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 Afsluiting Kandelaarbrug voor langzaam verkeer

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

 

Sinds april van dit jaar is de Kandelaarbrug bij buurtschap Zweth in Schipluiden, een

ophaalbrug voor fietsers 

en voetgangers over de Schie ten zuiden van Delft in beheer bij provincie Zuid-

Holland1, afgesloten voor het langzaam verkeer. De reden van deze afsluiting betreft

een beschadiging aan de brug doordat er een vrachtwagen overheen is gereden2. 

 

Aanvankelijk zou het gaan om een tijdelijke afsluiting voor een spoedreparatie van de

brug3,  maar inmiddels staat de brug continu open. De brug blijft volgens informatie op

de website van gemeente Delft (https://live.andes.nl/delft) tot zeker 30 juni 2020

gesloten voor fietsers en voetgangers. In dit gebied zijn niet veel locaties waar het

langzaam verkeer de Schie kan passeren, om deze reden is de omleidingsroute voor

deze groep van weggebruikers aanzienlijk. Het scheepvaartverkeer kan wel normaal

doorgang vinden. 

 

1 . Hebben GS er kennis van genomen dat de Kandelaarbrug tot minimaal 30 juni

aanstaande niet toegankelijk is voor fietsers en voetgangers?

 

Antwoord

Ja. 

 

2. Kunnen GS aangeven waarom de reparatie van een, toch vrij eenvoudige, langzaam

verkeersbrug zo lang duurt?

 

De kandelaarbrug is aangereden door een vrachtwagen. Door de aanrijding zijn twee

hangstangen dusdanig beschadigd dat deze moeten worden vervangen. De

vervaardiging van nieuwe hangstangen neemt veel tijd in beslag en ook het in- en

uithijsen ervan is nog niet mogelijk. Voor het plaatsen van een hijskraan op de weg is

                                                          
1 https://almanak.overheid.nl/56437/Bureau_Beheer_en_Verkeer_Stedelijk_Gebied/
2 https://wos.nl/nieuws/artikel/kandelaarbrug-dicht-reparatie
3 https://www.middendelfland.nl/over-bestuur/nieuwsberichten_42612/item/afsluiting-kandelaarbrug-

van-7-tm-9-april-2015_29384.html
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https://www.middendelfland.nl/over-bestuur/nieuwsberichten_42612/item/afsluiting-kandelaarbrug-van-7-tm-9-april-2015_29384.html
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geen vergunning verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland omdat de op

een dijklichaam gelegen weg maar beperkt kan worden belast. Samen met onze

onderhoudsaannemer is een alternatief uitvoeringsplan uitgewerkt. Voor dit

uitvoeringsplan moet hulpmaterieel worden vervaardigd om de reparatie uit te kunnen

uitvoeren. De onderhoudsaannemer heeft zijn planning ingekort zodat het herstel van

de Kandelaarbrug tijdens een al voorziene vaarwegstremming in het weekend van 4

en 5 juli wordt uitgevoerd.

 

3. Is GS ervan op de hoogte dat er op de webpagina betreffende verkeersinformatie van

de provincie (https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie/) geen informatie

is opgenomen over de langdurige afsluiting van de Kandelaarbrug? Zo nee, waarom

niet?

 

Antwoord

Het is juist dat op de door u aangegeven webpagina geen informatie staat over de

afsluiting van de Kandelaarbrug. De informatie is opgenomen op de vaarwegpagina

van de website van de provincie, zie https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-

vervoer/vaarwegen/vaarwegen/vaarwegen/rotterdam-den-haag/

 

Er is voor gekozen om dit alleen op de pagina van de vaarweg te plaatsen en niet

naar voren laten komen bij de verkeersinformatie die we voor het provinciale

wegennet verstrekken, aangezien de betreffende weg niet in ons beheer is. 

 

4. Kan GS er zorg voor dragen, dat de informatie over afsluiting van de Kandelaarbrug

alsnog wordt opgenomen op de webpagina met verkeersinformatie van wegen in

beheer bij provincie Zuid-Holland?

 

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 3.

 

5. Kan GS aangeven, wanneer de Kandelaarbrug brug weer wordt opengesteld voor

fietsers en voetgangers?

 

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 2.

 

6. Zijn GS bereid in de toekomst ook fietsers en voetgangers beter te informeren over

afsluitingen?

 

Antwoord

Wij zijn van mening dat er voldoende is gecommuniceerd. Naast de informatie op de

provinciale website is er een twitterbericht uitgegaan op het moment van stremming.

Er is er bebording geplaatst in de omgeving van de brug, zodat men tijdig de

alternatieve route kan nemen en de stremming is actief gecommuniceerd met de

omringende gemeenten. Momenteel heeft het vermelden van de stremming van de

Kandelaarbrug op de webpagina met onze verkeersinformatie geen nieuwswaarde

meer, maar in toekomstige gevallen zal zeker de overweging worden gemaakt

vergelijkbare brugstremmingen op die pagina op te nemen. Ook is het bericht over het

definitieve herstel van de Kandelaarbrug inmiddels op de provinciale webpagina met

verkeersinformatie geplaatst.
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Den Haag, 30 juni 2020           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

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


