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Geachte mevrouw Fokkens, 

Het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel is zeer ontstemd over de 
recente storingen aan de brug Burgumerdaam in Burgum. Nog steeds kampt deze 
nieuwe brug zeer regelmatig met langdurige storingen. Dit is niet alleen hinderlijk voor 
het verkeer, het levert ook levensgevaarlijke situaties op. Wij stellen Rijkswaterstaat 
ook in kennis van ons ongenoegen en stellen een gesprek met u beiden zeer op prijs. 

Eerder overleg 
In de zomer van 2018 heeft naar aanleiding van de aanhoudende storingen een 
gesprek plaatsgevonden tussen het hoofd Rijkswaterstaat district Noord-Nederland 
West  en de burgemeester. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat zij 
uitsluitend de brug bedient en nautisch vaarweg beheerder is. Verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de storingen ligt bij de provincie als (nu nog) eigenaar en beheerder. Naar 
aanleiding van dit gesprek heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen 
Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten en tevens de hulpdiensten en Arriva. Doel 
daarvan was om een procedure bij storingen op te stellen. 

Procedure bij storingen 
De opgestelde procedure regelt alleen de afwikkeling van het autoverkeer bij de brug 
en het inlichten van hulpdiensten en Arriva. Het regelt niets over de communicatie en 
de snelheid waarmee de storing verholpen wordt. Bovendien is voor langzaam verkeer 
niets geregeld. Aan het einde van 2018 heeft de provincie aangegeven dat de brug 
nagenoeg storingsvrij was en is de procedure buiten werking gesteld. Dit jaar is helaas 
gebleken dat er nog steeds te vaak langdurige storingen zijn waarop in overleg de 
procedure weer in werking gesteld is. Opnieuw blijkt de procedure absoluut 
ontoereikend om de overlast te beperken. 
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Belang brug 
Graag benadrukken wij bij u het belang van de brug Burgumerdaam. De brug wordt 
dagelijks gebruikt door zo'n 13.000 voertuigen. Een flink deel hiervan betreft 
vrachtverkeer vanuit het bedrijventerrein en het centrum. Verder is de brug een zeer 
belangrijke (en de enige in de omgeving) verbinding voor langzaam verkeer over het 
PM-kanaal. Voor hulpdiensten is de brug cruciaal wanneer "elke seconde telt". 

Gevolgen storingen 
Afgelopen vrijdag 30 augustus was er wederom een zeer lange storing aan de brug. 
Graag schetsen wij u enkele gevolgen van deze storing: 

Autoverkeer en vrachtauto's moeten door het dorp rijden om via Ouatrebras De 
Centrale As te bereiken. Gevolg: gevaarlijke situaties in het dorp en een zeer 
lange file vanaf Ouatrebras tot in Burgum. Aan de zuidzijde van de brug 
ontstaat file met terugslag tot op De Centrale As. 
Fietsers en voetgangers hebben zo'n 3 uur moeten wachten voor de brug. 
Werknemers konden niet op hun werk/thuis komen. Scholieren konden niet 
naar huis. Mindervaliden in rolstoel of scootmobiel staan uren in de zon voor de 
brug te wachten. Er is zelfs een fietser door het aquaduct gereden. Een 
aanwonende met een bootje heeft geheel belangeloos mensen over het water 
gezet. Gezien het grote vaarverkeer en de locatie nabij de brug is dit een 
ongewenste en onveilige situatie. 
Langzaam verkeer (agrariërs, loonbedrijven) hebben geen alternatief en worden 
bedrijfseconomisch geraakt. 
De aanrijdtijden voor hulpdiensten nemen enorm toe. 
De dienstregeling van Arriva was compleet ontwricht. 
Zeer negatieve publieke opinie. 

Hersteltijd storingen en communicatie 
De oorzaak van de storingen zijn onbekend bij ons. Het is wel duidelijk dat in de 
meeste gevallen na aankomst van de storingsmonteur de storing binnen enkele 
minuten opgelost wordt. De kennelijk lange aanrijdtijden van de storingsmonteur zijn 
onacceptabel. Wij verzoeken u en Rijkswaterstaat dringend te komen met oplossingen 
voor het voorkomen van de storingen en het fors beperken van de storingshersteltijd. 
Daarnaast willen wij graag afspraken maken over adequate communicatie en daarin de 
omleidingsroutes en alternatieven voor alle soorten verkeer betrekken. 

Gesprek 
Wij willen met u in gesprek over de situatie omtrent de brug. Hiervoor nodigen wij uit op 
het gemeentehuis in Burgum. Ook Rijkswaterstaat nodigen wij hierbij uit. Wij nemen 
aan dat u gezien de urgentie, prioriteit aan deze afspraak in uw agenda zult geven. 
Ons secretariaat zal contact opnemen om een afspraak te plannen met wethouder mw. 
T. Willemsma. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, 
de et is/directeur, b de burg, m 

c.c. : Rijkswaterstaat, gemeenteraad, Dorpsbelang Burgum, Dorpsbelang Garyp, Dorpsbelang Sumar 
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Onacceptabele situatie storingen brug Burgumerdaam 

Geachte mevrouw Slump, 

Het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel is zeer ontstemd over de 
recente storingen aan de brug Burgumerdaam in Burgum. Nog steeds kampt deze 
nieuwe brug zeer regelmatig met langdurige storingen. Dit is niet alleen hinderlijk voor 
het verkeer, het levert ook levensgevaarlijke situaties op. Wij stellen de provincie 
Fryslàn ook in kennis van ons ongenoegen en stellen een gesprek met u beiden zeer 
op prijs. 

