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Verzenddatum

Betreft: Informatievoorziening HOV Station Beverwijk

1 5 DEC. 2021
Kenmerk

Geachte leden,
Graag informeren wij u over vertraging in de planning van het project
HOV Station Beverwijk (HOV SB). De vertraging wordt veroorzaakt
doordat wij moeten wachten op nader onderzoek naar de scheuren in
de constructie van het viaduct over het spoor en de A22. Het viaduct is
van Rijkswaterstaat.
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Uw kenmerk

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen en Beverwijk, ProRail
en NS Stations werken aan twee nieuwe busbanen tussen Beverwijk en
Velsen en aan een voet- en fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse.
De busbanen zijn onderdeel van het hoogwaardig
openbaarvervoernetwerk (HOV-netwerk). Met de onderdoorgang
ontstaat een regionale, snellere fietsroute met een verbinding tussen
Velsen en station Beverwijk.
Eén busbaan komt tussen de Velsertraverse (NI 97) en het station
Beverwijk te liggen. De busbaan zal op de Velsertraverse aansluiten op
het viaduct over het spoor en de A22. Dit viaduct is van Rijkswaterstaat.
Het plan is dat de huidige vluchtstrook over het viaduct een vrije
busbaan wordt. Het project HOV SB staat op het punt aanbesteed te
worden. Realisatie staat gepland voor 2023.
Tijdens een regulier onderzoek naar de betonsterkte van het viaduct
heeft de projectorganisatie in juni 2021 scheuren aangetroffen. Deze
constatering is per ommegaande aan Rijkswaterstaat kenbaar gemaakt.
Op basis daarvan heeft Rijkswaterstaat eind juni 2021 de vluchtstrook
afgesloten voor het verkeer. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat HOV
SB tot nader order geen gebruik kan maken van de betreffende
vluchtstrook over de Velsertraverse. Dit is wel nodig om de busbaan in
gebruikte kunnen nemen in 2023.
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Om de omvang van het probleem vast te stellen, moet Rijkswaterstaat
eerst onderzoek (laten) doen. Op grond daarvan kan zij de maatregelen
bepalen en inplannen. Pas daarna kan de impact op het project HOV
Station Beverwijk geduid worden. Voor de voortgang van ons project is
het van belang dat dit onderzoek snel plaatsvindt. Daarom wordt het
onderzoek naar de staat van het viaduct in opdracht van de provincie
uitgevoerd. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat zij de
onderzoekskosten vergoedt.
Indien uiterlijk in april 2022 blijkt dat de mogelijk noodzakelijke
maatregelen tijdig (voor 2023) door Rijkswaterstaat uitgevoerd kunnen
worden, kan het project HOV Station Beverwijk de aanbesteding
opstarten met als doel om het project in 2023 te realiseren. Mocht
blijken dat Rijkswaterstaat niet tijdig maatregelen kan treffen dan zal
het uitvoeringsjaar 2023 niet haalbaar zijn en moeten wij onze plannen
herzien.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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