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Betreft: Wijziging projectfasering
Project: Trajectbenadering N244-N246

1165275/1165278

Geachte leden,

Uw kenmerk

Ter uitvoering van artikel 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake
de actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende:
Wij hebben besloten een aantal wijzigingen door te voeren binnen het
project trajectbenadering N244-N246. In dit project voeren wij
onderhoud uit, tussen Wormerveer en Alkmaar, waarbij de Beatrixbrug
wordt vervangen door de nieuwe Prinses Amaliabrug en ook de
Kogerpolderbrug wordt vervangen. De wijzigingen betreffen een
verplichte sanering van Chroom-6 en een aanpassing van de proflelvrije
ruimte van de Kogerpolderbrug. Daarnaast passen we de software voor
de bediening van de Prinses Amaliabrug zodanig aan dat deze voldoet
aan de laatste eisen en kan worden aangesloten op de bediencentrale in
Heerhugowaard. Door deze aanpassingen worden de Prinses
Amaliabrug en Kogerpolderbrug later opgeleverd dan gepland. De
geplande einddatum van het project van oktober 2020 blijft
ongewijzigd. De wijzigingen leiden niet tot meer hinder voor
beroepsvaart, wegverkeer en omwonenden. De extra kosten worden uit
de risicoreservering van het project gedekt. Bij zomernota zullen wij
een kredietaanvraag aan uw Staten voorleggen om deze
risicoreservering op te hogen.
We hebben deze wijzigingen in onderlinge samenhang en in samenhang
met projecten in de omgeving doorgevoerd. Hierbij is niet alleen
gestreefd naar zo min mogelijk extra kosten, maar ook naar het zoveel
mogelijk beperken van de hinder voor weggebruikers, vaarverkeer en
omwonenden.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

.“H3arlem

www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124B.08

NH0Oo,

2

1

1165275/1165278

2

Prinses Amaliabrug

De oplevering van de Prinses Amaliabrug (vervanging voor de
Beatrixbrug) wordt met 20 weken vertraagd. De oorzaak daarvan ligt in
gewijzigde eisen in de machinerichtlijn en de aanpassingen in de
software die gebruikt wordt voor de 24-uurs afstandsbediening van de
brug. De ontwikkeling van aangepaste software kost extra tijd. Tevens
is er een langere testperiode. De latere oplevering en het testen
veroorzaken geen extra hinder voor de beroepsvaart.
Kogerpolderbrug

Door de uitloop wordt de tijdelijke Beatrixbrug langer gebruikt. Deze
zou ook worden ingezet als tijdelijke Kogerpolderbrug. Om de gevolgen
van de vertraging niet te zeer te laten doorwerken in de rest van het
project, ontwerpen wij een nieuwe tijdelijke Kogerpolderbrug. De sloop
van de bestaande Kogerpolderbrug duurt langer vanwege de sanering
van Chroom-6 en het aanpassen van de proflelvrije ruimte onder de
brug. De totale vertraging van de ingebruikname van de nieuwe
Kogerpolderbrug komt daarmee op 1 5 weken. De definitieve
Kogerpolderbrug is in januari 2020 gereed.
De tijdelijke Kogerpolderbrug wordt niet beweegbaar. De beroepsvaart
ondervindt hiervan naar verwachting slechts beperkt hinder omdat ze
nauwelijks gebruik maakt van dit stuk provinciale vaarweg. De
recreatievaart ondervindt wel hinder omdat alleen vaartuigen met een
maximale hoogte van 3,5 meter kunnen passeren. Er is een
omleidingsroute. Voor het wegverkeer en omwonenden ontstaat door
de tijdelijke vaste brug geen extra hinder.
Vernieuwing asfalt

Op dit moment onderzoeken wij de kwaliteit van het asfalt op het
traject. Het asfalt op grote delen van de N246 van Wormerveer tot de
Kogerpolderbrug en op de N244 van de Kogerpolderbrug tot
Alkmaar, blijkt namelijk in een slechtere conditie te zijn dan gedacht.
Dat maakt een uitgebreidere renovatie noodzakelijk, wat gepaard gaat
met meer hinder voor het wegverkeer. Zodra duidelijk is hoe groot die
hinder is en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, zullen wij dit
bekend maken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter

Pl

BergkamP

..

ILThH van Dijk

