
Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl

Kanttekeningen bij de opwaardering van de vaarweg tot klasse Va
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Vervanging bruggen.

● Omdat veel bruggen op de vaarweg aan vervanging toe zijn (inmiddels zijn er 
al een aantal vervangen) heeft men besloten de vaarweg direct op te 
waarderen naar klasse Va.

● Het belang van vervoer over water is duidelijk, maar werd niet geschaad door 
de oude bruggen. Vernauwingen bij oude bruggen geven soms een minimale 
vertraging. 

● Beweegbare bruggen worden voor beroepsvaart met voorrang bediend en 
veroorzaken geen vertraging.

● In de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) wordt duidelijk dat op 
de vaarweg niet de bruggen maar de sluizen het grootste knelpunt zijn.
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Opwaardering van de vaarweg

● Zonder dat er een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) is uitgevoerd is er 
besloten om de vaarweg op te waarderen

● De economische voordelen van de meerkosten zijn niet inzichtelijk. De beoogde 4 
laags containervaart wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd (zie de MKBA die specifiek 
over de 4 laags containervaart in relatie tot de hoogte van de bruggen is gemaakt).

● Voordelen voor de scheepvaart worden overdreven en zijn gebaseerd op mogelijke 
incidenten met beweegbare bruggen en minder openingen van bruggen wat voor de 
scheepvaart al helemaal geen belang dient. De metingen over het voordeel van een 
hogere brug zijn onjuist uitgevoerd en geïnterpreteerd en geven geen realistisch 
beeld. 70% minder openingen klopt niet, want de brug wordt sowieso  geopend voor 
elk beroepsvaartuig.
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Belang weggebruikers

● De hoogte van een beweegbare brug is vooral een weggebruikers belang. 
De beslissing over de hoogte hoort daarom bij de vertegenwoordigers 
van deze groep. Voor de beroepsvaart is de hoogte weinig relevant (de 
brug gaat toch altijd open voor hun).

● Hieruit volgt dat voor de hoogte van een brug een afweging moet zijn 
tussen gebruiksgemak voor alle weggebruikers vs de 
verkeersdoorstroming over de weg, ruimtelijke inpassing en wachttijden.

● Kosten voor de bruggen zijn onderdeel van de MKBA en mogen niet 
achteraf negatieve effecten voor weggebruikers hebben.
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