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Onderwerp Voortgang Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg
Portefeuillehouder G. Slegers
B&W besluit d.d. 08-06-2021

Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding
Op 10 september 2020 respectievelijk 10 november 2020 heeft de raad een motie en amendement 
aangenomen met betrekking tot een nieuwe verbindingsweg tussen de Dorpsstraat en de Communicatieweg 
om de Dorpsstraat ten zuiden van de kruising Dorpsstraat/Noorderveenweg en een deel van de 
Communicatieweg West te ontlasten. In de motie is het college opgedragen om “op korte termijn in gesprek 
te gaan met Provincie NH voor hulp bij de financiën en verdere uitwerking van het plan van een rondweg 
tussen de Noorderveenweg en Communicatieweg (meest optimale, snel realiseerbare uitwerking), zodat 
spoedig verlichting voor inwoners plaats kan vinden”. Met het aangenomen amendement gaf uw raad 
opdracht aan het college tot het opnemen van maximaal € 2 miljoen t.b.v. dit project als wens in het 
Investeringsfonds. Met deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project.  

Toelichting

Het project Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg is voortvarend opgepakt
N.a.v. de motie is het project Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg voortvarend opgepakt en 
hebben er gesprekken met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam plaatsgevonden over 
de financiering en inhoudelijke uitwerking. U bent hierover o.a. met de raadsinformatiebrief ‘Resultaten 
Onderzoek korte termijn maatregelen leefbaarheid N203 Krommenie’ (2021/4894) geïnformeerd. In het 
project is de nieuwe verbindingsweg die loopt vanaf de Dorpsstraat, via de Noorderveenweg en Noorderweg 
naar de Communicatieweg verder uitgewerkt. Dit is conform de motie de meest optimale, snel realiseerbare 
uitwerking. Met de recent aangelegde 2e bouwweg voor Kreekrijk ligt het grootste deel van de infrastructuur 
er feitelijk al. 

NB. De bouwweg wordt conform planvorming Kreekrijk in ca. 2026 voor normaal verkeer opengesteld (alle 
ruimtelijke-juridische procedures daarvoor zijn reeds doorlopen). Uitvoering van het project Verbindingsweg 
Dorpsstraat - Communicatieweg betekent dat de openstelling van de bouwweg voor normaal verkeer wordt 
versneld. 

De planvoorbereiding is inmiddels gestart
De planvoorbereiding van het project Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg is inmiddels gestart 
waarbij de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt (zie figuur 1 met de verschillende onderdelen). 
De technische voorbereiding betreft technische zaken zoals draagkracht/zetting, milieu onderzoek, 
bestemmingsplan en hoogtemeting.  

                                                  
1Op deze raadsinformatiebrief  volgt geen actie van de Agendacommissie. Wanneer u een onderwerp hieruit wilt 

bespreken dan kunt u dit doen door een raadsinstrument in te zetten. Bijvoorbeeld een rondvraag (primair gericht 
aan het college van B&W of een agenda-initiatief (primair gericht aan de collega fracties)). Vermeld altijd in het 
raadsinstrument: wat u wilt bespreken inclusief een korte concrete toelichting. 



DOCUMENTNUMMER PAGINA gemeente Zaanstad

2021/11770   2/3

Fig. 1: De nieuwe verbindingsweg met de verschillende uit te werken onderdelen

De werkzaamheden per deeltracé betreffen globaal: 

 Noorderweg: deels onderhoud aan het asfalt en de aanleg van fietsvoorzieningen. 
 2e bouwweg (verbinding Noorderveenweg-Noorderweg): aanpassen van de kruising Omzoom aangezien

de 2e bouwweg ook bewoners verkeer krijgt. 
 Kruispunt Parkrijklaan – Noorderveenweg: wordt vervangen door een rotonde om de verkeersveiligheid 

van de verkeersdeelnemers te verbeteren bij de toename van het verkeer. 
 Rotonde Noorderveenweg / Dorpsstraat: wordt verkeerskundig nader beschouwd op capaciteit. Uit deze 

variantenstudie middels modellering wordt gezocht naar een betere verkeersafhandeling. De nieuwe 
verbinding wordt hierdoor een alternatief voor de Dorpsstraat. De verkeerdruk neemt daar dan af. Deze 
modellering wordt nu opgestart.

Provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam zijn bereid mee te financieren
In een eerdere fase zijn de kosten van de Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg geraamd op ca.€ 
4 miljoen. Momenteel wordt e.e.a. nader uitgewerkt om tot een gedetailleerdere kostenraming te komen. 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland hebben op 17 maart 2021 in het kader van het 
onderzoek “korte termijn maatregelen leefbaarheid Krommenie” besloten een € 1,3 miljoen bij te dragen aan 
dit project. De Vervoerregio Amsterdam heeft dit project opgenomen in haar Investeringsagenda Mobiliteit en 
daar eveneens een bijdrage van € 1,3 miljoen voor gereserveerd. Aanvullend worden andere potentiele 
partners, zoals het Rijk benaderd. De nadere uitwerking van het project inclusief gedetailleerdere 
kostenraming vormen de basis voor de definitieve bijdragen van de partners. 

Bewonersvertegenwoordiging Saendelft wordt binnenkort nader geïnformeerd
Kort nadat u deze raadsinformatiebrief heeft ontvangen, informeren wij de bewonersvertegenwoordiging van 
Saendelft (wijkraad) over het project Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg. Daarna ontvangen de 
direct omwonenden een brief met informatie over de plannen waarin zij tevens worden uitgenodigd voor een 
telefonisch spreekuur en/of (online) bijeenkomst voor het stellen van vragen.

Financiële en Juridische consequenties
De kosten van het project Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg zijn eerder geraamd op ca. 4 
miljoen. Momenteel wordt e.e.a. nader uitgewerkt om tot een gedetailleerde kostenraming te komen. 

Op basis van het amendement heeft Zaanstad t.b.v. het project € 2 miljoen als wens in haar 
Investeringsfonds opgenomen. Bij de Voorjaarsnota wordt aan de raad voorgesteld om deze wens om te 
zetten in een reservering. En om € 300.000 als krediet ten behoeve van de planvoorbereiding van dit project
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vrij te maken. Op 29 juni 2021.staat de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021-2025 geagendeerd in uw 
raadsvergadering.

Provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam zijn bereid elk € 1,3 miljoen bij te dragen aan het 
project Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg.

Er zijn vooralsnog geen juridische consequenties. 

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet
Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering
Momenteel wordt het project Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg nader uitgewerkt 
(planvoorbereiding). De nadere uitwerking van het project inclusief gedetailleerdere kostenraming vormen de 
basis voor de definitieve bijdragen van de partners. Streven is om eind dit jaar een start te kunnen maken 
met de uitvoering. 

Betreft
Motie d.d. 10 september 2020 en amendement d.d.10 november 2020. 
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