
BM2001889

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Terugkoppeling motie WD: bedieningstijden Haringvlietbrug

Steenbergen, 28 april 2020

Aan de Raad,

In uw oordeelvormende vergadering van 19 december 2019 heeft u unaniem ingestemd met de 
motie van de WD betreffende de openingstijden van de Haringvlietbrug. Met deze motie verzocht u 
het college om bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland een verzoek in te dienen voor het aantal 
brugopeningen. Zodoende heeft wethouder mvr. Baartmans een brief gestuurd om uw zorgen en 
vragen over te brengen en daarmee uitvoering te geven aan de motie. Met deze raadsmededeling 
geven wij u een terugkoppeling op deze zaak.

Eveneens op 19 december 2019 heeft minister Van Nieuwenhuizen een kamerbrief gedeeld met de 
Tweede Kamer betreffende "fileaanpak A29: wijziging bedieningsregime Haringvlietbrug". Hierin 
worden concrete maatregelen genoemd die 1 januari 2020 in werking zouden treden. Het betreft 
aanpassingen van de bedieningstijden die grotendeels tegemoet komen aan de motie:

"Toevoeging van een reguliere brugopening om 18:00 uur aan het einde van de spits voor 
een proefperiode van één jaar;
Toevoeging van een reguliere 17:00 uur brugopening in de weekenden en op feestdagen; 
Toevoeging van de mogelijkheid voor 2 brugopeningen op aanvraag in het weekend in het 
winterseizoen;
Verlaging van de aanvraagtijd voor brugopeningen van 4 naar 2 uur van te voren; 
Vereenvoudiging naar een meer eenduidige dienstregeling op hele uren met enkel een 
zomer- en winterregeling."

Voor de eerste maatregel wordt het verkeersbeeld gedurende een jaar "in de praktijk middels 
monitoring gevolgd en geëvalueerd" waarna besloten wordt of dit definitief in het regime wordt 
opgenomen. De kamerbrief is als bijlage bijgevoegd.

Aanvullend hebben wij recent onderstaande reactie ontvangen van een relatiemanager van 
Rijkswaterstaat, dit vooral naar aanleiding van de huidige situatie met afwijkend verkeersbeeld als 
gevolg van de coronamaatregelen:

"Vanuit jullie gemeenten hebben wij moties ontvangen over de openingstijden van de Haringvliet
brug. Zoals bekend zijn deze per 1 februari jl. aangepast. Ons voornemen is de effecten hiervan na 
afloop van het recreatieseizoen 2020 te evalueren en met u te bespreken.
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Ondertussen zult u met ons hebben gezien dat de hoeveelheid verkeer op de Haringvlietbrug na 
invoering van de RIVM-maatregelen aanzienlijk is afgenomen.
We verwachten dat we nog langere tijd te maken zullen hebben met een afwijkend verkeersbeeld. 
Mogelijk heeft dit tot gevolg heeft dat de effecten van het aangepaste bedieningsregime bij normale 
verkeersdrukte niet goed kunnen worden gemeten. Niettemin zullen we dit jaar monitoren en de 
resultaten evalueren. Conclusie van deze evaluatie kan zijn het verkeersbeeld in 2020 zodanig 
vertekend is dat we langer willen meten. Er zal dan eind 2021 opnieuw geëvalueerd worden. De 
uitkomsten van de evaluaties zullen wij met u bespreken."

Zodoende bent u op de hoogte van de aanpassingen aan de openingstijden van de Haringvlietbrug 
die Rijkswaterstaat heeft doorgevoerd en over de evaluatie van deze maatregelen.

Wij verwachten met deze terugkoppeling uw motie naar wens te hebben uitgevoerd 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van ŞÍeenbergen,, 
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