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Uw kenmerk

-

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Hierbij reageren wij op uw brief van 14 juli jl, waarin u ons een aantal verzoeken doet naar 

aanleiding van de aanvaringen van de hefbruggen in Waddinxveen en in Boskoop. 

Allereerst willen wij benadrukken dat wij deze incidenten uiteraard betreuren. Na de aanvaringen 

heeft de provincie direct alles in het werk gesteld om nadelige gevolgen voor de omgeving te 

beperken. Zo is er na de aanvaring van de Hefbrug Waddinxveen, met het oog op de 

consequenties voor de (lokale) verkeersafwikkeling,  een uitgebreid pakket aan flankerende 

maatregelen getroffen, waaronder de inzet van de veerpont, het plaatsen van een tijdelijke 

verkeersregelinstallatie en de inzet van verkeersregelaars. Ook is en wordt er naar onze mening 

uitgebreid ingezet op communicatie richting diverse belanghebbenden en ook de ondernemers. 

De laatste zijn overigens ook geïnformeerd over een schaderegeling die binnenkort door ons zal 

worden vastgesteld.

Tevens hebben wij op drukke momenten, met name rondom wegwerkzaamheden aan de N207, 

een monteur paraat staan bij de hefbrug in Boskoop en Coenecoopbrug. Dit voor het geval er 

onverhoopt sprake zou zijn van storingen aan de brug, om deze vervolgens zo snel mogelijk weer 

beschikbaar te kunnen krijgen voor het wegverkeer. Ook zijn er met het oog op de veiligheid en 

doorstroming in Boskoop afspraken gemaakt met de hulpdiensten (ambulance, brandweer en 

politie) over het gesloten houden van bruggen bij aanrijdende voertuigen. Zo zijn er op 

Steekterpoort twee speciale telefoons beschikbaar voor dit soort meldingen van hulpdiensten.

De reparatie van de hefbrug vindt plaats bij onze aannemer, waardoor er in Waddinxveen zelf 

inderdaad gedurende relatief lange tijd vrijwel geen sprake is van zichtbare werkzaamheden. U 

kunt er echter van op aan dat het voor de provincie vanaf het incident voorop staat dat de brug 

zo spoedig mogelijk weer in bedrijf kan worden genomen en veilig is. De schuldvraag staat hier 

los van en heeft geen rol gespeeld in de planning van de herstelwerkzaamheden door de 

provincie. Wij gaan ervan uit dat de brug eind november weer beschikbaar zal zijn voor het 

wegverkeer. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond en ligt nu ter beoordeling bij het 

Openbaar Ministerie.
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Alhoewel wij ons terdege realiseren dat de hefbrug in Waddinxveen als belangrijke schakel in het 

verkeersnetwerk wordt gemist, zijn wij van mening dat wij met alle getroffen maatregelen op dit 

moment doen wat we kunnen om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. 

Daarnaast hebben we natuurlijk ook oog voor de langere termijn met het oog op de doorstroming 

van en de aansluitingen op de N207. Wij verwachten dat de uitkomsten van fase I van de 

planstudie N207-Zuid in het najaar beschikbaar komen.

Met het oog op uw vragen met betrekking tot de bediening van de hefbrug(gen) willen wij u graag 

meegeven dat er in het bedieningscentrum Steekterpoort – van waaruit bruggen in uw gemeente 

worden bediend - extra ondersteunende systemen aanwezig zijn, die het aanbod van schepen op 

de vaarweg goed in beeld brengen. Daarmee is het mogelijk om vorm en inhoud te geven aan 

corridormanagement op het water. Op die wijze kunnen we schepen over een gehele corridor 

goed begeleiden, openingen efficiënt inzetten en waar mogelijk ook schepen “samen op laten 

varen”. Het concept van bedienen op afstand wordt – op meerdere plaatsen - al vele jaren door 

de provincie toegepast. Dit geldt ook voor andere vaarwegbeheerders in het land. Onze bruggen 

zijn zowel lokaal als centraal op afstand veilig bedienbaar en ze worden dan ook op beide wijzen 

bediend. De processtappen zijn voor beide wijzen van bediening gelijk en er is ook geen sprake 

van significante verschillen in de duur van de openingen.

Hierbij willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om uw fractie uit te nodigen voor een 

bezoek aan onze bediencentrale Steekterpoort. Het geeft ons de kans om een uitgebreide 

toelichting  te geven op de wijze van afstandsbediening en dit ook daadwerkelijk in de praktijk te 

laten zien. Hiermee kunnen wij u beter inzicht geven in de wijze waarop onze bruggen op afstand 

worden bediend.

Wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie op de

uitnodiging graag tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris a.i., voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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