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Geachte raadsleden,
Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2021 is door het college toegezegd ‘de ontwikkeling van de ringweg om
Obdam onder de aandacht van de provincie te brengen c.q. te laten opnemen in de lange termijnplanning MIRT’.
Een eventuele ringweg om Obdam is onder de aandacht gebracht bij de provincie. Hieronder is de reactie van de
provincie weergegeven en geven wij advies om onderzoek naar een dergelijke weg uit te kunnen voeren.
Reactie van de provincie
De provincie heeft aangegeven dat als een gemeente een nieuwe lokale weg wenst of onderzoek wil doen of een
dergelijke weg nodig en haalbaar is, dit initiatief bij de betreffende gemeente ligt. Dit geldt ook als de gemeente
Koggenland een mogelijke ringweg bij Obdam wil onderzoeken. De provincie geeft aan dat het dan in eerste
instantie aan de gemeente Koggenland is om te onderzoeken of een dergelijke ringweg nodig en haalbaar is. Als dit
vervolgens het geval is, wil de provincie wel graag betrokken worden bij verdere uitwerking van deze weg.
Welke projecten komen in aanmerking voor het MIRT?
Het MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT staan rijksprojecten uit
de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De corridor Amsterdam – Hoorn valt bijvoorbeeld
onder het MIRT. De opwaardering van de Westfrisiaweg was echter te klein voor het MIRT. Een ringweg bij Obdam
is ook een te klein project voor een rijksproject.
Advies om onderzoek naar ringweg uit te kunnen voeren
Om te onderzoeken of een dergelijke weg wenselijk en haalbaar is, kan er eerst een verkennend
variantenonderzoek uitgevoerd worden. Hierbij kunnen de maatschappelijke en ruimtelijke aspecten, de
verkeersgevolgen, de globale kosten en eventueel de mogelijkheden om dit te financieren uitgewerkt worden.
Hoeveel zo’n onderzoek kost is afhankelijk van het aantal varianten en de specifieke opdracht. In de begroting voor
2022 is geen budget opgenomen voor een gemeentelijk onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van een
dergelijke weg. Voorstel is om op basis van het nieuwe coalitie- en collegeprogramma te bepalen of, wanneer en in
welke vorm een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd.

