
Inleiding
In het voorjaar van 2008 hebben alle bij het project 
Westfrisiaweg betrokken partijen, te weten de 
provincie Noord-Holland, de gemeenten Alkmaar, 
Schermer, Langedijk, Heerhugowaard, Obdam, 
Opmeer, Koggenland, Hoorn, Medemblik, 
Wervershoof, Drechterland, Stede Broec, Andijk 
en Enkhuizen, het hoogheemraad schap Hollands 
Noorderkwartier en het Georganiseerd Bedrijfs-
leven ingestemd met het Regioakkoord N23 
Westfrisiaweg. Naast dat met deze accordering de 
keuze voor het voorkeurstracé is vastgelegd, is ook 
de bijdrage van de regionale partijen aan de 
Westfrisiaweg vastgesteld. Het Regioakkoord 
heeft vervolgens de basis gevormd voor besluit-
vorming over een financieringsbijdrage van het 
Rijk.
Laatstelijk zijn uw Staten in december 2009 door 
middel van een door ons opgestelde notitie 
uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken 
over het project N23 Westfrisiaweg (brief 
december 2009 nr. 2009-69816). Hoofdconclusie 
uit deze notitie is dat de opwaardering van de 
totale Westfrisiaweg noodzakelijk is en blijft en 
dat het nu door de provincie genomen initiatief 
in deze voortvloeit uit het feit dat het zorgdragen 
voor een goede regionale infrastructuur behoort 
tot haar core business. Voorts wordt vastgesteld 
dat het draagvlak bij de betrokken partijen nog 
steeds stevig is. Genoemde partijen zijn, ondanks 
dat de regio zwaar is getroffen door de eco-
nomische recessie, ieder voor zich, nog immer 
bereid om de door hen in het kader van het 
Regioakkoord N23 toegezegde bijdrage van in 
totaal ca. € 70 miljoen in het project in te 
brengen. Dat blijkt uit de ondertekening van de 
Realisatieovereenkomst N23 Westfrisiaweg op  
26 augustus jl door alle 17 partijen. De N23 is 
immers van groot belang voor de economische 
ontwikkeling van Noord-Holland Noord. Omdat 
de weg een aantal nieuwe bedrijventerreinen 
ontsluit, betekent deze een enorme impuls voor 
de lokale en regionale economie.

Door de keuze van het Rijk voor een kralensnoer-
benadering, waarbij separate besluitvorming 
voor iedere bijdrage aan de weg wordt verwacht, 

is de totale financiële dekking van het benodigde 
budget van € 350 miljoen tot op heden niet 
gerealiseerd. 

Inmiddels hebben de betrokken partijen wel 
overeenstemming over het ontwerp van de weg 
en de inpassing hiervan in het landschap. 
Uitvoering van het project zou dus in principe 
verder in gang gezet kunnen worden. Dit wacht 
echter nog op  een sluitende financiële dekking.

Wat geschiedde na besluitvorming 
Regioakkoord
Voor de provincie Noord-Holland is de accordering 
van het Regioakkoord aanleiding geweest om 
met de provincies Flevoland en Overijssel 
gezamenlijk een subsidieaanvraag bij de het Rijk 
in te dienen van in totaal € 275 miljoen. Hiervan 
betrof € 180 miljoen het Noord-Hollandse deel 
van de N23, de Westfrisiaweg. Gedurende 2008 en 
de eerste helft van 2009 is over de subsidie-
aanvraag meerdere malen overleg met de 
verantwoordelijk minister geweest, maar een 
toezegging van een bijdrage bleef tot eind 2009 
uit.

Gedurende het proces van de onderhandelingen 
met het Rijk is doorgewerkt aan het project. Zo is 
onder regie van het projectbureau N23 Westfrisia-
weg het in het Regioakkoord vastgelegde 
voorkeurs tracé van schetsontwerp uitgewerkt tot 
voorontwerp. Voorts is in het kader van de 
ruimtelijke besluitvorming een voorbereidings-
besluit opgesteld (besluit Staten van 16 november 
2009), is een inrichting-MER opgesteld en 
aanvaard en is dit MER met een vastgesteld 
voorontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. 

Ten aanzien van de afronding van dit ruimtelijk 
proces wordt voorzien dat eind 2010, begin 2011 
een voordracht tot vaststelling van het definitief 
inpassingsplan aan uw Staten kan worden 
voorgelegd.