Eerder overleg 
In de zomer van 2018 heeft naar aanleiding van de aanhoudende storingen op ons 
verzoek een gesprek plaatsgevonden tussen het hoofd district Noord-Nederland West 

en de burgemeester. Er is aangegeven dat Rijkswaterstaat uitsluitend 
de brug bedient en nautisch vaarweg beheerder is. Verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de storingen ligt bij de provincie als (nu nog) eigenaar en beheerder. 
Naar aanleiding van dat gesprek hebben wij de brief d.d. 21 juni 2018 met kenmerk 
RWS-2018/24306 ontvangen waarin wordt toegezegd dat "Rijkswaterstaat er alles aan 
is gelegen om de storingen aan de brug Burgumerdaam te voorkomen en dat in het 
geval van eventuele storingen kan worden teruggevallen op betrouwbare en adequate 
procedures". 

Procedure bij storingen 
Vervolgens heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen Rijkswaterstaat, 
provincie, gemeenten en tevens de hulpdiensten en Arriva. De daarbij opgestelde 
procedure regelt alleen de afwikkeling van het autoverkeer bij de brug en het inlichten 
van hulpdiensten en Arriva. Het regelt niets over de communicatie en de snelheid 
waarmee de storing verholpen wordt. Bovendien is voor langzaam verkeer niets 
geregeld. Aan het einde van 2018 heeft de provincie aangegeven dat de brug 
nagenoeg storingsvrij was en is de procedure buiten werking gesteld. Dit jaar is helaas 
gebleken dat er nog steeds te vaak langdurige storingen zijn waarop in overleg de 
procedure weer in werking gesteld is. Opnieuw blijkt de procedure absoluut 
ontoereikend om de overlast te beperken. 

Postbus 3 9250 AA Burgum Raadhuisweg 7 '= 140511 .,,! 0511 460861 gemeente@t-diel.nl www t-diel.nl 

J 
e 

e 
? 
")' 

c ~ 
"l 
Cl 
~ 
G 
;;:.. 
:::. 
:3: 
:J 
'" ;0;;- 

b 
::) 

3- 
F 

:::. 
--.. 
;::) 

~ - ~ 
- - 
~ 

- - 
- 
:::J. 
J 

~ 

- 
- - 
J 

~ 
~ 
-d 
.., 

- 
~ 
5:: ,.... 
r' 

"'J 
§_ 
~ 

- 
-;:; 

- 

7'- - ..: - 



Belang brug 
Nogmaals benadrukken wij bij u het belang van de brug Burqumerdaarn. De brug wordt 
dagelijks gebruikt door zo'n 13.000 voertuigen. Een flink deel hiervan betreft 
vrachtverkeer vanuit het bedrijventerrein en het centrum. Verder is de brug een zeer 
belangrijke (en de enige in de omgeving) verbinding voor langzaam verkeer over het 
PM-kanaal. Voor hulpdiensten is de brug cruciaal wanneer "elke seconde telt". 

Gevolgen storingen 
Afgelopen vrijdag 30 augustus was er wederom een zeer lange storing aan de brug. 
Graag schetsen wij u enkele gevolgen van deze storing: 

Autoverkeer en vrachtauto's moeten door het dorp rijden om via Ouatrebras De 
Centrale As te bereiken. Gevolg: gevaarlijke situaties in het dorp en een zeer 
lange file vanaf Ouatrebras tot in Burgum. Aan de zuidzijde van de brug ontstaat 
file met terugslag tot op De Centrale As. 
Fietsers en voetgangers hebben zo'n 3 uur moeten wachten voor de brug. 
VVerknemers konden niet op hun werkithuis komen. Schoiieren konden niet naar 
huis. Mindervaliden in rolstoel of scootmobiel staan uren in de zon voor de brug te 
wachten. Er is zelfs een fietser door het aquaduct gereden. Een aanwonende met 
een bootje heeft geheel belangeloos mensen over het 'water gezet. Gezien het 
grote vaarverkeer en de locatie nabij de brug is dit een ongewenste en onveilige 
situatie. 
Langzaam verkeer (agrariërs, loonbedriJven) hebben geen alternatIef en worden 
bedrijfseconomisch geraakt. 
De aanrijdtijden voor hulpdiensten nemen enorm toe. 
De dienstregeling van Arriva was compleet ontwricht. 
Zeer negatieve publieke opinie. 

Hersteltijd storingen en communicatie 
De oorzaak van de storingen zijn onbekend bij ons. Het is wel duidelijk dat in de 
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minuten opgelost wordt. De kennelijk lange aanrijdtijden van de storingsmonteur zijn 
onacceptabel. Wij verzoeken u en de provincie Fryslan dringend met oplossingen te 
komen voor het voorkomen van de storingen en het fors beperken van de 
storingshersteltijd, Daarnaast willen wij graag afspraken maken over adequate 
communicatie en daarin de ornleidinqsroutes en alternatieven voor alle soorten verkeer 
betrekken. 

Gesprek 
Wij willen graag opnieuw met u in gesprek over de situatie omtrent de brug. Hiervoor 
nodigen wij u uit op het gemeentehuis in Burgum. Ook de provincie Fryslán nodigen wij 
hierbij uit. Wij nemen aan dat u gezien de urgentie, prioriteit aan deze afspraak in uw 
agenda zult geven. Ons secretariaat zal contact opnemen om een afspraak te plannen 
met wethouder mw. T. Willemsma. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, 
de secretaris/directeur, de burgemeester, 

C.C. College van Gedeputeerde Staten. gemeenteraad, Dorpsbelang Burgum, Dorpsbelang Sumar, 
Dorpsbelang Garyp 


