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Geachte Gedeputeerde Post,
Momenteel werkt de provincie Noord-Holland binnen Regio Alkmaar aan de vervanging van de
Leeghwaterbrug in de N242.
Regio Alkmaar is vanaf de start betrokken bij de planvorming van de Leeghwaterbrug en ook bij
de herinrichting van de N246. Er is al veel en intensief overleg gevoerd over de (tijdelijke)
maatregelen.
Wij zijn van mening dat de provincie binnen de beschikbare ruimte het maximale heeft gedaan
om het verkeer af te wikkelen. Daarnaast is het incident management geoptimaliseerd door de
plaatsing van extra camera’s.
Onlangs heeft u aangegeven dat u aan de slag gaat met de rijbaanindeling en belijning. Dit naar
aanleiding van recente ongevallen. Tot slot zijn binnen de gemeente Alkmaar
onderhoudswerkzaamheden op doorgaande wegen zoveel mogelijk uitgesteld ten gunste van de
bereikbaarheid.
De regio heeft tevens mee kunnen denken over de verkeerskundige aanpassingen aan de N246
en heeft hiervoor de ruimtelijke procedures gecoördineerd. De N246 is een drukke noord-zuid
verbinding en vormt, nu de werkzaamheden nog niet zijn gestart, een alternatief voor de route
over de N242 en de A9.
Ook voor dit project hebben we aangedrongen op een optimale bereikbaarheid van het gebied
tijdens de uitvoering. Het huidige faseringsplan is een structurele verbetering ten opzichte van het
oorspronkelijke plan.
Daarbij heeft u toegezegd dat de werkzaamheden aan de N243 niet zullen beginnen voor het
werk aan de Leeghwaterbrug is afgerond, ondanks dat er eerder wel overlap zou zijn met deze
werkzaamheden.
Kortom: wij waarderen uw constructieve houding in de planning van alle werkzaamheden binnen
onze regio. Wij blijven ons echter grote zorgen maken over de gevolgen voor bereikbaarheid en
verkeersveiligheid in onze regio.
Dagelijks staan vele duizenden Noord-Hollandse weggebruikers langdurig in de file. De passage
van de Leeghwaterbrug is één van de drukste punten in het provinciale wegennet en een cruciaal
onderdeel van de Ring Alkmaar.

De vertragingen voor de weggebruikers beperken zich niet alleen tot de oostelijke ring van
Alkmaar. Ook op de westelijke ring en op de invaiswegen van het centrum van Alkmaar staat het
regelmatig vast. De bereikbaarheid van een groot deel van Noord-Holland is hierdoor in het
geding.
Voor Regio Alkmaar staat buiten kijf dat onderhoud aan en vervanging van de bruggen
noodzakelijk is. Maar gezien het verkeerskundige belang van de routes over de bruggen, gaan
wij graag met u in gesprek over welke aanvullende maatregelen we gezamenlijk als gemeenten
en provincie nog kunnen nemen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid tijdens de
werkzaamheden te verbeteren.
In elk geval moeten de belangen van onze inwoners, bedrijven en andere weggebruikers voorop
staan.
Wij zullen de provincie uitnodigen voor een constructief en oplossingsgericht gesprek hierover.
Hoogachtend,

J. Nieuwenhuizen
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Regio Alkmaar

i.a.a. wethouders Verkeer en Vervoer van de gemeenten
Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest

2

