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Draagt het college op:
¡ Samen met LTO, CUMELA, de gemeente Purmerend en Eeemster de belangen van de veiligheid in de

kleine kernen en op polderwegen te bundelen en bij de provincie kenbaar te maken;
o En er bij de provincie Noord-Holland op aan te dringen om landbouwrærkeer op de N2¿14 tussen de

N247 en de afslag OosthuizenÆuidoostbeemster, zijnde een 80 km weg, zo spoedig mogelijk toe te
staani

¡ Deze mot¡e te delen met de gemeenteraden en colleges van de gemeente Beemster en Purmerend
met het ver¿oek deze te ondersteunen richting provincie op een door henzelf te bepalen wijze.

En gaat over tot de orde van de dag.

A

De Raad constaterende dat:
¡ Er veel hínder is van het zware landbouwverkeer in kleine kernen en op de poldenaegen;
¡ De veiligheid voor fìetsers, bromfietsers en wandelaars ¡n het geding ¡s;

. Er een verbod voor landbouwverkeer geldt op de provinciale weg N2tl4;
¡ De N2¿14 van Edam tot de afslag Oosthuizen/Zuidoostbeemster nu dubbelbaans is.

Voorts oven¡vegende dat:
o Het landbour¡'nerkeer tegenwoordig veel sneller kan dan 25km/u;
r De machines steeds groter en rwaarder worden;
. D¡t gevaarlijk is voor andere weggebruikers in kleine kernen en op poldenregen;
¡ CUMELA {branche loonwerkers) en LTO (agrariërs) al jaren vragen om gebruik te maken van de N2¡14;
¡ Het college de provincie reeds wil vragen landbouwverkeer toe te laten op N2¿14;

o Landbouwverkeer wel toegestean is op de provinciale weg N247;
o Landbouwrærkeer wel toegestaan is op de provinciale weg N242 (Ring Alkmaar);
r landbouwverteer ook is toegestaan op de Slochtenrreg bij Amsterdam-Noord, bij Het Schouw;
r De Kwadijkerbrug, die ligt op de gemeentetrens van Purmerend en Edam-Volendam, waarschijnlijk

eind 2019 wordt opgeknapt en h¡ertoe langere tijd dicht gaat;
¡ HHNK omrijden door Purmerend of door Edam en Middelle-Kwadijk wíl voorkomen door

landbouwverkeer dan ook over de N2¡14 te leiden;
. Dit anders een behoorlijke kostenpost wordt vgor loonwerkers en agrariërs en grotere verkeersdrukte

op de lokale wegen zal betekenen.

Ondenrerp: Landbouwverkeer en de N2¡14

De raad van de gemeente Edam-Volendam in vergadering bíjeen d.d. 12-07-20f8

Agendapunt: vreemd aan de orde
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Geacht College,

De gamcentcraed van Edarn-Volendam heeñ in haar vergadering van 12 juli20l8 unaniem de motie
"Landbouwverkeer en de N244' aangenomen. Dcze motie he€fi als docl om landbouwverkeer op de
N244 tussen de N247 en de afslag OosthuizenZuidoostbeemster zo spoed¡g mogelijk toe te staan. De
gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en \^rbthouders hier bij de provincie Noord-Holland
op aan te dringen.

Momenteel is landbouwverkeer niet toegestaan op de N2¡14. Dit heeft als gevolg dat het
landbouwve*cer andere, smalle, wegcn gêbruikt. Door het steeds groter worden van dê
landbouwvoertuigen ontstaan gsvaarlijke situaties in de ldeine kemen en op de smelle (polder)wegen.
Bovendien feedt in woningen scheurvorming op en ontstaat er schade aan de bestrating en beplanting.

Bewoners van de kemen Edam en Kwadijk hebben het gemeentebestuur na een aantel incidenten
gewezen op de gevaarlijkc situaties die onbban door het landbouwverkeer. De brancheorgan¡saties
CUMELA Nederland en LTO Noord hebben in een gezamenlijk schdjven op 26 juni 2018 haar steun
uiþesproken aan de gsmeente een altematiêf te zoeken voor het landbouwverkccr door de kleine
kemen door openstclling van een gedeelte van dc N244 voor het landbo$Jì/erkcer. De varftcersadviseur
van de politie geeft aan dat de combinatie van groot landbot¡wverkeer r¡et kwatsbare
verkeersdeelnemers onveilige situaties oplevert. Aan de verkeersveiligheid in de ldeine kemen wordt
door de adviseur van de politie een groter belang toegekend dan de eventuele onveiligheid die zou
ontstaan op de N24rl. Zowel het advies van de politie als de gezamenlijke oproep van CUMELA en LTO-
Noord zijn bij deze brief gevoegd.

