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Beantwoording schriftelijke vraag fractie HAP over de
renovatie van de brug VijfhuizerwegIHoofdvaart Oost

Verzenddatum

3 0 HEI 2012

Geachte heer, mevrouw,
Op 16 mei 2012 heeft de fractie van de HAP een schriftelijke vraag gesteld over de renovatie
van de brug Vijfhuizerweg/Hoofdvaart Oost. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag:
Al geruime tijd geleden heeft de HAP fractie gevraagd wanneer er onderhoud zou worden
gepleegd aan de brug. Hef college heeft hierop toegezegd dat deze brug gerenoveerd zou
worden. Mijn fractie heeft geconsfateerd dat dit nog niet is gebeurd. Ook hebben wij er tot
op heden (nog) geen plannen voor gezien. Kan het college concreet aangeven wanneer de
eerdere toezegging wordt uitgevoerd?
Antwoord: in het kader van de vernieuwing van de openbare ruimte (VOR eerste fase) wordt
thans een plan gemaakt om de bruggen aan de kruising HoofdwegNijfhuizerweg te
vernieuwen. Aan deze kruising liggen drie bruggen, waarvan er twee in beheer bij de
gemeente zijn en één bij de provincie Noord-Holland (brug in de Hoofdweg oostzijde). Op d ~ t
moment is de stand van zaken dat onderzocht wordt of de autobrug over de hoofdvaart kan
worden vervangen door een fietsbrug, omdat door de afsluiting van de Vijfhuizerweg ter
plaatse nog weinig auto- verkeer van deze brug gebruik maakt. Een aantal
belanghebbenden, zoals de Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) en Schiphol, heeft al
aangegeven geen bezwaren te hebben. Er zal nog overleg plaatsvinden met de land en
tuinbouworganisatie (LTO). Met de provincie Noord-Holland wordt nog overleg gevoerd over
onder andere de kostenverdeling, omdat het werk in één opdracht wordt aanbesteed en
gegund.
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In het Investeringsplan 2012-2015 is de renovatie van de brug voor 2012 opgenomen.
Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat omstreeks november 2012 kan worden
gestart met de uitvoering.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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