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Hierbij sturen wij u de beantwoording van de openstaande vraag van de

Uw kenmerk

commissie M&F van 27 november jl.
In deze brief vindt u het antwoord op de vraag over het onderwerp;
•

Voordracht Eerste Actualisering Provinciaal
Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 201 8-2023

Zoals gebruikelijk wordt de vraag beantwoord in een brief aan
Provinciale Staten. Wij hechten er namelijk aan dat alle leden van
Provinciale Staten op de hoogte worden gebracht van het antwoord,
opdat eenieder over dezelfde informatie kan beschikken.
1. Project 55, de Langebalkbrug, degradeert van realisatie naar
studie. Hoe groot is de kans dat dit project een onevenredige
kostenverhoging met zich meebrengt? (CDA/ De Graaf)
Het project N242-23 (verlagen wegdek N242 Langebalkbrug) wordt niet
gelijktijdig uitgevoerd met het herstel van de brug, maar meegenomen
in de voorbereiding en uitvoering van (studie-)project N242-22 in
verband met aansluitende wegvakken en beperking van de
verkeershinder voor de omgeving. Het project wordt daarom
teruggeplaatst naar de studiefase. De kosten voor dit onderdeel, het
verlagen van een wegdek, worden niet hoger of lager doordat het met
een ander project gecombineerd wordt, De reden om het niet als
zelfstandig project uit te voeren is juist om de uitvoering zo efficiënt
mogelijk te houden, zowel financieel als qua verkeershinder.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

irovindesecretaris

vocvzitter

. Bond
Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast.

