Q+A informatiebijeenkomst 1 maart 2021, N307 Roggebot-Kampen
Vragen t.a.v. plannen en procedures
Waarom wordt er al begonnen met de werkzaamheden, terwijl de procedures bij de Raad
van State nog niet zijn afgerond?

Uit de beroepen, die zijn ingediend blijkt, dat de indieners op een aantal punten moeite hebben met
de plannen. Daarbij gaat het veelal over onderdelen, die hen direct raken en bijna niet over het
grotere geheel, zoals de aanpassing van de weg en de bouw van de brug. Daarom wordt met deze
werkzaamheden wel alvast begonnen.

Wanneer doet de Raad van State uitspraak?

Dat is op dit moment nog niet bekend. De mensen met bezwaren hebben beroep ingediend. Vanuit
de bevoegde gezagen is begin januari een verweerschrift ingediend. Het is nu wachten op een
zittingsdatum, waarin alle behandeld kan worden.

Wat worden de maximumsnelheden op de N307?
80 in Flevoland en 100 in Overijssel
Waarom is de maximumsnelheid in Flevoland en Overijssel verschillend?

De doelstelling is een stroomweg met een maximale snelheid van 100km/uur van Alkmaar tot Zwolle
(voormalig programma A tot Z). Dus ook voor het deel van de N307 Roggebot-Kampen was 100
km/uur de bedoeling. Echter de brug is een versmalling in het traject met daar vlakbij de toe- en
afritten. Daarna volgt de bestaande Hanzeweg richting Dronten 80 km/uur. Besloten is daarom
vanuit veiligheidsoogpunt om de brug en het Flevolandse deel 80 km/uur in te richten. Het ontwerp
is echter wel op 100 km/uur ontworpen, zodat in de toekomst een uitbreiding gemaakt kan worden
naar 2 x 2 en overal 100 km/uur.

Waar komt het viaduct over de N307 (voor de parallelwegen) aan de Kamper kant?

Het viaduct over de N307 komt te liggen tussen de huidige aansluiting van de Reveweg en de
Buitendijksweg.

Viaduct over
de N307

Komt er nog een oplossing voor die merkwaardige fiets-opritten richting de nieuwe brug,
aan de zijde van Dronten?

De aannemer is op dit moment bezig om te bezien of er een optimalisatie kan worden gemaakt voor
het fietspad aan de kant van Dronten. Binnen het bestemmingsplan is er ruimte om dit mogelijk te
maken.

Hoe moet er van Dronten naar Kampen worden gefietst? Of andersom?

Vanaf de Dronterzijde fiets je straks richting de brug, op den vrijliggend fietspad. Ook op de brug is
sprake van een vrijliggend fietspad. En vervolgens kunnen fietsers in Overijssel gebruik maken van
het vrijliggende fietspad aan de zuidzijde van de N307.

Kan de weg in de toekomst worden verbreed?

De bestemmingsplannen bieden de ruimte om de weg in de toekomst 2 x 2 rijbanen te maken.

Heeft het project nog last van stikstof?

Uit onderzoek blijkt dat de natuurgebieden die in de invloedszone liggen van de weg geen significante effecten
ondervinden van de stikstofuitstoot nadat de werkzaamheden zijn afgerond en de vaarweg en de weg in
gebruik zijn. In de aanlegfase, dus tijdens de werkzaamheden van de aannemer, moet gebruik gemaakt worden
van schonere motoren om geen significante effecten op de natuurgebieden te veroorzaken. Dit wordt in de
Wet natuurbeheervergunning voorgeschreven en zijn reeds gebruikelijke technieken.

Worden de gekapte bomen gecompenseerd?

Ja, deels binnen het projectgebied en deels via compensatieplannen buiten het projectgebied.

Hoe hoog wordt de brug en waarom is dat nodig?

De nieuwe brug krijgt een doorvaarhoogte van 7 meter. Het hoogteverschil ten opzichte van de
huidige brug is ongeveer 2,5 m. Door de nieuwe brug een grotere doorvaarthoogte te geven hoeft de
brug minder vaak open. Dat is zowel gunstig voor het verkeer op de weg als het verkeer op het
water. Schepen met een doorvaarthoogte tot 7 meter kunnen onder de brug door. Voor hogere
schepen moet het beweegbare gedeelte (klep) van de brug open.

Aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan voordat de Roggebotsluis kan worden
weggehaald? Hoe zeker is het dat dit allemaal op tijd klaar is?

Om de sluis weg te kunnen halen moet aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan: De dijken aan
de Overijsselse zijde (zogenaamd dijkvakken N11 en N11a) moeten zijn aangepast op het nieuwe
waterpeil (zonder de roggebotsluis). ls nog niet is voldaan aan de genoemde randvoorwaarden dan
zal het sluiscomplex niet worden weggehaald.

Is het recreatiegebied straks nog direct vanaf de N307 te bereiken?

Nee, het recreatiegebied is in de nieuwe situatie bereikbaar vanaf de zuidelijke parallelweg. Wie van
Dronten komt, moet voor de brug al de parallelweg nemen. Wie van Kampen komt, rijdt via de
Schansdijk en de noordelijke parallelweg, over het viaduct naar de zuidelijke parallelweg en komt zo
bij het recreatiegebied. Hiervoor is gekozen omdat de N307 een stroomweg wordt, waarbij op- en
afritten zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.

Vragen t.a.v. de werkzaamheden
Moet ik de komende 2 jaar rekening houden met extra reistijd, als ik de route over de
N307 volg?
Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk doorrijden. Wel zal zo nu en dan
een rijstrook worden afgesloten, wat tot vertraging kan leiden. Daarnaast worden voor de
veiligheid van de werknemers én de weggebruikers gedurende het project
verkeersmaatregelen en snelheidsverlagingen toegepast. Een volledige afsluiting van de
N307 vindt tijdens de gehele projectperiode twee keer plaats.
Hoe vaak wordt de N307 volledig afgesloten?
De N307 wordt tijdens de gehele projectperiode twee keer een weekend helemaal
afgesloten. Deze afsluitingen worden ruim van tevoren aangekondigd.
Hoe lang moet de bypass van de N306 functioneren?
Momenteel vinden de voorbereidingen voor de bypass N306 op de N307 plaats. In de loop
van het 2e kwartaal zal de bypass in gebruik genomen worden. Deze bypass wordt
gedurende het werk de komende 2 jaar steeds meer richting definitieve situatie
omgebouwd, totdat de nieuwe situatie helemaal gereed is en de definitieve situatie in
gebruik genomen wordt
Vanaf wanneer wordt de nieuwe brug gebouwd?
De uitvoering is met het kappen van de bomen en geschikt maken van de werkterreinen
reeds gestart begin van dit jaar. In de loop van de komende maanden zullen steeds meer
activiteiten starten en daarmee ook merkbaar worden voor de omgeving. Met het
aanvoeren van zand en tijdelijke constructies in het 2e kwartaal start de volgende fase in de
werkzaamheden voor de brug.
Onder andere middels de nieuwsbrief en de website van het IJsseldelta programma wordt
de verdere voortgang van de werkzaamheden gecommuniceerd.
Kunnen fietsers en wandelaars veilig door het projectgebied?
Tijdens de uitvoeringsfase blijven de fietsverbindingen altijd in stand, maar zijn er wel
aanpassingen in de fietspaden en routes om de werkzaamheden mogelijk te maken en de
veiligheid te behouden. Zo wordt het noordelijke fietspad aan de Overijsselse zijde vanaf
maart afgesloten, fietsers kunnen dan gebruik maken van het zuidelijke fietspad.
Hoe wordt geluidshinder tijdens de bouw voorkomen?
Om het project te realiseren is de productie van geluid nooit helemaal te voorkomen, mede
doordat er met groot materieel gewerkt wordt. Dit kan hinder veroorzaken voor de
omgeving.
Hinder van geluidsproductie proberen we zoveel als mogelijk te voorkomen door enerzijds
de geluidsproductie zo laag en zo kort mogelijk te houden en anderzijds door vooraf te
communiceren over deze geluidsproductie zodat bekend is wanneer en hoe lang de
geluidsproductie optreedt.

Welke hinder kunnen we zoal verwachten?
In de periode van maart t/m juli 2021 plaatje van het krantenartikel of verwijzing toevoegen.

Wanneer zijn alle werkzaamheden klaar?
Het gehele project is juli 2023 gereed.

