
 
 

Reg. Nr. M X.1 

 
Agendapunt: X. Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp: Vreelandse Brug 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 18 april 2023  
 
Gehoord alle beraadslaging, 

 
Constaterende dat: 

1. Na gereed komen en ingebruikneming de brug niet voldoet aan de door de 
gemeente gestelde voorwaarde dat de brug veilig en toegankelijk moet zijn voor 
alle verkeer, volgens de verkeersklasse die geldt voor de gehele Bergseweg 
waar de brug onderdeel van uitmaakt, zoals vastgelegd in een Verkeersbesluit. 

 
2. De gemeente de omgevingsvergunning heeft verstrekt zonder het ontwerp te 

toetsen aan de onder 1 genoemde voorwaarden zodat na openstelling de brug 
inderdaad onveilig bleek en werd afgesloten.   

 
3. Aanpassingen noodzakelijk zijn om de brug aan de onder 1 genoemde 

gebruikseisen en uitgangspunten van het bestemmingsplan te laten voldoen. 
 

4. De door een adviesbureau onderzochte 4 oplossingsrichtingen onuitvoerbaar, 
financieel onhaalbaar, en/of strijdig met het bestemmingsplan zijn, of veiligheid 
suggereren maar grote risico’s op materiele schade en persoonlijk letsel inhouden. 

 
 
Overwegende dat:  

a. De door het college geadviseerde oplossing een eenmalige investering vergt van ca 
€245.000 

b. In de door het college geadviseerde oplossing is vergeten een post op te nemen voor 
regelmatig terugkerend (preventief) onderhoud aan de storingsgevoelige 
installatietechnische voorzieningen 

c. Aanzienlijke extra kosten kunnen ontstaan door aansprakelijkheid voor de gevolgen 
door uitval van de installaties 

d. De zgn. pollers bij een aanrijding ermee, ernstige olievervuiling kunnen veroorzaken en 
dat dit tot een milieudelict zou kunnen leiden, met ook weer hoge kosten als gevolg 

e. De SP van mening is dat er alles aan gedaan moet worden om het risico op lichamelijk 
letsel of erger, van met name kwetsbare weggebruikers zoals over de brug fietsende 
scholieren of mensen met een lichamelijke beperking te voorkomen  

f. Het de SP in een onderhoud met de eigenaar duidelijk is geworden dat deze absoluut 
zijn verantwoordelijkheid wil nemen om vorenstaande problemen en ellende te 
voorkomen en, in overleg met de gemeente, bereid is om tot een geheel 
andere/vernieuwde constructie te komen 

 
 

Draagt het College op: 

In gesprek te gaan en te blijven met de huidige brugeigenaar en op constructieve wijze samen 
te werken om tot een blijvend veilige, duurzame en onderhoudsarme oplossingsrichting te 
komen. 

 


