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Zienswijze veiligheid brugbediening in Zaanstad, in het bijzonder Prins 
Bernhardbrug

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u bijgaande stukken aan voor1:

Zienswijze zonder wettelijke verplichting

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet

 ja  N.V.T.  bijlage

Onderwerp: Zienswijze veiligheid brugbediening in Zaanstad, in het 
bijzonder Prins Bernhardbrug

Wat wordt gevraagd 1.  In te stemmen met de conclusies van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid, gedaan in het op 4 september 2019 
ontvangen rapport Veiligheid van op afstand bediende 
bruggen, inhoudende onder meer de volgende drie 
hoofdconclusies: 

a.     Niet alle bruggen waren door de gemeente 
Zaanstad aan een integrale veiligheidsscan 
onderworpen. 

b.     Na de pilot is gekozen om eerst alle 
tekortkomingen in kaart te brengen, alvorens over 
te gaan tot structurele verbetermaatregelen op de 
andere bruggen, anders dan op de Den Uylbrug.

c.     Een cameraopstelling moet de brugbedienaar 

                                                  
1

Bij stukken aangeboden voor besluitvorming of zienswijze zal de agendacommissie van de raad beoordelen 
wanneer en hoe agendering in het Zaanstad Beraad plaatsvindt. U ontvangt wekelijks een agenda van het 
eerstvolgende Zaanstad Beraad en wordt verzocht de stukken te bewaren en bij de betreffende agenda te voegen. 
Op stukken aangeboden voor kennisname volgt geen actie van de agendacommissie. Zonodig kunt u aanvullende  
informatie inwinnen bij de behandelend ambtenaar. Wenst u naar aanleiding van de informatie een politieke 
discussie met de wethouder en/of raadsfracties, dan kunt u bij de agendacommissie om agendering verzoeken mits 
onder vermelding van “wat u vraagt aan wie” inclusief een korte concrete toelichting.
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continue een totaalbeeld bieden om na het maken 
van een fout het overzicht te behouden waarmee 
de brugbedienaar in staat wordt gesteld om een 
fout te herstellen. 

2.  In te stemmen om inzake de veiligheid van de 
brugbediening in Zaanstad, in het bijzonder Prins 
Bernhardbrug de aanbevelingen uit de in dit voorstel 
genoemde rapporten en rapportages over te nemen en 
daarvan onmiddellijk de volgende acties te nemen:

a.    Het versneld nemen van tijdelijke maatregelen om 
het totaalbeeld op de betreffende bruggen met 
behulp van (extra) camera’s te verbeteren, 
waarvan de uitvoering uiterlijk in 2019 moet zijn 
afgerond. 

b.   Direct te beginnen met het opstellen en uitvoeren 
van cameraplannen voor alle beweegbare bruggen 
om het totaalbeeld op de brug zelf en directe 
omgeving te verbeteren.

c.    Over te gaan tot het doorvoeren van uniforme 
bedieningsstappen op alle beweegbare bruggen in 
Zaanstad, voor zover Zaanstad voor de bediening 
verantwoordelijk is.

d.   Verder onderzoek te doen naar een markering op 
het brugval, ingeval het brugval onvoldoende voor 
het langzaam verkeer herkenbaar is.

e.    Over te gaan tot het plaatsen van attentie-
knoppen op de afstand bediende bruggen.

f.    Na te gaan of de handhaving op roodlichtnegatie 
en slalommen bij bruggen kan worden verbeterd 
en een bewustwordingscampagne hierover te 
organiseren.

g.   Integrale veiligheidsscans uit te voeren voor de 
verscheidene handbediende, lokale beweegbare 
bruggen (en sluizen).

3. De beslispunten 1. en 2. voor een zienswijze voor te leggen 
aan de gemeenteraad
4. Indien de gemeenteraad een positieve zienswijze geeft het 
besluit als genomen te beschouwen.

Toelichting Op 28 november 2018 vond een ongeval op de Prins 
Bernardbrug plaats, waarbij een echtpaar gewond raakte. Het 
college had al eerder de keuze gemaakt om eerst alle risico’s 
bij de op afstand bediende bruggen inzichtelijk te maken en de 
verbetermaatregelen integraal uit te voeren. Hierover is de 
gemeenteraad geïnformeerd via de raadsinformatiebrief van 
18 december 2018. Met de inzichten van nu had de gemeente 
een andere keuze gemaakt. De keuze is nu om de 
verbetermaatregelen per brug te nemen, zodra deze in kaart 
zijn gebracht.

Het college aanvaardt alle conclusies uit het rapport van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. Na ontvangst van het 
definitieve rapport heeft de gemeente per direct maatregelen 
genomen en extra personeel ingezet bij alle Zaanse op afstand 
bediende bruggen. Op een zo kort mogelijke termijn geeft het 
college invulling aan de conclusies uit het rapport van de 
Onderzoeksraad. Dit betekent o.a. dat we uiterlijk begin 
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november 2019 op alle op afstand bediende bruggen extra 
camera’s hebben geplaatst om het totaalbeeld op de brug te 
verbeteren. Het college kan nooit garanderen dat er geen 
ongelukken meer gebeuren, maar het college doet er alles aan 
om de risico’s tijdens de brugbediening te minimaliseren. 

Zaanstad trekt op met de Onderzoeksraad en andere 
instanties om tot een goede landelijke normering te komen om 
de veiligheid van inwoners bij het gebruiken van op afstand 
bediende bruggen te waarborgen.

Opdrachtgever L. van der Pol

l.pol@
Bijgaande stukken 2019/20552 Besluitnota BenW Zienswijze veiligheid 

brugbediening in Zaanstad, in het bijzonder 
Prins Bernhardbrug

2019/20867 Tijdslijn Dr. J.M. den Uylbrug – Prins 
Bernhardbrug

2019/20855 Rapport Functionele Veiligheid Test Prins 
Bernhardbrug te Zaandam

2019/20856 Veiligheidsscan bruggen Zaanstad
2019/20858 Programma van eisen Zicht (bij op afstand 

bediende bruggen)
2019/20859 Notitie uniform bedienconcept op afstand 

bediende bruggen
2019/20860 Notitie attentieknop
2019/20861 Notitie Zaanstad brugbediening, analyse 

incidentenrapportage
2019/20863 Notitie Gele Vlak Evaluatie
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