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Raadsvergadering  Agendanummer 

15 december 2011   

   

   

Onderwerp: 

aanbrengen veiligheidsvoorzieningen rolbrug Benedensas 

   

 

Steenbergen, 8 november 2011 

 

 

Aan de Raad, 

 

1.Inleiding 

De rolbrug aan het Benedensas vervult qua recreatie een vitale functie in onze gemeente maar de brug 

voldoet qua veiligheid niet meer aan de daaraan te stellen eisen. Gemeente en Waterschap Brabantse 

Delta zijn samen verantwoordelijk voor het in stand houden van de brug. Inmiddels is duidelijk wat er 

dient te gebeuren aan de brug en duidelijk is ook dat de werkzaamheden begin 2012 uitgevoerd dienen te 

worden. In de afgelopen maanden is het aantal storingen onrustbarend toegenomen. Reden om met 

voortvarendheid met de werkvoorbereiding om te gaan. 

 

2.Achtergrond 

De rolbrug aan het Benedensas is oorspronkelijk door het Hoogheemraadschap West Brabant (HWB) 

aangelegd voor personeel van het waterschap om vanaf de zuidzijde naar het middenterrein over te 

kunnen steken om de spuisluis te bedienen en om het middenterrein te kunnen onderhouden. 

 

Door de sterke toename van het recreatieve verkeer (wandelaars en fietsers) vanaf eind jaren tachtig is 

door onze gemeente verzocht om de brug vaker te kunnen bedienen (en niet alleen als er personeel van 

het waterschap aanwezig was). De rolbrug is begin jaren negentig aangepast en geautomatiseerd. Onze 

gemeente heeft die automatisering en aanpassing destijds ook bekostigd. Er is in 1993 een 

overeenkomst gesloten tussen het HWB en onze gemeente. 

 Het onderhoud van de elektrische en mechanische installatie wordt door de gemeente 

Steenbergen uitgevoerd; het normale onderhoud aan de brug wordt door het HWB uitgevoerd. 

 De gemeente Steenbergen vrijwaart het HWB voor enigerlei aansprakelijkheid voor gevolgen van 

de bediening van de brug en heeft dit onder de dekking van de verzekering gebracht. 

 

Nadat wij signalen kregen van het waterschap dat de brug niet meer bedrijfszeker is en de veiligheid in 

het geding komt hebben wij het waterschap gevraagd om de problematiek inzichtelijk te maken en mede 

namens onze gemeente een plan voor te bereiden voor het uitvoeren van groot onderhoud en 

veiligheidsvoorzieningen. De kosten worden globaal geraamd op € 140.000,- excl BTW.  

  

 

3.Overwegingen 

Het zal u duidelijk zijn dat betreffende brug een vitale functie vervult in ons recreatief netwerk. Met de 

afspraken die begin jaren 90 gemaakt zijn en de afgesloten overeenkomst in 1993 is het volstrekt helder 

dat onze gemeente een medeverantwoordelijkheid heeft in het in stand houden van deze brug en het 

bekostigen van de daartoe noodzakelijke werkzaamheden. Minder helder is het waar het grensvlak ligt. 

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug en wij zijn verantwoordelijk voor het 

elektrisch en mechanisch gedeelte. Deze werkzaamheden zijn niet exact te splitsen. De complete 
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elektrische installatie en automatische bediening dient vervangen te worden. Tevens dienen er een groot 

aantal veiligheidsvoorzieningen aangebracht te worden. Overleg over de verdeling van de kosten  vind 

nog plaats.  

 

Vast staat dat de werkzaamheden aan de brug niet teniet gedaan worden door investeringen op termijn 

ten gevolge van de waterbergende functie van het Volkerak.  

 

In verband met de korte termijn waarop de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en het feit dat 

het om reguliere werkzaamheden gaat was het niet mogelijk om deze werkzaamheden mee te nemen in 

de subsidieaanvraag landschap van allure. 

 

 

4.Middelen 

Voor de totale kosten wordt uitgegaan van € 140.000,- excl. BTW. De verwachting is dat door 

marktwerking de kosten na aanbesteding lager uit zullen vallen. Uitgangspunt is dat de gemeentelijke 

investering maximaal € 70.000,- zal bedragen met een afschrijving van 25 jaar komen de jaarlijkse lasten 

op € 2.800,-.  

Het bedrag is opgenomen op de investeringsstaat 2012 en de lasten zijn opgenomen in de begroting 

2012. 

 

 

5.Risico’s 

Geen financiële risico’s. Als de werkzaamheden niet tijdig worden uitgevoerd dan dient de brug in 

verband met de veiligheid voor onbepaalde tijd buiten gebruik gesteld te worden. Hierdoor zal het 

recreatief verkeer (wandelaars en fietsers) ernstig belemmerd worden.  

 

 

 

6. Aanpak 

Zoals gezegd vind er nog overleg met het waterschap plaats over de verdeling van de kosten. Het ligt in 

de verwachting dat hier tijdig uitsluitsel over is zodat na besluitvorming van uw raad en de uitkomsten van 

de aanbesteding tot gunning kan worden over gegaan. 

 

7.Voorstel 

- Wij stellen u voor maximaal € 70.000,- beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van de 

veiligheidsvoorzieningen aan de brug Benedensas. 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

mr. J.M.W.H. Leloux J.J. Hoogendoorn 
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