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Schriftelijke vragen over aanvaren van bruggen 

Geachte heer Miedema, 

In uw brief van 16 januari 2019 geeft u aan zich ernstig zorgen te maken over het aantal aanvaringen met 
bruggen in en om de stad Groningen. Met deze brief gaan wij in op de vragen die u hierover heeft gesteld. 
Voordat wij ingaan op uw vragen, willen wij in algemene zin een aantal zaken benoemen. 

Elk incident op de vaarweg is vervelend, zeker als er ook slachtoffers te betreuren zijn. Daarnaast staan er in 
uw overzicht een aantal situaties waardoor de brug langdurig is gestremd. Dat betekent veel en soms 
langdurige hinder (waaronder omrijden) voor inwoners, ondernemers en toeristen die gebruik maken van de 
brug. 

De belangrijkste vaarverbinding door onze provincie, de vaarweg Lemmer - Delfzijl, is sinds 2014 in eigendom, 
beheer en onderhoud van het Rijk. Op deze vaarweg zijn ook de meeste en zwaarste incidenten geweest. Het 
Rijk is verantwoordelijk waar het gaat om eventuele vervanging en/of reparatie en het organiseren van 
alternatieve routes. Waar mogelijk en nodig ondersteunen wij het Rijk bij het zoeken naar oplossingen als zich 
een incident heeft voorgedaan en in de dagelijkse praktijk van het beheer en onderhou d. In de eerste plaats om 
incidenten te voorkomen. 

Hierbij gaan wij in op de vragen die u heeft gesteld. 

1. Bent u het met ons eens dat het aantal aanvaringen met bruggen in onze regio onacceptabel hoog 
is? Zo nee, waarom niet? 

Ja, wij vinden het aantal aanvaringen in onze regio niet acceptabel, leder incident of ongeluk is er één teveel. 

Zoals gezegd hebben we in de provincie de afgelopen jaren te maken met ernstige incidenten bij bruggen 
waardoor er langdurig geen wegverkeer mogelijk is. Dit hebben wij reeds eerder gemeld in onze brief d.d. 
14 november 2017 (documentnr. 2017-095.218/46/A.16) aan mevrouw Van Kleef van de Statenfractie van het 
CDA. Deze brief is ter informatie als bijlage 1 bijgevoegd. 
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De cijfers^ met aanvaringen van bruggen en sluizen ondersteunen het beeld van een toename van incidenten, 
met name na 2014 en in het jaar 2016. In de tabellen hieronder staat het aantal aanvaringen met bruggen en 
sluizen landelijk (tabel 1), voor het Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal - onderdeel van de Hoofdvaarweg 
Lemmer - Delfzijl (tabel 2) en onze eigen belangrijkste vaarweg, het Winschoterdiep (tabel 3), Doordat de cijfers 
voor het Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal relatief laag zijn, valt op dat er behoorlijk wat fluctuaties zijn, 
met in de jaren 2014 en 2016 twee opvallende pieken en een duidelijke toename van het aantal incidenten na 
2014. Lang niet alle incidenten halen de media, omdat de schade dan beperkt is en dit geen stremming van 
weg- of vaarwegverkeer tot gevolg heeft gehad. 

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018^ 
Brug 1 73 40 68 60 84 77 47 
Sluis 1 59 48 48 76 84 52 51 
Totaal 1 132 88 116 136 168 129 98 
Tabel 1: Aanvaringen met bruggen en sluizen landelijk 

jaar 2012 2013 
mmmm mtmmm • 2^ • 2^ 

1 1 n z 10 6 4 1 2 4 5 4 1 4 
Totaal 1 3 3 15 7 14 7 8 
Tabel 2: Aanvaringen met bruggen en sluizen op Van Starkenborghkanaal, Eemskans 

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181 
Brug 1 1 2 0 0 1 1 
Sluis 1 ° 0 0 0 0 0 0 
Totaal 1 0 3 2 0 0 1 1 
Tabel 3: Aanvaringen met bruggen en sluizen op het Winschoterdiep 

2. Heeft u onderzoek laten doen naar de oorzaken van de toename van het aantal aanvaringen? Zo Ja, 
wat waren de resultaten? Zo nee, waarom niet? 

