
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schriftelijke vragen ‘Brugverbinding: Van Mooi naar Zooi’ 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Rotterdam, 14 oktober 2019 
 
Geachte college, 
 
In 2014 werd de fiets- en wandelbrug de Groene Verbinding (ook wel de Portlandsebrug) in Charlois 
opgeleverd. De brug is bedoeld als wandel- en fietsverbinding van het stedelijke Rotterdam-Zuid naar 
mooie recreatiegebieden buiten de stad. Een unieke toevoeging in onze ogen! Maar wat een mooie 
verbinding had moeten zijn, blijkt na vijf jaar al in verval te zijn. Zo wijst Bewonersorganisatie Charlois 
Zuidrand op de huidige gebreken van de verbinding. Bepaalde stukken van het wegdek komen los en 
zwerven rond, de verlichting is op meerdere delen kapot en de brug is vervuild door graffiti. De situatie 
zoals deze nu is, is niet wat wij, en ook de gebruikers van deze verbinding, voor ogen hadden met deze 
brug die 9.2 miljoen euro heeft gekost. Daarom stellen wij u graag de volgende vragen hierover: 
 

1. Bent u bekend met de gebreken van de Groene Verbinding zoals hierboven omschreven? Zo ja, 
hoe lang is dit al bij u bekend?  

2. In hoeverre betreffen de gebreken aan de Groene Verbinding gebreken die te verwachten zijn bij 
een brug van circa vijf jaar oud? Is er bij de oplevering van de brug de kwaliteit geleverd die 
volgens de afspraken te verwachten was? 

3. Welke onderhoudsmaatregelen hebben er sinds 2014 plaatsgevonden aan de Groene Verbinding? 
En was dit in uw ogen voldoende om de kwaliteit van de brug te kunnen waarborgen? 

4. Bent u van plan om maatregelen te nemen om de Groene Verbinding weer te herstellen? Zo ja, 
over welke maatregelen en termijn spreken we dan? Zo nee, waarom niet? 

5. In hoeverre zijn de eventuele kosten voor de reparatie- en onderhoudsmaatregelen van de 
Groene Verbinding nog te verhalen op de aannemer of andere betrokkenen bij de aanleg?  

 
Wij, en de gebruikers van de Groene Verbinding, kijken uit naar de beantwoording van deze schriftelijke 
vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 

Pascal Lansink-Bastemeijer 
De Rotterdamse VVD 


