
Vragen en antwoorden m.b.t. aanleg fietspad langs N245 (dhr. Schrijver PvdA - college) 
 
 
12 oktober 2017 
 
Vraag van de heer Schrijver: 
 
Een vraag voor Wethouder van der Veek voor de commissie ruimte van komende maandag. 
Ligt er een aanvraag en een positief advies van de gemeente Schagen bij de Provincie Noord-Holland 
over de aanleg van een breed fietspad langs de N245 van Schagen naar Alkmaar en zijn daar de 
gemeente Langedijk en Alkmaar ook bij betrokken. 
 
 
13 oktober 2017 
 
Reactie college: 
 
Bijgaand het antwoord op de vraag van de heer Schrijver van fractie PvdA Schagen. 
 
Antwoord: 
Nee. Er ligt geen aanvraag met een positief advies van de gemeente Schagen bij de Provincie Noord-
Holland over de aanleg van een breed fietspad langs de N245 van Schagen naar Alkmaar. Wel is ons 
streven, de aanleg van een snelle fietsroute tussen Schagen en Alkmaar besproken met de 
gedeputeerde mevrouw E. Post, ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten Alkmaar en 
Langedijk en de vertegenwoordigers van de fietsersbonden van Schagen, Langedijk en Alkmaar. 
 
Door de vaststelling van het Ambitieplan Verkeer in Schagen op 26 september 2017, waarin 
opgenomen de aanleg van een snelle fietsroute tussen Schagen en Alkmaar kunnen wij binnenkort 
starten met een onderzoek naar de haalbaarheid van dit fietspad. 
 
 
 
6 december 2017 
 
Vraag van de heer Schrijver: 
 
Op 23 oktober tijdens de commissievergadering Ruimte had ik de vraag gesteld of wethouder van der 
Veek het fietspad langs de N 245 in het regionale Verkeer en Vervoersoverleg heeft in gebracht en of 
het provinciaal bestuur er voldoende van doordrongen is dat de gemeente Schagen en de gemeente 
Langedijk de aanleg van dit Snel fietspad zeer belangrijk vinden. Namens de PvdA fractie heb ik ook 
aangedrongen op het Schrijven van een brief naar het College van Gedeputeerd Staten over de 
wenselijkheid van dit fietspad. Graag zou ik een copy van deze brief willen ontvangen. 
 
   
 
14-12-2017 
 
Reactie college: 
 
De gemeente Schagen heeft op het specifieke onderwerp  geen formele brief ingezonden naar 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Wel en in plaats daarvan heeft gemeente 
Schagen het onderwerp formeel laten agenderen (in de rondvraag) in de (eerstvolgende) Provinciaal 



verkeer en vervoerberaad NHN (18 december 2017). In de bijlage treft u de schriftelijke reactie van 
de gemeente Schagen voor het bestuurlijk provinciaal verkeer en vervoerberaad NHN d.d. 18 
december 2017 aan.  
 
Middels deze actie wordt aan de toezegging van raadslid Jan Schrijver voldaan. 
 


