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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-684196848 (DOS-2018-
0008855)

Onderwerp

Brief aan Provinciale Staten betreffende de resultaten onderzoeken en maatregelen inzake de

Julianasluis te Gouda

 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten “Resultaten onderzoeken en maatregelen

inzake de Julianasluis te Gouda”.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot het vaststellen van de

GS-brief aan Provinciale Staten “Resultaten onderzoeken en maatregelen inzake de

Julianasluis te Gouda”.

 

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het bepalen van het moment van

verzending van de brief aan PS en het publiceren van de stukken.

 

Bijlagen

- GS-brief aan PS “Resultaten onderzoeken en maatregelen inzake de Julianasluis te Gouda”

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 maart 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

Op 12 juli 2018 heeft een ongeval met letsel plaatsgevonden op het Julianasluiscomplex te

Gouda doordat een fietser op één van de beweegbare bruggen is blijven wachten, terwijl deze

werd geopend. Hierover heeft gedeputeerde Vermeulen op 13 juli en 1 augustus 2018 de Staten

geïnformeerd. Gedeputeerde Vermeulen heeft aangegeven onderzoek uit te laten voeren waarbij

het gedrag van de (vaar)weggebruikers en objectbedienaren, de techniek en de inrichting van het

complex (de sluis, de bruggen en de direct omliggende infrastructuur) in samenhang worden

bekeken. 

 

Mede naar aanleiding van het ongeval is door een onderzoeksbureau een breed onderzoek

uitgevoerd naar de veiligheid van het sluiscomplex vanuit het perspectief van de verschillende

gebruikersgroepen en is door een gedragsdeskundige een gedragsanalyse uitgevoerd om inzicht

te creëren in het gedrag van verkeersdeelnemers bij het openen en sluiten van de brug. Deze

onderzoeken hebben een set aan maatregelen inzichtelijk gemaakt die een bijdrage kan leveren

aan het vergemakkelijken van de bedien-, vaar- en/of rijtaak, waarmee risico’s beperkt kunnen

worden.

 

Met deze brief informeren GS, PS over de uitkomsten van de onderzoeken en voorgestelde

maatregelen. Tevens wordt melding gemaakt van de afloop van het strafrechtelijke onderzoek

naar aanleiding van dit ongeval.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële gevolgen.  

 

Juridisch kader

 

Strafrechtelijk

De dienstdoende objectbedienaar is door de politie in eerste instantie als verdachte aangemerkt,

zodat strafrechtelijk onderzoek naar het ongeval zou kunnen worden gedaan. De officier van

justitie heeft echter kort daarna besloten het onderzoek, en dus vervolging, te staken. De

provincie heeft uit coulance aangeboden om de schade welke het slachtoffer heeft geleden,

bestaande uit materiële en letselschade, te vergoeden. 

 

Machinebouw 

Elke ‘machine’ die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, moet

voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn. De sluis en de bruggen

(inclusief bediening) zijn conform de principes van de Machinerichtlijn ontworpen.

 

2 Proces

 

Het ongeval heeft plaatsgevonden op 12 juli 2018. Op 13 juli 2018 zijn de Staten in kennis gesteld

van het ongeval middels een korte brief. Deze brief gaat onder andere in op het politieonderzoek

en het door de provincie Zuid-Holland voorgenomen onderzoek naar de veiligheid rond de sluis

en bruggen. 
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Op 1 augustus 2018 is er een brief aan de Staten gestuurd met de destijds actuele stand van

zaken. Het betrof de lopende onderzoeken, acties op korte termijn (o.a. een gedragsanalyse), de

reeds voorziene plaatsing van dynamische route informatiepanelen (DRIPS) voor fietsers en hoe

de provincie Zuid-Holland gevolg heeft gegeven aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad

voor de Veiligheid in haar rapport “Ongeval Den Uylbrug, Zaandam, Meer dan de som der delen”. 

 

3 Communicatiestrategie

 

Aangezien het ongeval op de Julianasluis heeft geleid tot media-aandacht zullen de resultaten

van de rapporten door deskundige medewerkers worden toegelicht aan de pers in samenwerking

met de woordvoerder van gedeputeerde Vermeulen. 

 


