
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 
DATUM 16-4-2019 

AAN Leden van de Statencommissie MME 

VAN Gedeputeerde Mariette Pennarts-Pouw 

ONDERWERP Beantwoording vragen Commissie RGW van 15 oktober 2018 inzake het 
participeren in de ‘blauwe golf’. 

 
In de vergadering van de commissie RGW van 15 oktober 2018 is gesproken over de ‘blauwe golf’. 
De ‘blauwe golf’ is een tool gericht op het ontsluiten van realtime gegevens over het openen van 
bruggen en beschikbare ligplaatsen in havens. Ik heb toen toegezegd de mogelijkheden nader te 
zullen bekijken en u hierover te informeren, dat doe ik bij deze. 
 
Met de provincie Noord Holland is contact opgenomen om te horen wat de ‘blauwe golf’ betekent en 
wat de motivatie was om dit op te starten en hierin te participeren. In Noord Holland werd de 
problematiek van openstaande bruggen als een flink knelpunt ervaren. Bruggen stonden lang open 
waardoor files ontstonden vanwege het varende verkeer (zowel de beroepsvaart als de pleziervaart). 
Er is daarop onderzoek gedaan naar diverse relevante gegevens, over het kruisen van wegen en 
vaarwegen waarbij deze problematiek zou kunnen spelen. Bij de inventarisatie bleek dat er in totaal 
285 beweegbare bruggen in de provincie waren (zowel provinciaal als gemeentelijk). Bij veel bruggen 
speelde het ongenoegen. Er is verder onderzoek uitgevoerd naar het wegvervoer, welke 
stroomwegen zijn hierbij in het geding en wat zijn de vervoersbewegingen. Tevens is onderzoek 
gedaan naar de vaarwegen die het betreffen en welke vervoersstromen er op het water zijn, dit 
zowel voor de beroepsvaart als voor de pleziervaart. Daar zijn de gewenste doelen voor het 
wegverkeer en waterverkeer aan toegevoegd, waaruit naar voren kwam dat de behoefte aan een 
instrument reëel was.  
Er is, op initiatief van de provincie, een tool ontwikkeld, de ‘blauwe golf’. Dit is een datasysteem 
waarin realtime informatie staat over bruggen, voor zowel het wegverkeer als het vaarverkeer (een 
brugmanagementsysteem). Dit vergt continue informatie van diverse partijen over de bruggen van 
de relevante vaarroutes. Er is door Noord Holland fors geïnvesteerd in het ontwikkelen van dit 
systeem. Ook Rijkswaterstaat heeft hierin geparticipeerd. 
 
Het is mogelijk om hierbij aan te sluiten. Aansluiting kan per locatie en hoeft dus niet direct voor alle 
bruggen in de provincie. Rijkswaterstaat is bereid hierin een bijdrage te verstrekken in ruil voor het 
toevoegen van deze informatie aan het landelijk systeem van dataverkeer.  
Het aansluiten bij de ‘blauwe golf’ brengt kosten met zich mee. De hoogte van deze kosten en een 
eventuele bijdrage vanuit Rijkswaterstaat moeten nader berekend worden. Hier is aanvullend 
onderzoek voor nodig. 
 
Alvorens dit verder uit te zoeken is nagegaan of er in de provincie Utrecht ook een knelpunt wordt 
ervaren, zoals deze in Noord Holland gevoeld werd en hoe de vervoersstromen lopen over de 
provinciale vaarwegen en bruggen. Uit een ambtelijke verkenning is gebleken dat het aantal bruggen 
op provinciale vaarwegen in Utrecht beperkt zijn, ongeveer 10 bruggen. Ook is gebleken dat er alleen 
op de Eem sprake is van een samengaan van beroeps- en pleziervaart. Er worden geen knelpunten 
ervaren over het openen en sluiten van burggen. Er zijn voor beide groepen aparte bedieningstijden. 
De overige provinciale vaarwegen betreffen uitsluitend de pleziervaart. Er zijn in Utrecht geen 
signalen ontvangen van derden over een behoefte aan het systeem. Ik zie dan ook geen aanleiding 
dit onderwerp verder uit te werken. 


