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Raadsvragen 

  
  

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende de 
bediening van de Burgemeester Visserbrug. 

  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op  21 september 2020 heeft de fractie van de Stadspartij Den Helder  onder verwijzing naar artikel 36 van 
het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de 
bediening van de Burgemeester Visserbrug, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  

 1. Hoe vaak gaat de brug open op een dag? 

 2. Wie is de beheerder van de brug? 

 3. Ziet u mogelijkheden dit aantal openstellingen te verkleinen om de doorstroming te verbeteren? 

De vragen kunnen wij na overleg met de beheerder van de burg, de provincie Noord-Holland, als volgt 
beantwoorden. 
 
• Het aantal brugopeningen van de Burgemeester Visserbrug wordt niet geregistreerd. De brug ligt niet over 
een doorgaande vaarverbinding, maar biedt toegang tot de achterliggende industriehaven. Het aantal 
brugopeningen is hierdoor relatief laag ten opzichte van naastgelegen bruggen over het Noordhollandsch 
Kanaal. Planning is om begin 2021 sensoren aan te brengen op de brug om het aantal brugopeningen te 
meten. Binnen het project Blauwe Golf wordt deze sensorinformatie realtime beschikbaar gesteld, zodat 
deze kan worden gebruikt voor routenavigatie. 
• De provincie Noord-Holland is eigenaar, bedienaar en beheerder van de brug.  
• Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op grond van de Waterverordening provincie Noord-
Holland in 2017 met besluit 125 de bedientijden vastgesteld. Op verzoek van de Koninklijke Marine is de 
ochtend spitssluiting verlengt naar 7:00 uur tot 8:30 uur op werkdagen. Op maandag tot en met donderdag is 
er tussen 16:00 uur en 17:00 uur een spitssluiting ingesteld om het wegverkeer beter te laten doorstromen. 
Verder is de brug 24x7 bedienbaar. Gedeputeerde Staten is momenteel niet voornemens deze bedientijden 
aan te passen.  
 
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 21 oktober 2020 
  

 Met vriendelijke groet, 
 Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
  


