
 

 

 

 

Aan de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van de Beemster. 

Rijn Middelburgstraat 1  1462 NV  Middenbeemster. 

 

Beemster 25 augustus 2021 

 

Betreft : definitieve bevestiging aan uw bewoners : er komt  stil asfalt op de N 243 in de Beemster.  

 

Geachte Gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders van de Beemster, 

 

Op 5 maart 2019 heeft de gemeenteraad van de Beemster het college van Burgemeester en 

wethouders verzocht om te bewerkstelligen dat de provincie Noord-Holland bij uitvoering van het 

herinrichtingsplan N 243 in het kader van de leefbaarheid, ook in de Beemster stil asfalt aanlegt. 

Op 11 februari 2020 heeft de Gemeenteraad van de Beemster in haar (commissie) vergadering 

unaniem vastgesteld –(zie brief d.d. 27-02-2020 gericht aan de Raad van State)- dat er voor wat 

betreft de wegvlakken Schermerhornerweg km 8,25-9.0 en Middenweg km 11,5-12,2 sprake is van 

een overspannen geluidssituatie en dat ook om die reden ( zie pag.2 van genoemde brief) in het 

bestemmingsplan moet worden opgenomen dat voor genoemde wegvlakken stil asfalt behoort te 

worden voorgeschreven. 

De Gemeenteraad van de Beemster heeft beslist: het bestemmingsplan aan te passen met stil asfalt 

op de N 243 . De Gemeenteraad is de 1e en ook enige instantie ( namelijk als planwetgever) niet 

alleen gerechtigd maar ook bevoegd om vast te stellen wat er onder een goede ruimtelijke ordening 

moet worden verstaan ( en hoe dat moet worden vertaald in een bestemmingsplan ) en is daartoe 

ook verplicht. 

Wat schertst onze verbazing dat nu, na ruim 2½ jaar, wij als bewoners aan de N 243 nog steeds niet 

officieel bevestigd hebben gekregen, dat er stil asfalt komt op de N 243 in de Beemster.                                                            

De gemeenteraad is akkoord met de wijziging in het bestemmingsplan en is hierin dan ook het 

bevoegde gezag. 

Wat er wèl gebeurt is het feit dat wij op 21 juli 2021 een brief ontvangen van Gedeputeerde Staten 

van de Provincie Noord-Holland  contactpersoon de omgevingsmanager (naam geanonimiseerd door 

de griffie), kenmerk 1403047/1673203 . In dit schrijven wordt van alles en nog wat over de 

werkzaamheden herinrichting N 243 geschreven maar er staat geen woord vermeld over de 

beslissing van de gemeenteraad van de Beemster om  stil asfalt in de Beemster te laten plaatsen. Bij 

navraag bij de omgevingsmanager (naam geanonimiseerd door de griffie) van de Prov. N-H over de 

vraag waarom in deze brief niet staat vermeld dat er stil asfalt komt in de Beemster is  zijn letterlijke 

antwoord:    
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“Het klopt dat in de brief die wij afgelopen week stuurden niets staat over stil asfalt. Daarover is nog 

geen knoop doorgehakt. In het kader van het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure hebben 

provincie en bewoners argumenten uitgewisseld om wel of niet stil asfalt aan te leggen. De provincie 

is van mening dat op basis van de Wet geluidhinder en het huidige Actieplan geluid geen stil asfalt 

aangelegd hoeft te worden. Gemeente Beemster wil graag een stillere woonomgeving. Op verzoek 

van de gemeente heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Butter waarbij de wens om zo’n 

stillere woonomgeving te realiseren en wat daarvoor nodig is, is besproken. De provincie werkt nu 

aan een antwoord op de door de gemeente gestelde vragen. Na de vakantie wordt dat aan de 

verantwoordelijke gedeputeerde voorgelegd. Daarna gaat het antwoord naar de gemeente.”    

Wij als bewoners van de Beemster aan de N 243 waren werkelijk verbijsterd! Er is wèl een knoop 

doorgehakt! De gemeenteraad van de Beemster heeft beslist het bestemmingsplan aan te passen 

met stil asfalt op de N 243. Er rest slechts één vraag van de gemeenteraad aan de 

omgevingsmanager ((naam geanonimiseerd door de griffie):  WAT ZIJN DE (MEER) KOSTEN VOOR DE 

AANLEG VAN STIL ASFALT OP DE N 243 IN DE BEEMSTER ?  

Zowel wij , als de gemeenteraad van de Beemster zijn nu 2 ½ jaar  op het verkeerde been gezet.  Wij 

hebben hier schoon genoeg van. De Gemeenteraad van de Beemster heeft geen toestemming nodig 

van de gedeputeerde van de Provincie N-H. om stil asfalt aangelegd te krijgen. Voor uitgebreide 

details kunt u de pleitnota van 16 februari 2021 -geschreven en ingesproken tijdens de digitale 

commissie vergadering  via M.S. Teams namens de bewoners van de N 243- raadplegen.  

Wij als bewoners van de Beemster die toevallig aan de N 243 wonen hebben ook recht op 

eerbiediging van onze persoonlijke levenssfeer en willen niet onevenredig  benadeeld worden t.o.v. 

van andere bewoners van de Beemster, of t.o.v. andere bewoners aan de N 243 die in toevallig in de 

gemeente Alkmaar wonen.  

Het wachten is nu op de prijsopgave door de omgevingsmanager ((naam geanonimiseerd door de 

griffie) van het stille asfalt in de Beemster. Boskalis zou die prijs per direct moeten kunnen opleveren. 

Na behandeling van deze kosten in de gemeenteraad en het college gaan wij ervanuit dat wij 

definitief de bevestiging ontvangen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en 

wethouders, dat de bewoners van de N 243 in de Beemster doormiddel van de herinrichting stil asfalt 

krijgen. 

 

Namens de bewoners van de N 243 in de Beemster. 

(naam geanonimiseerd door de griffie)  


