Stand van zaken Programma Afstandsbediening Bruggen

1. Stand van zaken per januari 2019
Vaarseizoen 2018 en start proeftuinfase
- Projectbureau Vrij-Baan is in 2017
deels verbouwd tot tijdelijk bediencentrum, het Swettehûs. Vanaf eind 2017
worden er 4 bruggen bediend. Bevindingen uit vaarseizoen 2018 zijn positief en leerzaam. In de tijdelijke huisvesting komen in 2019 er 8 bruggen bij
en in 2020 nog eens 6.
- Technische kinderziektes gaven in
2018 enkele storingen en daarmee
overlast voor weg- en vaarwegverkeer.
De storingen waren snel onder controle
en er zijn optimalisaties doorgevoerd
om de betrouwbaarheid te verhogen.
- Groeimodel en proeftuinfase van 2018
tot en met 2020. Ervaring ervaringen
worden meegenomen naar de nieuwbouw Swettehûs.
Nieuwbouw Swettehûs
- In 2021 moet de nieuwe (definitieve)
bediencentrale klaar zijn voor gebruik.
- Het Swettehûs vormt tegelijk een
nieuwe steunpunt voor Provinciale Waterstaat. Een modern steunpunt voor
onder meer de technische dienst en de
varende diensten. De plannen worden
in 2019 verder uitgewerkt, de bouwfase
is in 2020.
- Het provinciale circulaire beleid is vertaald naar concrete ambities voor het
Swettehûs.
- Tot en met 2023 sluiten er 38 bruggen
aan, waarvan de helft gemeentelijke
bruggen.
- Er wordt rekening gehouden met een
verdere groei naar 42 bruggen.
Glasvezels
- Het totale glasvezelnetwerk is ca. 300
km. Daarvan is ca. 200 km. aangelegd.
- Met Rijkswaterstaat en gemeenten
worden werk-met-werk kansen benut;
de aanleg is dan efficiënt, kosteneffectief en met eenmalig overlast voor de
omgeving.
- De samenwerkingskansen met Kabel
Noord in Noord oost Fryslân zijn verkend. Waar mogelijk wordt ook hier
werk-met-werk gemaakt.
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Voor de betrouwbaarheid wordt het
glasvezelnetwerk grotendeels redundant; dan kan bij glasvezelbreuk bij de
meeste bruggen de bediening ongehinderd door gaan.

Noodplan lokale bediening
- In de centrale van het Swettehûs kunnen storingen optreden, ondanks alle
maatregelen t.b.v. betrouwbaarheid en
beschikbaarheid. Helaas is 100% betrouwbaarheid is niet realistisch. Een
kleine kans van optreden zal blijven bestaan.
- In geval van zo’n storing, zullen provincie en gemeenten een ‘noodplan lokale
bediening’ in werking stellen. De focus
van het serviceniveau zal in die situaties gericht zijn op de belangrijkere
(hoofd)vaarwegen en wegen.
Extra bruggen aansluiten
- Provinciale Waterstaat heeft, in de loop
van de uitwerking van het programma,
besloten om nog een aantal provinciale
bruggen op het Swettehûs aan te gaan
sluiten: 3 bruggen bij Heerenveen, de
Sûdergoabrêge bij Workum en de Van
Panhuysbrug bij Tjerkwerd. Aan de
keuze tot aansluiten van deze bruggen
liggen positieve businesscases ten
grondslag.
- Voor de Gemeente Heerenveen worden twee bruggen op het Swettehûs
aangesloten: de Poolsbrug en de Hooivaartsbrug (nu nog RWS). De beide
bruggen liggen in de Hooivaart / Buitenringvaart (DM klasse) en kennen een
lage intensiteit. Het is een alternatieve
route in de Turfroute.
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2. Welke bruggen worden op afstand bediend vanuit het nieuwe Swettehûs
Van deze bruggen is het zeker

Van deze bruggen is het zeker

Provincie
1. Kiesterzijl
2. Frisia
3. Stationsbrug
4. Dronrijp
5. Ritsumazijl
6. Rogslootbrug
7. Scharsterbrug
8. Noarderaldewei
9. Janesleat
10. Nieuwe Zandsloot
11. Sudergoabrug
12. Van Panhuysbrug
13. Warrebrug
14. Schreiersbrug (**)
15. Jousterbrug
16. Brug Rottum
17. Brug Nieuweschoot
18. Follega