Wij hebben geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar de toename van het aantal aanvaringen in onze regio. De 
toename van het aantal incidenten vindt vooral plaats op de vaarweg van het Rijk en het Rijk is hiervoor in 
eerste instantie verantwoordelijk. Op onze eigen vaarwegen is het aantal aanvaringen met bruggen de laatste 
jaren niet toegenomen. 

Na een aantal jaren met meer en grotere incidenten op de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl heeft 
Rijkswaterstaat, als verantwoordelijk vaarwegbeheerder, in 2017 onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat 
vrijwel altijd menselijk falen een rol speelt, maar ook dat het een optelsom is van verschillende oorzaken. 
Daarbij speelt ook dat de Hoofdvaarweg door schippers wordt gezien als een complexe vaarweg vanwege de 
vele en verschillende typen bruggen. 

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen wel nauwlettend. Wij werken, samen met andere vaarwegbeheerders, 
continu aan preventie en verbetering van veiligheid. Na ernstige incidenten wordt onderzoek gedaan en waar 
nodig wordt ook justitie hierbij betrokken. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de laatste aanvaring met de 
Paddepoelsterbrug die onder de regie valt van het Rijk. Wij zijn momenteel in afwachting van de uitkomsten van 
het (strafrechtelijk) onderzoek naar aanvaring van deze brug. 

^ Bron: landelijke Scheepsongevallendatabase in beheer bij Rijkswaterstaat. Voor 2018 gaat het om voorlopige 
cijfers. 



3. Op welke termijn denkt u concrete maatregelen te kunnen treffen om het aantal aanvaringen met 
bruggen In de regio Groningen fors naar beneden te brengen? 

Zoals uit bovenstaande blijkt, ligt de regie voor he t terugbrengen van het aantal incidenten in eerste instantie bij 
het Rijk. Hoewei wij samen werken met het Rijk om het aantal incidenten af te laten nemen, is onze invloed op 
het resultaat slechts beperkt. 

Naar aanleiding van het onderzoek dat Rijkswaterstaat in 2017 heeft gedaan, zetten zij in op drie categorieën: 
aanpassing infrastructuur, maatregelen verkeersmanagement en gedragsverandering vaarweggebruikers. Daar 
waar wij verantwoordelijk zijn (zoals de brugbediening en ons eigen area al) dragen wij hier uiteraard ook aan 
bij. 

Aanpassing infrastructuur 
Met name de eenduidigheid van de bruggen zoals hetzelfde uiterlijk, doorvaart openingen en hoogte is een 
sterk verbeterpunt. Aanpassing van geleidewerken en een goed overzicht bij bochten in de vaarweg en 
kruisingen met recreatievaarwegen - door een juiste inrichting en ontbreken van begroeiing - verbetert de 
veiligheid. Nieuwe bruggen moeten beter gaan aansluiten bij de eisen vanuit vaarweggebruik voor wat betreft 
hoogte, zichtbaarheid en inrichting. Zo zijn bij de Dorkwerderbrug maatregelen genomen: de bebording is 
aangepast en verlicht en zijn hoogtepeilschalen geplaatst. Deze maatregelen zijn ook toegepast bij de andere 
nieuwe bruggen (Aduard, Zuidhorn). Rijkswaterstaat denkt nog na over markering aan de onderzijde van de 
brug, zodat de zichtbaarheid wordt verbeterd. Bij het ontwerp van de nieuwe Gerrit-Krolbrug zal door 
Rijkswaterstaat gebruik gemaakt worden van de simulator van de Maritieme Academie Harlingen. 

Wij nemen op onze eigen vaarwegen ook maatregelen. Zo worden de bruggen met een smalle 
doorvaartbreedte van het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal voorzien van zwaardere 
remmingwerken. Daarnaast wordt de oude sluis bij Zuidbroek verwijderd en de bocht van het Winschoterdiep 
naar het A.G. Wildervanckkanaal verruimd. Op deze manier verwachten wij het aantal aanvaringen op onze 
vaarwegen terug te brengen of het effect van een aanvaring, door het versterken van de remmingwerken, te 
verminderen. Wij verwachten dat deze maatregelen dit jaar zijn afgerond. 

