
Versobering Haringvlietbrug 

 

 

In het kader van versobering bediening worden bedientijden van de Haringvlietbrug ingekort. Er 

is gezocht naar versoberingen die zo min mogelijk negatief effect voor de gebruiker heeft. Gezien 

het groot aantal passages in het zomerseizoen is ervoor gekozen om in dit seizoen zo veel 

mogelijk te ontzien. Gevolg is dat de effecten in het voor- en naseizoen groter zijn. Bij het 

bepalen van de openingstijden is er rekening gehouden met de wensen van de bruine vloot. In de 

winterperiode wordt er al op afroep bediend, versobering wordt hier gevonden door in het nieuwe 

inhuurcontract op te nemen dat bij afroep 1 uur uitbetaald wordt, waar er in het huidige contract 3 

uur betaald moet worden.  

 

 
 
De volgende besparingen worden gerealiseerd: 

Hoogseizoen: De eerste brugdraaiing, door de weeks om 9:30 en zaterdag en zondag om 9:00 en 

de laatste draaiing om 21:00 worden geschrapt. Dit geeft door de weeks een besparing van 1 ½ 

uur per dag en in het weekend een besparing van 2 uur per dag. Vertaald in fte is dit 11 ½ uur per 

week gedurende 3 maanden ((11,5 x 3/12)0,0367)= 0,1 fte. 

Voor- en naseizoen: Door de weeks zullen er 4 brugdraaiingen plaatsvinden, om 10:00, 11:00, 

13:00 en 15:30 op vrijdag zal er ook om 20:00 een brugdraaiing plaatsvinden en in het weekend 

om 10:00, 11:00, 13:00, 16:00 en 20:00. Er vanuit gaande dat voor de draaiingen van 13:00, 

15:30/16:00 en 20:00 uur in het nieuwe contract 1 uur per draaiing gerekend kan worden en de 

10:00 en 11:00 draaiing samen 1 ½ uur kosten geeft dit een besparing van (3 uur x 4 dagen x 4/12 

maand) + (7 uur x 4/12 maand) + (7,5 uur x 2 dagen x 4/12 maand) = 34 uur per week. Vertaald 

in fte’s is dit (11,3 x 0,0367)= 0,42 fte. 

Haringvlietbrug 

Inkorten bedienvensters zomer en winter 

Beoogde Taakstelling 16 bedienuren pw = 0,6 fte 

Voorliggend Voorstel 0,6 fte  

Concreet voorstel Inperken bedienvenster.  

Provincie Zuid Holland 

Gebruik (aantallen 2012) Winter 21/maand, voor- en naseizoen 1161/maand, zomer 2241/maand 

Gedragenheid overheden Wordt niet als een probleem ervaren 

Gedragenheid bedrijfsleven Belangrijk dat Goereese sluis beschikbaar is 

Wachttijden scheepvaart Kan oplopen, tot 4 ½ uur als een brugdraaiing wordt gemist 

Economische impact 4 schepen per dag vallen onder het regime van vraaggestuurde 
bediening.  

Relatie/Impact lopende 
trajecten 

Versobering Scheepvaartvoozieningingen: geen 
Kegelligplaatsen: geen 

Beter Benutten:  geen 
Overige invloedrijke trajecten:  geen 

Welke vragen/onderwerpen 
kan de minster verwachten? 

waarom wordt er niet op afstand bediend (efficiëntie)? Antw: Vanaf 
2016 zal de Haringvlietbrug op afstand bediend worden (recent is 
besloten de uitvoering in de programmering verder naar achter te 

schuiven, gericht op de uitvoering 2017-2018).  



Winterseizoen: er wordt bediend op afroep. Dit betekent dat een passant zich 4 uur van te voren 

moet aanmelden, een bedienaar opgeroepen wordt en op het afgesproken moment aanwezig is om 

de brug te openen. In veel gevallen wordt deze bedienaar ingehuurd en contactueel is afgesproken 

dat voor elke oproep minimaal 3 uur werktijd in rekening gebracht mag worden. In het 

winterseizoen kan versoberd worden, daar zijn de volgende opties voor te bedenken: 

- Een sluismeester van de Volkeraksluizen verlaat zijn werkplek en rijdt naar de Haringvlietbrug 

om deze te gaan bedienen. Nadeel van deze optie is dat de werkdruk in drukke periodes voor zijn 

achterblijvende collega’s erg hoog kan worden en dat de passeertijden (PIN) toe gaan nemen.  

- Areaalinspecteurs worden ingezet om de Haringvlietbrug te bedienen. De areaalinspecteur 

hebben de benodigde opleiding en kunnen hun schouwronde aanpassen aan bedienaanvragen. 

Risico is dat er over de dag verschillende aanvragen komen en de areaalinspecteur niet meer aan 

zijn eigenlijke werk toekomt. Ander nadeel is dat er bewust gekozen is om bediening en 

begeleiding in een landelijke dienst te plaatsen en dat met deze oplossing de organisatie diffuser 

wordt.  

- Het inhuurcontract aanpassen zodat er maximaal 1 uur betaald moet worden bij een oproep in 

plaats van 3 uur. Kijkend naar het aantal brugdraaiingen in het winterseizoen 2012-2013 zouden 

we per jaar 65 uur minder hoeven uit te betalen. Dit komt overeen met 0,05 fte.  

De laatste optie wordt uitgevoerd, de voorbereiding van de nieuwe inhuurcontracten is in volle 

gang. Mocht blijken dat deze besparing onvoldoende oplevert, kan besloten worden om in het 

winterseizoen bij minder dan drie openingen per dag een areaalinspecteur vragen de brugopening 

in zijn schouwronde mee te nemen. In het winterseizoen 2012-2013 zou in dit geval 30 uur 

minder ingehuurd hoeven worden wat een versobering geeft van 0,02 fte. 

 

 

 Uren /week Maanden/jaar fte 

Hoogseizoen 11,5 3/12 0,11 

Voor- en naseizoen 34 4/12 0,42 

Winterseizoen 3,1 5/12 0,05 

Totaal   0,58 

 

 

 

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het huidige bedienregime en het toekomstig bedienregime 

 
              
Haringvlietbrug (1/11 t/m 31/3)     Haringvlietbrug (1/6 t/m 31/8) 

              
  ma t/m vrij      ma t/m vrij    za en zo  

uur was wordt    uur was wordt  uur was wordt  

9:30        9:30      9:00      

10:00        10-12      10:00      

11:00        13-15      11-12      

12:00        15:30      13-16      

13:00        18:30      18:00      

14:00        19:00      19:00      

15:00        20:00      20:00      

15:30        21:00      21:00      

              
              



              
Haringvlietbrug (1/4t/m 31/5 en 1/9 t/m 31/10)       

              
  ma t/m do    vrij      za en zo    

  was wordt    was wordt    was wordt    

9:30      9:30      9:00        

10:00      10-11      10-11        

11:00      12:00      12:00        

12:00      13:00      13:00        

13:00      14-15      14-15        

14:00      15:30      16:00        

15:00      18:30      18:00        

15:30      19:00      19:00        
    20:00      20:00        
    21:00      21:00        
              

  Gesloten    Vraaggestuurde bediening   Op afroep   

              

 


