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onderwerp
Voortgang revitalisering lnsulinde en Bamestra

Geachte leden van de raad,

Gemeente Beemster, Provincie Noord-Holland en de Beemster ondernemers willen
gezamenlijk investeren in een veiligere en aantrekkelijker lnsulinde en Bamestra. Om dit te
bewerkstelligen is een beperkt budget beschikbaar gesteld waarmee een aantal
speerpunten opgepakt dienen te worden:

- Verkeers- en parkeeronderzoek incl. concrete maatregelen
- lnventarisatie van de verlichting en mogelijke aanpassingen daaraan
- Uitvoering van diverse kleine maatregelen

Verkeers- en parkeeronderzoek
Een verkeerskundig onderzoek naar de kruising Rijpenrueg/Bamestraweg is uitgezet. Dit
onderzoek richt zich op hoe verkeerdeelnemers zich gedragen op het kruispunt.
Observaties worden gedaan door camera's op strategische punten te plaatsen (e.a. conform
wetgeving en richtlijnen met betrekking tot privacy).

Gelijktijdig wordt een verkeerskundige functionele analyse gemaakt van de
bedrijventerreinen. Deze zal later, samen met het parkeeronderzoek, dienen als basis voor
voorstellen voor het uitwerken van mogelijke verkeersmaatregelen.

ln verband met Covid-19 kan op dit moment het parkeeronderzoek niet plaatsvinden. De
gegevens die in deze tijd uit het onderzoek zouden komen, zijn niet representatief voor het
normale gebruik van de terreinen. Een gevolg daarvan kan zijn dat mogelijke
verkeersmaatregelen niet het gewenste effect opleveren.
Geadviseerd is om te wachten met het parkeeronderzoek tot de verkrijgbare data wel
representatief zijn.

Verlichting
De gemeente is bezig met het inventariseren van de bestaande verlichting, waarbij gekeken
wordt of de verlichting nog voldoet aan de huidige standaard. ln samenspraak met de
beheerder verlichtingen wordt hiervoor een advies opgesteld.
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U itvoeri ng verkeersku nd ig onderzoek kruisi ng Rijpenrveg/Bamestraweg
Werkzaam heden opknappen asfalt bedrijventerreinen

blz.
2

Uitvoering kleine maatregelen
Het merendeel van de uit te voeren maatregelen is afhankelijk van de resultaten uit de
onderzoeken. Sommige acties kunnen nu al ingezet worden.
De ondernemers zijn bezig met het realiseren van nieuwe bebording op de terreinen, de
gemeente neemt hierin een faciliterende rol.

Het groen op de terreinen is op het afgesproken onderhoudsniveau. Momenteel wordt de
beplanting gesnoeid om dit ook op niveau te houden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een
bomenplan, gevraagd is om extra aandacht te hebben voor de bomen op lnsulinde &
Bamestra.
Er is ook aandacht voor de verharding. Het opknappen van het asfalt zal worden uitgevoerd
op 7 december tussen 20:00 uur en 23:00 uur.

4" kwartaal2020 Uitwerking onderzoeksresultaten kruising Rijperweg/Bamestraweg
4 " kwartaal 2020 Uitwerken verlichtingsadvies

Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 hopen wij het
parkeeronderzoek uit te kunnen voeren in 1" kwartaal van 2021.

De resultaten van de nu uitgezette onderzoeken zijn in het 1e kwartaal van 2021 bekend en
besproken. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn afhankelijk van het wel of niet hebben
van een parkeeronderzoek. Gedurende het project is intensief contact met een
vertegenwoordiging van de ondernemers op de bedrijventerreinen.

Kosten
Als alle gegevens bekend zijn, zal de raad gevraagd worden een keuze te maken over
welke ingrepen uitgevoerd gaan worden op de bedrijventerreinen. Er is een bescheiden
budget beschikbaar voor onderzoek en kleine ingrepen. Afhankelijk van de gemaakte
keuzes zal de raad gevraagd worden aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Een deel van de financiering wordt gedaan vanuit de provinciale HIRB-subsidie. Er is
melding gedaan bij Provincie Noord-Holland van vertraging in de oorspronkelijke planning.
Eerder is deze planning al aangepast, omdat met de start is gewacht totdat duidelijk was
welke verantwoordelijkheid de ondernemers namen in dit project. Nu ontstaat helaas door
de huidige omstandigheden met corona wederom vertraging. Een antwoord dan wel
beslissing op deze melding vanuit provincie is nog niet ontvangen. Dit brengt vooralsnog
enige onzekerheid met zich mee over de cofinanciering van een derde deel vanuit de HIRB-
subsidie.

Wijgaan ervan uit u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd
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