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PZH-2017-625945310 (DOS-2009-
0002497)

 

 

 

Contact

mr. G.W. Post
070 - 441 72 38
g.post@pzh.nl

Onderwerp

Toelichting restpunten Amaliabrug - parallelstructuur A12. 

Publiekssamenvatting

GS hebben op 19 december 2017 PS geïnformeerd over twee restpunten van het project

Parallelstructuur A12, te weten het landhoofd aanbrug en het bewegingswerk Amaliabrug. Deze

restpunten zijn voor openstelling van de weg vastgesteld. Restpunten bij aanvaarding zijn

gebruikelijk bij dit soort projecten.

Het landhoofd laat een lichte scheefstand en een afwijkende voegbreedte zien. Over de breedte

van de weg is daardoor een lichte verzakking van het asfalt ontstaan, aan de westzijde van de

Gouwe. Weggebruikers ondervinden hiervan weinig hinder. Aannemer Heijmans onderzoekt

momenteel de situatie en dient begin 2018 een herstelplan in, inclusief planning en noodzakelijke

afsluitingen.

Tweede restpunt is het optimaliseren van de tandwielconstructie van het bewegingswerk van de

Amaliabrug, waardoor de levensduur van het bewegingswerk gewaarborgd wordt. Heijmans stelt

hiervoor een plan van aanpak op, inclusief planning. 
 

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan PS waarin zij worden geïnformeerd over de restpunten

Amaliabrug.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over de restpunten

Amaliabrug. 

Besluit GS
vastgesteld conform advies
 
Bijlagen
- Brief aan PS

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar mr. G.W. Post Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Hendriks, JJA digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 december 2017 19 december 2017
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1 Toelichting voor het College

 

Bij aanvaarding van het project parallelstructuur A12 zijn diverse restpunten geconstateerd. Dat is

gebruikelijk bij dit soort projecten. Twee restpunten zijn nog niet opgelost. Dit betreft het

onvoldoende inlopen van de tandwielen van het Panama- en rondselwiel (bewegingswerk van de

Amaliabrug) en de scheefstand in de oplegblokken van het landhoofd van de Amaliabrug. Voor

een inhoudelijk toelichting op de restpunten wordt verwezen naar de brief aan PS.

 

Voor beide restpunten zijn herstelplannen gevraagd aan de aannemer. Deze worden – voor

rekening en risico van de aannemer – uitgevoerd in respectievelijk januari 2018 en tweede

kwartaal 2018. 

 

Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over deze twee restpunten en het

vervolgproces. 

 

Financieel en fiscaal kader

Niet van toepassing

 

Juridisch kader

De provincie staat op het standpunt dat de kosten voor herstel van beide maatregelen voor

rekening en risico komen van opdrachtnemer. Daarom zijn op 30 november 2017 twee

ingebrekestellingen verstuurd. 

 

2 Proces

 

Zodra meer bekend is over de noodzakelijke herstelwerkzaamheden en de daarbij behorende

afsluitingen, informeren wij Provinciale Staten daarover.

 

3 Communicatiestrategie

 

Zodra meer bekend is over de onderzoeken van aannemer Heijmans, de noodzakelijke

herstelwerkzaamheden en de daarbij behorende afsluitingen, informeert de provincie de

betrokken partijen zoals de gemeenten daarover. De provincie informeert verder de omgeving en

(vaar)weggebruikers tijdig over de herstelwerkzaamheden van de restpunten.

 


