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Landbouwverkeer Nz4/Geachte leden van de raad,
16 oktober 2018 heeft uw raad aangegeven advies te willen hebben om landbouwverkeer
toe te staan op de N244. Hiertoe heeft in 2018 de gemeente Edam Volendam een motie

aangedragen. Samen met LTO, CUMELA, de gemeente Purmerend en Beemster wil de
gemeente Edam-Volendam de belangen van de veiligheid in de kleine kernen en op
poldenvegen bundelen en bij de provincie kenbaar maken.

Aanleiding
Bij de behandeling van de motie van de Gemeente Edam Volendam in de raadsvergadering
van 16 oktober 2018, hebben een aantal fracties zich reeds inhoudelijk uitgelaten over deze
motie. Vanuit de gemeenteraad is aangedragen dat landbouwverkeer op het gehele traject
van de N244 mogelijk zou moeten worden gemaakt.
De provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat er medewerking zal worden verleend om
een proef uit te voeren om landbouwverkeer toe te staan op een deel van de N244 tussen
de N247 en Oostenryeg (zie kaartje; groene lijn). Dit om het Groot-Westerbuiten in Edam te
ontlasten. lndien de proef positief uitvalt is de provincie mogelijk bereid medewerking te
verlenen aan een verlenging voor het overige deel van de N244 daar waar de weg 2x2
rijstroken heeft (dus tot aan toerit Purmerendenreg).
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Voor uw informatie wordt de Kwadijkerbrug, die ligt op de gemeentegrens van Purmerend
en Edam-Volendam, mogelijk eind 2019 opgeknapt en hiertoe zal deze brug langere tijd
dicht gaan. Landbouwverkeer moet in deze periode omrijden via de N244 (oranje lijn).
Edam-Volendam vraagt de raad en het college om haar motie te steunen richting de
provincie op een zelf te bepalen wijze. Dit zou enerzijds kunnen zijn door de motie te
ondersteunen of anderzijds door zelf een motie aan te nemen. Zelf een motie aannemen is
nodig indien er voor een Beemster (deels) andere belangen spelen m.b.t. toelaten van
landbouwverkeer op de N244.

Proces
Vanuit verkeerskundig oogpunt is zowel ambtelijk als vanuit politie aangegeven dat er op
een vierbaansweg als de N244 met een snelheid van 80 km/uur geen bezwaar is om
landbouwverkeer toe te staan. Vergelijkbare situaties in het land geven positieve effecten
voor verkeersveiligheid.
De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij graag onderzocht willen hebben of
landbouwverkeer op het gehele traject van de N244 mogelijk is. Doordat op het deel van de
N244 ten westen van de A7 een snelheidsregime van 100 km/uur geldt en er 2 rijstroken
zijn is hier echter geen veilige situatie te creëren met landbouwverkeer tussen het reguliere
verkeer.
Het college wil graag de motie van de gemeente Edam-Volendam ondersteunen en daarbij
aangeven dat het landbouwverkeer op het gehele traject van de N244 zou moeten worden
toegestaan daar waar 2x2 rijstroken zijn aangelegd. De kosten voor de proef worden
gedeeld door de provincie en de gemeente Edam-Volendam. Er zijn geen kosten verbonden
voor de gemeente Beemster.

Bu

Hoogachtend,
en wethouders van Beemster.

l)('t
A.J.M. van Beek
burgemeester

0W

H.C.P. van Duivenvoorde
gemeentesecretaris

