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Veiligheid v 10- 

Motie Zaanbrug. 

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 23 januari 2014, 

Gehoord de insprekers en daarna de bespreking tijdens het agenda-initiatief van CU, DZ, GL en 
ZIP over de Zaanbrug in het Zaanstad Beraad van 16 januari j.l. 

Van mening zijnde: 
• dat pas NA de besluitvorming door de gemeenteraad in 2010 om de Zaanbrug op de huidige 

locatie te vernieuwen bleek dat er GEEN onderzoek heeft plaatsgevonden naar een zuidelijker 
locatie; 

Constaterende: 
• dat zowel in het Nautisch- als Verkeerstechnisch onderzoek zwaarwegende argumenten 

genoemd werden om ook naar een andere locatie te kijken; 

• dat verkeersmaatregelen om de Zaanbrug op de huidige plaats te vernieuwen ca. € 3 miljoen 

gaan kosten en dit vanwege het tijdelijke karakter uiteindelijk kapitaalvernietiging is; 
• dat de raad nu pas op de hoogte is van het feit dat Koninklijke Schuttevaer vanaf het begin 

voorstander was van een zuidelijker locatie; 
• dat de raad inmiddels weet dat het onderhoud van de N246 medio 201 3 zeer veel overlast voor 

het autoverkeer gaf met als gevolg dat Zaanstad Noord zeer moeilijk en in de spits zelfs 
onbereikbaar was; 

• dat de raad anno 2014 ziet dat ondernemers al moeite genoeg hebben om hun hoofd boven 
water te houden en daarom de bereikbaarheid van essentieel belang is; 

Roept het college op: 
• met de kennis en ervaring van nu de vernieuwing van de Zaanbrug op de huidige locatie te 

heroverwegen en daarbij de nieuwe feiten te betrekken; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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