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Ondenuerp: Mogelijke maatregelen N243

De raad van de gemeente Beemster in de vergadering bijeen op 9 maart 2021,

gelet op artikel 28van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Overwegende dat,
- De reconstructie van de provinciale weg N243 een actueel dossier is waar de raad

nog een uiterste poging wil doen om een stillere woonomgeving voor in ieder geval

de bewoners tussen Vrouwenweg en Schermerhornerweg te bewerkstelligen.

Het van belang is dat de raad samen optrekt met het College en ook het gelopen
proces zal evalueren om daaruit lering te trekken.

Er tot nu vier diverse oplossingsrichtingen zijn verkend:
1. Strengere geluidsnorm in het bestemmingsplan en hiermee provincie dwingen

maatregelen te treffen.
2. Politieke oplossing via bestuurlijk overleg, op basis van motie(s) waarbij de

provincie is verzocht maatregelen te treffen teneinde geluidsbelasting te
verminderen. Opties waren 60 km regime en/of stil asfalt.

3. lnstellen bebouwde kom, en daarmee 50 km regime, tussen Vrouwenweg en
Schermerhornerweg.

4. Opname van de N243 in het actieplan geluid, recent per motie opgeworpen.

Deze verkenningen nog geen concreet resultaat hebben opgeleverd en het de
moeite waard is nog een finale poging te wagen.

Verzoekt het College om in samenspraak met de Raad, via het raadspresidium, de
volgende acties in te zetten:

A. Vanuit de portefeuille Ruimtelüke Ordening;
1. Juridische verkenning over bestemmingsplanopties, inschakelen externe expert

icm eigen jurist over positie gemeente en mogelijkheden via bijvoorbeeld eigen
geluidsmetingen, resulterend in bijvoorbeeld een aangepast bestemmingplan.



2. Samen met de lokale gemeenschap de problemen met de bebouwde kom

status bezien, oplossingsrichtingen verkennen en als gemeente deze oplossing
legitimeren indien mogelijk. Juridische begeleiding nodig.

B. Vanuit de portefeuille Verkeer
1. Hernieuwd overleg met provincie over stil asfalt of 60 km, aangevuld met de

optie om extra kosten voor stil asfalt voor een bepaalde periode af te kopen.
De raad kan na rapportage over de afloop een budget ter beschikking stellen.

2. De toekomstige opname in het actieplan Geluid gebruiken om de financiële
bijdrage hiervoor te limiteren tot het moment dat dit feitelijk gerealiseerd is
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