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Aanleiding 
Op 21 februari 2023 bent u met een nota (RWS-2023/5404) geïnformeerd over de 
voortgang van de tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen op de N50 Kampen – 
Kampen Zuid. U heeft aangegeven graag de Tweede kamer te informeren op het 
moment dat de aanbesteding is geweest. De definitieve opdrachtverstrekking aan 
de aannemer zal half april plaatsvinden. De werkzaamheden staan nu gepland 
voor begin mei. Vanwege de verwachte hinder voor de omgeving is tijdige 
communicatie belangrijk. Daarom zal vooruitlopend op de definitieve 
opdrachtverstrekking gecommuniceerd worden. In deze nota vindt u de meest 
actuele informatie en in de bijlage is een concept TK-brief opgenomen.  
 
Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd:  

1. Kennis te nemen van de actuele stand van zaken; 
2. Bijgaande concept Kamerbrief over de geplande afronding van de 

werkzaamheden te versturen.  
 

Kernpunten 
• Tijdens het Notaoverleg MIRT van 28 november 2022 heeft u aangegeven 

alles op alles te zetten om de tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen op de 
N50 op het traject Kampen-Kampen Zuid in 2023 gerealiseerd te hebben.  

• De Tweede Kamer vraagt u middels een aangenomen motie Stoffer c.s. om 
de werkzaamheden zo vroeg mogelijk in 2023 te realiseren.  

• De planning van het werk is er op gericht voor de zomer 2023 uitvoering 
gereed te hebben: 
o De definitieve opdrachtverstrekking aan de aannemer zal half april 

plaatsvinden.  
o De uitvoering van de werkzaamheden is nu voorzien in de periode van 

woensdag 3 mei tot en met woensdag 17 mei. 
• Vanwege de korte termijn waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en 

de grote belasting op het onderliggende wegennet is er bestuurlijke 
afstemming geweest met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen. 
Voor de uitvoering zijn daarbij kaders afgesproken waar de nu 
gepresenteerde uitvoering aan voldoet. 

• De weggebruikers moeten uiterlijk een maand voor start van werkzaamheden 
3 mei worden geïnformeerd gezien de grote hinder.  
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Krachtenveld 
Vanuit de brede regio (provincies Flevoland en Overijssel en de gemeenten langs 
de N50) wordt al jarenlang een lobby gevoerd bij het ministerie en de Tweede 
Kamer voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de N50.  
 
Toelichting 
Definitieve opdrachtverlening 
• De definitieve opdrachtverstrekking aan de aannemer zal half april 

plaatsvinden.  
• Op basis van de kostenramingen van de aannemer is de verwachting dat de 

realisatiekosten binnen het beschikbare budget vallen.  
• De aanbesteding wordt zorgvuldig voorbereid inclusief een gedetailleerde 

uitwerking van de werkzaamheden.  
 
Planning van de werkzaamheden 
• De werkzaamheden zijn afgestemd met de andere wegbeheerders en andere 

projecten, waaronder de werkzaamheden door RWS aan de Molenbrug over 
de IJssel bij Kampen.  

• Tijdens de onderstaande tijden is de N50 volledig afgesloten tussen Kampen 
en Kampen-Zuid.  

• Ook is de N50 afgesloten vanaf knooppunt Hattemerbroek richting Kampen 
en vanaf knooppunt Emmeloord richting Kampen. Er worden omleidingsroutes 
ingesteld. Verkeer vanuit Kampen kan wel vanaf aansluiting Kampen Zuid 
richting knooppunt Hattemerbroek rijden en vanaf aansluiting Kampen 
richting Emmeloord. Rijkswaterstaat heeft samen met de gemeente Kampen 
en de provincie Overijssel gekozen voor deze afsluitingen, zodat het 
doorgaand verkeer op de N50 niet door Kampen gaat rijden en daar 
verkeershinder en onveilige situaties gaat veroorzaken. 
 
De weekendafsluitingen betreffen: 
- Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) ca. 19:30 tot maandag 8 mei 05:30 uur;  
- Vrijdag 12 mei ca. 19:30 tot maandag 15 mei 05:30 uur; 

  
Voorafgaand, tussen én na de twee weekenden worden nachtafsluitingen 
ingepland ter voorbereiding én afronding van de werkzaamheden. Dit 
betreffen: 
- 2 nachtafsluitingen op woensdag 3 mei ca. 19:00 – 06:00 uur en 

donderdag 4 mei 19:00 – 06:00 uur 
- 2 nachtafsluitingen op maandag 8 mei ca. 19:00 – 06:00 uur en dinsdag 

9 mei 19:00 – 06:00 uur; 
- 2 nachtafsluitingen op maandag 15 mei ca. 19:00 – 06:00 uur en 

dinsdag 16 mei 19:00 – 06:00 uur 
- 1 reserve nachtafsluiting op woensdag 17 mei ca. 19:00 – 06:00 uur 

 
• Op 15 maart 2023 hebben RWS en de aannemer samen met de provincie 

Overijssel en de gemeente Kampen een overleg gehad over de 
verkeerskundige aanpak van de opgave. Dit overleg is goed verlopen. Er is 
draagvlak voor de gekozen afsluiting, omleidingsroutes, knelpunten en 
mogelijke beheersing daarvan. Ook zijn er afspraken gemaakt over het 
werken op 4 mei in relatie tot de nationale dodenherdenking.  
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• De komende weken worden de plannen nader uitgewerkt en is er nog een 
tweede overleg met alle wegbeheerders. Hiervoor zijn onder andere de 
provincies Overijssel en Flevoland, de gemeente Kampen en hulpdiensten 
uitgenodigd. 

 
Politieke context 

• In de Tweede Kamer is veel aandacht voor de veiligheid op rijks-n-wegen 
en ook specifiek de N50.  

• De Tweede Kamer heeft u middels de aangenomen motie Stoffer c.s. 
gevraagd om de tijdelijke rijbaanscheiding zo vroeg mogelijk in 2023 te 
realiseren (kamerstuk 36 200 A nr 45). 
 

Communicatie 
• De weggebruikers moeten uiterlijk een maand voor start van werkzaamheden 

3 mei door RWS worden geïnformeerd gezien de grote hinder.  
 
Andere relevante ontwikkelingen 
Er wordt ook gewerkt aan de uitvoering van de motie Geurts (CDA), waarin de 
regering verzocht wordt om een onderzoek uit te voeren naar de aanhoudende 
ongevallen op de N50 en hierbij te bezien op welke wijze er (extra) 
infrastructurele maatregelen genomen kunnen worden die ervoor zorgen dat de 
kans op ernstige ongevallen op de N50 afneemt. Met nota IENW/BSK-2023/38507 
bent u akkoord gegaan met de resultaten van het onderzoek en het afdoen van de 
motie door middel van een bestuurlijk overleg met de regionale partners.   
 
Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Concept TK-brief over uitvoering 
tijdelijke maatregelen N50 
Kampen - Kampen Zuid 
 

Brief om de Tweede Kamer te 
informeren over de planning 
van de werkzaamheden voor 
de tijdelijke rijbaanscheiding 
op de N50.  

 
 


