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Geachte leden,
Ter uitvoering van artikel 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake
de actieve informatieplicht), informeren wij u over de voortgang van het
werk aan de Leeghwaterbrug.

Uw kenmerk

Zoals eerder gemeld, is de afspraak met de opdrachtnemer gemaakt dat
de Leeghwaterbrug op 25 augustus 2019 weer in gebruik genomen
wordt. Deze planning is kritisch en vraagt een grote inspanning van de
opdrachtnemer, de provincie en de gemeente Alkmaar (bevoegd gezag).
De haalbaarheid van deze datum staat onder druk. Dat is een groot
risico, want uitloop is zeer onwenselijk omdat de verkeershinder dan
nog langer duurt dan gepland.
Een belangrijke mijlpaal voor de haalbaarheid van de planning is de
plaatsing van het val. Deze plaatsing stond gepland voor 1, 2 en 3 mei
jI. Deze datum is niet gehaald omdat de opdrachtnemer niet kon
aantonen dat de constructieve veiligheid van de basculekelder, de
betonconstructie waarop het val komt te rusten, voldoet. Tot op heden
zijn er bij de gemeente Alkmaar nog geen documenten aangeleverd die
aantonen dat de constructieve veiligheid is geborgd. Hierdoor kan er
geen toestemming gegeven worden om te starten met dit cruciale
onderdeel van het werk.
Tot op heden meldt de opdrachtnemer dat de planning nog gehaald kan
worden door een andere fasering van de werkzaamheden. Zij kunnen
hier echter geen zekerheid over bieden. Zolang niet duidelijk is wanneer
zij kunnen beginnen met het storten van het beton voor de
basculekelder kunnen zij immers geen afspraken maken met
leveranciers.
Gegeven de onzekerheden maken zowel de provincie Noord-Holland als
de gemeente Alkmaar zich grote zorgen over de haalbaarheid van de
planning.
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Tot slot willen wij u informeren dat er een melding gedaan is bij de
Arbeidsinspectie, omdat wij ons ernstig zorgen maken over de
veiligheid op de bouwplaats.
Zodra er meer bekend is, zullen wij u daarover informeren.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

,rvinciesecretaris

R.M BerkaJ’

voorzitter

A.Th.H van Dijk

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

