
Raadsbijeenkomst 30 juni 2020  Toelichting ODB team op rapportage. 
Th. Peters 
 
 
 
Goede avond voorzitter, dames en heren. 
 
 
Aan mij om het met u nog eens te hebben over de uitkomsten van het 
participatietraject zoals die door onze 5 leden van het Over-de-brugteam aan u 
gerapporteerd werden. 
Wij hebben ons, zoals u hebt kunnen constateren, strak aan uw opdracht gehouden 
en ons erop gericht voor u helder te maken welke zaken van belang zijn bij de inbreuk 
die een brug maakt op onze leefomgeving. 
Nogmaals: 
- Niemand op Barwoutswaarder of Rietveld zit op een brug te wachten.  
- Als daar een brug komt is dat omdat u dat van belang acht voor de stad. Niet 
omdat het in  belang van Barwoutswaarder, Rietveld of Molenvliet is 
 
Ja, een brug heeft enorme impact op haar omgeving. 
Zij verbindt  wat eerder gescheiden was met alle positieve en negatieve 
consequenties van dien. 
 
Voor u nog eens op een rij: 

- Zorg ervoor dat doorgang over het jaagpad onbelemmerd en 
ononderbroken blijft. 
Het jaagpad is zowel landschappelijk als cultuurhistorisch als recreatief, als 
voor het voetgangersverkeer van groot belang. 

- Ga voor een optimale doorvaarthoogte: significant meer dan de gestelde 
1.50. Elke decimeter meer betekent minder overlast door 
verkeersopstoppingen op de weg of op het water.  
(Waarom is er voor een bewegend brugdeel dat slechts 6 m? overspant 
een dikte van 1 meter  nodig en waarom kan of mag er geen bolling in de 
brug?)  

- Zorg dat er op en rond het brugtraject gehandhaafd wordt op 
overschrijding van de toegestane snelheid. Niet door chicanes maar 
simpelweg door een al dan niet geautomatiseerd handhavingssysteem. 

- U onderschreef middels de startnotitie het uitgangspunt : “Ontvlechting 
van fietsverkeer en vrachtverkeer”. Maak dat waar. 

- Zorg dat met name het vrachtverkeer behoed wordt voor onnodig remmen 
en optrekken. 

- Waak er voor dat de nieuwe brug, waar die ook komt te liggen, na 
aansluiting op een westelijke ontsluiting naar de A12, niet leidt tot een 
tweede Steinhagense weg.  



 
 

Dan de brug zelf: 
 
Wat voor een brug gaat het worden? 
Een dertien in dozijn platte plaat omdat we dat tegenwoordig zo doen of gaan 
middels architectuur esthetiek, ontwerpvernuft en subtiliteit ook een rol spelen? 
Wij achten het raadzaam hierover bijvoorbeeld de Nederlandse Bruggen stichting te 
consulteren.  
 
Voorkom dat de brug en haar omgeving zo worden als de experts ons voor houden. 
17 meter breed, de Rietveldzijde opblazen tot een circuit dat  uitgestrekter wordt dan 
nodig is voor de hoeveelheid verkeer die verwacht wordt, zal leiden tot bezwaren en 
verzet. 
 
Laatste wat wij u willen meegeven: 
Na vanavond gaat het stadhuis de door u geleverde input verwerken in het te 
formuleren  raadsvoorstel. 
Borg daarin als het u belieft burgerparticipatie op de uitvoering en ook dat het 
uiteindelijke uitvoeringsplan instemming van de raad behoeft. 
Dit project is te groot, te kostbaar en heeft te veel impact op omgeving en 
samenleving om na het raadsbesluit samen af te wachten wat het worden gaat. 
En: Het is uw streven zoveel mogelijk draagvlak vanuit de bevolking te genereren. 
Kan dat zonder de omwonenden mee te nemen bij vormgeving en uitvoering? 
 
Dan toch nog even het landje van Kroes. 
U heeft besloten dat niet mee te laten onderzoeken. Dat betreuren wij. Niet omdat 
wij voorstander van deze variant zijn. Wel omdat het de vraag is of juridisch 
deugdelijk onderbouwd kan worden dat dit een slechte optie is.  
 
 
 
 
  
 
  
 
 


