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Tijdslijn Dr. J.M. Den Uylbrug – Prins Bernhardbrug (als leidraad:
raadsinformatiebrieven)
2015
6 februari
20 mei

30 juni

2016
28 januari

2 februari

Ongeval op Den Uylbrug
Start gemeentelijke
onderzoek naar visuele
beleving van de brug n.a.v.
aantal incidenten
e
1 Raadsinformatiebrief:
beschrijft voortgang t.a.v.
onderzoeken OM
(brugbedienaar), gemeente
(onderzoek visuele
beleving) en
Onderzoekraad voor
Veiligheid (OVV).
Publicatie rapport van de
Onderzoekraad voor
Veiligheid over Dr. J.M. den
Uylbrug

2e raadsinformatiebrief:
gaat in op het rapport van
de Onderzoeksraad voor
Veiligheid en formuleert
een aantal actiepunten.
Meldt ook, dat de in de
vorige RIB aangekondigde
maatregelen op de Den
Uylbrug zijn genomen.

Constatering visueel onderzoek: bediening en inrichting
op zich akkoord, maar toch:
 Val beter markeren (kleuren van brugleuning
brugval, aanbrengen pijltjes op reling brug,
aanpassen belijning fietspad);
 Bellen en bebording aanpassen.
 Aanpassen bedienproces: slagbomen langzaam
verkeer apart bedienen.
Aanbevelingen aan de minister:
 Zorg voor een aanpassing van normen en richtlijnen
zodat deze de brugbeheerders ondersteunen bij het
opzetten en uitvoeren van een integrale
veiligheidsbenadering waarbij de
verkeersdeelnemers en brugbedienaars meer
centraal staan.
 Stimuleer kennisdeling over veiligheidsrisico’s van
menselijk handelen bij de bediening van
kunstwerken op afstand. De kennis en ervaring uit
andere transportsectoren kan hierbij betrokken
worden.
Aanbevelingen aan de gemeente:
 Pas een integrale veiligheidsbenadering toe op de
bediening van bruggen op afstand, op zo’n manier
dat de interactie tussen mens, techniek en omgeving
centraal staat. Het is daarbij essentieel dat de
veiligheidssituatie vanuit het perspectief van de
verschillende gebruikers wordt beschouwd: de
(langzame of snelle) verkeersdeelnemers,
scheepvaartverkeer en de brugbedienaars.
 Breng potentieel gevaarlijke situaties in kaart en train
de brugbedienaars periodiek hoe zij daarin moeten
handelen.
Brief sluit met de volgende actiepunten:
 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Rijkswaterstaat en het Nederlands Normalisatieinstituut zijn uitgenodigd voor overleg over de
aanbevelingen van de Onderzoeksraad;
 We blijven monitoren of de maatregelen uit 2015 aan
de Den Uylbrug voldoende zijn om te zorgen dat
weggebruikers zich goed kunnen oriënteren op de
brug;
 We ontwikkelen een nieuwe integrale
veiligheidsbenadering voor bruggen en maken die
onderdeel van onze standaard werkwijze;
 Met deze nieuwe veiligheidsbenadering maken we
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9 februari

3e raadsinformatiebrief:

