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Datum :   14 juni 2021 

Behandeld door :  L. Janssen  

Betreft :   Vervolgvragen 03 Boekelosebrug 

 

 

Geacht college,  
 
Op 25 mei jl. heeft u, n.a.v. van mijn vervolgvragen, een reactie hierop gegeven. U heeft de vragen 
zeer uitgebreid behandeld. Mijn dank daarvoor. De bijgevoegde bijlagen bestonden uit interessante 
informatie, maar 28 pagina's detailtekeningen van de brugleuning is volgens mij wat overbodig. Eén 
voorbeeld tekening was, wat mij betreft voldoende geweest. Maar goed beter iets meer dan iets 
minder of helemaal niets zullen we maar zeggen. 
 
Wat betreft mijn gestelde vragen, die zijn helaas weer niet allemaal beantwoord. Een aantal 
antwoorden zijn onduidelijk, ontwijkend of zelfs discutabel. Daarom een hernieuwde poging (03) om 
heldere en niet voor ander uitleg antwoorden te krijgen. 
 
Gelet op het bovenstaande heeft ondergetekende de volgende aanvullende vragen: 
 

1. Het ontwerp is door de gemeente Hengelo getoetst aan de wet en regelgeving. Heeft de 
gemeente Hengelo alle kennis in huis om een deze brug met zijn specifieke ontwerp op 
sterkte en veiligheid te beoordelen? Zijn er externe deskundigen ingeschakeld zoals 
Rijkswaterstaat? Zo ja, graag uitleg over de twee vragen.  

2. U zegt niet over een keuringsrapport te beschikken. Dat bevreemd ondergetekende ten 
zeerste. De gemeente Hengelo was opdrachtgever en de Provincie Overijssel 
subsidieverstrekker. De brug zou nu eigendom zijn van Rijkswaterstaat. Heeft er in eerste 
instantie een opleveringskeuring plaatsgevonden? Zo ja, dan zou ondergetekende graag het 
afleveringsrapport willen ontvangen. 

3. Heeft er een eigendomsoverdracht plaatsgevonden? Ondergetekende neemt aan van wel. 
Wat is hierbij afgesproken over verantwoordelijkheden en garantie(s)? Zo ja, dan zou 
ondergetekende graag een overzicht willen ontvangen. 

4. Ondergetekende gaat er nog steeds vanuit dat Rijkswaterstaat de brug gekeurd heeft, wilt u 
dit navragen en mij alsnog het keuringsrapport van RWS doen toekomen? Zo nee, waarom 
niet? 

5. U zegt dat de lager wordende stijlen geen onderdeel uitmaken van de leuning. Hier is 
ondergetekende het niet mee eens. Er is een klinkerpad naar beneden aangelegd waardoor 
er wel degelijk sprake is van een leuning. Ben u bereid deze in mijn ogen onveilige situatie 
door een bevoegde veiligheidskundige te laten beoordelen? Zo nee, waarom niet? 
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6. Aandachtpunt is de hoogte van de stijlen maar ook de afstand tussen de stijlen die volgens 
mijn informatie niet meer dan 100 mm mogen zijn. Is het bij u bekend dat Rijkswaterstaat 
vanaf 1-7-2021 een minimale hoogte van 1,30 meter voorschrijft voor nieuwe brugleuningen? 
Zo ja, waarom is hier toen al niet op geanticipeerd? Veiligheid gaat toch voor alles. 

7. Bij vraag 2 ging het er niet om of de aannemer de werkzaamheden heeft uitgevoerd conform 
de opgestelde werkplannen maar om de geleverde kwaliteit die zeer te wensen over laat 
zoals door mij vermeld en de foto's bewijzen. Scheefstaande, loszittende en kierende 
boveneinden van de stijlen. Verschillen tussen de onderlinge afstand van de stijlen. 
Bedrading die buiten de buis uitsteekt. De coating liet los en moest vervangen worden 
(productiefout). De nieuw aangebracht coating laat inmiddels op een aantal plekken weer los. 
Ook is er twijfel over de sterkte van met name de langste stijlen en dan v.w.b. de 
molestbestendigheid (bestand tegen destructief gedrag). Het aangrijpingspunt ligt veel hoger 
dan men in de berekening vanuit is gegaan. Wie heeft deze berekening gecontroleerd en 
heeft Rijkswaterstaat dit ook goedgekeurd? Nu blijkt dat alle 662 bovenste delen vervangen 
moeten worden i.v.m. een productiefout. Dit wordt een kostbare zaak die onder de garantie 
zou moeten vallen. Hoe moet ondergetekende dat dan zien als u beweert dat er niets mis is 
met de kwaliteit?  

8. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 3. U kunt wel zeggen dat men niet geacht wordt daar 
te lopen en dat ouders/verzorgers toezicht moeten houden maar dat is geen realistische 
stellingname. De klinkerpaadjes nodigen uit om af te dalen, lopend of met een fiets. De 
leuning is ter plekke veel te laag. Stel er gebeurt een ongeluk. De gemeente zal dan zeker 
aansprakelijk worden gesteld. Heeft u juridisch advies ingewonnen wat de risico's zijn voor 
de gemeente en hoe is de aansprakelijkheid in deze vastgelegd tussen de gemeente en 
Rijkswaterstaat? Graag uitleg hierover. 

9. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 4. Ik heb gevraagd om concrete informatie over de 
daadwerkelijk verbruikte en opgewekte elektriciteit. Dit kan niet bepaald worden uit de terug 
levering immers dit is minus het verbruik dat overdag als de zon schijnt weliswaar laag is 
maar wel het geval is door het stand-by verbruik. Ondergetekende mag toch aannemen dat 
het systeem tenminste op dezelfde wijze gemonitord wordt als iedere particuliere zonne-
installatie. Klopt dit? Hierbij kan zelfs met optimizers ieder paneel gemonitord worden. Bij de 
Boekelosebrug is gebruik gemaakt van 12 micro- inverters. Dus per 3 panelen een inverter. 
Deze moeten bij een kwalitatief goede installatie afzonder gemonitord worden. Hoe weet u 
anders of er een inverter stuk is? Ondergetekende is benieuwd hoe dat zit.  

10. De door u aangeleverde berekening van opbrengst komt niet overeen met de werkelijkheid 
zoals o.a. in Frankrijk met dezelfde panelen van Wattway bewezen is. Nogmaals, 
ondergetekende wil geïnformeerd worden over het WERKELIJKE GEMETEN VERBRUIK 
EN OPBRENGST van de installatie. Gelieve een compleet en gedetailleerd overzicht te 
verstrekken vanaf de opening tot heden. Wat waren de kosten van de Wattway installatie en 
de berekende terugverdientijd. Wat waren de kosten van de totale lichtinstallatie met 662 
ledlampen? 

11. Bij de berekening van de stroomkosten is men uitgegaan van 4.100 branduren maar dit geldt 
voor een openbare verlichting. De installatie wordt aangestuurd door astronomische klok en 
schakelt in ieder geval eerder in dan de openbare verlichting. Wordt het aantal branduren wel 
gemeten? Het bijvoegen van twee wazige foto's is ronduit stuitend als bewijs dat de panelen 
meer opbrengen dan het verbruik van de verlichtingsinstallatie. 
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12. U geeft in uw antwoord aan dat er geen sluitende businesscase hoefde te zijn. Een vreemde 
gang van zaken. Dus geld speelde bij deze brug geen rol? Ondergetekende gaat er toch 
vanuit dat zowel de gemeente Hengelo alsmede de subsidieverstrekker, Provincie Overijssel, 
zuinig omgaat met gemeenschapsgeld. Als dat klopt hoe moeten dit dan zien met 
voorgaande? 

13. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 5. U geeft aan dat schoonmaken van de panelen in 
het reguliere onderhoud zit waarbij u deze specifieke informatie in uw eerste beantwoording 
heeft weggelaten. Geadviseerd is de panelen 4 keer per jaar te reinigen, dus betekent dat 
één weghelft afsluiten en verkeersregelaars inschakelen? Of wordt de hele brug 4 keer per 
jaar afgesloten. Hoe vaak zijn de panelen sinds de opening van de brug gereinigd? Zo te 
zien aan de vervuiling van de panelen geen 4 keer per jaar. Als de panelen niet 4 keer per 
jaar gereinigd zijn, welke vermindering van de opbrengst heeft dit dan door de vervuiling tot 
gevolg gehad? Graag een concreet antwoord in Kilowattuur.  

14. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 6. Wederom krijg ik geen antwoord op de specifieke 
onderhoudskosten o.a. van het schoonmaken 4 keer per jaar van de panelen. Nu blijken er 
ook nog €1.200,- extra kosten te zijn voor een jaarlijkse inspectie. Dus nogmaals de vraag 
wat zijn alle onderhoudskosten en de meerkosten t.o.v. een conventionele oplossing waarbij 
er dus helemaal geen sprake is van een versiering met 662 Ledlampen en panelen in het 
wegdek? 

