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EAA onderzoek hefbrug Boskoop

Geacht college,
Wij danken u voor uw brief van 3 juni 2020 w aarin u uw reactie geeft op het rapport
Voorgeschiedenis van de in 2019 geconstateerde tekortkomingen aan de hefbrug Boskoop,
opgesteld door de Eenheid Audit en Advies (EAA).
Op 20 mei 2020 hebben Gedeputeerde Staten middels een brief Provinciale Staten geïnformeerd
over de rapportage van de EAA. Wij voegen deze brief voor de volledigheid toe. Voor de bijlagen
bij deze brief verw ijzen w ij u naar de stukken van de commissievergadering Bereikbaarheid en
Energie van 10 juni jl (zie Staten Informatie Systeem op w w w .pzh.nl).U leest in de brief dat het
college zich realiseert dat de situatie die heeft geleid tot het onmiddellijk afsluiten van de hefbrug
Boskoop niet had mogen ontstaan. Inmiddels zijn de noodzakelijke maatregelen bij de hefbrug
uitgevoerd en is de brug constructief veilig. In de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie
van 10 juni 2020 heeft gedeputeerde Vermeulen over de situatie bij de hefbrug en de rapportage
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van de EAA met de Statenleden gesproken. Gedeputeerde Vermeulen heeft de Staten toegezegd
hen nader te informeren over de versterkingsaanpak beheer en onderhoud bew eegbare
kunstwerken die op dit moment in ontw ikkeling is.
De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het op een veilige manier beheren en
onderhouden van de provinciale infrastructuur, w aaronder de bew eegbare bruggen. De afgelopen
12 jaar heeft de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland zich ontw ikkeld van
een kennisgerichte uitvoeringsorganisatie naar een organisatie die regie voert op beheer en
onderhoud. Om zorg te dragen voor een doelmatige uitvoering van de aanbevelingen van EAA en
de reeds getroffen en nog nader te treffen maatregelen w ordt op dit moment, zoals gezegd,
gew erkt aan het Programma versterking beheer en onderhoud Bew eegbare Kunstwerken. Het
ontw ikkelen en uitvoeren van een dergelijk programma w ordt beschouw d als een voorwaarde om
in samenhang én met urgentie verbeteracties gestructureerd op te pakken. Daarbij zal een
leertraject, ‘Sprong in professionaliteit’, onderdeel zijn van het programma. Onderw erpen die aan
de orde komen zijn onder andere, aansturing van marktpartijen via beheer- en
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onderhoudscontracten, doorontw ikkeling project- en contractmanagement, risicomanagement en
professionalisering van opdrachtgeverschap. Ook w ordt gew erkt aan vaardigheden gericht op
registreren en archiveren volgens de vastgestelde werkprocessen, verhogen van politiek
bestuurlijke sensitiviteit en informatievoorziening.
In uw brief spreekt u de w ens uit een hoge mate van verantw oordelijkheid en doortastendheid te
w illen zien bij de implementatie van de aanbevelingen van de EAA. Vanzelfsprekend mag u dat
van ons verwachten en w ij hopen daar met de voorgestelde aanpak een eerste stap in gezet te
hebben. Ook stelt u het op prijs geïnformeerd te w orden over de voortgang en resultaten van de
verschillende verbeterpunten zoals de EAA deze genoemd heeft. In de brief aan Provinciale
Staten van 20 mei 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten toegezegd de komende tw ee
jaar halfjaarlijks over de voortgang van het Programma Versterking beheer en onderhoud
bew eegbare kunstwerken te rapporteren. Wij zullen ook u hierover informeren.
De gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland hebben een overeenkomst voor
het bedienen en onderhouden van 7 gemeentelijke bew eegbare bruggen. U geeft aan in dat
kader graag betrokken te w illen zijn bij het Programma Versterking beheer en onderhoud
bew eegbare kunstwerken. Wij nemen hier graag ambtelijk contact over op om te bespreken op
w elke manier betrokkenheid het meest passend is.
Wij zijn ons er terdege van bew ust dat de plotselinge afsluiting van de hefbrug Boskoop voor
onverwachte overlast en hinder bij bew oners, ondernemers en belangenorganisaties heeft
gezorgd en erg leeft in de gemeenschap. Wij zijn het college van B&W en de gemeenschap dan
ook zeer erkentelijk voor het rechtstreekse contact dat w ij vanaf het moment van afsluiting van de
hefbrug Boskoop hebben gehad. Wij hechten eraan dat contact op deze manier voort te zetten.
Zo kunnen w ij u melden dat w ij voornemens zijn begin juli opnieuw een (digitale) bijeenkomst met
vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties zoals de Dorpsraad Boskoop en de
w inkeliersvereniging te organiseren. Vanzelfsprekend is een vertegenw oordiging van uw college
daar, net als bij de bijeenkomsten die in oktober 2019 en in februari 2020 zijn georganiseerd, van
harte voor uitgenodigd.
Tot slot geeft u aan graag in gesprek te gaan over de afw eging instandhouding - vervanging van
de hefbruggen. Zoals w ij in de brief aan Provinciale Staten op 20 mei 2020 hebben aangegeven
zal de corrosieproblematiek van de hefbruggen w orden geëvalueerd en het onderhoudsconcept
w orden aangescherpt. Daarmee brengen w e in beeld w elke maatregelen nodig zouden zijn om
de hefbruggen langjarig in stand te houden. Dan kunnen de kosten van instandhouding van de
bestaande brug en de hierdoor veroorzaakte hinder vergeleken w orden met de hinder en kosten
van vervanging en de instandhouding van een nieuw e brug. U stelt terecht dat bij deze afw eging
belangrijke thema’s spelen die in het kader van het gebiedsontwikkelingsprogramma Beter
Bereikbaar Gouw e (BBG) besproken w orden in de Bestuurlijke afstemgroep. Vanzelfsprekend is
de bijdrage die een eventuele vervanging levert aan de doelen van het programma BBG
onderdeel van deze afw eging evenals dat de benodigde maatregelen voor langjarig in stand
houden van de bruggen dat is. Wij zijn uiteraard bereid om met u het gesprek te voeren over de
afw egingen die gemaakt moeten w orden.
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Wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlage:
- GS-brief aan PS met betrekking tot EAA rapport hefbrug Boskoop
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