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Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beemster
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Ter kennisname voor
de gemeenteraad

Betreft bestuurlijk overleg Beemster en provincie Noord-Holland
Project N243

Ceacht college,

Op I4 mei 2020 hebben wethouders Zeeman en Dings gesproken met
gedeputeerde Olthof over het project N243. Het gesprek vond plaats op
verzoek van de wethouders. Aan de orde zijn geweest stil asfalt, het
instellen van 60 km/u, de planning en het plaatsen van bebording.

st¡l asfalt
De provincie brengt geen stil asfalt aan op de N243 in Beemster

Mevrouw Zeeman en de heer Dings hebben toegelicht dat de
gemeenteraad van mening is dat stil asfalt moet worden aangelegd op
twee wegdelen van de N243. Bij Stompetoren legt de provincie, op basis
van haar actieplan geluid stil asfalt aan. Bij Schermerhorn komt een
innovatieproject met stil asfalt nabij een kruispunt. Dat is positief, maar
in Beemster ondervinden de bewoners ook geluidsoverlast.

De heer Olthof begrUpt dat er ook sprake is van geluidsoverlast langs
de N243 ¡n Beemster. Dat is bijzonder vervelend voor de bewoners.
Vanuit de Wet geluidhinder is er echter geen wettelijke noodzaak om
vanwege project N243 tot aanleg van stil asfalt over te gaan. Het
aanbrengen van stil asfalt is duur. Het gaat daarbij om de aanlegkosten,
maar ook om de onderhoudskosten. Het stil asfalt gaat korter mee en
moet regelmatig schoongemaakt worden om de geluidreducerende
werking te behouden. Als de provincie nu een uitzondering maakt voor
Beemster, dan geeft dat precedentwerking naar andere provinciale
wegen in gemeenten waar ook geluidsoverlast wordt ervaren.

Snelheidsregime 60 km/ u?
De provincie past het snelheidsregime naar 60 km/u op de N243 in
Beemster niet aan. De snelheid van 80 km/u blUft gehandhaafd.

Mevrouw Zeeman en de heer Dings weten dat er wordt gesproken over
aanpassing van het snelheidsregime op de N241 bij Opmeer. Dat is een
oplossingsrichting die volgens de gemeente Eeemster bij de N243 ook
een oplossing kan bieden voor verkeersveiligheid en geluidhinder.
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De N243 is een lange rechte weg gelegen in een gebied dat niet oogt
als een verblijfsgebied. Daarnaast is het aantal voertuigbewegingen
hoog. De heer Olthof geeft aan dat een snelheidsregime van 60 km/u
op de N243 daarmee niet geloofwaardig is.

De politie heeft de provincie laten weten om dezelfde redenen tegen
een snelheidsregime van 60 km/u te zijn. Als de provincie dat toch zou
doen, wil de politie niet gaan handhaven.

Planning project N243
De uitvoering van de werkzaamheden starten volgens de huidige
planning eind 202.l.

Momenteel werkt de Raad van State aan de besluiten over het
bestemmingsplan in Alkmaar en het bestemmingsplan in Beemster.
Mocht de uitspraak op de beroepen leiden tot onherroepelijke
vaststelling van de bestemmingsplannen, dan zal de provincie de
aanbesteding van het werk starten. Volgens de huidige planning starten
de werkzaamheden buiten in de loop van 202ì en kan de weg weer
helemaal opengesteld worden in 2023.

Bebording rondom Nl 94 Westfrisiaweg
Vanaf de N242 loopt de doorgaande route naar Hoorn volgens de
bebording nu nog over de N243. Dit wordt aangepast in bebording over
de Nl94. Bij Avenhorn is de bebording richting Alkmaar al aangepast
over de Nì 94. Volgens de huidige planning zal het plaatsen van
bebording op en rondom de Nl 94 in het 3" kwartaal van 2020 gereed
zijn.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

nciesecretaris FI. van Dijk
.lvf. Bergkamp

Deze beslissing is namens Ce deputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast


