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Van	Brienenoordbrug	
	
Geacht college, 
 
Zoals wellicht bekend heeft Rijkswaterstaat recent bekend gemaakt dat de Van Brienenoordbrug een grote 
opknapbeurt krijgt vanaf 2025. Daarbij wordt de boogbrug in de richting van Dordrecht vervangen door een nieuwe 
boogbrug. De oude boogbrug wordt op een andere locatie gereviseerd en teruggeplaatst ter vervanging van de brug 
in de richting van Den Haag. Daarnaast wordt het bewegingswerk gerenoveerd en worden de bediening- en 
besturingssystemen van de gehele brug en de brugkleppen van de brug in de richting van Den Haag vernieuwd. 
 
De werkzaamheden c.q. revisie van de boogbrug gaat voor zover wij nu begrijpen plaatsvinden in Dordrecht op ’t 
Duivelseiland.  Hiervoor zullen de nodige aanpassingen moeten worden gedaan om de werkzaamheden op die plek 
uit te kunnen uitvoeren. Beter Voor Dordt heeft enkele vragen over de voorgenomen locatie. 
 

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

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? 

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? 

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? 

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) 

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? 

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? 

8. Is het college zich bewust van de aldaar aanwezige flora en fauna? (Bevers)  
9. Zo niet, is het college bereid om hier nader onderzoek naar te doen? 

Met vriendelijke groet, 
fractie Beter Voor Dordt 
 
Contactpersoon: Marco Stam 
 
 