15. Zoals al eerder vermeld zal de installatie gemonitord moeten worden. Gaat dit op afstand of 
moet dit ter plekke? De installatie heeft een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet. Wat zijn 
de jaarlijkse kosten voor de energieleverancier en de netbeheerder? 

16. Bent u het niet met mij eens dat de 662 lampen een verhoogde kans op storing geven maar 
voor de opening waren er al 6 kapot en sinds oktober 2020 twee keer 6 die nog steeds niet 
gerepareerd zijn. De werkelijkheid geeft dus een ander beeld. Ben u het daar mee eens, zo 
nee waarom niet? Als storingen eenvoudig te verhelpen zijn waarom zijn de 12 lampen dan 
nog niet gerepareerd? Waarom noemt u lampen die binnen de te verwachten levensduur 
kapotgaan geen storing?  

17. Iedere 6 lampen wordt aangestuurd door een driver. Waarschijnlijk geven nu 2 van de 110 
drivers een storing. Bent u het met mij eens dat deze zeer slecht bereikbaar zijn? De gaten in 
de dikke ronde buis zitten boven het kanaal aan de onderzijde. De gaten in de buis onder de 
brug kunnen ook een aanleiding zijn voor storingen aangezien ongedierte als ratten en 
muizen in de buizen kunnen knagen aan de bedrading. Een bekend verschijnsel en o.a. de 
oorzaak van een kwart van de stalbranden. Heeft u zich dit gerealiseerd en ziet u nu 
aanleiding om de gaten af te dichten? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet? 

18. U heeft de kosten van het vervangen van de coating niet in beeld omdat dit onder de garantie 
viel. Ondergetekende heeft geconstateerd dat de coating die losliet als microplastics in het 
milieu terecht zijn gekomen. De coating laat nu weer los en komt weer in het milieu terecht. 
Hoe gaat u dit oplossen? Het is een kwestie van tijd dat de loslatende coating opnieuw een 
gevaar voor het verkeer oplevert. Wanneer wordt dit gerepareerd en valt dit nog steeds 
onder de garantie? 

19. Ben u het met ondergetekende eens dat dit probleem inherent is aan panelen in het wegdek 
met het overrijden van (zwaar) verkeer? De reden dat dit concept uit de praktijk een flop is 
geworden. Zo nee, waarom niet? 



 
 
 
 
 
 
Vervolgblad -3 

De stem van OngehoordHengelo 

- 4 - 
 

20. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 7. Nu blijkt dat alle lampen inclusief de bovenste 
delen vervangen moeten worden en volgens u zou er niets mis zijn met de kwaliteit? De 
installatie is dus afgekeurd wegens kwaliteitsproblemen. Ik neem aan dat dit gebeurd is n.a.v. 
de oplevering. Dus bij deze nogmaals het verzoek op toezending van het opleveringsrapport 
met de daarbij gemaakt afspraken over de afgekeurde zaken. 

21. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 8. U zegt dat de brug niet als doel had duurzaam en 
onderhoudsarm te zijn. Dit is in strijd met de eisen die gesteld zijn bij de aanbesteding. Hierin 
staat expliciet vermeld: Binnen budget: gebruik van duurzame en innovatieve 
oplossingen en beperken van onderhoudskosten en gebruik van laatste en nieuwe trends 
op gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Graag uw reactie op de eisen uit de 
aanbesteding. 

22. U beweert dat aangetoond is dat de panelen voldoende capaciteit kunnen leveren voor de 
energiebehoefte maar u heeft helemaal NIETS aangetoond. Alleen een theoretische 
berekeningen die v.w.b. de panelen veraf staan van de werkelijkheid. Op basis van 
vergelijkbare situaties is de opgewekte elektriciteit waarschijnlijk maximaal de helft van 
hetgeen de leverancier heeft berekend. Bent u het daarmee eens? Zo nee, waarom niet? 

23. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 9. De beste energiebesparing is het voorkomen van 
onnodig energieverbruik. In dit geval is gekozen voor een overbodige "kersverlichting" 
schijnbaar voor de show. In feite is er ook nog sprake van ernstige lichtvervuiling. Ledlampen 
zijn geen innovatie meer maar een reeds jarenlang toegepaste techniek. Ook de zonnepalen 
zijn niet meer innovatief. Deze toepassen op een brug is niet innovatief maar inefficiënt, 
problematisch en kostbaar. Tijdens de ontwerpfase van de brug was dit al bekend. Bent u het 
met mij eens dat ter wille van de eis voor innovatieve oplossingen op een gekunsteld manier 
gezocht is naar oplossingen voor de bühne? Zo nee, waarom niet? 

