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onderwerp
Realisatie haltevoorzieningen buslijn 305

Geachte leden van de raad,

We informeren u graag over de voortgang van realisatie van haltevoorzieningen.

Buslijn 305 maakt onderdeel uit van het netwerk van openbaar vervoer dat gekoppeld is aan
de Noord/Zuidlijn die op 22 juli 2018 in gebruik is genomen. Vanaf deze datum rijdt de 305
van Graft - De Rijp naar Amsterdam CS (en vice versa), via Middenbeemster,
Zuidoostbeemster en Purmerend (Tramplein). Buslijn 305 maakt onderdeel uit van het
Regionale netwerk (R-net). R-net haltes aan de route voldoen onder andere aan de Wet
gelijke behandeling voor Openbaar Vervoer (OV). Zij zijn volledig toegankelijk voor alle
reizigers en zijn uitgerust met een abri en digitale informatieborden met actuele
reisinformatie.

Het traject om te komen tot een definitieve locatie van de haltevoorziening in
Middenbeemster en hiermee samenhangend de definitieve route van de nieuwe buslijn 305
heeft enige tijd in beslag genomen; er ligt nu nog de opgave voor het realiseren van
toegankelijke haltes in de kern van Middenbeemster en Zuidoostbeemster.

Middenbeemster
ln Middenbeemster worden de huidige haltevoorzieningen op het zuidoostelijk (Onder de
Linden) en zuidwestelijk ('t Beemster Spijshuis) kwadrant toegankelijk gemaakt. De
aanbesteding voor de realisatie hiervan is in volle gang. Zodra deze afgerond is, zal gestart
gaan worden met de werkzaamheden. De planning is dat de werkzaamheden eind dit jaar
afgerond zullen zijn en dat vanaf dat moment iedereen zonder problemen gebruik kan
maken van de bushaltes. De plaatsing van de abrien de digitale informatieborden zal
waarschijnlijk iets later plaatsvinden; over de uitvoering hiervan is de gemeente nog in
overleg met de Erfgoedcommissie en Vervoerregio Amsterdam.

Zuidoostbeemster
Het belang van bushaltes in Zuidoostbeemster is bij de gemeente bekend en er wordt hard
aan gewerkt om deze te realiseren. Voor realisatie van een toegankelijke haltevoorziening is
- in algemene zin - langs de Purmerendenrueg weinig ruimte. Tijdens de inloopavond van
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22 maartjl. is een locatie gepresenteerd die aan alle gestelde eisen voldoet. Deze locatie is
ter hoogte van het aan de Purmerenderweg gevestigde autobedrijf. De gemeente is
eigenaar van deze grond, echter dit wordt betwist. Gesprekken met deze partij over hun
claim hebben niet geleid tot een oplossing.

Om uitsluitsel te krijgen (en te kunnen beschikken over de gronden) zal een juridische
procedure worden opgestart. Venuachting is dat deze procedure geruime tijd in beslag zal
nemen. Dit maakt realisatie van een (volwaardige) haltevoorziening op die locatie,
vooralsnog niet mogelijk.

Om de bewoners-gebruikers toch te voorzien is de gemeente in samenwerking met de
Vervoerregio en de vervoerder de mogelijkheden aan het verkennen om een tijdelijke
haltevoorziening te realiseren. Zodra daarover meer informatie beschikbaar is, informeren
wij u.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster

WT,,MA.J.M. van Beek
burQemeester

(]

H P.
gemeentesecretaris