Leeuwarden:
1. Greunsbrug
2. Pylkwiersterbrug
3. Oxenabrids
4. Greidanusbrug
5. Warten Hoofdstraat
6. Slauerhoffbrug (buiten zomerseizoen)
7. Palmabrêge
8. Tutsebrêge
9. Gallebrêge
10. Van Harinxmabruggen (oost en west)

Van deze bruggen is het waarschijnlijk

Van deze bruggen is het waarschijnlijk

Provincie
19. Klaarkamp

Noardeast-Fryslân
13. Fietsbrug Dongeradyk
14. Stienfeksterbrug /Ee

Deze bruggen mogelijk (later)

Deze bruggen mogelijk (later)

Provincie
20. Brug Engwierum
21. Sylsterried

Noard-East Fryslân
15. Altenabrug
16. Woudpoortsbrug
17. Steenhuizerbrug
18. Kolkhuizerbrug
19. Iebrug

Heerenveen:
11. Poolsbrug
12. Hooivaartsbrug

RWS
20. Koningsbrug? *
Tytsjerksteradiel
21. Eastermar? *
ProRail
22. Spoorbrug(gen) Leeuwarden? *

Overige potentiele bruggen:
(*) Brug Eastermar is in beeld om wellicht op verzoek van gemeente Tytsjerksteradiel te gaan bedienen. Er is verkend of
de Koningsbrug (RWS) bij Harlingen als onderdeel van het van Harinxmakanaal vanuit het Swettehûs bediend kan worden.
Wellicht dat in de toekomst de spoorbrug(gen) bij Leeuwarden bediend kunnen worden. In totaal kan de centrale 50 objecten
aansturen.
(**) de Schreiersbrug wordt naar verwachting in 2019 in eigendom en onderhoud overgedragen aan de provincie, in het
kader van de werken Centrale As. Voor de overdracht van de bedieningskosten is de afspraak dat de gemeente deze kosten
voor haar rekening houdt, totdat de provincie de Schreiersbrug op afstandsbediening plaatst.
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3. Fasering aansluiten van de bruggen
Het aansluiten van bruggen vindt in fases plaats

Beoogde fasering kan wijzigen. Streven is om zoveel mogelijk bruggen in de wintermaanden aan te sluiten, buiten de vaarseizoenen om.
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4. Overzicht gemeenten

Gemeente Leeuwarden
Sluit aan met 10 bruggen, de
raad heeft najaar 2015 met de
plannen ingestemd. De realisatie en beheersovereenkomst zijn in afronding.

Gemeente Littenseradiel
Is opgedeeld en deels opgegaan in gemeente Súdwest
Fryslân. Gemeente wilde niet
aanhaken voor de bruggen te
Wommels, Winsum en Easterlittes.

Gemeente Súdwest Fryslân
Zal niet aanhaken voor haar
bruggen, maakt o.m. gebruik
van medewerkers van Empatec, heeft klompgeld afgeschaft. Er resteert nog een
paar knelpunten in de gemeente vanuit de provinciale
doelen.

Gemeente Noardeast-Fryslân
Zal aansluiten met waarschijnlijk 2 en maximaal 7 bruggen,
moet nog vastgelegd in besluitvorming en overeenkomsten.

Gemeente Smallingerland
Gemeente wil Hooidamsbrug
lokaal blijven bedienen ivm de
afstandsbediening van kunstwerken in het Polderhoofdkanaal.

Gemeente Fryske Marren
Heeft in eerste instantie aangegeven met 2 bruggen ‘aan
te haken’, is in 2016 / 2017 op
dat voornemen teruggekomen. Heeft wel toegezegd met
plannen te komen om op andere wijze tegemoet te komen
aan de provinciale doelen
m.b.t. klompgeld en middagpauzes. Daar is nog geen
concrete invulling aan gegeven.
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Gemeente Heerenveen
Haakt niet aan voor 2 bruggen
te Akkrum (Staande mastroute) omdat het verlies aan
klompgeld niet wordt gecompenseerd door de lagere bedienlasten bij afstandsbediening.
Inmiddels heeft de gemeente
het tolgeld en brugpauzes generiek afgeschaft.
Gemeente sluit wel met de
Poolsbrug en Hooivaartsbrug
(nu nog RWS) aan op het
Swettehûs.
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5. Overzicht te behalen doelen met inzet van PAB

