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Aan
de heer B.C.M. Stam
van fractie Beter voor Dordt

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 13 september 2022
Ons kenmerk 2022- 0150069
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen over Van Brienenoordbrug

Geachte heer Stam,

Bij brief van 31 augustus 2022, bij ons ingekomen op 1 september 2022, heeft u
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens
de fractie Beter voor Dordt vragen gesteld over "Van Brienenoordbrug".
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Is het college op de hoogte dat het Duivelseiland de voorgenomen 
locatie is voor het uitvoeren van deze revisie (of renovatie) 
werkzaamheden?

Antwoord Het college heeft van Rijkswaterstaat vernomen dat een aanbesteding 
van de renovatie van de Van Brienenoordbrug aanstaande is en zij 
voornemens zijn om in die aanbesteding ook een of meerdere RWS-
locaties als mogelijkheid voor het uitvoeren van die renovatie aan te 
bieden. Daartoe verricht Rijkswaterstaat nu een haalbaarheidsstudie 
naar de locatie Duivelseiland.

Vraag 2. Zo ja, is hiervoor inmiddels al een vergunning aanvraag gedaan? Zo 
niet, waarom is het college hiervan (nog) niet op de hoogte? Zo niet, 
wanneer wordt de vergunning aanvraag dan verwacht?

Antwoord Nee. Er is sprake van een eerste verkenning naar de haalbaarheid, 
waar de OZHZ en medewerkers van de gemeente bij worden 
betrokken. Naar verwachting zal eind dit jaar de uitkomst van de 
haalbaarheidsstudie bekend zijn.

Vraag 3. Is het college op de hoogte dat voor de uitvoering van de revisie (of 
renovatie) werkzaamheden een loods wordt geplaats van 400 meter 
lang en 50 meter hoog?

Antwoord Nee. De uitgangspunten zijn nog niet vastgesteld door Rijkswaterstaat. 
Doel van het haalbaarheidsonderzoek is te verkennen of en zo ja onder 
welke condities en/of met welke ingrepen een renovatie mogelijk zou 
kunnen plaatsvinden.

Vraag 4. Zo ja, is het college hiermee akkoord? Zo niet, waarom is het college 
niet op de hoogte van het plaatsen van een loods? Zo niet, wanneer 
verwacht het college hiervan op de hoogte te worden gesteld? En welk 
besluit denkt zij dan alsnog te nemen?

Antwoord Zie antwoord op vraag 3. Het college wacht de resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek af en gaat niet op hypothetische situaties 
vooruitlopen.
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Vraag 5. Is het college bekend met het gegeven dat er op de huidige boogbrug 
gebruik is gemaakt van verf met de zgn. Chroom6 component? 
(https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroom-6)

Antwoord Wij zijn niet bekend met de samenstelling van de boogbrug.

Vraag 6. Zo ja, op welke wijze weegt het college dit bij het verlenen van de 
vergunning aanvraag en hoe denkt het college de veiligheid te 
garanderen voor werknemers én omgeving? Zo niet, waarom is het 
college niet op de hoogte van het gebruik van de verf met de zgn. 
Chroom6 component?

Antwoord Zie antwoord op vraag 5. Dit soort aspecten zullen onderdeel van de 
haalbaarheidsstudie zijn.

Vraag 7. Welke eisen en (rand)voorwaarden stelt het college aan de vergunning 
om de werkzaamheden voor mens en milieu op verantwoorde wijze uit 
te kunnen laten voeren?

Antwoord Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is het in kaart brengen van 
wat de effecten voor mens en milieu zouden zijn. Het is te vroeg om 
hier nu iets specifieks over te kunnen zeggen. In zijn algemeenheid 
geld, dat elke activiteit bij een vergunningaanvraag wordt getoetst aan 
bestemmingsplan en de geldende normen rondom gezondheid, 
veiligheid, verkeer, geluid, natuur, etc.

Vraag 8. Is het college zich bewust van de aldaar aanwezige flora en fauna? 
(Bevers)

Antwoord Onderdeel van de haalbaarheidsstudie van Rijkswaterstaat is ook een 
natuuronderzoek naar de aanwezige flora en fauna.

Vraag 9. Zo niet, is het college bereid om hier nader onderzoek naar te doen?
Antwoord Zie antwoord op vraag 8.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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