
 
 

 

 

 

MOTIE VOAD Ringweg Obdam-oost 
 
Onderwerp:       Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag 

 

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 17 januari 2022,  

 

 

Constaterende dat: 

 Dat de Dorpsstraat in de kern Obdam gezien het vele doorgaande verkeer naast een lokale 

functie ook een bovenlokale functie heeft; 

 Er voor de kern Obdam een forse woningbouwopgave ligt die met name in Obdam-oost wordt 

gerealiseerd; 

 De gemeenteraad bij herhaling heeft uitgesproken dat een ringweg ten oosten van de kern 

Obdam wenselijk is. 

Overwegende dat:  

 De Dorpsstraat in de kern Obdam in belangrijke mate wordt gebruikt voor doorgaand verkeer en 

dat inwoners dat als hinderlijk ervaren en bedreigend voor de verkeersveiligheid; 

 Een aangenaam woon- en leefklimaat en verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan bij de 

gemeente Koggenland; 

 De gemeente Koggenland de ambitie heeft de woonwijken Tuindersweijde-Zuid en aansluitend 

Tuindersweijde-Noord in uitvoering te nemen om daarmee te voorzien in de forse 

woningbouwopgave; 

 Het gewenst is dat de verkeersintensiteit op de Dorpsstraat in de kern Obdam afneemt; 

 Een ringweg ten oosten van de woonkern Obdam, tussen de N198 (Braken) onder de spoorlijn 

Obdam – Hoorn door, richting het noorden, een goed en een snel alternatief is voor doorgaand 

verkeer dat nu via de Dorpsstraat wordt afgehandeld; 

 De hierboven genoemde ringweg eveneens een goede ontsluiting is voor de huidige en 

toekomstige woningen in Obdam Oost die richting het noorden en visa versa rijden waarmee 

extra verkeersaanbod op de Dorpsstraat wordt tegengegaan. 

 

Verzoekt het college: 

1. Een  verkennend onderzoek uit te voeren naar een ringweg ten oosten van Obdam waarin de 

maatschappelijke en ruimtelijke aspecten, de verkeersgevolgen, de globale kosten en 

mogelijkheden dit te financieren, uitgewerkt worden. 

2. De kosten van dit onderzoek ten laste te brengen van, voor zover mogelijk, de grondexploitatie 

Tuindersweijde-Zuid, andere middelen voor zover die beschikbaar zijn en naar het oordeel van 

het college geschikt zijn om daarvoor aangewend te worden en het eventuele restant ten laste te 

brengen van de algemene reserve. 

3. De gemeenteraad uiterlijk in september 2022 te informeren over de uitkomsten van het 

onderzoek. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

  

Ondertekend door:  

 

J. Ursem (CDA),  B. Krijnen (VVD), R. te Winkel-Pancras (WK),  R. Klok (GBK) 

  