Tot slot zij hier nog vermeld dat in het kader van 
de voorbereiding van de uitvoering van het 
project met de hiervoor specifiek door uw Staten 
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beschikbaar gestelde financiële middelen 
anticiperende grondaankopen zijn verricht. 

De Realisatieovereenkomst
In de nu ter besluitvorming aan uw Staten 
voorgelegde realisatieovereenkomst N23 
Westfrisiaweg, waarover tussen partijen 
overeenstemming bestaat, worden alle zaken 
geregeld die nodig zijn om te komen tot daad-
werkelijke uitvoering van de opwaardering van 
de N23 Westfrisiaweg. In deze overeenkomst 
wordt bijvoorbeeld ingegaan op de rechten en 
plichten van partijen naar elkaar toe, de 
planning, de risicoverdeling, de financiën, de 
afhandeling van geschillen en worden proces-
afspraken gemaakt ten aanzien van beheer en 
onderhoud. Voorts wordt in de overeenkomst 
uitgebreid beschreven waar de weg komt te 
liggen en hoe de weg wordt uitgevoerd. 

Korte beschrijving van de wijze van 
opwaardering van de verschillende 
tracédelen.

Rondweg Heerhugowaard
Tussen de N242 en de N507 wordt ten noorden van 
Heerhugowaard met gebruikmaking van de 
Kamerlingh Onnesweg een nieuwe weg-
verbinding gerealiseerd. De weg wordt onder de 
Middenweg doorgelegd. De kruising van de N23 
Westfrisiaweg met de Molenweg wordt zo 
uitgevoerd dat er geen autoverkeer meer mogelijk 
is op de Molenweg, fietsverkeer blijft wel mogelijk. 
Vervolgens zal de N23 Westfrisiaweg de spoorlijn 
ondergronds kruisen en nabij de ringvaart door 
middel van een rotonde worden aangesloten op de 
Krusemanlaan.

Kruispunten N507/N243 (Obdam – A7)
Voor langzaam verkeer worden parallelwegen 
aangelegd. De bestaande rotonde bij de 
Weerestraat wordt vervangen door een meer-
strooks rotonde. De huidige kruising bij de 
Dorpsstraat wordt naar het oosten verplaatst en 
uitgevoerd als een rotonde. De nu met verkeer-
lichten uitgevoerde kruispunten Wogmeer, 
Spierdijkerweg en het Westeinde worden 
gewijzigd in rotondes. De aansluiting van de 
N507 op de N243 wordt zodanig vormgegeven dat 
de N23 Westfrisiaweg de doorgaande route vormt. 
Het tracé tussen Avenhorn tot aan de A7 wordt 
verdubbeld tot 2 x 2  rijstroken. Om de veiligheid 
van fietsers te garanderen wordt tussen 
Heerhugowaard en Obdam een vrijliggend 
fietspad aangelegd. Langs het overige deel wordt 
de parallelstructuur zo ruim opgezet dat ruimte 
ontstaat voor fietsstroken. Bij de kruisingen 
Weerestraat, Dorpsstraat, Westeinde, 
Spierdijkerweg en Vredemakersweg worden 
voorzieningen voor fietsers getroffen.

De aansluiting op de A7 wordt gereconstrueerd, 
waarbij de huidige noordelijke invoegstrook naar 
het zuiden wordt verlegd. 

A7 – Markerwaardweg
De N23 Westfrisiaweg wordt vanaf de A7 tot en 
met de Markerwaardweg aangelegd als 2 x 2 weg. 
Met uitzondering van de kruising van het spoor 
van de historische stroomtram, zijn alle 
kruisingen ongelijkvloers.

Markerwaardweg – Houtribdijk
Door het gebied ten westen van Drechterland 
wordt tussen de Markerwaardweg en de 
Raadhuislaan een nieuwe weg aangelegd met 2 x 
2 rijstroken. De kruisingen worden ongelijkvloers 
uitgevoerd. De Streekweg en Binnenwijzend 
blijven op maaiveld en de N23 Westfrisiaweg gaat 
hier onderdoor. De kruisingen op de N506 na de 
Raadhuislaan tot aan de Houtribdijk worden 
geoptimaliseerd. 

Onderhoud
In het hieronder uitgewerkte voorstel is een 
voorlopige genormeerde raming meegenomen 
van 3% van de initiële investering van € 350 mln. 
beschikbaar voor de vervangings-/onderhouds-
kosten van de nieuwe investering op basis van de 
life cycle-benadering (consequenties van deze 
areaaluitbreiding op het onderhoudsbudget 
wegen). Dekking hiervoor zal binnen bestaande 
onderhoudsbudgetten van het al bestaande tracé 
en de stelpost verkeer en vervoer worden aan-
gewezen. Gezien de beperkte areaaluit breiding is 
er geen belemmering voor de huidige voor-
liggende besluitvorming.