ln het verleden heefl de provincie medewerking verleend aan het toestaan van landbot¡wvertcer op haar
wegen. Dit is onder anderc gebeurd bij de N247 bij OosthuÞen waarbij lendbouwverkeer eerst door het
dorp moest maar nu een stuk over de N247 kan rijden om zo bij de paralelweg uit te komcn. Deze
maatregel is de leeñaarheid en verkeersveiligheid in Oosthuizen ten goede gekomen. Nu het aantal
rijbanen op de N244 is verdubbeld, biedt dit ons inziens een goede mogelijkheid om landbouwverkeer
zonder te grote effccten op de dooæfoming en de verkeersveitigheid toc te staan op een gedcelte van
de N244.
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College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Edam-Volendam
T.a.v. de heer W.P.L.M. Runderkamp
Postbus 180
1130AD VOLENDAM

Geachte heer Runderkamp,

Graag vragen CUMETA Nederland en LTO Noord uw aandacht voor de problematiek van het
landbouunrerkeer dat over het Groot Westerbuiten in Edam moet rijden.

CUMEI¡ Nederland is de brancheorganisatie voor cumelabedriJven, specialisten in groen, grond en
infra. De loon- en grondvenetbedrijven verrichten hun wertzaamheden door de inzet van

{land}bouuruoertu¡Ben en daardoor voortbewogen aanhangwagens en werktuigen. Goede toegang
tot de openbare weg en veilige routes voor de {land)bouwvoertuigen z¡jn voor ons en onze
lidbedrijven heel belangrijk.

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De

organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar
leden, boeren en tuinders. Veilig landbouwverkeer is daarbif een belangrijk aandachtspunt; het gaat

dan om veilige landbouwvoertuigen en geschikte verbindlngsroutes voor deze voertuigen.

Voor de uitwisseling van (landlbouwvoertuigen tussen de het noordelijk deel van de Purmer en de
rest van de regio Waterland, is het Groot Westerbuiten in Edam de enige beschikbare route voor het
landbouwverkeer. Het Groot Westerbuiten is een smalle 30 km-weg die niet geschikt is om
doorgaand landbouwverkeer goed en veilig af te wikkelen. Het Groot Westerbuiten is erg smal en
waar de huizen dírect aan de weg liggen, waardoor het landbouuruerkeer hlnder voor de
omwonenden geeft. Maar niet alleen hinderlijk, ook word het landbouwverkeer als gevaarlijk
ervaren. Het Groot Westerbuiten is tevens een belangrijke toeristische fietsroute, waardoor
landbouwverkeer en fietsers elkaar regelmat¡B tegenkomen op het Groot Westerbuiten.

Ook bestuurders van landbouwvoertuigen vinden het Groot Westerbuiten totaal niet geschikt om
over te moeten rijden. CUMELA Nederland en LTO Noord zijn het met de omwonenden eens dat aan

deze verkeerssituatie in Edam moet een eind moet komen, door een alternatieve route voor het
landbouwverkeer in te stellen.

CUIIELANederland.l'Jriverherdsstraat 13.Postbus 1156.386080 Nijkerk.T(033) 247490û.info@cumelanl .wrvw.cumelanl

LT0 Noord. Zwartewaterallee 1¡f . Postbus 210. 8000 AE Zwolle. T (088)888 66 66.info@ltonoord.nl. www.ltonoord.nl

NOORD

LTO
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Het landbouwverkeer mag ten ¿uiden van Edam in beide richtingen over de N247 (2x1 riistroken)
rijden, maar mag niet over de gereconstrueerde N24É.l2x2 rijstroken). Landbouwverkeer richting de

Purmer moet ter hoogte van kruising met de N244 doorrijden over de N247 en vervolgens links

afslaan het Klein Westerbuiten op en vervolgens over het Groot Westerbuiten naar de Edammerweg

in de Purmer. Vanult de Purmer volgt het landbouwverkeer de omgekeerde route.

