
 

 van Gedeputeerde Staten 
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Antwoord

 FZ/GS/Alg

E.F.A. Zevenbergen (VVD)  en R. van Hemert (VVD) 

(d.d. 25 juni 2019)
 

Nummer

3524

 

Onderwerp

Vervallen alternatief wandelaars en fietsers bij onderhoud  

Stierenbrug

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

Onlangs werd bekend dat de Stierenbrug tussen Leiden en Leiderdorp van 22 juli tot 1

september afgesloten zal worden voor alle verkeer ten behoeve van

onderhoudswerkzaamheden. Nu hebben we daar het volste begrip voor, ook bruggen

vereisen onderhoud.

 

Wat de VVD fractie niet begrijpt is dat tijdelijke verbinding voor voetgangers en fietsers

is beloofd, maar dat deze pontons nu uit de plannen verdwenen zijn.

 

Het gevolg is dat voetgangers en fietsers bijna twee kilometer om moeten lopen of

fietsen naar de Rhijnvreugdbrug als alternatief. Dat is best een forse afstand en de

VVD fractie vraagt zich af of hier geen betere oplossing voor is.

 

1. Wanneer is besloten om de tijdelijke verbinding voor voetgangers en fietsen tijdens de

werkzaamheden te schrappen?

 

Antwoord

De gemeente Leiderdorp is eigenaar van de Stierenbrug en heeft het beheer en

onderhoud en de bediening van de brug aan de provincie uitbesteed. Als

verantwoordelijk opdrachtgever van het aanstaande grootschalig onderhoud, dat door

ons wordt uitgevoerd, heeft de verantwoordelijk wethouder van de gemeente op 24

mei jl. definitief besloten om geen pontonbrug toe te passen.

 

2. Wie heeft daartoe besloten?

 

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1 .

 



Pagina 2/2 3. Wat waren de redenen om die beslissing te nemen?

 

Antwoord

Zie bijgevoegd antwoord van het college van B&W van de gemeente Leiderdorp op de

raadsvraag van 28 juni 2019 met betrekking tot de Stierenbrug.

 

4. Is Gedeputeerde Staten bereid om samen met de betrokken gemeenten alsnog te

kijken of een verbinding voor langzaam verkeer gerealiseerd kan worden?

Bijvoorbeeld door een voetgangers en fietsersveer?

 

Antwoord

Zie bijgevoegd antwoord van het college van B&W van de gemeente Leiderdorp op de

raadsvraag van 28 juni 2019 met betrekking tot de Stierenbrug.

Den Haag, 16 juli 2019           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


