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De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

  

Datum 29 maart 2023      

Onderwerp Uitvoering tijdelijke maatregelen verkeersveiligheid N50 

  

 

Geachte voorzitter, 

 

In mijn brief over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving in 

relatie tot het MIRT van 23 juni 2022, heb ik aangegeven alles op alles te zetten 

om de tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen op de N50 op het traject Kampen-

Kampen Zuid in 2023 gerealiseerd te hebben1. De Kamer heeft met de motie 

Stoffer c.s.2  de regering verzocht om deze tijdelijke maatregelen op de N50 

tussen Kampen en Kampen Zuid zo vroeg mogelijk in 2023 te realiseren.  

 

In 2022 is reeds de snelheid verlaagd van 100 km/u naar 80 km/u, hierbij is de 

wegmarkering aangepast en zijn er borden ter bevordering van de naleving van de 

maximumsnelheid geplaatst. De uitvoering van de resterende werkzaamheden – 

het aanbrengen van rijbaanscheiding en bermverharding - is nu voorzien in de 

periode van woensdag 3 mei 2023 tot en met woensdag 17 mei 2023.  

 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er veel hinder voor de omgeving 

en de weggebruikers. De N50 is in de periode van uitvoering twee weekenden en 

enkele nachten volledig afgesloten tussen de aansluitingen Kampen en Kampen 

Zuid. De overige delen van de autoweg N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en 

Emmeloord zijn in die weekenden en nachten gedeeltelijk gesloten. Op 15 maart 

2023 hebben RWS en de aannemer daarom samen met de provincie Overijssel en 

de gemeente Kampen een overleg gehad over de verkeerskundige aanpak van de 

opgave. Samen met de andere wegbeheerders is het streven om de 

verkeershinder waar het kan te beperken en geen onveilige situaties veroorzaken.  

 

Met dit pakket aan maatregelen verbeteren we samen met de regionale partijen 

de verkeersveiligheid op de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid.  

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

Mark Harbers 

                                                 
1 Kamerstuk 35 925 A, nr. 76 
2 Kamerstuk 36 200-A, nr. 45 