Om het Groot Westerbuiten te vermijden dient er zoals gezegd een alternatieve route voor het
landbouuryerkeer te komen. De enige prakische en goede oplossing hiervoor zien wij in de

openstelling voor het (land)bouwverkeer van een gedeelte van de N244, tussen de kruising met de

N247 en de rotonde met de Oostenreg. Het betreft openstelling over een lengte van 1,1 km van de

N2¿14.

De N2¿14 is een weg met 2x2 rijstroken en geeft het overig verkeer goed de gelegenheid om
landbouwvoertuigen in te halen. Het argument van de provincie Noord-Holland blj behandeling van

het lnpassingsplan N244 van februari 2014, dat door het snelheidsverschil tussen het
landbouunrerkeer en het overige verkeer, de doorstroming op de N2¿14 in het geding komt, lükt ons

dan ook niet juist. Juist het gegeven dat de N244 2x2 rijstroken heeft, biedt ons inziens een goede

mogelijkheid om landbouwverkeer zonder te grote effecten op de doorstroming en de

verkeersveiligheid toe te staan op een gedeelte van N244.

De provincie Noord-Holland heeft eerder wel meegewerkt aan maatwerkoplossingen voor het
landbouwverkeer. Op de N247 van Edam naar Oosthuizen is geen landbouwverkeer toegestaan,
maar rijdt het landbouuruerkeer over de parallelweg Zesstedenweg. Ongeveer 500 m voor de

overweg is er een aansluiting gemaakt op de N247, waarbij het landbouwverkeer op de N247 moet
gaan rijden. Dit is gedaan om te zorgen dat het landbouwverkeer niet door Oosthuizen moet rijden.
Ook aan de noordkant van Oosthulzen is dezelfde weginrichting toegepast, om het dorp te ontlasten
van landbouwverkeer.

WiJ vinden het belangrijk dat het landbouwverkeer in Edam geen overlast en verkeersonveiligheid
veroonaakt. Vandaar dat CUMEI-A Nederland en LTO Noord uw initiatiel om voor het
landbouwverkeer op het Groot Westerbulten een alternatief te zoeken door openstelling van een
gedeelte van de N244 voor het landbouwverkeer, volledig ondersteunen.

Vanzelfsprekend zijn wij zo nodig bereid om een nadere toelichting te geven op bovenstaande.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

H.E. Dljkema
beleidsadvlseur (land)bouwverkeer en vervoer
CUMELA Nederland

A. Mooij
beleidsadviseur omgevingsbeleid Regio West
LTO Noord
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Aan het coll€g€ van Burgems€ster en Wethouders
van d€ g€me€nte Edam-Volôndem.

Geacht c¡llege,

Naar aanleiding van het ve¡zoek om advies \ran de gemeente Edam-Volendam ¡nzake
(overlast van) landbouwverkeer op het Groot Westerbu¡ten te Edam, relateer ik als
volgt.

Gelet op artikel 24 van het Besluit Adminisfatieve Bepalinçn inzake het Wegrærteer
(BABW) vond over hel eventuele verkeersbesluil op diverse data overleg plaats tussen
de r,trgbeheerdsr en de politie. Namens de ußgbeheerder ¡verd het ovedeg gevoerd

door o.a. dhr T.Schilder, en namerls de ælit¡e door de heer Zwier, verkeersadviseur
van de politie eenheid Noord*lollard.

Er komen blj zowel de gomeente als de politle al langer€ tijd klachten t¡innen over zeer
groot landbouwverkeer over het Groot Westerbuíten te Edam, dat gezien âjn
infrastructuur ni6t is ingssteld op dergeliJke voertuþen. Bet¡alve
doorstromingsproblemen speelt de veiligheid ook een belargñjke rol.

Uit de ongevallenregistratie door de politie blükt dat op 18 iuli 2017 een emstig ongeval
heefr plaatsgevonden tusson een landboumo€rtuig en een fietser, wat gezien de
problematiet nþt als incident ltan norden gez¡en. Het is helaas een logísctn uilkomst
van de momenteel verplir*rte routering voor landbouwverk€er over hel Groot
Westerbuiten.

