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1)  De provincie heeft uiteindelijk besloten vanwege “technische en veiligheidsredenen de Doesbrug niet 
op afstand te bedienen”.  Wat zijn hierbij de onderliggende argumenten van de provincie geweest?

De voorbereiding voor het op afstand bedienen was eind jaren ’90 al in gang toen uit proefopstelling 
bleek dat ondanks (meerdere) camera’s  onvoldoende zicht  zou zijn op de soms grote hoeveelheid 
vaarverkeer op de Oude Rijn dat mogelijk de Does op kan varen.  Met name de korte afstand, komend 
vanaf de Oude Rijn,  maakt dit onoverzichtelijk. Voorts bleek de capaciteit van de centrale voor de 
afstandsbediening (op industrieterrein De Waard) aan zijn maximum te zitten waardoor extra investering 
gedaan zouden moeten worden. Overigens speelde wellicht ook een rol dat omwonenden bevreesd 
waren voor inkijk vanuit de benodigde camera’s op de vaarroute en de Hoofdstraat.  

2) Is er onderzocht of zelfbediening, zoals bij veel bruggen in watersportgebieden in andere delen van het 
land gebruikelijk is, hier ook een optie zou kunnen zijn? En zo ja, waarom is hier dan niet voor gekozen?

Dat is gelet op de specifieke situatie niet onderzocht. Dit is vanuit het oogpunt van veiligheid niet 
wenselijk in verband met de drukte van de recreatievaart (in de zomer soms wel 50 a 60 
vaarbewegingen). Een en ander zou meerdere aanlegplaatsen vereisen aan beide zijden van de Doesbrug. 
Vanzelfsprekend moet bij het openen ook rekening worden gehouden met het verkeer op de Hoofdstraat. 

3) Wie gaat voor het salaris van de voorziene brugwachter betalen: de provincie, de gemeente, of ieder 
een deel? Als de gemeente hier (ook) betaalt, in welk budget wordt dit dan opgenomen?

De Doesbrug wordt jaarlijks bediend in de periode 16 april t/m 15 oktober. De bediening wordt 
uitgevoerd door medewerkers van een uitzendbureau, die ingehuurd worden door de gemeente. Hiervoor 
is sedert een groot aantal jaren een budget van €45.000,-  opgenomen in de exploitatie Doesbrug.