Maatregelen verkeersmanagement 
De huidige diversiteit aan bruggen en bochten vergt veel van zowel de schippers als de operators van de 
bruggen en de vaarwegbeheerder. Rijkswaterstaat werkt aan verbeterde inrichting van de hele vaarweg, 
waardoor een eenduidiger beeld ontstaat. Onze operators oefenen onder andere met de simulator aan 
verbetering van werkwijze en professionaliteit. 

Gedragsverandering vaarweggebruikers 
Samen met de opleidingsinstituten en brancheverenigingen wordt het gebruik en de verbetering van de 
informatievoorziening aan boord van de binnenvaartschepen gestimuleerd. Met name op het Prinses 
Margrietkanaal in Friesland gaat meer aandacht uit naar de recreatieroutes en het informeren van 
recreatieschippers via de verhuurders. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat samen met ons en met andere partijen 
binnen het project 'Varen doe je Samen'. 

Voor de in september 2018 aangevaren Paddepoelsterbrug, belangrijk voor fietsers en wandelaars 
(onderdeel van het Pieterpad), bestaan op dit moment geen concrete plannen voor herstel. 
Rijkswaterstaat had vervanging van de brug in 2025 gepland en overweegt nu om binnen een jaar te 
komen met een plan voor een structurele oplossing. Herstel van de bestaande brug wordt te duur 
geacht en zal als het aan Rijkswaterstaat ligt niet worden uitgevoerd. Dat betekent dat er jaren lang geen 
verkeer mogelijk is. 

4. Bent u op de hoogte van dit standpunt van Rijkswaterstaat? Zo Ja, bent u het met GroenLinks eens 
dat de periode van bulten gebruikstelling onacceptabel lang is? 

Ja, wij zijn op de hoogte van dit standpunt. Een lange periode van onduidelijkheid voo r de direct omwonenden 
en gebruikers van de brug vinden wij onwenselijk. Zoals wij in de inleiding echter hebbe n aangegeven ligt de 
verantwoordelijkheid voor het eventueel realiseren van een tijdelijke oplossing en eventu eel definitieve 
oplossing bij de vaarwegbeheerder, in dit geval Rijkswaterstaat. Daarnaast gaat het om een brug in een 
gemeentelijke weg met vooral lokaal verkeer. Wij zien daarom een belangrijke rol voor de gemeente Groningen 



waar het gaat om omrijroutes. Waar nodig denken we mee in oplossingen waar wij als provincie een rol hebben, 
zoals het veilig oversteken van provinciale wegen . 

5. Wat gaat u doen om Rijkswaterstaat op andere gedachten te brengen en de brug wel snel te laten 
repareren? 

De brug valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder en de gemeente als 
wegbeheerder. Wij zien op dit moment geen aanleiding om Rijkswaterstaat op andere gedachten te brengen. 
Wij respecteren de verantwoordelijkheid die Rijkswaterstaat heeft en willen hen en de gemeente Groningen 
ondersteunen als zij ons vragen om de negatieve gevolgen van het wegvallen van de Paddepoelsterbrug zo 
goed als mogelijk op te vangen. 

6. Bent u van plan om een tijdelijke oplossing voor fietsers en wandelaars te realiseren, zoals een 
tijdelijke brug of een veerpontje? Zo nee, waarom niet? 

Dit is een verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder en de gemeente Groningen als 
wegbeheerder. Voor het Pieterpad is inmiddels een alternatieve verbinding via de Dorkwerderbrug mogelijk. 
Door deze aanpassing is het Pieterpad 1 km langer. Op de website van het Pieterpad is de omleiding reeds 
vermeld, zodat wandelaars op de hoogte (kunnen) zijn van de wijziging van de route. Ook fietsers kunnen 
gebruik maken van deze route. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

deputeercte Staten van Groningen: 

f 
, voorzitter. 

locosecretaris. 

Bijlage: 
Brief aan mevrouw Van Kleef van 14 november 2017 met antwoord op schriftelijke vragen over aanvaringen 
met bruggen in de provincie 