Daartegenover staat dat er bij de politie ook meldingen tfnnenkomen over
landbouwverkeer over de povinciale weg N244. Deze uæg is het logische allematief
voor landbouwverkser tussen Edarn-Volendam en de Purmer. B¡i lþt staand€houden
van bestuurders r¡an landbot¡*'voertuigen op de N244 is de polilie tenrghoudend rnet

het verbaliseren. De verkeersræilþheid is er r¡eo gediend als de€eliike grote
voertuigen niet over het Groot Westerbuiten riþen. Bovendien rrcrdt ook de grote
hoeveelheid fietsende sctrolieren op de Oosthuizenreg genoemd als reden orn niet de
huidige verplichte routering voor landbouwvoertuþen te nem€n. Overþens çven de
landbouwers/loonuorkers aan dat economische molieven ook een rol spelen. De route

via de N244 is meesilal korter en snelbr.
Dit neemt echter niet uæg dat bestuurders van landbouu roertuigen een

aançrrakelijkheidsrisico nemen als ze vanurege de veilþheid op het GrootWesterbuiten
in sùiþ met de geslotenverklaring over de N244 gaan rijden.

Verkeerskundþ geäen ontbreekt de logica om landbouwveûeer op de N2/t4 tussen de
N247 en de Oostenræg te vertieden. Op de N247 met zijn enkele rijstroken per
rijrichting is tussen Edam en Amsterdam landbouwverkeer r¡tel toegestaan, met de

w$/rv.pollt¡e.nl < waakzaam en dienstbaar >>
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bijbehorende doorstromingsproblematiek, en op d€ N244 met de dubbele rijstroken en

dezelfde maximumsn€lheid niet.

Analoog aan ds problematiek op het Groot Westerbu¡ten was de situatie op de Weth

Maartle Biermanstraat te Oosthuizen. Daar he€ft de provincie enkele jaren geleden na

overleg met bet¡okken partijen een landbouwdoorst€ek gemaakt naar de N247 en een

verkeersbesluit genomen om landbouwverkeer toe te staan op een gedeelte van de

N247. Gemakshalve voeg lk het vsrke€rsbesluit daarvan blJ, met daarin de algumenten

van de provincie om hot landbouwverteer in d€ woonwiJk te weren en to€ te staan op

de provinciale uæ9.

lk wil overþens unl benadrukken dat ook voor het GroolWesterbuiten geldt dat niet het

landbouwverkeer moet worden verbod€n op het GrootWesterbuiten, maar dat

toegestaan dient te worden dat landbour,r¡¿erkeor over de N244 mag rifden tussen de

N247 en de Oostenrreg. Dit is vannege de grote diverslteit in landbouwverkeer. De zeer
grote landbouwvoertu¡gen zullen dan de N244 nem€n, de zeer kleine

landbouwvoertuþen (met geringe snelheid) behouden dan de mogelijkheid om de voor

deze groep veilige route via het Groot Westerbulten te nemen.

Technisch g€z¡en is deze maatregol ze€r eenvoudþ uit te vo€r€n. Het enige dat
daarvoor nod(¡ ¡s, as h€t plaatsen van de onderborden'uitgezonderd landbot¡,tryerkeef

onder de borden model C9 op de kruisingen N247/N244 en Oostenreg/N244.

Met vriendelljke groet,

De korpscfief van politie,

namens deze
ds politiæhef
roor deze

( waakzaam en dienstbaar >>
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Provincie
Noord-Holland

Verkeersbcslult van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nr. ........./.........., tot
plaatsing van diverse borden van bijlage I van het RW t 990 op de N247 en de

Wethouder Maartje Biermanstraat/Zesstedenweg, in verband met het realiseren van

een doorsteek voor landbouwverkeer tussen de rijbaan en de parallelweg nabij

Oosthuizen.

Aanleldlng

Op dit moment is de N247 ten zuiden van Oosthuizen gesloten voor langzaam

verkeer, waaronder landbouwverkeer. In deze regio rijdt veel lokaal landbouwverkeer.

Omdat dit landbouwverkeer niet op de N247 mag rijden, rüden zU via een

parallelroute door de bebouwde kom (de Wethouder Maanje Biermanstraat, een

woonwiJk). Deze woonwijk is niet geschikt voor (groot) landbouwverkeer. De straten

zijn smal, de woningen staan dicht bij de weg en er zijn veel geparkeerde voertuigen,

en daarnaast zijn er ook veel kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en

f¡etsers.