19 april
20 juni

4 raadsinformatiebrief
5e raadsinformatiebrief

4 oktober

6e raadsinformatiebrief

2017
Januari

Plaatsing attentieknop op

e

een scan van alle bruggen, om tebepalen of
aanvullende maatregelen nodig zijn.
 We delen de conclusies van de Onderzoeksraad en
de maatregelen die Zaanstad neemt actief in onze
(nautische) netwerken;
 We brengen potentieel gevaarlijke situaties nader in
kaart en zullen de brugbedienaars daarop trainen,
als aanvullend onderdeel van hun bestaande
opleidingsprogramma;
 We bepalen welke medische eisen er gesteld
moeten worden aan de functie van brugbedienaar en
starten met een structurele medische keuring voor
deze functie;
 De taken, functie-eisen en zwaarte van de functie
van brugbedienaar wordt opnieuw beoordeeld;
 We bepalen hoe weggebruikers bij incidenten op
een brug contact kunnen maken met de
brugbedienaars op de Centrale Post;
 Het aanvullende perspectief op veiligheid dat de
Onderzoeksraad biedt, zullen wij gebruiken in
lopende, grote projecten van het programma “Vaart
in de Zaan”, alsmede in de overige projecten m.b.t.
bruggen;
 We verkennen de voor- en nadelen van het
centraliseren van brugbediening in Noord-Holland en
leggen dat voor aan de gemeenteraad;
 Medio 2016 of zoveel eerder als de raad dat wenst,
zal de voortgang t.a.v. bovenstaande activiteiten
gepresenteerd worden aan de gemeenteraad.
Gaat in op implementatie risicomanagement bij bruggen
n.a.v. onderzoek DHV (is gebeurd). Daarnaast worden
de acties (in totaal 12) uit de vorige RIB van een datum
voorzien. Verder worden aanverwante gemeentelijke
ontwikkelingen opgesomd, die een relatie met de
‘bruggen’ heeft. Verder wordt ingegaan op de
Incidentenrapportages bij bruggen.
Voortgangsverslag van de 12 actiepunten.
Voortgangsverslag van de 12 actiepunten.
Belangrijke punten zijn:
 start ontwikkelen Integrale Veiligheidmethodiek;
 beschrijven van een pakket maatregelen om de Den
Uylbrug nog veiliger te maken (w.o. geel vlak,
attentieknop, extra verkeerslichten, aanpassing van
markeringen);
 Start bewustwordingscampagne onder
weggebruikers;
 Bijstellen functieprofiel brugbedienaren en
formuleren en bepalen van fysieke en psychische
eisen aan brugbedienaren. Op basis daarvan:
keuring.
Voortgangsverslag van de 12 actiepunten. Er wordt o.a.
gemeld, dat de brugbedienaren worden getraind in het
omgaan met gevaarlijke situaties.
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2017
28 maart

Dr. J.M den Uylbrug
7e raadsinformatiebrief

4 juli

8e raadsinformatiebrief

24 oktober

9e raadsinformatiebrief

2018
Januari

Januari –
december
2018

19
december

Verschijnen Rapport
methodiek integrale
veiligheid beweegbare
bruggen

Scans integrale veiligheid
en start ontwikkelen
Uniform bedienconcept en
programma van eisen Zicht
bruggen
10e raadsinformatiebrief
n.a.v. ongeval op de Pr.
Bernhardbrug

Voortgangsverslag, waarbij alleen nog wordt ingegaan
op de punten, die ‘lopende’ zijn:
 Methodiek integrale veiligheid: eerste aanzet is
gemaakt. Deze wordt de komende maanden
uitgetest op een aantal bruggen (Willem Alexander
brug, Coenbrug, Spoorbrug Zaandam en
Julianabrug).
 Laatste maatregelen op de Den Uylbrug zijn gedaan,
te weten aanbrengen van de attentieknop en
aanpassen van de verkeersseinen (w.o. vervangen
van voorwaarschuwingsseinen)
 Trainingen voor brugbedienaren voor herkennen
onveilige situaties gaan beginnen. Dit gebeurt
voortaan periodiek.
 Evaluatie van de Bewustwordingscampagne in 2016.
 Aangegeven, dat vier bruggen op integrale veiligheid
zijn gescand. Op basis daarvan wordt de methodiek
bijgesteld en de noodzakelijke maatregelen per brug
verder uitgewerkt. Verder wordt aangegeven, dat
ook de andere beweegbare bruggen de komende
maanden worden gescand.
 Bijna alle brugbedienaren hebben de cursus
herkennen van onveilige situaties gevolgd.
 Start nieuwe Bewustwordingscampagne in tweede
helft 2017, vooral gericht op jongeren.
 In de brief staat dat voor eind 2018 alle
beweegbruggen zouden zijn gescand. Dit is achteraf
gezien te voorbarig. Wel wordt ingegaan op de
resultaten van de vier eerdergenoemde bruggen, die
gescand zijn + William Pontbrug.
 Bewustwordingscampagne: er zijn 60 ‘selfies’
binnengekomen. Een van de selfies zal worden
beloond met een prijs.
Dit rapport is nu de basis voor het uitvoeren van
integrale veiligheidsscan bij beweegbare bruggen. In het
rapport is o.a. het scanformulier opgenomen. Dit rapport
vormt de basis voor het uitvoeren van integrale
veiligheidsscans op beweegbare bruggen. Medio 2017
heeft een presentatie van de eerste aanzet van de
integrale veiligheidsscan aan de raad plaatsgevonden.
O.a. Nauernasche Brug, Vaartbrug, (nieuwe) Zaanbrug,
nieuwe Wilhelminasluis, nieuwe Beatrixbrug, nieuwe
Wilhelminabrug, tijdelijke verkeersmaatregelen
Wilhelminasluis.
Ongeval vond op 28 november plaats. Vervolgens zijn er
een aantal acties afgesproken:
 Politieonderzoek naar ongeval, mede op basis van
camerabeelden.
 Onderzoek Onderzoekraad voor Veiligheid:
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toedracht ongeval op Bernhardbrug en wat is effect
van de maatregelen op de Den Uylbrug geweest?
Verder wordt ook gekeken bij andere bruggen in den
lande.
 Onderzoek naar technische staat van de brug
 Onderzoek naar de wijze, waarop de brug vanuit de
Centrale Bedienpost wordt bediend.
Verder wordt verslag gedaan van de voortgang van de
integrale veiligheidsscans en de rode draad uit de
bevindingen. Genoemd o.a. dat scan Pr. Bernhardbrug
in januari 2019 plaatsvindt. Resultaat van de
bewustwordingscampagne wordt nog genoemd.
2019
Februari

