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Kern mededeling:

Het college van Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote infrastructurele projecten aan Provinciale Staten.
Mededeling:

Hierbij treft u de voortgangsrapportage peildatum juni 2019 aan van het project
'N305 Gooiseweg fase 3'. In deze rapportage leest u hoe het project ervoor staat.
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Voortgangsrapportage
N305 Gooiseweg Fase 3

Het project N305 Gooiseweg fase 3
Het project ligt tussen de A27 en de Nijkerkerweg. Deze weg is zowel voor Almere,
Zeewolde als Lelystad Airport een belangrijke verbindingsweg. Tevens is de weg een
alternatieve route voor verkeer bij incidenten op de A28, A6 en A27.

Overzichtskaart

Maatregelen Gooiseweg fase 3

Aanleiding
In haar huidige vorm loopt de N305 Gooiseweg, op het traject Nijkerkerweg - GooimeerdijkOost, in de periode 2020-2025 tegen de grenzen van haar capaciteit aan. Door de weg te
verdubbelen verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van het verkeer, de
bereikbaarheid van de regio en wordt het carré van 2x2 autowegen en autosnelwegen
rondom Lelystad Airport gesloten.

Projectkenmerken
Het project omvat het:
- verdubbelen van de huidige weg van 1 x 2 rijstroken naar 2 x 2 rijstroken met een
tussenberm over een traject van ca. 6 km. De nieuwe rijbaan wordt ten Noorden van de
huidige rijbaan gerealiseerd;
- aanpassen van de kruispunten van de N305 met de Nijkerkerweg, de
Adelaarsweg/Nijkerkerpad en de Gooimeerdijk-Oost;
- aanleggen van nieuwe duikers in het verlengde van de bestaande duikers in de
Priemtocht en de Rassenbeektocht;
- treffen van inpassingsmaatregelen ten behoeve van het landschappelijk inpassen van de
weg in de directe omgeving.

Waar staan we
De voorbelasting is aangebracht en tot en met augustus is de aannemer bezig met de
overige voorbereidende werkzaamheden, inclusief de uitvoering van twee nieuwe duikers.
Het bestemmingplan is gewijzigd en op 24 april 2019 onherroepelijk geworden.
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De aanbesteding voor de groenwerkzaamheden loopt en de aanbesteding voor de civiele
werkzaamheden start het 4e kwartaal van 2019. De werkzaamheden voor groen zullen
parallel aan de andere werkzaamheden worden uitgevoerd.

Financiën
Budget
€ 13.843.000,=

Raming
€ 12.808.000,=

De raming past binnen het beschikbare krediet en besluit is genomen om tot uitvoering over
te gaan.

Toprisico’s
Toprisico’s
Door het tegelijkertijd in uitvoering
hebben van meerdere werkzaamheden
ontstaat verkeershinder voor
weggebruikers.

Beheermaatregelen
Het werk is in Melvin (planningssysteem
voor afstemmen wegwerkzaamheden
overheden) ingevoerd.

De Gooiseweg fase 3 bevindt zich in het
voormalige stroomgebied van de Oereem.
Omdat de grondopbouw in het
stroomgebied een andere samenstelling
kan hebben dan de omliggende bodem, kan
dit leiden tot zettingsverschillen en
oneffenheden in het wegdek.

De zetting van de grond wordt gemonitord.
Indien hieruit blijkt dat de zetting afwijkt
van de verwachtingen kunnen de volgende
maatregelen worden getroffen:
a. extra overhoogte aanbrengen
b. periode voorbelasting verlengen, als
planning dat toestaat

Besluitvorming en rol Provinciale Staten
Provinciale Staten worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Externe Communicatie
De direct omwonenden zijn individueel bezocht en de weggebruikers zijn tijdens 2
ochtenden onder het genot van een gratis kop koffie geïnformeerd over de
werkzaamheden.

Daarnaast blijft het team de belanghebbenden, weggebruikers en de omwonenden frequent
informeren.
De projectsite ten behoeve van de publiekscommunicatie staat op www.flevoland.nl.
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