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Mededeling:

Hierbij treft u de voortgangsrapportage aan van het project ‘Passage Dronten’. In
deze rapportage leest u hoe het project ervoor staat.
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VOORTGANGSRAPPORTAGE N307 PASSAGE DRONTEN

INLEIDING

De realisatie van de “N307 Passage Dronten” maakt deel uit van de ambitie van de provincies
Noord-Holland, Flevoland en Overijssel om te komen tot de aanleg van de N23 van Alkmaar tot Zwolle.
In 2013 hebben de gemeente Dronten en de provincie Flevoland een convenant gesloten om de realisatie
van de Passage Dronten te versnellen.
Door de aanleg van de Passage Dronten kan het doorgaand verkeer tussen de rotonde Overijsselseweg/
Dronterringweg en de rotonde Hanzeweg/Dronterringweg gebruik maken van een 100 kilometer autoweg,
terwijl de bestaande Dronterringweg op dat tracé gaat functioneren als ontsluitingsweg voor de
noordzijde van de kern Dronten.

Overzichtskaart
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Kenmerken
Kenmerken N307 “Passage Dronten”
• Vanaf de rotonde Overijsselseweg tot aan de rotonde Hanzeweg nieuwe autoweg (100 km/u) met
1x2 rijstroken voor doorgaand verkeer;
• Bestaande Dronterringweg blijft gehandhaafd als 80 kilometer weg voor de ontsluiting van Dronten;
• Landbouwverkeer wordt afgewikkeld via Dronterringweg, zodoende gescheiden van doorgaand verkeer;
• Ongelijkvloerse kruisingen met de Rendierweg en de Colijnweg, het verkeer van beide zijwegen gaat
onder de Passage Dronten door;
• Een vaste brug over de Lage Vaart;

Kenmerken

Kenmerken N307 “Passage Dronten”
Waar staan we?

-

Vanaf de rotonde Overijsselseweg tot aan de rotonde Hanzeweg nieuwe autoweg
(100 km/u) met 1x2 rijstroken voor doorgaand verkeer;
Bestaande Dronterringweg blijft gehandhaafd als 80 kilometer weg voor de
ontsluiting van Dronten;
Landbouwverkeer wordt afgewikkeld via Dronterringweg, zodoende gescheiden van
doorgaand verkeer;
Ongelijkvloerse kruisingen met de Rendierweg en de Colijnweg, het verkeer van
• Peildatum
augustus
2017
beide zijwegen gaat onder de Passage
Dronten
door;
Een vaste brug over de Lage Vaart;

Openstelling van de nieuwe weg ligt op schema en vindt eind 2017 plaats.

Nieuwe ovonde Hanzenweg / Biddingringweg

Nieuwe ovonde Hanzenweg / Biddingringweg

VOORTGANGSRAPPORTAGE N307 PASSAGE DRONTEN

Financiën
Krediet

Raming na aanbesteding

€ 12.970.000,=

Є 12.970.000,=

Gezien de huidige fase van het werk, met de daarbij behorende risico’s, is de verwachting dat het gehele werk
binnen het krediet kan worden gerealiseerd.

Toprisico
Toprisico

Beheersmaatregelen

Geotechnische gesteldheid ondergrond waardoor
restzettingseis wordt niet gehaald binnen gestelde
termijn, effecten op bestaande Dronterringweg.

Monitoring is door de opdrachtnemer uitgevoerd en
door een onafhankelijk adviesbureau gecontroleerd.
Het zettingsrisico heeft zich niet voorgedaan.

Planning wordt niet gerealiseerd door de opdrachtnemer.

Door de directie UAV scherp sturen op de uitvoeringsplanning van de opdrachtnemer en daarbij snel inspringen op
wijzigingen.

Daarnaast is er sprake van reguliere uitvoeringsrisico’s waarvoor de gangbare beheersmaatregelen zijn genomen.

Besluitvorming en rol Provinciale Staten
• Voortgang bewaken via voortgangsrapportages.
Externe communicatie
•	M et stakeholders als gemeente Dronten en direct aanwonenden is regelmatig overleg.
•	Tijdens de uitvoering van het werk zijn diverse informatiemomenten naar de omgeving geweest over
wegafsluitingen e.d.
•	31 mei jl. is er een werkbezoek geweest van een delegatie uit de Statencommissie Economie.
• Op 21 juni is het nieuwe fietspad tussen de Colijnweg en de Noord geopend.

Kunstwerk Colijnweg met nieuw fietspad

Kunstwerk Colijnweg met nieuw fietspad
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