Geen middagpauzes / klompgeld → binnen PAB

Geen middagpauzes / klompgeld → gemeentelijk beleid *

Van de in totaal 238 beweegbare bruggen en sluizen in Fryslân bij aanvang van het project PAB, zijn er nu
209 tolgeldvrij en 157 zonder pauzetijden. Dit betreft alle vaarwegklassen, van groot naar klein. De bijdrage
van PAB richt zich op de vaarwegklassen voor de grotere vaart, de Azm t/m CM routes. Vanuit het Swettehûs
worden na 2021 naar verwachting 40 bruggen op afstand bediend.
* Er resteren nog enkele knelpunten waar de provincie nog op wil inzetten om op te lossen in samenwerking
met de gemeenten.
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6. Nieuwbouw Swettehûs
Stand van zaken:
-

-

Nieuwbouw op locatie tijdelijke huisvesting / projectbureau Vrij-Baan (PS besluit 2015)
In 2017 ruimtelijke verkenning uitgevoerd en contourendocument opgesteld als richtinggevend
kader voor de ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing.
Mede op basis van de ruimtelijke verkenning een nadere investeringsraming opgesteld.
In 2018 is provinciaal beleid vertaald naar circulaire ambities voor het Swettehûs. Het Swettehûs wordt een circulair icoon!
In 2018 is een verkenning gedaan naar de inkoopstrategie voor het ontwerp en de bouw. Met
behulp van een marktverkenning eind 2018 is inkoopstrategie verder aangescherpt. Er is gekozen voor een bouwteamvorm.
Besluitvorming m.b.t steunpunten is in 2017 en 2018 verder uitgewerkt. Zie ook de brief aan PS
kenmerk 01569972 d.d. 19 september 2018.
Voorbereiding aanbesteding van ontwerp en bouwfase (bouwteam) is gestart. Ontwerpfase in
2019, bouwfase in 2020 en verder. Ingebruikname van bediening voorjaar 2021.
Voorbereiding planologische procedure (postzegelplan) is opgestart i.s.m. gemeente Leeuwarden. De locatie / dit kleinere plangebied wordt op termijn opgenomen in het door de gemeente
Leeuwarden verder te ontwikkelen bedrijventerrein Zwette VI.
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7.

Glasvezeltrajecten

Realisatie resterende glasvezelnetwerk na besluitvorming over deelname
door Noardeast-Fryslan

Laatste verbinding voor
1 april 2019
gereed

Van de totaal ca. 300 km. is inmiddels ca. 200 km. aangelegd (paarse lijnen).
De zogenaamde ‘technische ring’ door de zuidwesthoek van Fryslân is in april 2019 gereed.
Dat betekent dat de (meeste) bruggen op het Swettehûs op een ‘redundant’ netwerk zijn aangesloten; bij enkele kabelbreuk in deze ring blijft de verbinding tussen bruggen en de centrale
via de andere kant in tact. Dit verhoogd de betrouwbaarheid aanzienlijk. Kabelbreuk is een realistisch risico, met een relatief hoge kans van optreden (denk aan werken in de bermen).
In de noordoost hoek van Fryslân wordt verder geïnvesteerd in glasvezeltrajecten nadat er besluitvorming over deelname door gemeente Noardeast-Fryslân is.
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8.

Welke gevolgen heeft afstandsbediening voor de formatie

Gebruik tijdelijk Swettehûs

77.000

Gebruik definitieve Swettehûs
55.000

Bedienuren
provinciale
bruggen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

…..

Vaste medewerkers
Tijdelijke / flexibele medewerkers (inhuur)

Model ontwikkeling personeel

Vaste inhuur is / wordt zoveel als mogelijk omgezet in vaste fte. De totale fte van het team Brugen sluisbediening blijft gehandhaafd. De inhuur zal afnemen. Bij pensionering ontstaat er een
nieuwe vacatureruimte.
Met bediening vanuit het nieuwe Swettehûs ontstaan er nog aanvullende kansen.
• Zo kan het afroepregime buiten het vaarseizoen worden opgeheven zodra een brug op
Swettehûs is aangesloten. Dan wordt gewoon vanuit de post geopend tussen 09:00-17:00
uur. Dat vraagt instemming van GS.
• Met de ‘back-up bedienplek’ op Tjerk Hiddesluis in Harlingen ontstaat de kans om vanaf
2021 het Van Harinxmakanaal ook ’s nachts te gaan bedienen, mogelijk eerst alleen in de
midweek (24/5). Dit vraagt dan wel eerst nieuwe beleidskaders, en is afhankelijk van de
keuze om Koningsbrug vanuit het Swettehûs te bedienen.
• Mogelijk kunnen de spoorbruggen bij Leeuwarden op termijn vanuit de centrale post bediend gaan worden. Nu worden die op afstand bediend door ProRail vanuit Groningen.
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