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onderwerp: Onderhoudswerkzaamheden aan N57, waaronderde Harmsenbrug

Geachte leden van de Commissie Grondgebied ,
Rijkswaterstaat (RWS) heeft eind vorig jaar geplande werkzaamheden uitgevoerd op de
N57 tussen de aansluiting met de A15 in het noorden en de rotonde op GoereeOverflakkee in het zuiden. Deze werkzaamheden vonden plaats buiten de periode 1 april-1
oktober.
Wij hebben daar kennis van genomen en ingestemd met het incidentele gebruik van de
calamiteitenroute voor routeplichtige gevaarlijke stoffen.
Door de slechte weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden maar voor een deel
uitgevoerd. Resterende asfaltwerkzaamheden worden nu in 2018 uitgevoerd.
De werkzaamheden aan de Harmsenbrug vinden plaats in de weekenden 14 (ene
richting), 17 (andere richting) en 42 (beide richtingen). Hierbij zijn weekendafsluitingen
van toepassing, waarbij RWS gebruik wil maken van de calamiteitenroute over de
Staeldiepseweg en de K rabbeweg voor het routeplichtige gevaarlijke stoffenverkeer.
Ondanks dat de weekenden 14 en 17 in de periode 1 april - 1 oktober vallen, hebben wij
ingestemd met het incidentele gebruik van de calamiteitenroute voor routeplichtige
gevaarlijke stoffen. Mede vanwege de wettelijke verplichting van Rijkswaterstaat
betreffende de veiligheid op de wegen, de afstemming met andere werkzaamheden en de
noodzaak van uitvoering op korte t e r m i j n . Daarbij is het een eenmalige actie en de eerste
weekendmogelijkheid naast alle andere activiteiten in de regio.
Overig verkeer moet gebruik maken van de N218 en de N496.
De voegovergangen zijn een nieuw item en konden later uitgevoerd worden. Bij de
afstemming kwam hiervoor halverwege oktober weekend 42 naar voren. Conform
afspraken met de gemeenten is dit buiten het toeristische seizoen en in een weekend.
Deze beslissing wordt schriftelijk gecommuniceerd met Rijkswaterstaat. Daarbij zal worden
aangegeven om bewoners en bedrijven langs de route tijdig in kennis te stellen van de
afsluitingen (planning) en het gebruik van de route door routeplichtige gevaarlijke
stoffenverkeer.
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Tevens zal bij Rijkswaterstaat de verplichting worden neergelegd om controle op het
gebruik van de calamiteitenroute uit te voeren.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Brielle,
de secretaris, a.i.

/ ate burgemeest

A J . T . Korthout
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