Februari /
maart

4 april

Overzicht maatregelen als
gevolg van uitgevoerde
scans en financiële
vertaling.
Diverse schriftelijke
raadsvragen van fracties
over de beweegbare
bruggen
Agenda-initiatief Raad over
veiligheid beweegbare
bruggen.

April

Uniform bedienconcept en
Programma van eisen Zicht
bruggen

Juni

Scans integrale veiligheid

27 juni

Concept-rapport van
Onderzoeksraad voor
Veiligheid.
Publicatie definitieve
rapport Onderzoeksraad
voor Veiligheid
Voorstel zienswijze
veiligheid brugbediening

4
september
17
september

Als bijdrage aan de Voorjaarsnota is overzicht gemaakt
van gewenste maatregelen uit IV-scans en wat deze
kosten. Bedrag van € 1,2 mln is vervolgens opgenomen
in Voorjaarsnota (besluit eind juni).
Betrof vragen over voortgang, financiën,
verantwoordelijkheden etc.

Geen inhoudelijke debat, omdat sommige partijen
vonden, dat zij een informatie-achterstand ten opzichte
van andere partijen hadden. Pas weer informatie naar de
gemeenteraad als rapport Onderzoeksraad voor
Veiligheid gepubliceerd is.
Beide rapporten zijn in april 2019 definitief afgerond en
wordt gebruikt voor het opstellen van cameraplannen en
het doorvoeren van een uniform bedienproces op de
afstand bediende bruggen in Zaanstad.
Alle scans integrale veiligheid beweegbare bruggen zijn
uitgevoerd. Clausbrug was de laatste. Ook
Wilhelminacomplex (sluis en bruggen) zijn
meegenomen. Dit laatste betekent o.a.:
 Nieuw cameraplan voor dit complex;
 Geleidelijke invoering van nieuwe bedienfilosofie (als
eerste WHC).
24 juli is de gemeentelijke reactie ingestuurd.

Gaat in op uitkomsten van:
 Rapport Onderzoekraad voor Veiligheid
 Functionele veiligheid Test Pr. Bernhardbrug;
 Rapport van Clijnk en Fontijn.
 Programma van eisen Zicht bruggen
 Uniform bedienconcept bruggen
 Advies integrale veiligheidsscan Pr. Bernhardbrug.
 Notitie attentieknop
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Incidentenrapportage veiligheid bruggen
Beantwoording vragen agenda-initiatief raad.
Politie-onderzoek

