
Vragen nr. 32 

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

Haarlem, 15 april 2014 

Vragen van mevrouw mr. drs. P.F. Hoogerwerf BA en de heer mr. W.N. Cool (D66) inzake 

doortrekken Markerwaardweg naar Medemblikkerweg. 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 18 maart 2014 door de leden van Provinciale Staten mevrouw  

mr. drs. P.F. Hoogerwerf BA en de heer mr. W.N. Cool (D66), de volgende vragen bij 

Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

Inleiding: 

 

In het Noordhollands Dagblad van 25 februari werd gepubliceerd dat het college overweegt een 

fietstunnel te schrappen uit het plan voor het doortrekken van de Markerwaardweg naar de 

Medemblikkerweg (N240). 

 

Voor zomer besluit weg door dijk  -  Noordhollands Dagblad 25-02-2014 

door Connie Vertegaal 

 

Opperdoes. Doortrekken van de Markerwaardweg naar de Medemblikkerweg (beide de N240) in 

de Wieringermeer is de beste oplossing voor de overlast van landbouwvoertuigen in Opperdoes. 

Gedeputeerde Elisabeth Post onderzoekt de haalbaarheid van dit plan. Voor de zomer moet het 

provinciebestuur een besluit nemen.  

 

De weg zou via een coupure door de Omringdijk gaan. De parallelweg langs de Markerwaardweg 

moet vanaf de Almereweg worden doorgetrokken. Dan kan landbouwverkeer de kortste route 

nemen.  

[…]  

Wethouder Kasper Gutter lijkt het geen goed idee om het landbouwverkeer nu door Medemblik te 

sturen. ,,Doortrekken van de Markerwaardweg is de beste oplossing.''  

Wat het doortrekken van de weg kost, is nog niet bekend. De provincie zal het leeuwendeel 

betalen. De gemeente wordt ook een bijdrage gevraagd.  

Gutter: ,,Elisabeth Post vraagt of het fietstunneltje onder de Markerwaardweg bij Opperdoes kan 

geschrapt.'' Maar ook dat is een langgekoesterde wens. Sneuvelt nu het tunneltje? Gutter: ,,Dat is 

nog niet uitgekristalliseerd.'' 
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In het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur (PMI) 2014-2018 wordt het doortrekken 

van de Markerwaardweg vermeld als “in studie” (project 63/N240-05 verkeersveiligheid). Het 

project behelst het doortrekken N240 naar kruispunt N239-N240, gemeenten Medemblik en 

Hollands Kroon. De N240 slingert bij Medemblik door de bebouwde kom. Onderzocht wordt of 

het mogelijk is de N240 door  te trekken naar het kruispunt N239-N240, zodat het doorgaande 

verkeer niet meer door de kern van Medemblik hoeft. Op het kruispunt N239-N240 wordt een 

rotonde aangelegd. 

 

In het PMI 2012-2016 dat in juni 2012 door Provinciale Staten is vastgesteld was dit project ook 

opgenomen als project 67/N240-05 verkeersveiligheid. Toen werd vermeld:  “De studie is 

afgerond, maar er is besloten dit project voorlopig niet uit te voeren. Onlangs is een quickscan 

gestart naar een mogelijk goedkoper alternatief. Het definitieve besluit over dit project wordt eind 

2012 genomen.” 



Vragen: 

 

1. Wanneer verwacht het college afronding van de nieuwe studie en besluitvorming? 

 

2. Welke redenen waren er in 2012 om dit project niet uit te voeren? 

 

3. Waarom is dit project nu weer in studie genomen? 

 

4. Welke alternatieven zijn er mogelijk voor het oplossen van de problematiek? 

 

5. De krant vermeld het mogelijk schrappen van een fietstunnel bij Opperdoes. Welke 

afwegingen spelen daarbij een rol? Zijn er nieuwe omstandigheden? 

 

6. Welke alternatieven zijn er voor langzaam verkeer en fietsers op het punt van de mogelijk te 

schrappen fietstunnel? 

