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Betreft: Motie Driebaansweg Alkmaar - Den Helder 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Bij de raadsvergadering over de kadernota op 8 juli 2019 is een motie van Beter voor Den Helder 
aangenomen over het realiseren van een driebaans wegverbinding tussen Alkmaar en Den Helder. 

Het college is het eens met de constatering van de fractie van Beter voor Den Helder dat er gewerkt 
moet worden aan een structurele oplossing voor de bereikbaarheid van en in Den Helder. Dit 
onderwerp moet ons inziens in een brede ruimtelijke en economische context worden geplaatst. Dit 
doen wij in het kader van het samenwerkingsverband De Kop Werkt, waar het onderwerp 
bereikbaarheid in de volle breedte deel van uitmaakt. En in de regio Holland boven Amsterdam waar 
gestart is met visievorming over de verbetering van de bereikbaarheid in, van en naar deze regio. Er 
wordt gekeken naar het wegverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer en er wordt gewerkt aan de 
uitvoering van een investeringsprogramma. Hierbij wordt samengewerkt met de Provincie en 
Rijkswaterstaat en vindt er regelmatig bestuurlijk overleg met deze partijen plaats. 

Dit jaar is als onderdeel van het bereikbaarheidsprogramma De Kop Werkt de studie 2x2 
Bereikbaarheid Den Helder (quick-scan anteagroep 2019) uitgevoerd. Hierbij zijn er drie 
alternatieven bekeken waarmee de bereikbaarheid over de weg kan worden verbeterd: 

Alternatief West: opwaarderen van de N9 naar 2x2 rijstroken; 
Alternatief Midden: opwaarderen van de route via Schagen (N245 en N248 plus een deel 
van de N9); 
Alternatief Oost: realiseren van een nieuwe 2x2 stroomweg tussen de A7 bij Middenmeer en 
de N250 bij De Kooy. 

Geconcludeerd wordt dat alternatief West het minst aantrekkelijk 
is: het is kostbaar en het ontlast geen andere routes. 
Alternatief Midden is relatief kostbaar en leidt in en bij Schagen 
tot een toename van de milieubelasting. 
Alternatief Oost is het minst kostbare alternatief en ontlast 
bestaande routes heeft. Dit alternatief leidt ook tot de vlotste 
verbinding tussen Den Helder en het autosnelwegennet ten 
noorden van het Noordzeekanaal. 

Wat de gezamenlijke inzet en keuze van gemeenten, Provincie 
en Rijkswaterstaat zullen zijn is op dit moment nog niet te 
zeggen. Het overleg is gaande en de Provincie moet het rapport 
nog voorleggen aan Provinciale Staten. 

D~n He+d er 

Wij willen hier graag bij opmerken dat wij een driestrooksweg 
sterk afraden. Ervaringen in het buitenland laten zien dat dit 
soort wegen de verkeersveiligheid ernstig in het geding kunnen brengen. In Nederland is en zal dit 
wegprofiel dan ook nergens worden toegepast. 
Wij menen dat wij met de uitvoering van de bereikbaarheidsplannen binnen De Kop Werkt, in het 
bijzonder de studie 2x2 Bereikbaarheid Den Helder, handelen in de geest van de motie om Den 
Helder vlotter bereikbaar te maken. 

Alkm.tdr Ho os n 

Wij hebben u eerder bericht over de voorgenomen korte termijnmaatregelen op de N250 in Den 
Helder. De zogenoemde quick wins (verbetering en vervanging van de verkeerslichteninstallaties en 
aanpassing van de kruispunten N250 - Havenweg en N250 - N99) worden, zoals het er nu naar 
uitziet, na de zomer van 2020 uitgevoerd. 
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Vorige week is ook het onderzoeksrapport naar middellange termijnoplossingen voor de N250 
opgeleverd. Dit is geen nieuw diepgaand onderzoek maar een 'afstoffing' van alle in het verleden 
uitgevoerde onderzoeken naar de N250-problematiek. Tussen de korte termijn maatregelen (quick 
wins) en de ontwikkelingen van haven en Marine op de lange termijn is op een rij gezet wat meer 
structurele no-regret maatregelen zijn die de bereikbaarheid van de haven en Marine en TESO 
verbeteren, en die tegelijkertijd niet belemmerend of kapitaalvernietigend zijn bij de verdere 
ontwikkeling van Den Helder, de haven en Marine. Hierbij is bekeken welke van deze maatregelen 
binnen een periode van 6 jaar (tot 2025) uitvoerbaar zijn. 

Het rapport is net uit en wij hebben het nog niet bestudeerd en besproken in het college en de 
Stuurgroep De Kop Werkt. Zodra dit gebeurd is zullen wij de raad verder informeren. 

Wij verwachten u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Den Helder, 2 oktober 2019. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

Robert Reus 
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