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Onderwerp

Raadsvragen verlichting van
fietstunnel A12

Geachte heer Duk en heer Ruijtenberg,

Op 2 februari 2021 hebben wij uw vragen over de verlichting van de fietstunnel A12 in Bleiswijk
ontvangen. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.
In de beantwoording van mijn technische vragen van 15 december 2020 gaf het college aan dat de
verlichting in de fietstunnel onder de A12 bij Bleiswijk pas in Q3 2021 zal zijn gerepareerd. Daar
deze tunnel een belangrijke fietsverbinding behelst en er op dit moment geen enkele normale
witte lamp functioneert vind ik dit een te lange termijn oplossing en zou ik graag zoeken naar een
(tijdelijke) oplossing van de situatie aldaar.
Vraag 1
Is het college het mij de GroenLinks fractie eens dat onderstaande situatie niet tot Q3 kan blijven
bestaan en dat het waarschijnlijk is dat deze situatie enkel zal verslechteren?
Vraag 2
Het college gaf aan dat “Er mogen niet meer dan 2 lantaarnpalen op een rij defect zijn voor de
gewenste kwaliteit. Reguliere storingen hoort de storingsaannemer binnen 5 werkdagen na
ontvangstmelding te herstellen.” de verlichting in deze tunnel functioneert op dit moment geheel
niet, deze situatie houdt nu al meer dan vijf weken aan. Wat zijn hiervan de gevolgen en oorzaken?
Antwoorden vragen 1 en 2
Het herstellen van de verlichting in de tunnel levert een grote bijdrage aan het veiligheidsgevoel
van de fietser en wandelaar tijdens de avond en nachtelijke uren.
De omvang en de complexiteit van de verlichtingsschade, die veroorzaakt is door vandalisme, is
groot. Het is technisch helaas niet mogelijk om de verlichting door de gemeentelijke aannemer te
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laten herstellen binnen de afgesproken termijn van 5 werkdagen. We doen er alles aan om het
probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Vraag 3
Als de huidige situatie aanhoudt tot Q3 wat betekent dit voor het kwaliteitsniveau aldaar?
Antwoord vraag 3
Een tunnel zonder optimale verlichting, kan een onveilig gevoel geven voor de fietsers en
wandelaars. Naast de gewone verlichting van de tunnel zijn echter ook andere lichtbronnen
aanwezig, zoals de verlichting van de rijksweg A12. De verlichting in de tunnel is een van de
indicatoren/criteria om de beeldkwaliteit te beoordelen. Als de verlichting niet brandt, wil dit niet
zeggen dat de kwaliteit van de tunnel slecht is. De beeldkwaliteit van de tunnel is B.
Vraag 4
Is het college bereid om tot er een permanente oplossing is gevonden een tijdelijke verlichting te
laten plaatsen, dit om het gevoel van veiligheid voor de fietsers en wandelaars te verhogen en de
overlast van ongewenste activiteiten aldaar te verkleinen?
Antwoord vraag 4
De verlichting is geïntegreerd in de tunnelconstructie van Rijkswaterstaat en ProRail. Hierdoor is
voor herstelwerkzaamheden vooraf goedkeuring nodig van de eigenaren van de tunnel. Bij recent
en nader onderzoek bleek echter dat het draagframe van de verlichting, dat geen onderdeel uit
maakt van de draagconstructie van de tunnel, niet beschadigd is. Dat betekent dat wij, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, de verlichting en de benodigde kabels kunnen herstellen zonder
voorafgaand overleg met Rijkswaterstaat en ProRail. Naar verwachting wordt de verlichting in
maart 2021 hersteld. Een tijdelijke maatregel treffen om de tunnel te verlichten, is technisch
ingewikkeld en duurt langer dan het herstellen van de huidige verlichting.
Vraag 5
In de omgeving van het horecacluster aldaar wordt zwerfafval actief ingezameld door de
ondernemers aldaar, maar in de tunnel liggen vaak grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal van
de fastfood restaurants aldaar, kan er gevraagd worden om ook deze tunnel regelmatig te ontdoen
van het zwerfafval?
Antwoord vraag 5
De ondernemers en de parkmanager zetten zich naast de gemeentelijke aannemers in om de
omgeving op en rond Prisma schoon te houden. We nemen in onze gesprekken met zowel de
ondernemers als de parkmanager deze locatie opnieuw mee als specifiek aandachtspunt om actie
op te ondernemen.
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Vraag 6
Zijn er andere locaties in de gemeente waar zo’n groot deel van de straatverlichting niet
functioneert?
Antwoord vraag 6
Andere locaties met een grote verlichtingsstoring zijn bij ons niet bekend. De inwoners en
bezoekers van Lansingerland kunnen op een efficiënte manier eventuele storingen melden bij de
gemeente. Wij streven ernaar om die zo snel mogelijk op te laten lossen door de gemeentelijke
aannemer.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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