
 

 

 

 

 
Geacht College, 

 

In overeenstemming met artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere 

werkzaamheden van Provinciale Staten willen wij het College van Gedeputeerde Staten het volgende 

vragen. 

 

Inleiding 

In verband met werkzaamheden wordt de brug in de N203 tussen Krommenie en Wormerveer vanaf 

medio juli afgesloten voor (brom-)fietsers. Deze afsluiting voor langzaam verkeer zal duren tot de brug 

volledig is vervangen, uiterlijk april 2016. De werkzaamheden moeten dan voltooid zijn, omdat de 

Velsertunnel in het voorjaar van 2016 dichtgaat en de N203 als belangrijkste alternatieve route geldt. De 

brug blijft gedurende de periode juli 2015 tot april 2016 wel open voor auto’s; hetzij geheel, hetzij 

gedeeltelijk gedurende de twee weken waarin de brug wordt vervangen.  

De Fietsersbond en omwonenden hebben laten weten (respectievelijk per brief d.d. 29 mei en tijdens 

een door de provincie georganiseerde inloopavond d.d. 26 mei) zeer ongelukkig te zijn met het 

alternatief wat de provincie biedt voor het fietsverkeer tussen Wormermeer en Krommenie. Het betreft 

hier een fiets-omleiding waarbij fietsers (waaronder veel schoolgaande kinderen) een aanzienlijk stuk 

om moeten fietsen, over de smalle Vaartbrug worden geleid en tweemaal de drukke N203 moeten 

oversteken. En dat gedurende minimaal negen maanden. De Fietsersbond en omwonenden stellen dat 

de fietsveiligheid hier danig in het geding is, terwijl er voor gemotoriseerd verkeer wel aan optimale 

doorstroming en zo min mogelijk overlast wordt gewerkt.  

De PvdA begrijpt de bezwaren van de Fietsersbond en omwonenden en wil Gedeputeerde Staten 

daarom het volgende vragen: 

 

Vragen 
 

1. Klopt het dat de N203 gedurende minimaal negen maanden volledig wordt afgesloten voor 

(brom-)fietsverkeer? 

2. Waarom wordt volledige openstelling voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van 2 

weken) verkozen boven gedeeltelijke openstelling voor gemotoriseerd verkeer en volledige 

openstelling voor (brom)fietsverkeer?  

3. Is het mogelijk om de brug open te houden voor zowel fietsers als auto’s? En is er onderzoek 

gedaan naar hoe dit de verkeersdoorstroming zou beïnvloeden?   

4. Hoe beoordeelt het College de veiligheid en wenselijkheid van de nu voorgestelde 

fietsomleiding? Kan het College zich vinden in de bezwaren van de Fietsersbond en 

omwonenden, en zo nee, waarom niet? 

5. Het College onderzoekt momenteel met de aannemer alternatieven. Maakt een tijdelijke 

fietsbrug onderdeel uit van deze alternatieven? Zo nee, waarom niet? 

 

Namens de PvdA Statenfractie, 

 

Marieke van Duijn, Statenlid  

 


