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gooien. Bert Purrers is overtuigd zuidvariant kan wat Claudia 
door de argumenten van de te- Herbeek betreft wel. ondanks deMooij weigert gensranders. Ook zijn fractie flessenhals bij Broekerhaven die 
kiesr voor de noordvariant, op pas na Z020 kan worden opge
voorwaarde dat de provincie ook pakt. "De verkeersdrukte is daar 
het spoor Enkhuizen-Hoorn ver- voorlopig nog lang nier wuitstel tracél<euze dubbelt. Vooral van VVD en CDA groor." 

DOOR MAR'T1N MENG ER door Hein Struben (D66), die kwam felle kritiek, omdat die Voor gedepureerde Mooij kan 
HEERH UGOWAARD - Een deel aanvoerde dar de huidige keuze partijen wilden weten hoe de SP de Sratencommissie onmogelijk 
van de provinciale politiek voelt voor een doorsteek bij Hoogkar- aan de extra miljoenen denkt te voorbijgaan aan her fdr dar er 
er wel voor om de verberering spel de verkeerde is: de noorde- komen. juisr een regioakkoord ligr. 
van de Westfrisiaweg alvast te be- lijke variant rot aan Enkhuizen is Liesje Klomp (PvdA) hield nog Daarin verplichten de gemeen
ginnen. Maar dan zonder een immers berer voor her verkeer, een slag om de arm: haar fractie ren en bedrijfsleven zich om be
keuze voor war er tussen de vei- de veiligheid en in financieel op- geefr pas her oordeel in de Sta- hoorlijk bij re dragen. In dar ak
ling WFO en Enkhuiz.en moet zicht. renvergadering. Toch heefr ook koord wordr wel voor de door
gebeuren. Gedeputeerde Corne- Zijn suggestie om de proble- de PvdA twijfels of de zuidvari- sreek bij HoogkarspeJ gekozen. 
lis Mooij wil daar niets van we- men met de zaadbedrijven re ant zoals gemeenten en Mooij Wanneer de Sraren de gemeen
ten. voorkomen; een lange runnel on- dat willen, wel de beste aanpak ten nu 'links inhalen' met een 

"Je kan die keuze niet voor je der het Wesreinde door. "Laren is. Daarnaast is er nog een 'gat' andere voorkeur, ligt het regio
uit schuiven", reageerde Mooij we nu alvast beginnen in het van 50 miljoen euro in de finan- akkoord aan diggelen. De VVD 
gisteravond tijdens de commis- wegvak russen Hoorn en de vei- ciering. "Onduidelijk is of de volgt hem, rerwijl PvdA, CDA en 
sievergadering in Heerhugo- ling WFO", vond hij. "Dan ne- provincie dat geld wel heeft." GroenLinks ook naar het regio
waatd. Hij reageerde daarmee op men we de extra tijd om de beste Het CDA had ook kritiek, me- akkoord neigen 
de vele twijfels bij sommige frac- keuze re maken bij Enkhuizen." de omdat er veel onduidelijkhe- Gisreravond laat was her defi

nties. Her idee _we~9:.. !itgep-=-ra::.c:..:h.::.,;t O_o_k_d_e_s_p_w_il_d_e-:..,p_la_n_o_e_n_o_m_-__d_e_n_z_i.:..jn_i_n_al~Je_c..:ij_fe_r_s_. _M_a_a_r.-:d_e___ir_i_ev_e_ad_vi_e_s_n_o-=g:....n_ie_t_b_e_k_e~n_d_._ 


