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11 maart 2021
Ontsluiting WFO terrein

Geacht College en Raad van de gemeente Medemblik,
Geachte Gedeputeerden en statenleden van de Provincie Noord-Holland,
Met deze brief willen wij uw aandacht vragen om actief met ons tot infrastructurele verbeteringen te
komen voor het bedrijvenpark WFO. Dit bedrijventerrein is van aanzienlijk economisch belang voor de
regio. Het terrein bestaat uit 2 delen, gescheiden door de Markerwaardweg en ontsloten via één
rotonde op deze weg. De bloeiende bedrijven op het terrein en de opwaardering van de N307 zorgen
voor toenemend verkeer en hoge afhankelijkheid van deze ene rotonde. Inmiddels wordt de situatie
gevaarlijk en schadelijk voor milieu en economie. Daarom vragen wij uw aandacht en participatie in de
zoektocht naar een toekomstbestendige oplossing.
De situatie
Het WFO terrein heeft zich ontwikkeld van een veilingterrein tot een modern bedrijvenpark. Het aantal
verkeersbewegingen is explosief gegroeid. Dit ging gepaard met groeiende bedrijven als Hessing,
Action, De Eekhoorn, Van Straalen de Vries Transport, Dick Vijn Logistiek en Paul Jong. Met de
opwaardering van de N307 is het bedrijventerrein WFO-Oost een favoriete sluiproute geworden voor
inwoners van omliggende gemeenten. Op deze toename van verkeer is de huidige inrichting niet
berekend. Het leidt tot files, opstoppingen, gevaarlijke situaties en schade voor milieu en economie.
Gevaarlijk en onbereikbaar voor hulpdiensten.
De drukte en files leidt tot aanrijdingen en gevaarlijke situaties. Kort geleden heeft er een ernstig
ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachtwagen en een fietser, waarbij de laatste zwaar gewond is
geraakt. Zeker in het geval van calamiteiten is er een noodsituatie ontstaan. Het terrein, waar
duizenden mensen werken, is tijdens de regelmatige files onbereikbaar voor hulpdiensten. Dit moeten
wij als onacceptabel bestempelen en snel oplossen. Hier stellen we voor om een tijdelijke noodbrug
aan te leggen over de sloot om het terrein aan te sluiten op de Markerwaardweg. Een tijdelijke
noodoplossing bestemd voor hulpdiensten tot we een duurzame oplossing hebben.
Schade milieu en economie
De files op de rotonde, leiden tot vertraging bij duizenden vrachtbewegingen en auto’s. Wij schatten
dat er jaarlijks 30.000 uur vertraging optreedt voor het vrachtverkeer. Deze jaarlijkse
vertragingsschade kost logistieke bedrijven 1,5 miljoen euro per jaar. Deze stationaire vrachtauto’s
veroorzaken bovendien een uitstoot en 3000 ton CO2 per jaar. Dat is het equivalent van het jaarlijkse
uitstoot van 625 huishoudens. Daarnaast is een hoge en vooral onnodige uitstoot van fijnstof en
stikstof het gevolg. Deze schade staat los van vertraging en extra uitstoot van het overig autoverkeer,
productieschade en de het negatieve imago van het vestigingsklimaat op het terrein.
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Onderzoek naar oplossingen
Het bestuur van het WFO terrein heeft zowel bij de
gemeente Medemblik, als de Provincie Noord-Holland
meerdere keren aangedrongen op maatregelen zoals
de opwaardering van de rotonde naar een
turborotonde. In reactie op deze oproep geeft zowel
de provincie als de gemeente ambtelijk aan, dat men
de turborotonde op korte termijn onhaalbaar acht.
Men stelt een alternatief voor. Het betreft een
tweede ontsluiting via de Zaadmarkt richting de
Noorderboekert, parallel aan de Westfrisiaweg. Als
ondernemers staan we open voor elke oplossing die
zorgt dat deze onhoudbare situatie zo snel mogelijk
verbeterd. Wij stellen daarom voor om zo snel
mogelijk hier onderzoek naar te doen. Waarbij we deze alternatieve oplossing analyseren en
beoordelen naast eventuele andere mogelijke oplossingen als de turborotonde. Gegeven de urgentie
en het regionale belang van het terrein sluiten wij ons als Westfriese Bedrijvengroep, TLN, Evo Fenedex
en Ondernemers Federatie Medemblik aan bij de oproep van de bedrijven op dit terrein.
Samen onderzoeken
Als ondernemers nemen wij het initiatief om de haalbaarheid van de oplossingen te laten
onderzoeken. Als ondernemers gaan wij ook bijdragen aan het onderzoek vanuit het lokale
Ondernemersfonds. Maak als gemeenten en provincie ook budget en capaciteit vrij om dit onderzoek
maar ook werkbare oplossingen met ons op te pakken. Wij vragen u, de gemeente Medemblik en de
Provincie, om dit issue hoog op de agenda te zetten en daarmee voor te sorteren op een mogelijk
vervolg op dit onderzoek. Dan kunnen we als ondernemers en overheden samen bijdragen tot een
toekomstbestendig bedrijventerrein. U sluit hiermee ook aan op uw eigen economische en
mobiliteitsagenda’s. Waarin u als gemeente en provincie aangeeft dat bereikbaarheid van
bedrijventerreinen een speerpunt is waarmee men het vestigingsklimaat en daarmee de
werkgelegenheid in de regio wordt gestimuleerd. Maak deze ambities met ons concreet door met ons
aan dit knelpunt te werken.

Met vriendelijke groeten,
Hans Huibers, Westfriese Bedrijvengroep

Mede namens,
Frits Meester, Ondernemers Federatie Medemblik
René Ton, EvoFenedex
Jaap Verkiel, TLN
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