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 

dagen na binnenkomst, beantwoorden. 

 

Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt als volgt: 

 

Vraag 1 

Wanneer verwacht het college afronding van de nieuwe studie en besluitvorming? 

 

Antwoord 1 

Wij verwachten dat de nieuwe studie na de zomer van 2014 kan worden afgerond. De resultaten 

zullen vervolgens in een bestuurlijk overleg met de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon 

worden besproken. Naar verwachting kunnen wij dan eind 2014 een voorstel aan uw Staten 

uitbrengen over het vervolg van dit project. 

 

Vraag 2 

Welke redenen waren er in 2012 om dit project niet uit te voeren? 

 

Antwoord 2 

Het betreft een TWIN-H project waarbij wij eind 2009 hebben besloten de beschikbare financiële 

middelen toe te delen aan de reconstructie van de N241 en N243. Tevens is toen besloten dit project 

voorlopig niet uit te voeren, te handhaven in de Studiefase van het PMI en binnen 5 jaar na dit 

besluit alsnog een definitief besluit te nemen over de doorgang van dit project. 

 

Vraag 3 

Waarom is dit project nu weer in studie genomen? 

 

Antwoord 3 

In de N240 zijn twee kunstwerken aanwezig die toe zijn aan vervanging. Indien de doortrekking zou 

worden uitgevoerd dan kan het oude deel van de N240, waar deze beide kunstwerken gelegen zijn, 

misschien worden opgeheven of een andere functie verkrijgen. Om kapitaalvernietiging te 

voorkomen zijn wij op zoek gegaan naar een goedkopere variant voor de doortrekking om een 



definitief besluit aan u te kunnen voorleggen. Tevens is bij antwoord 2 al aangegeven dat binnen 5 

jaar een definitief besluit zou worden genomen over het project. 

 

Vraag 4 

Welke alternatieven zijn er mogelijk voor het oplossen van de problematiek? 

 

Antwoord 4 

De door de gemeente aangegeven problematiek heeft betrekking op het ontbreken van een goede 

verbinding voor het landbouwverkeer tussen de gemeente Medemblik en de Wieringermeer. Het 

landbouwverkeer kan momenteel over de parallelweg langs de N240 rijden, maar deze parallelweg 

stopt ter hoogte van de Almereweg. Als gevolg daarvan moet dit landbouwverkeer haar weg 

vervolgen via Opperdoes of Medemblik. Die situatie is ongewenst.  

 

De doortrekking van de N240 zou hiervoor een oplossing zijn omdat de parallelweg dan door kan 

worden gezet tot in de Wieringermeer. Vanwege de hoge kosten onderzoeken wij momenteel de 

variant waarbij  alleen de parallelweg vanaf de Almereweg wordt doorgetrokken in noordelijke 

richting en wordt aangesloten op de Koggenrandweg in de Wieringermeer. Daarmee komt er een 

verbinding voor het landbouwverkeer en hoeft dit verkeer niet meer door de kernen van Medemblik 

en Opperdoes te rijden. 

 

Vraag 5 

De krant vermeld het mogelijk schrappen van een fietstunnel bij Opperdoes. Welke afwegingen 

spelen daarbij een rol? Zijn er nieuwe omstandigheden? 

 

Antwoord 5 

De fietstunnel is gepland in het buitengebied en zal, vanwege de aanwezige spoorlijn van de 

stoomtrein, in een bocht komen te liggen waardoor het doorzicht in de tunnel zal ontbreken. De 

vraag is dan ook of deze tunnel echt sociaal veilig wordt. Een gelijkvloerse oplossing zou hier ook 

mogelijk zijn door in de N240 een midden geleider aan te brengen zodat (brom-)fietsers in twee keer 

over kunnen steken. De kosten hiervan brengen wij in beeld in deze nieuwe studie. 

 

Vraag 6 

Welke alternatieven zijn er voor langzaam verkeer en fietsers op het punt van de mogelijk te 

schrappen fietstunnel? 

 

Antwoord 6 

Zie antwoord op vraag 5 

 

 