Financiën
Voor de realisering van de opwaardering van het 
totale – in het Regioakkoord N23 Westfrisiaweg 
vastgelegde – voorkeurstracé van de Westfrisiaweg 
is een bedrag van € 350 miljoen benodigd. Voor de 
dekking hiervan hebben uw Staten in het kader 
van de besluitvorming over de verdeling van 
EXINH-middelen € 100 miljoen aan het project 
toegekend. Gedurende het proces hebben de bij het 
project betrokken partijen zich bereid verklaard 
een gezamenlijke bijdrage van bijna € 70 miljoen 
(€ 69.889.461) in het project te steken. 

De minister van verkeer en waterstaat heeft eind 
2009 uiteindelijk een eerste bijdrage in het N23 
project ter beschikking gesteld ter grootte van  
€ 35 miljoen. Dit bedrag is expliciet geoormerkt 
voor de realisatie van de aansluitingen van de 
Westfrisiaweg op de A7. 

Inclusief de eerdergenoemde regionale en 
provinciale bijdragen is er nu dekking voor ruim 
€ 204 miljoen. Het financieel tekort bedraagt 
derhalve ca. € 146 miljoen, waarvoor een 
oplossing gevonden moet worden alvorens de 
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Realisatieovereenkomst kan worden gesloten. De 
betrokken regiopartijen hebben namelijk 
aangegeven niet eerder tot tekening van een 
realisatieovereenkomst te zullen overgaan dan 
nadat zekerheid bestaat over een drietal uitgangs-
punten. Deze betreffen:

•	 	zekerheid	financiële	dekking	voor	het	totale	
project;

•	 	zekerheid	over	realisatie	van	het	totale	tracé;
•	 	zekerheid	over	einddatum	waarop	het	project	

zal zijn uitgevoerd.

Dekkingsvoorstel
Gelet op de noodzaak van opwaardering, het 
daarvoor aanwezige draagvlak tussen regio-
partijen en voorts gelet op het verwachte positieve 
stimuleringseffect dat de uitvoering van het 
project zal hebben op de regionale economie in 
Noord-Holland Noord, wordt een snelle uitvoering 
van de opwaardering van de N23 Westfrisiaweg 
van essentieel belang geacht. In dit kader zij nog 
opgemerkt dat ook het Rijk doordrongen is van het 
belang van uitvoering van onderhavig project. Dit 
mag blijken uit het feit dat het project is geplaatst 
op de projectenlijst behorende bij de Crisis en 
Herstelwet. Hiermee maakt het project N23 deel 
uit van de lijst van landelijke wegenprojecten die 
versneld kunnen worden uitgevoerd als stimulans 
voor de Nederlandse economie.

Feit is dat van de regionale partijen geen extra 
bijdrage kan worden gevraagd. Dit zou ook niet 
passen in de in het kader van de opstelling van de 
realisatieovereenkomst gevoerde onder-
handelingen, waarin altijd is aangegeven dat een 
verdere financiële bijdrage dan die zoals genoemd 
in die overeenkomst, niet aan de orde zou zijn.
Ten aanzien van een verdere Rijksbijdrage kan 
worden opgemerkt dat, hoewel de intentie van de 
minister nog steeds is om aan het project N23 bij 
te dragen door middel van een stapsgewijze 
benadering (kralensnoerbenadering conform het 
gestelde in de brief van 17 maart 2010), besluit-
vorming over een dergelijke extra bijdrage in het 
project voorshands niet op korte termijn wordt 
verwacht. 
Dat vanuit de urgentie van het nu tot uitvoering 
brengen van het project het de provincie Noord-
Holland is die als enige partij de nu ontstane 
impasse kan doorbreken door zich, in afwachting 
van de uitkomsten over een verdere Rijksbijdrage 
aan de Westfrisiaweg, verantwoordelijkheid te 
nemen voor de ontbrekende financiële middelen, 
te weten € 145.889.461. Een dergelijke zekerheid-
stelling past binnen het invulling geven aan de 
provinciale kerntaak om zorg te dragen voor een 
goede regionale infrastructuur. Daarnaast ligt 
deze in de lijn van het gestelde in de Staten-
voordracht over de vaststelling van het eerder 
genoemd Regioakkoord N23 Westfrisiaweg. In 
deze voordracht (nr. 6 van 17 maart 2008) is 

immers aangegeven dat, afhankelijk van de te 
maken afspraken met het Rijk, wellicht een 
nadere provinciale bijdrage aan het project 
noodzakelijk zou zijn teneinde de dekking van de 
financiering rond te krijgen. 

