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Onderwerp
Vervanging duiker kruising Zeegserloopje – Hunebedstraat door (eco)brug
Gevraagd besluit
1. Akkoord gaan met vervanging van de duiker in het Zeegserloopje/Hunebedstraat door een (eco)brug;
2. Hiervoor het bestaande krediet vervanging brug Zeegserloopje ophogen met € 133.000,- (excl. BTW);
3. De ophoging van het krediet dekken uit subsidies voor een bedrag van € 43.000,- en de extra jaarlijkse
kapitaallasten ad € 3.150,- dekken uit het budget Duurzame leefomgeving;
4. Akkoord gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Door het vervangen van de in technisch slechte staat verkerende duiker, word een veilige oversteek van het
Zeegserloopje en de verkeersveiligheid ter plekke hersteld en blijvend gegarandeerd. Vervanging is sowieso
noodzakelijk.
Door te kiezen voor een (eco)-brug i.p.v. een duiker wordt de faunapasserbaarheid optimaler en veiliger.
Behalve een natte onderdoorgang wordt hiermee ook een droge onderdoorgang gerealiseerd. Daarnaast
vergroot een brug de recreatieve als ook de cultuurhistorische aantrekkelijkheid en beleefbaarheid van dit
beekdal in het Nationaal park Drentsche Aa. Een brug is hier meer passend als oversteek dan een (betonnen)
duiker in de weg. En doet veel meer recht aan het karakter, de eigenschappen en kwaliteiten van het Nationaal
park en op deze historische plek in het bijzonder.
Tevens wordt er voorgesorteerd op een reeks van maatregelen die de komende jaren voorbereid en uitgevoerd
worden om doelstellingen van onder meer Natura 2000, KRW*, PAS* en het Provinciale programma Natuurlijk
Platteland te realiseren. Maatregelen die naar verwachting zullen leiden tot vergroting van de biodiversiteit en
daarmee een toename van fauna soorten en die deze kruising op een veilige manier kunnen passeren en niet
de weg over hoeven steken. Met alle risico’s van dien. Er kan hier nu eenmalig werk met werk gemaakt worden.
Een plus op standaardvervanging kan nu meeliften. Na deze vervanging is, onder normale omstandigheden, de
komende decennia geen nieuwe vervanging aan de orde.
(*KRW: Kader Richtlijn Water / PAS: Programmatische Aanpak Stikstof)

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Door de noodzakelijke vervanging ontstond er, zoals reeds aangeven, echter de kans om hier een ‘plus’ te
realiseren. Aangezien een brug een grotere investering vraagt dan een standaard duiker is aanvullende
financiering nodig.
Het idee van deze (eco)-brug als ‘plus’ hebben we zowel ambtelijk als bestuurlijk voorgelegd aan onze
gebiedspartners binnen het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Er werd zeer positief op

gereageerd. Met ons is men van mening dat deze kans aangegrepen moet worden en hier deze plus nu te
realiseren. De provincie Drenthe, Nationaal park Drentsche Aa, Waterschap Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer
hebben financiële bijdragen toegezegd. Voorwaarde daarbij is wel dat de gemeente ook bereid is tot
aanvullende financiering.
Wat ging er aan vooraf
Uit technische inspectie van gemeentewerken bleek in september 2015 dat de duiker die ligt in de kruising
Hunebedstraat / Zeegserloopje in slechte staat verkeert. In de duiker zitten scheuren zodanig dat de
passeerbaarheid / verkeersveiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. Na deze constatering is direct
overgegaan tot het instellen van as-last beperking voor het wegverkeer en is vervanging noodzakelijk.
Sindsdien vindt regelmatig inspectie plaats. Op dit moment is mede door de as-last beperking de situatie
redelijk stabiel en gaat de technisch staat minder snel achteruit dan aanvankelijk gedacht.
Omdat volgens eerste inschatting snel handelen geboden was is eerst uitsluitend uitgegaan van vervanging
door een nieuwe standaard duiker. Hiervoor is aan uw raad krediet gevraagd van € 60.000,- en heeft u voor
2017 dit krediet beschikbaar gesteld bij de begroting behandeling in november 2016.
Hoe informeren we de inwoners?
Gelet op de noodzaak van vervanging is de optie wel of niet vervangen niet voorgelegd aan de omgeving en
dorpsbelangenverenigingen. Wel zijn zij geïnformeerd over de ontstane situatie en is er ook gecommuniceerd
via de gemeentepagina. Omtrent de voortgang en moment van uitvoering en de doorlooptijd zal de omgeving
de komende tijd op de hoogte gehouden worden.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Naar verwachting zal medio augustus- september gestart worden met de uitvoering. Dit nadat alle benodigde
procedures zijn doorlopen en het geheel ‘obstakel’ vrij is. Na goedkeuring door uw raad volgt de technische
voorbereiding. Worden de benodigde vergunningen aangevraagd en zal het aanbestedingstraject starten.
Na de aanbesteding zal de gunning ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De totale lasten voor de (eco) brug bedragen € 193.000,- (excl. BTW). Uw raad heeft reeds een krediet voor de
vervanging van de brug Zeegserloopje ad € 60.000,- (excl. BTW) ter beschikking gesteld met het vaststellen
van de begroting 2017. Er is dus een ophoging van het bestaande krediet nodig met € 133.000,- (excl. BTW).
Benodigd krediet met economisch nut (eco) brug
Bestaand krediet voor de vervanging brug Zeegserloopje
Benodigde ophoging bestaand krediet

-/-

€ 193.000,€ 60.000,€ 133.000,-

De ophoging van het krediet kan als volgt gedekt worden:
Subsidies
Af te schrijven

-/-

€ 43.000,€ 90.000,-

De jaarlijkse kapitaallasten van de € 90.000 bedragen met een afschrijftermijn van 50 jaar en een
rentepercentage van 1,5% € 3.150,-. Deze kapitaallasten kunnen we dekken uit het budget duurzame
leefomgeving. Het budget duurzame leefomgeving bedraagt in totaal ca. € 55.000,- (afgerond).
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

Gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 12
Betreft:
Vervanging duiker Zeegserloopje - Hunebedstraat door een (eco)brug
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2017
overwegende dat met het vervangen van een duiker door een (eco)brug in de kruising Zeegserloopje Hunebedstraat:
- De verkeersveiligheid ter plekke hersteld en blijvend gegarandeerd wordt;
- De recreatieve alsook de cultuurhistorische aantrekkelijkheid en beleefbaarheid wordt vergroot;
- De fauna-passeerbaarheid optimaler en veiliger wordt;
- Een (eco)brug hier meer passend is en veel meer recht doet aan het karakter, de eigenschappen en
kwaliteiten van het Nationaal park Drentsche Aa.

B E S L U I T:
1. Akkoord te gaan met vervanging van de duiker in het Zeegserloopje/Hunebedstraat door een (eco)brug;
2. Hiervoor het bestaande krediet vervanging brug Zeegserloop ophogen met € 133.000,- (excl. BTW);
3. De ophoging van het krediet dekken uit subsidies voor een bedrag van € 43.000,- en de extra jaarlijkse
kapitaallasten ad € 3.150 dekken uit het budget Duurzame leefomgeving;
4. Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.

Vries,

7 maart 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

J.L. de Jong,

Griffier

