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Voor dit onderwerp was er een groot aantal insprekers die om aandacht vroegen voor onderwerpen als 
leefbaarheid, natuur, landschap, cultuurhistorische elementen, kosten/baten, inhoudelijke rijpheid voor 
besluitvorming, de afstemming met besluitvorming in Noord-Holland en de optie om het besluit over te laten aan 
de nieuwe Staten. 
 
De commissie kon in meerderheid de keuze voor variant 3 wel volgen, maar had vragen over in hoeverre de vier 
keuzes überhaupt een oplossing bieden voor de problemen van de N201 en in welke mate de provincie zich nu 
vastlegt. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over hoe de geconstateerde knelpunten worden opgepakt is het 
ook onduidelijk wat de eventuele effecten op natuur, landschap, leefbaarheid etc. zijn. Het is noodzakelijk om de 
omwonenden, natuurorganisaties en anderen zo goed mogelijk bij het vervolg te betrekken. Vraag is nog of er 
mogelijkheden zijn om het vrachtverkeer meer te weren. Ook bij de commissie leefde de vraag naar de 
afstemming met Noord-Holland. Verder waren er vragen over de financiering en de mogelijkheid om te kiezen 
voor 60 km/u. 
 
De gedeputeerde benadrukte dat het bij dit voorstel gaat om de keuze voor een denkrichting. Na besluitvorming 
wordt dit verder uitgewerkt tot een voorstel met alle detailering op het gebied van het aanpakken van knelpunten 
en financiën. Voor een snelheid van 60 km/u is de weg te lang, de handhaafbaarheid is slecht en er ontstaat dan 
druk op het onderliggende wegennet. M.b.t. het oplossend vermogen gaf de gedeputeerde aan dat met het beter 
nadenken over de oplossing voor de knelpunten de doorstroming mogelijk verder verbeterd kan worden. Het 
huidige voorstel is via de stuurgroep, waarin ook Noord-Holland zit, afgestemd. Het blijkt dat het aandeel 
doorgaand vrachtverkeer op de N201 beperkt is; cijfers zullen worden nagezonden. 
 
NB: het verslag zal zo snel mogelijk worden afgerond en ruim op tijd beschikbaar zijn voorafgaand aan PS van 18 
februari a.s. Ook zal er nog een memo nagezonden worden waarin wordt ingegaan op de nog resterende vragen. 
 
De commissie was van mening dat dit voorstel kan worden geagendeerd als normaal debat voor de PS-
vergadering van 18 februari 2019. 
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