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Geachte leden,
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Ter uitvoering van artikel 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake
de actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende:

Uw kenmerk

De bouw van de Leeghwaterbrug in Alkmaar (N242) is hervat. Het
bouwverbod op het boren van de palen is door de gemeente Alkmaar
opgeheven.
De aannemer is inmiddels gestart met het aanvoeren van materialen en
het voorbereiden van de boorwerkzaamheden. Het feitelijk aanbrengen
van de boorpalen zal uiterlijk starten op 22 oktober 201 8. Dat is een
week later dan eerder aan ons was voorgespiegeld. De aannemer heeft
ons verzekerd dat dat verder niet zal leiden tot (extra) vertraging.
Na het aanbrengen van de fundering zal gestart worden met het werk
aan de bovenbouw. De vergunningenprocedures voor deze
werkzaamheden lopen nog.
Zoals u eerder is gemeld heeft de aannemer een planning afgegeven
waarbij de brug half september 201 9 weer in gebruik kan worden
genomen. We hebben deze planning nog niet geaccepteerd en zijn nog
op zoek naar versnellingsmaatregelen. Hierbij wordt onder andere
gekeken naar de mogelijkheid om ook ‘5 nachts en/of in het weekend
te werken.
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Vanwege de vertraging achten wij het wenselijk om extra maatregelen
te treffen om de verkeershinder voor het autoverkeer te beperken. In dit
kader zijn de bedientijden voor de bruggen met ingang van 1 0 oktober
201 8 verder aangepast. De bruggen blijven zowel in de ochtend- als
avondspits een kwartier langer dicht. De tijden zijn geoptimaliseerd op
basis van de geconstateerde hoeveelheid auto’s en de noodzakelijke
doorvaart voor de beroepsvaart. Voor de recreatievaart wordt de brug in
de avondspits van 1 5:00 tot 1 9:00 helemaal niet meer geopend. Dit
leidt tot minder stremming voor het autoverkeer.
Daarnaast worden op korte termijn aanvullende
bereikbaarheidsmaatregelen genomen om de doorstroming te
bevorderen zoals het plaatsen van extra borden en door actief te
communiceren op social media om het verkeer te stimuleren via de A7
te rijden in plaats van de A9, verdere optimalisatie van de instellingen
van de verkeerlichten op de ring N9 West, het plaatsen van extra
observatiecamera’s zodat de verkeerscentrale sneller inzicht heeft in de
oorzaak van een verstoring en daarop kan acteren en een aanvullende
tekstkar om het verkeer op de A9 te vroegtijdig te informeren over
verstoringen.
Zodra meer bekend is, zullen wij u daarover informeren.
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