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__________________________________________________________________________ 
 

Op 12 oktober jl. is in de commissie gesproken over de aanleg van stil asfalt op twee 

weggedeelten op de N243 in Beemster. Dit als reactie op de eerder aangenomen motie d.d. 

9 maart 2021. Het voorgestelde besluit was als volgt: 

- Geen krediet (van € 1.044.000,-) beschikbaar te stellen voor de aanleg en het onderhoud 

van stil asfalt op 2 wegvakken aan de N243. 

- Het college op te dragen te bewerkstelligen dat het deel van de N243 dat zich in 

Beemster bevindt wordt opgenomen in het komende Actieplan Geluid (2024-2028). 

- De motie van 9 maart 2021 als afgedaan te beschouwen.  

 

Het voorstel is aangehouden in de commissie en zal als B-punt terugkomen in de 

raadsvergadering van 9 november a.s. Wethouder Butter heeft aangegeven opnieuw in 

gesprek te gaan met de provincie over de bekostiging van de beheers- en onderhoudskosten 

en de systematiek voor betaling ter discussie stellen.  

Dit contact heeft inmiddels plaatsgevonden. Wethouder Butter heeft een voorstel gedaan 

om, naast de eenmalige investering, voor een periode van 7 of 8 jaar het onderhoud af te 

kopen. Dit is gelijk aan de periode die gesteld wordt waarin het stil asfalt vervangen dient te 

worden. Indien de gemeente bewerkstelligd heeft dat de N243 op het Actieplan Geluid komt, 

kunnen er na deze periode nieuwe afspraken worden gemaakt over het vervolg van de  

bekostiging onderhoud en beheer. 

De reactie van de provincie hierop is als volgt: 

 

“Uw verzoek om een andere bekostiging van beheer en onderhoud van stil asfalt in 

Beemster is ontvangen en hebben wij intern besproken. Wij kunnen daar helaas niet in 

meegaan. De toelichting daarop is als volgt: 

Er is ambtelijk overleg en bestuurlijk overleg geweest over de aanleg van stil asfalt op de 

N243 in Beemster.  

Wij hebben in onze brief van 30 september 2021 uitgelegd dat de provincie niet verplicht is 

om stil asfalt aan te leggen en te onderhouden. Maar de provincie is bereid om in deze 

situatie mee te gaan in het verzoek voor stil asfalt onder de randvoorwaarde dat aanleg-, 

beheer- en onderhoudskosten in één keer afgekocht worden.  

Dat is met name belangrijk voor onze beheerafdeling die duidelijkheid en zekerheid nodig 

heeft over financiering van de toekomstige onderhoudskosten.  

U vraagt nu om in afwijking daarvan toch voor twee wegdelen stil asfalt aan te leggen.  

Het voorstel dat u nu doet aan de provincie voor de financiering sluit niet aan bij de door ons 

gestelde randvoorwaarde.” 


