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Onderwerp Agrarisch verkeer plan De Keyser

De iaad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 2l december 2021

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.

Overwegende dat:
1. Bij de opdracht tot het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GWP)

in maart 2013 de gemeenteraad unaniem heeft besloten, op voorstelvan de WD, aan

dit plan toe te voegen: "een ontsluiting agrarische gronden tussen de nieuwe
toekomstige woonwijken De Keyser en de N244". Dit "omdat anders landbouwverkeer
door de woonwijk zou moeten". Maar dat dit punt in het uiteindelijke voorstel in
december 2014 om onduidelijke redenen niet is meegenomen.

2. Het amendement "agrarisch verkeer de Keyser" bij de Dorpsontwikkelingsvisie van
Middenbeemster door de WD is ingetrokken na toezegging van het college dat dit in
ondezoek zou worden genomen binnen het kader van het GWP.

3. Het college in haar brief van 9 november 2021 (kenmerk 1558158) heeft aangegeven
na dit onderzoek te concluderen dat het aanleggen van een agrarisch randweg niet
haalbaar lijkt, de huidige situatie te handhaven en dit onderwerp af te sluiten.

4. De fracties WD, BPP, CDA en D66 hebben aangegeven dit standpunt niet te steunen
en het college hebben verzocht met oplossingen te komen voor de punten die door de
inspreker (en schriftelijk door de eigenaren/gebruikers van de betreffende agrarische
percelen) zijn ingebracht.

5. Het college in haar memo van 14 december 2021 (registratienr. 1560686) nadere
informatie over dit onderwerp geeft en tevens aangeeft dat deze zelfde conclusie(s)
begin 2022in een raadsvoorstel met ontwerp raadsbesluit aan de nieuwe
gemeenteraad zal worden aangeboden ter besluitvorming.

Verzoekt het colleqe:
Bij de overdracht van dit dossier aan het college van de nieuwe gemeente Purmerend, de
wens van de gemeenteraad van Beemster kenbaar te maken om vóór de uiteindelijke
totstandkoming van dit raadsvoorstel een tweezijdig gesprek aan te gaan met de
eigenaren/gebruikers en de aanwonenden van de betreffende agrarische percelen en
vervolgens de daarbij opgehaalde informatie samen met de hiervoor genoemde gevoelens

van de raad in het raadsvoorstelte verwerken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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