Vanuit de gemeente en bewoners wordt al lang gevraagd om een oplossing voor deze

situatie. ln overleg met diverse belanghebbenden (waaronder LTO Nederland,

gemeente en politie) is besloten om het landbouwverkeer toe te staan op een deel van

de N247. Daartoe is een landbouwdoorsteek gerealiseerd op circa 300 meter ten

zuiden van de spoorwegovergang op de N247.

Landbouwverkeer kan via deze doorsteek vanuit de Maartje

Biermanstraat/Zesstedenweg de N247 in noordelijke richting oprijden. Het

landbouwverkeer zal dan niet meer door de woonwijk rijden. Landbouwverkeer op de

N247 in zuidelijke richt¡ng wordt ter hoogte van de doorsteek weer de parallelweg

opgeleid. Om deze gewenste verkeersbewegingen van het landbouwverkeer duidelijk
te maken worden op en nabij de doorsteek borden 86, D4, D5 en C9 met onderbord
geplaatst. Voor de plaatsing van deze borden is een verkeersbesluit nodig.

De rijbaan van de N247 is (al) een voorrangsweg. Landbouwverkeer komende vanaf de

parallelweg dient aan verkeer op de N247 voorrang te verlenen. Dit wordt aangegeven

door middel van de borden 86 en haaientanden.

Motlverlng en maatregelen

ln overleg met de belanghebbenden is besloten om landbouwverkeer r¡cht¡ng de

Maartje Biermanweg niet door middel van bord C8 te weren. Het plaatsen van bord CE

heeft namelijk als ongewenst gevolg dat kleine voertuigen die wel onder de defìnitie
"landbouwvoertuig" vallen, dan ook gedwongen zijn om op de N247 te rijden. Dit zou

een verkeersgevaarlijke situat¡e opleveren op de N247. Deze kleine voertuigen leveren

geen probleem op in de bebouwde kom.

Bovendien is de praktijk nu al zo dat de grote landbourwoenu¡gen waarvoor de

doorsteek eigenlijk gemaakt is, zeker gebruik zullen maken van de doorsteek, omdat

het voor hen nu al niet prettig is om gebruik te maken van de bebouwde kom. De

venvachting is dat zulke grote landbouwvoertuigen -ondanks dat er voor hen geen

t
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speciaal verbod geldt om de Maartje Biermanweg in te rijden- geen gebruik zullen

maken van de Maartje Biermanweg. De provincie zal dit in samenwerking met de

politie en gemeente monitoren. Als blijkt dat grote landbouwvoertuigen toch via de

bebouwde kom riJden, dan zal er alsnog een verbod worden ingesteld waarbiJ

rekening wordt gehouden met de problemen met kleine voertuigen die onder de

defìnitie "landbouwvoertuig" vallen.

Voorrangsregeling

De lengte van de doorsteek heeft voldoende opstelruimte om met een

landbouwtrekker met aanhangwagen een veilig moment af te wachten om de rijbaan

van de N247 dan wel de parallelweg op te r[den. De rijbaan van de N247 is

voorrangsweg. Op grond hiervan moet het landbouwverkeer dat deze weg wil oprijden

voorrang verlenen aan het verkeer op de N247. Voor de veiligheid van het verkeer op

de parallelweg vinden wij het wenselijk dat landbouwverkeer vanaf de doorsteek ook

voorrang moet verlenen aan dat verkeer voorrang moet verlenen. Dit wordt

aangegeven door bord 86 en haaientanden.

Opheffen deel geslotenverklaring wor langzaam verkeer op N247 (C9)

Voor de verkeersveiligheid is het niet wenselijk dat in een woonwijk landbouwverkeer

rijdt. Vanwege het grote verschil in massa en het verminderde zicht vanu¡t het

landbouwvoertuig kunnen daardoor ernstige ongevallen plaatsvinden. Als beheerder

van de N247 hebben wiJ een añrveging gemaakt tussen de verkeersveiligheid op de

N247 en de verkeersveiligheid in de woonwfk. WU zijn van mening dat

landbouwvoertuigen in de woonwijk, een gevaarlijkere situatie opleveren dan

landbouwvoertuigen op de N247. Daarom zullen we de reeds geldende

geslotenverklaring op de N247 tussen de doorsteek en de bebouwde kom van

Oosthuizen in die zin dat groot landbouwverkeer wel op dat stuk mag rijden. Dat

wordr aangegeven door op de N247 in noordelijke richting (richt¡ng Oosthuizen) het

bord C9 met daaronder een onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen" te

plaatsen.

op de N247 ten zuiden van de kruising met de Raadhuisstraat geldt al een

geslotenverklaring (bord C9). Hier moet een onderbord met de tekst "uitgezonderd

landbouwvoertuigen" worden geplaatst om het gebruik van landbouwvoertuigen op

het stuk van de N247 in zuidelUke richting mogelijk te maken.

