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Ondenrerp: veiligheid kunstwerken van vaarwegen
Geachte heer Van Hout,
Het waterschap onderzoeK de veiligheadssituaties van alle kunstwerken van vaarwegen in ons werkgebied en
beziet welke aanbeyelingen voortvfieiend uit het rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid uit 2O16,
het Integrale VeiligheidJrapport uit 2Ol7 en de Onderzoeksbrief van de Zuidelijke Rekenkamer uit 2018 nog
uitgevoerd moeten worden,
Ten aanzien van de tenuigoerlegg¡ng van deze aanbevelingen hechten wlj eraan om op korte termijn met de
provincie tot een gezamenlíjke aãñpãt te komen van de verbetering van veiligheidsaspecten bij alle
i<unstwerken van vaarwegeñ in ons werkgebied. In dat kader leggen wij graag zo snel.mogeliJk, maar uiterlijk
I september 2018, nadeie afspraken me[ u vast over de financiering en de tenuiWoerlegging v9n de op basis
,an be aanbevelingen benodigde werkzaamheden. In uw gesprek met de dijkgraaf van 27 juni 2018 is de
gezamenlijk aanpak aan bod gekomen.

Volledigheidshalve trefr u in de bíjlage een door ons ontvangen brief aan aangaande de,veiligheíd van een
uan onie kunstwerken van vaarwegen, namelijk de Prinslandse brug en ons antwoord daarop. Deze brief en
ons antwoord daarop wordt voor dè eerstkoménde vergaderlng van het algemeen bestuur geagendeerd als
ingekomen stuk. De urgentie van de te verrichten werkzaamheden bij de Prinslandse brengen wij nog eens
onder uw aandacht.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en zien uw reactie met belangstelling
tegemoet.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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brief mw. De Wit over veiligheid Prinslandse brug, 18IN015488
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