De reden om voor te stellen dat de provincie 
binnen de portefeuille Verkeer en Vervoer de 
verantwoordelijkheid neemt, wordt ingegeven 
vanuit de behoefte om nu te komen tot het 
sluiten van de realisatieovereenkomst. Ons 
college heeft bekeken welke dekkingsmogelijk-
heden binnen de portefeuille Verkeer en Vervoer 
hiervoor kunnen worden aangewend, zoals de 
posten Brede Doeluitkering (BDU), de inzet 
vanuit vrijvallende middelen vanuit PMI, EXINH 
en TWINH en de stelpost Verkeer en Vervoer, 
waarbinnen vanaf 2012 een bedrag van € 20 
miljoen beschikbaar is gesteld  voor de aanleg 
van weg- en waterinfrastructuur, alsmede 
beheer en onderhoud hiervan. 

De ondertekening van de Realisatieovereenkomst 
Westfrisiaweg is voor de provincie een belangrijke 
stap in het bereikbaarder, leefbaarder en verkeers-
veiliger maken van de regio. In de investerings-
programma’s EXINH en TWINH zijn afspraken 
gemaakt over investeringen in infrastructuur en 
in Openbaar Vervoer. Aan die afspraken wordt 
door ons college niet getornd. Aan OV-projecten 
zoals HOV Huizen-Hilversum en HOV Velsen 
wordt hard gewerkt en voor verwezenlijking van 
het MRA-net is geld beschikbaar. 
 
Dat wij nu voor de financiering van de Westfrisia-
weg de verantwoordelijkheid nemen, lijkt 
misschien vreemd in deze tijd van bezuinigingen. 
Maar de komst van de N23 is voor ons college 
dusdanig van belang dat wij u toch dit voorstel 
willen doen. Een keuze voor de Westfrisiaweg 
betekent wel dat er binnen de portefeuille verkeer 
en vervoer op het gebied van toekomstige nieuwe 
investeringen in de infrastructuur prioriteiten 
moeten worden gesteld. De afgesproken balans 
tussen investeringen in OV en infrastructuur 
blijft vanzelfsprekend in stand.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Ontwerpbesluit

Nr. 57

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten 
van 24 augustus 2010, nr. 2010/49443;

besluiten:

1  het taakstellend budget voor het project N23 
Westfrisiaweg à fonds perdu vast te stellen op 
€ 350 miljoen;

 
2  in te stemmen met de Realisatie-

overeenkomst N23 Westfrisiaweg;

3  dat de provincie Noord-Holland, in 
afwachting van de uitkomsten over een 
verdere Rijksbijdrage aan de Westfrisiaweg, 
de verantwoordelijkheid neemt voor de 
ontbrekende financiële middelen, te weten  
€ 145.889.461.–.

Haarlem, 27 september 2010

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter.

, statengriffier.
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Betreft: Realisatieovereenkomst Westfrisiaweg 26augustus2010

lii

Geachte leden,
Kenmerk 2010-

Bijgevoegd vindt u de Realisatieovereenkomst Westfrisiaweg die tijdens
de bijeenkomst van de Stuurgroep N23 op donderdagmorgen 26
augustus ji is getekend door bestuurders uit de regio. De
ondertekening vond, uiteraard, plaats onder voorbehoud van
goedkeuring van de overeenkomst door de verschillende
gemeenteraden en door Provinciale Staten. Ik hoop dat de Staten op 27
september in zullen stemmen met de voordracht die de realisatie van cie
N23 een feit moet maken.

Tevens vindt u bijgevoegd het persbericht dat na de ondertekening is
verzonden. De voordracht voor Provinciale Staten zal ik begin volgende
week zo spoedig mogelijk aan de griffie doen toekomen. Helaas is het
door het zomerreces lastig gebleken om de verzending van zowel de
Realisatieovereenkomst als de voordracht te combineren. Mijn excuses
hiervoor.

r

leljke groet,

..- Post
Gedep eerde eg- ,Verkeeren Vervoer en Zeehavens
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