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Gericht aan GS/gedeputeerde

Mw. Fokkens
Op 15 juni 2020 werd het feit dat de brugbediening van
verschillende (dorps)bruggen nu ook op afstand gaat
gebeuren feestelijk gevierd met het ophangen van de namen
van de betreffende bruggen. D66 stelde hier eerder al
schriftelijke vragen over. Op dit moment is er nog veel meer
onrust in Warten. Niet alleen meer over de camera’s maar
ook over de veiligheid en de oplossingen die de provincie en
gemeente opperen. Anders dan de andere dorpen waar is
overgegaan op automatische brugbediening, ligt de brug van
Warten middenin de historische dorpskern. Na onderzoek is
gebleken dat er meer camera’s en meer luidsprekers nodig
zijn, aanmeldsteigers op plaatsen die de privacy en het
woongenot van de inwoners van Warten negatief beïnvloedt,
maar ook de beleving van de watersporter teniet doet. De
insteek van het rapport Marin was vlotte en veilige
doorstroming, waar de doelstelling van de automatische
brugbediening was: gastfrij Fryslân en bevorderen
watertoerisme. De uitvoering van de vlotte doorstroming staat
wat D66 en PvdA betreft haaks op gastvrij zijn, dus daarom
stellen zij de volgende vragen:

Vragen

1. In het dorp Warten is veel onrust over de
automatische brugbediening en de gevolgen hiervan
voor het dorp. Bent u bekend met de onrust in het
dorp en zo ja, is er al contact met de dorpsbewoners
en hoe verloopt dit contact?
2. Warten is een watersportdorp, dat deels draait op de
omzet van en de levendigheid van het
watersporttoerisme. Om automatische brugbediening
te kunnen realiseren worden er hoge masten,
camera’s, geluidsapparatuur etc. geplaatst midden in
het dorp en moeten aanlegsteigers verdwijnen. Zijn
deze effecten destijds bij het besluit om de
brugbediening te automatiseren overwogen. Zo nee,
bent u bereid om met de kennis van nu dit besluit
opnieuw bespreekbaar te maken en bent u het met
D66 en de PvdA eens dat de huidige uitwerking van
het beleid zorgt voor teveel nadelige effecten?
3. Is er ook gekeken bij een ander dorp in de gemeente
Leeuwarden waar makkelijker, veiliger en zonder
inbreuk op de privacy en woongenot van de inwoners
overgestapt kan worden op automatische
brugbediening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was
de uitkomst?
4. De overstap naar automatische brugbediening is een
bezuiniging. Naar nu blijkt moet er fors geïnvesteerd
worden in wachtplaatsen(die onderhouden moeten
worden) een nieuwe watertankplaats, nog meer
camera’s, meldsteigers met bijbehorende
geluidsapparatuur en lichten, een gastheer/vrouw én
een brugwachter bij de Zwette die zich in het
hoogseizoen de hele dag alleen bezig houdt met
Warten. Is er gekeken of al deze kosten opwegen
tegen het behouden van de brugwachter? Is er
uberhaupt een recente doorrekening van de

financiële consequenties voor zowel de provincie als
voor de gemeente Leeuwarden?
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