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Betreft: uitnodiging inloopavond Stolperbasculebrug N248

Geachte heer/mevrouw,

De provincie Noord-Holland onderzoekt op dit moment de 
verschillende mogelijkheden om de Stolperbasculebrug aan de 
provinciale weg N248 te Stolpen te vervangen. Met deze brief 
nodigen wij u uit voor een inloopavond over de studie Vervanging 
Stolperbasculebrug.

Het betreft een informele inloopavond in de Sporthal Molentocht in 
Schagerbrug:

Woensdag 7 februari 2018 
Inloop van 1 8.30 - 21.00 uur
Sporthal Molentocht P. Ottstraat 1, 1 751 CW Schagerbrug 

Terugkoppeling eerste resultaten
Wij geven een eerste terugkoppeling over de resultaten van de 
studie en een doorkijk naar het verdere proces. Er is deze avond 
gelegenheid te reageren op wat u ziet en hoort. Graag horen wij van 
u of er specifieke zaken zijn waar wij aandacht voor moeten hebben 
bij het project.

Vervanging Stolperbasculebrug
De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van diverse wegen kanalen in de provincie. In de 
gemeente Schagen zijn dit onder meer de N248, de N503 en het 
Noordhollandsch Kanaal. De Stolperbasulebrug over het 
Noordhollandsch Kanaal is een belangrijke schakel in het oost-west 
verkeer van de N248 in de regio.
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De Stolperbasculebrug wordt naar verwachting in 2020 vervangen. 
De brug, gebouwd in 1934, is sterk verouderd en te smal voor 
vrachtverkeer in twee richtingen. De verwachting is dat het werk 
negen maanden in beslag gaat nemen. Tijdens de werkzaamheden 
kan het verkeer gebruik blijven maken van een brug over het 
kanaal.

Ter voorbereiding op de vervanging wordt door bureau Royal 
HaskoningDHV, in opdracht van de provincie Noord-Holland, een 
variantenstudie uitgevoerd. De eerste wensen zijn onderzocht met 
onder meer gemeente, brandweer en ondernemers uit de regio. Ook 
is een kentekenonderzoek gedaan om verkeersstromen in beeld te 
brengen.

Graag willen wij nu de buurt en de regio op woensdag 7 februari 
informeren over de resultaten van de studie tot nu toe en het 
vervolgproces.

Meer informatie
Vragen naar aanleiding van de inhoud van deze brief? Neem 
dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord Holland 
via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of mail naar 
servicepunt@noord-holland.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

beleidsmedewerker Beheer 
dhr. A. van der Leij

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.


