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Geen
Stand van zaken herstel Spaarndammerdijk

Geachte heer, mevrouw.
Op 4 april jongstleden hebben wij u geïnformeerd dat bepaalde delen van de
Spaarndammerdijk als gevolg van achterstallig onderhoud in slechte staat verkeren en
verkeersonveilig zijn (brief met het kenmerk X.2019.05323).
In 2018 zijn noodreparaties gedaan en is vanwege de verkeersveiligheid een beperking van de
hoeveelheid verkeer ingevoerd, om de dijk toegankelijk te houden voor inwoners en bedrijven.
In deze brief informeren wij u over de toekomstige functie van de Spaarndammerdijk en over
het participatieproces.
Functie van de dijk

Op grond van het Wegcategoriseringsplan heeft de Spaarndammerdijk de (verkeers-) functie
van een erftoegangsweg, bedoeld voor de uitwisseling van verkeer en het toegankelijk maken
van percelen.
Gezien het belang voor de bereikbaarheid van inwoners en belanghebbenden en voor de
ontsluiting van de kernen Spaarndam en Halfweg, kiezen wij ervoor om de raad niet voor te
stellen om de functie van de weg aan te passen. Dit betekent dat de functie van erftoegangsweg
behouden blijft en dat de weg na de uitvoering van de toekomstige vervangingswerkzaamheden
weer wordt opengesteld voor de uitwisseling van gemotoriseerd verkeer.
Aanpassing van het dijklichaam dat eigendom is van het Hoogheemraadschap van Rijnland blijkt
niet nodig te zijn voor het onderhoud van de weg. Hierdoor kan tevens de cultuurhistorische
waarde van de dijk behouden blijven.
Afsluiting

Om de veiligheid op de dijk gedurende de werkzaamheden en de voorbereidingen hiervan te
kunnen waarborgen is het noodzakelijk om de hoeveelheid verkeer op de Spaarndammerdijk te
blijven beperken en de dijk gesloten te houden voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering
van bewoners en leveranciers. Hiervoor nemen wij zoals aangekondigd een tijdelijk
verkeersbesluit dat uiterlijk half juli 2019 wordt gepubliceerd.
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Participatie

Wij informeren de inwoners en ondernemers van Spaarndam over het behoud van de functie
van de dijk. Daarnaast stellen wij een begeleidingsgroep samen, bestaande uit inwoners en
ondernemers van de Spaarndammerdijk, waarmee wij regelmatig overleg voeren over de
inrichting van de weg en de wijze van uitvoering van de vervangingswerkzaamheden. Wij willen
met de begeleidingsgroep zo snel mogelijk na de zomer van 2019 van start gaan.
Met belangenbehartigende organisaties zoals dorpsraden voeren wij apart overleg. Deze
overleggen zijn reeds gestart. Wij zoeken ook contact met de omliggende gemeenten en
dorpsraden van nabijgelegen kernen.
Uitvoering

Nadat het participatieproces is voltooid bepalen wij de benodigde inrichting, de
uitvoeringsmaatregelen en de kosten hiervan. Hiervoor vragen wij als onderdeel van de
Vernieuwing Openbare Ruimte een krediet aan.
Naar verwachting start de uitvoering medio 2021. Na uitvoering van de werkzaamheden vervalt
de tijdelijke geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer en is de weg weer volledig
toegankelijk.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

'L