Voor langzaam verkeer komende vanaf Oosthuizen in zuidelijke richting, moet

duidelfik zijn dat ze ter hoogte van de landbouwdoorsteek niet meer verder de N247

over mogen rijden. Dat wordt aangegeven met bord C9. Voor verkeer in de noordelijke

richting (naar Oosthuizen) komt een bord C9 te staan met daaronder "uitgezonderd

landbouwvoertuigen", zodat landbouwverkeer vanaf dat deel gebruik kan maken van

de N247 en het overige verkeer attent wordt gemaakt op de mogelijke aanwezigheid

van landbouwverkeer.
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Verplichte rijricht¡ng (borden D4 en DS)

Landbouwverkeer op de Maartje Biermanstraat=Zesstedenweg uit zuidelijke richting
ma9terhoogtevandedoorsteekdeN247oprljden@
slaan) richting Oosthulzen. Dit wordt aangegeven met bord D5 (llnks).

Landbouwverkeer op de N247 ln zuldeliJke richt¡ng is verplicht om ter hoogte r¡an de

landbouwdoorsteek rechts af te slaan naar de Maartje Biermanstraat=-Zesstedenweg..
Dit wordt aangegeven door bord D5 (rechts).

Het orrcrige verkeer op de N247 en de panllelweg mag geen gebruik maken tan de

landbouwdoorsteek. Zlj moeten rechtdoor riJden op de Maa4je

Biermanstraat=Zesstedenweg. Dat wordt aangegeven door bord D4 en een onderbord
"ultgezonderd landbouwvoertulgen".

Noodzuk cn doclst:lllng vrrkccrsbcslult
Op grond van artlkel 15, l¡d I van de ìflegenverkeerswet 1994 en artikel l2 rran het

Besluit administratieve bepallngen lnzake het wegwrkeer (BABW) moet voor het
plaatsen (of venviJderen) van de borden 86, C9. D,l en D5 een verkeersbesluit worden
genomen. De doelstelling van dlt verkeersbeslu¡t is het verzekeren van de veillgheld

op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze belangen z[n
genoemd in artikel 2 van de ltlegenverkcersrrrt.

Vcrpllctrt ovrrlcg
Ovcr een verkeersbesluit moet op grond van anikel 24 van het BABW overleg worden
gevoerd met de korpschef van de nationale polit¡e. De daartoe gemachtlgde

medewerker verkeersadvisering van politae heeft ingestemd met de maatregelen. Nog

afstemmen.

Añ¡rglng bclrnçn
De maatregelen zullen lelden tot een veiligere verkeersañrikkellng ln dc woonwijk
(Wethouder Maar[ie Biermanstraat). D¡t dient dc belangen van de (kwetsbare)

weggebruiker. Velligheid voor verkeersdeelnemers vinden w[ zrvaar wegen. De

maatregelen ziJn afgestemd met belangengroepen (zoals de LTO). Op het deel van de

N247 waar de landbouwvoertuigen mogen riJden ls inhalen nlet toegestaan.

Aangezien de afstand tot aan de bebouwde kom bijna ì kilometer ls, ls de hlnder voor

verkeer dat eventueel achter een landbouwvoertuig blijft rijden op dlt deel van de

N247 beperkt.
Wlj verwachten voor de verkcersdeelnemers geen onevenredige bezwaren door het

realiscren van de landbouwdoorsteek en het toestaan van landbouwverkeer op een

klein deelvan de N247.

laþcgdhcld
Het weggedeelte waar deze maatregelen voor worden getroffen, is ln bchecr bij de

provincle Noord-Holland. Daarom zijn wiJ (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland)

op grond van art¡kel 18, lid l, sub b, van de Wegenverkeerswet 
.l994 

het bevoegde

bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.
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leslult
Gelet op het voorgaande besluiten wij

l. door het plaatsen van bord 86 van biJlage I van het RW I 990 en het

aanbrengen van haalentanden op het wegdek, als bedoeld in artikel 80 van

het RW 1990, op dc aansluiting van de landbouwdoorsteek met de N247 en

de aansluitlng van de landbouwdoorsteek met dc MaartJe

Biermanweg/Zesstedenweg, de voorrang zodanig te rcaelen dat voorrang

moet worden verleend aan bestuurders op de N247 en op de MaanJc

Biermanweg /Zesstedenweg ;