24. Zo ook de lage temperatuur poedercoating die CO2 zou besparen. Bij het ontwerp van de 
brugleuning is sprake van een enorme hoeveelheid materiaalverspilling door grote 
hoeveelheid buismateriaal waarbij onder de brug ook nog overbodige tussenpaaltjes zijn 
toegepast hetgeen niet eens de bedoeling was. Er is ook sprake van 1.323 lasverbindingen 
van paaltje aan de dikke ronde buis. Kunt u aangeven hoeveel CO2 dit heeft veroorzaakt? 
Ik herinner u er ook aan dat er ook nog een verspilling van kilometers aan bedrading is. Het 
energieverlies van de drivers en bekabeling is 15% en het stand-by-vermogen van de drivers 
en besturing is maar liefst 85 Watt. Dus hoezo besparing? 

25. De gemeente heeft een conflict gehad met de aannemer over de te late oplevering. Dit 
conflict is opgelost met naar ik aanneem een financiële regeling en garantie m.b.t. de 
afkeurde verlichting. Wat hield de financiële regeling in? Wie heeft wat betaald? 

26. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 10. U timmert aan de weg met een energie neutrale 
brug maar dat was toch niet de bedoeling?  

27. Mijn vragen gingen niet over de primaire constructie van de brug. In hoeverre dit innovatief is 
kan ondergetekende niet beoordelen, daarvoor ontbreekt de specifieke kennis. Wel kan 
ondergetekende, na informatie bij specialisten, verzekeren dat de constructie van de leuning 
met Ledlampen en panelen in het wegdek zeker geen navolging zal krijgen. Iedere 
weldenkende techneut is ervan overtuigd dat je zonnepanelen zo functioneel mogelijk moet 
toepassen. Dus het liefst onder de ideale hellingshoek en zoveel mogelijk op het zuiden. 
Bent u het met deze redenering eens? Zo nee, waarom niet? 
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28. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 11. U noemt de panelen in het wegdek innovatie. 
Ondergetekende noemt het experimenteel. Waarom zou je met gemeenschapsgeld voor 
experimentele oplossing kiezen waarvan al bewezen is dat het geen succes is. Graag uw 
reactie. Voor uw informatie onderstaande links uit juli en augustus 2019 welke u ook kunt 
raadplegen:  
https://www.globalconstructionreview.com/news/frances-solar-road-dream-may-be-over-
after-test-fa/ 
https://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/a28720252/french-solar-road-
failure/?src=socialflowFBRAT 
https://www.cnet.com/roadshow/news/france-wattway-solar-road-failure/ 

29. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 12. Hierbij gaat het niet over voor of tegenstanders 
van een bepaalde innovatie. Dat er verbeterpunten waren van de Wattway waren bekend? 
Wat waren dan die verbeterpunten en hoe zijn die opgelost? Het probleem zijn niet de 
panelen maar de toepassing in het wegdek. Dit is op geen enkele manier op te lossen. 

30. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 13. Er is volgens mij geen sprake van innovatie maar 
van een misvatting. U zegt dat de Wattway aan de verwachtingen voldoet zonder dat u weet 
wat er daadwerkelijk opgewekt is aan elektriciteit. Of bedoelt u dat de verwachting was dat 
het veel publiciteit zou opleveren? U ziet de zogenaamde 0 meting op de meterbrug niet als 
een misrekening. U heeft voor heel veel geld een installatie aangeschaft waar twee grote 
besturingkasten voor nodig zijn en waarvan u niet weet wat het daadwerkelijk opgeleverd 
heeft. De terugverdientijd is, volgens experts, vele malen langer dan de levensduur. U heeft 
mij veel informatie verschaft maar de lay-out van de Wattway installatie ontbreekt. Gelieve 
deze alsnog aan te leveren. 

31. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 14. Het is duidelijk dat we het niet eens kunnen 
worden. Bent u bereid een onafhankelijk deskundige partij te vragen hierin te laten 
bemiddelen? U zegt dat de brug geen eigendom is van de gemeente maar van 
Rijkswaterstaat. Dus alle door mij naar voren gebrachte problematiek is de verantwoording 
van Rijkswaterstaat? Zoals reeds bij vraag 1 opgemerkt, wanneer heeft de overdracht dan 
plaatsgevonden? Hierbij nogmaals het verzoek om een overzicht te ontvangen van alle 
afspraken die bij de overdracht zijn gemaakt. Ook zou een grondig (onafhankelijk) onderzoek 
meer duidelijkheid kunnen brengen. 

Ondergetekende ziet met grote belangstelling uw antwoorden en reactie tegemoet. 

Hoogachtend en vriendelijke groet, 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 
Gemeente Hengelo 
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