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Geacht college,
Middels deze brief uiten wij onze zorgen over de voortgang van de renovatie van de Leeghwaterbrug (N242)
in Alkmaar. De inwoners en bedrijven uit de regio Alkmaar ondervinden inmiddels ruim anderhalf jaar hinder
van de bouwwerkzaamheden en de bereikbaarheid van onze regio staat hierdoor sterk onder druk.
Daarnaast constateren wij - vanuit onze rol als bevoegd gezag - dat het voldoen aan de voorwaarden uit de
vergunning moeizaam verloopt, waardoor de voortgang belemmerd wordt.
Sinds begin van dit jaar zijn wij met de opdrachtnemer in gesprek over berekeningen van een cruciaal
onderdeel van de betonconstructie. Tot op heden zijn hiervoor geen complete berekeningen ingediend die
aantonen dat de constructieve veiligheid geborgd is, waardoor wij de bouw van dit onderdeel niet vrij kunnen
geven. Hoewel wij geen zicht hebben op de totale planning, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat
dit consequenties heeft voor de geplande opleverdatum.
Namens de gemeente Alkmaar, en in het belang van de regio willen wij u dan ook met klem verzoeken om
alles in het werk te stellen om het bouwproces vlot te laten trekken en ervoor te zorgen dat wij op 25
augustus 2019 volledig kunnen beschikken over de gerenoveerde Leeghwaterbrug. Verdere vertraging van
het project is, gelet op de bereikbaarheid en economische gevolgen voor onze regio, zeer onwenselijk.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
Namens deze,

drs. M.J.L. van Zon MBA MCC
wethouder
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