2. door het plaatsen van bord C9 van bülage I van het RW I 990, met onderbord

"uitgezonderd landbouwvoertuigen", op de N247 ter hoogte van hmp 5l,3 (de

landbouwdoorsteek) en de N247 blj de aansluiting met de Raadhulsstraat, de

geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen op de N247 op te heffen;

3. door het plaatsen van de borden D4 en D5 van bijlage I van het RW 1990 op

de N247 en de Wethouder MaartJe Biermanstraat ter hoogte van de

landbouwdoorsteek (bij hmp 5l ,3), bestuurders te verpllchten om de op de

borden aangegeven rijrichting te volgen, waarbiJ onder bord D4 op de Maartje

Blermanstraat een onderbord 'uitgezonderd en het pictogram van een

landbouwvoenuig' wordt geplaatst;

4. van dit besluit mededeling te doen in de Staatscourant.

Haarlem, .....(wl datum in)....201 5

Gedeputeerde Statcn van Noord-Holland,
nam€ns dezen,

FJ. van der Llnden

Scctormanager Beheerstrateglc en Prog rammering lnfrastructuur

Mcdcdcllngcn
l. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de publicat¡c van dit
besluit schrifteliJk beanaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan

Gedeputeerdc Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor-

en adviescommissie, Postbus 
.l23, 

2000 MD Haarlem.

U kunt telefon¡sch een folder aanvragen over de bezwaarprocedure (023-5 I 4 4t 4l )
of voor meer lnformatie de provlnclale webslte bezoeken: www.noord-holland.nl.
2. Voor vragen of opmerkingen over het beslult kunt u bellen met mewouw R.

Puggioni, werkzaam biJ de afdeling Beheerstrategle en Programmerlng lnfrastructuur,
tel. (023) 514 34 46.
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Geacht college,

Sinds een aantaljaar ondervinden de inwoners van de gemeente Edam-Volendam en dan met name de
inwoners van Kwadijk en Edam overlast van grote landbouwvoertuigen door de kleine kemen. Deze
situatie wordt els zeer onveil¡g beschouwd door zowel de bewoners alsmede door de agrariërs zelf. Eon
aantal mael heefr dit tot aanzienlijke materiële schade geleid op het GrooþWesterbuiten in Edam en op
de Kwadijk te Kwadijk

Op de provinciale weg N244 geldt een verbod voor landbouwvoertuigen. ln het verleden ¡s het argument
van de provincie gcweest dat het toestraan van landbouwverkeer op de N244 de doorsboming
belemmerd. Nu het aantalrijbanen op de N244 is verdubbeld, biedt dit ons inziens een goede
rnogelijkheid om landbot¡wverkeer zonder te grote efucfen op de doorstroming en de verkeersveilþheid
toe te st¡aan op een gedeclte van de N244. Dit kan het aantial verkeersbewegingen van landbouwverkeer
in de smalle sfaten van Edam en Kwadijk aanz¡enl¡Jk verminderen. Wjworden in ons oproep tot het
toestean van landbor¡wverkeer op de N244 gesteund door de brancheorganisaties CUMET-A Nederland
en LTGNoold alsmede door de verkeersadviseur van de Politie Noord-Holland.

De gemeenteraad van Eda¡n-Volendam heefr in haar openbare vergadering van 't2 juli 2018 de motie
'landbouwverkeer en de N244' unaniem eangenomen. Deze motie is ingediend namens alle partijen
vertegenwoordigd in de raad en is bijgevoegd bij deze brief. De gemeenteraad roept het college op de
motie te delen met de colleges en gemeenteraden van Beemster en Purmerend en waar rwogelijk
gezamenlijk op te trekken.

Wrj willen u vezoeken de bijgevoegde motie te agenderen in uw college en gemeenteraad. \Mj vragen u
ons oproep richting de provincie Noord Holland tot het toestaan van landbouwverkeer op de N244 te
onderschrijvcn.
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