
Onderwerp: Ontwikkelingen N50

Beste leden van de gemeenteraad, 

Samen werken we aan het bevorderen van onze economische bereikbaarheid en de doorstroming in 
onze regio. Dit doen we door ons onder andere in te zetten voor de verbetering van de veiligheid en 
verdubbeling van de N50 van Hattermerbroek tot en met Ramspol.
Afgelopen jaar is hiervoor de werkgroep Corridor Flevoland opgericht. Hierin zijn vertegenwoordigd de  
gemeenten Zwolle, Kampen, Dronten, Urk en Noordoostpolder. Ook de Provincies Overijssel en 
Flevoland zijn aangesloten. 

Ontwikkelingen N50
Graag delen we met deze brief wat er het afgelopen jaar is bereikt. Dit leest u in de onderstaande 
punten:.

 De N50 tussen Kampen – Kampen Zuid wordt verdubbeld. Momenteel worden de laatste 
punten op de i gezet van de raming.  

 Om de veiligheid te vergroten wordt het gedeelte Kampen – Ramspol in het 2e kwartaal van 
2021 door RWS voorzien van een Multi-dot markering op de midden as. Dit is een soort 
zaagtandmarkering die veel geluid en trilling produceert wanneer deze markering aan de 
linkerkant van de rijstrook wordt overschreden. Links rijden als gevolg van onoplettendheid 
wordt hiermee beter voorkomen. 

  
 Voor het gedeelte Hattemerbroek – Kampen Zuid wordt een raming voor de kosten van 

verdubbeling – regionale stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen -  gemaakt. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de infrastructuur die nu al aanwezig is. De beide provincies hebben 
toegezegd dit onderzoek te bekostigen. Een goede kostenraming is belangrijk voor een goede  
afweging met alternatieven. De verwachting is dat filevorming in de spits steeds vaker 
optreedt en een 2x2 weg zowel de doorstromings- als veiligheidsproblemen zal oplossen, die 
mede worden veroorzaakt door het hoge aandeel van vrachtverkeer (14%).
  

 In 2021 onderzoekt een verkeersveiligheidsdeskundige of en waar de verkeersveiligheid van 
de weg op kortere termijn verbeterd kan worden. Dit onderzoek wordt door de gezamenlijke 
gemeenten bekostigd. 
  

Krachten bundelen voor een veilige en economisch goed bereikbare regio
Stap voor stap komen we verder. Ook in het komende jaar bundelen we onze krachten om onze 
doelstellingen en de ambities te bereiken. Dit doen we onder andere door de mogelijkheden van 
mobliteitshubs langs de corridor te onderzoeken.
  
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de werkgroep Corridor Flevoland 
Anjo Simonse, wethouder gemeente Noordoostpolder.  
Bestuurlijk trekker corridor Flevoland, vertegenwoordigd aan de tafel mobiliteit van de regio Zwolle. 


