Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 29 juli 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Veiligheid bruggen - Wijk bij Duurstede scoort onvoldoende
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Wat is de reactie van het college op het artikel in dagblad De Pers? Is er de afgelopen
jaren sprake geweest van een (groot) veiligheidsrisico? Schoot de inspectie aan de
bruggen inderdaad tekort? Komt de onvoldoende voor de gemeente Wijk bij
Duurstede als een verrassing?
2) Is de gemeente Wijk bij Duurstede de achterliggende periode door andere instanties
(zoals de VROM-inspectie) op de vingers getikt in verband met de slechte
onderhoudstoestand van de bruggen? Zo ja, waarom heeft het college de
gemeenteraad hiervan niet op de hoogte gebracht?
3) Hoe is momenteel de onderhoudssituatie van de bruggen in de gemeente Wijk bij
Duurstede? Zijn er gevaarlijke situaties die direct ingrijpen noodzakelijk maken?
4) Inmiddels zijn er nieuwe beheerplannen m.b.t. de openbare ruimte vastgesteld. Biedt
het ‘beheerplan bruggen’ voldoende mogelijkheden om het huidige rapportcijfer 4,5
om te buigen naar een voldoende? Zijn hier voldoende financiële middelen voor
gereserveerd?
Toelichting:
Een artikel in dagblad De Pers kopte begin deze week ‘Bruggen en viaducten op instorten’.
De veiligheid van een op de vijf bruggen en viaducten is onder de maat. Scheurvorming,
verroeste wapening, houtrot in de palen, loszittende delen beton, het is maar een greep uit de
problemen waar de bruggen en viaducten in Nederland mee kampen. Oorspronkelijke
constructieberekeningen blijken vaak zoek. Gemeenten en provincies kunnen daardoor niet
nagaan of de vaak tientallen jaren oude bruggen bestand zijn tegen het zware vrachtverkeer
dat er anno 2011 overheen rijdt. Bovendien is daardoor vaak onduidelijk hoe lang de brug
überhaupt nog mee kan. Daarnaast controleren veel gemeenten de bouwkundige staat van
bruggen en viaducten niet regelmatig. Het blijft vaak bij een controle met het blote oog.
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur kreeg dagblad De Pers een namenlijst in
handen van 65 gemeenten die een onvoldoende scoorden voor de veiligheid van hun bruggen
en viaducten en vijf originele onderzoeksrapporten die in opdracht van de VROM-inspectie
zijn gemaakt. En wat blijkt? De gemeente Wijk bij Duurstede staat ook op de lijst (nr. 46) en
scoort een dikke 4,5! De PCG wist dat het onderhoud aan de bruggen beter kon en heeft
geregeld vragen gesteld over de beheerplannen. Naar aanleiding van het artikel in dagblad De
Pers stelt de PCG, ondanks het zomerreces, toch een paar schriftelijke vragen…
Hans Marchal/PCG

