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Gemeenteraad

Inleiding en probleemstelling

Op 1 oktober 2013 is het voorstel voor een Programma van
Eisen (PvE, versie april 2013) voor de nieuwe Zaanbrug in de
raad besproken. Het college heeft opdracht gekregen enkele
wijzigingen aan te laten brengen.
De gevraagde wijzigingen waren:
− De tekst en de bijbehorende afbeelding van het
brugprofiel aan passen zodat onomstotelijk duidelijk is
dat er een brug komt met een symmetrisch brugprofiel
met aan beide zijden een fietspad en een voetpad.
− Opnemen dat de brug pas uit het verkeer gaat als de
tijdelijke verkeersmaatregelen effectief zijn gebleken.

Oplossing

De opmerkingen van de raad aangaande het brugprofiel zijn
conform de wens verwerkt.
Het vastleggen van de eis dat de verkeersmaatregelen
uitgevoerd en effectief moeten blijken kan niet opgenomen
worden. Op bestuurlijk niveau verzetten Zaanstad en de
Provincie zich tegen een dergelijke bepaling vanwege de
praktische bezwaren die aan de uitvoering ervan kleven. Indien
een formele proefperiode wordt ingesteld is de brug langer uit de
roulatie dan noodzakelijk, dat stuit op veel weerstand vanuit de
winkeliers in Wormerveer en bovendien bestaat de kans dat
verkeersdeelnemers geen serieuze alternatieven zoeken als het
om een proefperiode gaat. Uit onderzoek is gebleken dat een
nieuwe verkeersituatie pas na 6 tot 8 weken tot gewenning leidt,
hetgeen een onevenredige langere periode van brugstremming
oplevert.
Middels gedegen onderzoek en verkeersimulaties zijn de
tijdelijke maatregelen diepgaand onderzocht. Daaruit blijkt dat de
maatregelen afdoende zijn. Voorafgaand en tijdens de afsluiting
wordt de verkeerssituatie in de gaten gehouden. Mocht uit deze
monitoring blijken dat er toch problemen ontstaan, dan wordt op
dat moment een passende oplossing gezocht.
Indien de verdere uitwerking van het ontwerp aanleiding geeft
om op onderdelen van het PvE af te wijken wordt dat aan de
stuurgroep, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van
Provincie, Zaanstad en Wormerland, voorgelegd. Dit kan met

name gelden voor de variant van de heer Al zoals vastgelegd in
de op 13 maart 2014 ondertekende Nadere
Samenwerkingsovereenkomst en het bijbehorende projectplan.
Het voorliggende PvE is een document om richting te geven aan
de verdere uitwerking. Daarna volgt een technisch uitgewerkt
programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van het
werk.
Meetbare doelstellingen/output

Een vastgesteld Programma van Eisen

Beslag op middelen

Voor het vernieuwen van de Zaanbrug is in de
bestuursovereenkomst Vaart in de Zaan van 5 maart 2010 een
bijdrage van 5.250.000 euro van de gemeente Wormerland aan
het project toegezegd. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en
in de overeenkomst is een betalingsregeling afgesproken. Het
bedrag zal worden betaald uit de NUON reserve.

Evaluatie

nvt

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
J. Sutmuller
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2014;
b e s l u i t:
Het Programma van eisen Nieuwe Zaanbrug vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 27 mei 2014

B&R/SB

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

