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Geachte heer, mevrouw, 

Op 28 oktober 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de 
brug kruising Hoofdvaart/Vijfhuizerweg. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

V/raag 1: 
Wat is de reden geweest om deze brug niet volgens de oorspronkelijke planning te 
renoveren. 

Antwoord: zoals wij uw raad naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen van de HAP-
fractie over dit onderwerp hebben bericht met onze brief van 30 mei 2012 (kenmerk 
12.0447702) is in de beginfase van het project onderzocht of de autobrug over de 
Hoofdvaart permanent vervangen zou kunnen worden door een fietsbrug. In het belang van 
het landbouwverkeer is hier uiteindelijk van afgezien. In onze hierboven vermelde brief van 
30 mei hebben wij tevens aangegeven dat wij nog met de provincie Noord-Holland in 
overleg waren over de kostenverdeling, omdat de provincie eigenaar/beheerder is van een 
deel van het kunstwerk. Het kunstwerk over de Hoofdvaart en de Vijfhuizertocht bestaat 
namelijk uit meerdere bruggen. De uiteindelijke goedkeuring van de technische bestekken 
door de provincie heeft te lang op zich laten wachten. Dit heeft ertoe geleid dat niet volgens 
de oorspronkelijke planning tot renovatie kon worden overgegaan. 
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Vraag 2: 
Kan het college aangeven of deze brug aan de eisen van schoon, heel en veilig 
(basisniveau) voldoet? 

Antwoord: er is geen veiligheidsgevaar. Het aanzicht van de oude brug voldoet niet aan het 
basisniveau (aspecten schoon en heel). In het kader van het project vernieuwing openbare 
ruimte (VOR) hadden wij daarom al eerder besloten om tot vervanging van de brug over te 
gaan. Het hoogst noodzakelijke onderhoud is in de afgelopen periode uitgevoerd. 

Vraag 3: 
Kan het college aangeven of er voor deze brug een nieuwe planning gemaakt is en wanneer 
deze brug daadwerkelijk gerenoveerd gaat worden? 

Antwoord: inmiddels is aan de aannemer opdracht verleend om te starten met het werk. Nog 
dit jaar wordt er een tijdelijke noodbrug voor fietsers geplaatst. De start voor de bouw van 
het nieuwe kunstwerk zal begin januari 2014 plaatsvinden. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de {^gemeester. 
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