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Onderwerp: veiligheid Prinslandse brug
Geachte mevnouw De W¡t,
Uw brief van 22 mei 2018 over het uiryoeren van veiligheidsmaatregelen biJ en aan de Prinslandse brug in
Dinteloord hebben wij in goede orde ontyangen. Wij spreken onze waardering uit voor de betrckkenheid die u
heeft bij dit onderweip. Met u zijn w¡j van rrening dat het treffen van veiligheidsvoorzieningen blj de
prinstandse brug van ôroot bebãg ß. In onze vergadering van 26 Juni 2018 hebben wij uw brief besproken en
hebben wij besloten u als volgt te antwoorden.

Wij stellen voorop dat in de Integrale Veiligheidsrapportage uit2OLT (hierna: het rapport) waar u naar
veiw¡jst, als alge'hele conclusie naar voren-is gekomen dat de brug veilig te bedienen.is, maar dat de
¡nstaúatie gedlteerd ¡s. In het rapport zijn hiertoe de nodige aanbevelingen opgesteld.
Wat betreft de uitvoering van de aanbevelingen merken wij het volgende op. Er is een Regeling Beheer en
Onderhoud Overeenkomlt uit 1999. Deze regeling regelt dât het waterschap de werkzaamheden aan de
prinslandse brug namens de provincle uitvoeft. De provincie financiert de werkzaamheden en draagt hieryoor
de volledige koJten. Er zijn nu mondelinge afspraken met de provincie gemaaK, die ook nog in een
samenweikingsovereenkõmst worden vastgelegd, die inhouden dat cle provincie naast de financiering ook
zorgdraagt voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Daarnaast heeft de provincie al toegezegd dat zij op korte termijn start met de werkzaamheden aan de
prinslandse brug. Vóor de uitvoering van de werkzaamheden richt zlj een projectgroep op, waarin ook
medewerkers vãn het waterschap pìaatsnemen. De projectvoorberelding is in volle gang. De opleverlng van
het werk is uiterlijk in 2019.

Tot slot en wellicht ten overvloede verstrekken wij u een overzicht van de herstelwerkzaamheden dle tot
heden zijn uitgevoerd:
r De belijning op het wegdek van de brug is in november 2017 vemieuwd'
r De smeerpunten zijn in oktober 2017 verplaatst en duldelijker aangegeven.
r Het cameiaplan is ôpgesteld. Bovendien zijn er kleine verbeterpunten doorgevoerd, Dlt heeft plaatsgehad in

februari 2018.

¡ De CCTV recorder ten behoeve van de opneming van camerabeelden is in september 2Ot7 vervangen.
r Het herschrijven van de bedleningsvoorschrlften, veiligheidseisen en procedures is aangevangen ln oktober
20t7. De documenten worden op dit moment afgerond.
r De Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen maatregelen worden deze maand' junl 2018, uitgevoerd.
¡ De voorwaarschuwlngslichten-aañ de zijde Heijningen/Moerdijk ziJn in a?rll2OLT teruggeplaatst.
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wat he{refr de ve$lþheirl in en rondonn k¡r¡stwerken an ons rerlkgebhd laÞn wU u wæn
dat het ¡apport van de Ondetzoelcraaa voor vett¡¡heid uit 2Ot6" het doon u aangeñaakle raPpoft'
Onder¡oe*Srtcf van de Zuldelijke Rclcenlsnner r¡tt ZglO en de daaruüt voorMoeriende aanbevelingen voor de
waterscirappen op de agnnda van net dagel¡lks be¡ilr¡ur wordt geplaatst" [n dat kader wordt de
veiligheidssihrat¡å r¡an al¡e ln¡nstrrerken van"yaanil€gen in om werkgebied onderzocñt en rrordt er bezien
welke aaribevelËngen nog uþanoerd moæn worden"
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Over het belang en de noodzaak van een gezarnenlljke aanpak van de verbetering van veilligheldsaspecten bij
ln¡nstrverken in net algerneen in ors werkõeb¡ed m de Èinslandse brug in het biþonder spreeK de dijkgraaf
op 27 juni 2018 met ódeputeerde Nahlui, Water en Milñeu, Jolran van den Hoüç van de prov¡ncie lìloordSi?bañt" In dat gesprek wórdt aangegerren dat wij uiM{k I september 2018 van Gedeputßerde een reactie
verrvachten waaiin iriS aangeet of tri¡" ook een dergelijke gezamenlijke aanpak van veiligheidsaspecten van
kunstrverken van vaarivegen voor ogen heeft.
Uw brief is ook geriût aan het algemeen bestuur van rraterscñap Brabanbe tÞlta. De aßpraken met het
algemeen bestuur zijn dat in beglnsel het dagelfks bestuur brieven geadressee¡d aan het algemeen besh¡ur,
baantwoordt. Uw br¡ãf en ons ¡ntrrmrO worden, op grond van diezeltre aßpraken, in de eersü<omende
vergadering van het algemeen besn¡ur geagendeerd als ingekomen stukBovendien sturen wij uw brief en ons antwoord met begeleidend scfrrijven aan Gedepuþerde Staten van de
provi ncie Noord-Brabant,

Wij veftrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd'
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De dilkgraaf

De plv,

dr. A.
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