Vraag
aan Gedeputeerde Staten

Nummer
3538
Onderwerp
Brugopening in de spits Rijnlandroute
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van
Provinciale Staten E.W.A. Zevenbergen (VVD) en E.N.W. Hoogland
(VVD), d.d. 2 augustus 2019, bij mij de volgende vragen hebben
ingediend:

Toelichting
Onlangs bleek uit onderzoek van Erik Hoogenboom van brugopen.nl dat de bruggen
langs de route van de zandschepen voor de Rijnlandroute significant vaker openstaan
dan daarvoor. Met name op de bereikbaarheid van de Leidse regio tijdens spits heeft
dit een grote en zeer negatieve impact.
1.

Hoe kan het dat de bruggen tijdens de spits (tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30) in
2018 bijna 50% vaker geopend zijn dan in 2017?

2.

Hoe is de impact op andere bruggen op de vaarroute richting de Rijnlandroute?

3.

Staat u nog steeds achter uw bewering dat de opening van onder andere de
Lammebrug tijdens de spits geen impact heeft op de bereikbaarheid van de Leidse
regio?

4.

Welke maatregels kunt u naast de bestaande nog nemen om de impact op de
bereikbaarheid tijdens de spits verder te verminderen?

5.

Wanneer gaat u deze maatregels uitvoeren?
Daarnaast is er echter nog een probleem tijdens de spits. Nu het heerlijk vaarweer is
trekt menig bootbezitter erop uit om te genieten van de prachtige Zuid-Hollandse
vaarwegen en wateren. Onze provincie is ook op z’n mooist bezien vanaf het water.
Een probleem van de drukte op het water is dat de bruggen steeds vaker open
moeten voor de pleziervaart.
Nu zijn bij de meeste bruggen pleziervaartuigen uitgesloten van doorvaart tijdens de
spits; om de overlast zo klein mogelijk te houden zouden de bruggen alleen voor
beroepsvaart opengaan. Helaas zien we in de praktijk vaak dat plezierjachten met de
beroepsvaart meevaren tijdens de opening van de brug. (zie bijlage)
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6.

Is het probleem van plezierjachten die de spitssluiting negeren u bekend? Zo ja,
hoeveel tijd staan de bruggen tijdens de spits langer open door deze schippers? Zo
nee, bent u u bereid om op basis van bestaande camerabeelden hier onderzoek naar
te doen?

7.

Worden deze schippers die het verbod negeren gehandhaafd? Zo ja, hoe vaak heeft
dit resultaat gehad? Zo nee, waarom handhaaft u niet?

8.

Het meeliften dat u toestaat zorgt voor langere openingstijden. Bent u bereid om dit
meeliften op de overbelaste route voor de Rijnlandroute zo snel mogelijk te stoppen ?

9.

Zijn de brugwachters en het personeel in de verkeerscentrale zich bewust van de
impact die deze extra lange brugopening met zich meebrengt? Hoe kan het
bijvoorbeeld dat het zeiljacht op de foto in de bijlage tijdens de spitssluiting nota bene
tegen de vaarrichting van de beroepsvaart in toch groen licht kreeg?

Den Haag, 2 augustus 2019
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland,
drs. J. Smit

Bijlage: Foto’s bij Wilhelminabrug Leiden 30-07-2019 07:32-07:37
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