemaximeerd wordt?

Antwoord
Als het noodzakelijk is dat er meer bruggen moeten worden afgesloten voor zwaarder verkeer in 
verband met de veiligheid zullen we dat moeten doen. We zullen zorgen voor een goed begaanbare 
omleidingsroute. Het zal dan ook zo zijn dat we in beeld gaan brengen wat de noodzakelijke 
maatregelen en bijbehorende kosten zijn om de bruggen zo spoedig mogelijk weer toegankelijk te 
maken voor alle verkeer. Indien dit niet binnen de reguliere budgetten is op te lossen zullen we dit 
voorleggen aan de gemeenteraad van Midden-Groningen.

5. Waarom wordt er voor deze beperking in tonnage gekozen en niet voor (groot) onderhoud aan de 
bruggen?

Antwoord
Als blijkt uit sterkte berekeningen dat er een beperking in tonnage noodzakelijk is om de veiligheid 
van de gebruikers te waarborgen is dat de eerste maatregel die wij nemen. Met deze maatregel 
voorkomen wij ook nog meer schade aan de brug met mogelijk als gevolg dat ook alle overige 
weggebruikers niet meer van de brug gebruik kunnen maken en het gebied
daar op dat punt helemaal geen ontsluiting meer heeft.
In de Voorjaarsnota 2021 is onder andere incidenteel een bedrag van € 25.000 opgenomen om 
nadere inspecties te kunnen uitvoeren voor onder andere de brug Groene Dijk te Slochteren en de 
Groeve te Overschild. Dit is bedoeld om aan de hand van de uitkomsten van de inspecties in 2022 
vroegtijdig te kunnen starten met de benodigde uitvoerende werkzaamheden. Aan het 
daadwerkelijk starten van groot onderhoud gaan vele stappen vooraf. Er zal een inventarisatie 
gedaan moeten worden wat er precies aan de hand is, wat er moet gebeuren, bestekken opstellen, 
aanbesteden etc. Aan de andere kant is het verkeer zoals u zelf ook aangeeft vergeleken met toen 
de bruggen werden aangelegd steeds groter en zwaarder geworden. Dit zorgt ervoor dat wij de 
situatie opnieuw moeten bekijken. Is het noodzakelijk dat al het verkeer over de brug moet kunnen 
of zijn er voldoende alternatieven. Wat zijn de kosten om het voor alle verkeersstromen veilig te 
houden? Wat is de draagkracht van de wegen naar de brug toe? Etc. Als er keuzes zijn die een 
bevoegdheid van u als gemeenteraad zijn, zullen wij dit bij u voorleggen.
6. Hoe lang denkt u dat deze beperkingen in stand blijven?

Antwoord
De beperkingen zullen in stand blijven totdat de noodzakelijke reparatie/vervanging is uitgevoerd.

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

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris
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