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1 

 

RC 5 Bent u bekend met de rioleringsproblemen van diverse  

bewoners in de Pieter Kramerstraat in Zuidoostbeemster?  

(dit mogelijk in relatie tot het wegdek). 

 

Afgelopen jaar is er 1 klacht binnengekomen van een verstopte 

riolering. Op dit moment zijn er geen klachten bij ons bekend. Wij 

zijn volop bezig om de rioleringen te vervangen en/of uitlijnen. 

De Pieter Kramerstraat staat in de beheerplanning om deze in 

2016 aan te pakken. Echter, er zijn urgentere locaties die 

aangepakt dienen te worden. Gezien het aanlegjaar en de 

kwaliteit van het omliggende hoofdriool (Prinses 

Wilhelminasingel) komt dit hoofdriool in aanmerking om te 

worden vernieuwd (door het vervangen of uitlijnen ervan). 

Vanzelfsprekend wordt dan ook het wegdek meegenomen. 

 

2 RC 10 Heeft het standpunt van Gedeputeerde Staten m.b.t. Waterlands 

Wonen invloed op het woningbouwprogramma voor 

Zuidoostbeemster? 

 

Nee, uit het coalitieakkoord blijkt slechts dat zij binnen het 

Bestuursakkoord Waterlands Wonen willen bezien hoe het beste 

kan worden omgegaan met de bijdrage inzake afdracht uit de 

woningbouw om te kunnen investeren in de groene en 

recreatieve waarden in de voormalige Rijksbufferzone. Dit 

betreft niet de woningbouw in Beemster. 

 

3 Raad 10 

(Kadernota)  

Is het mogelijk om in het uitvoeringsprogramma GVVP het 

onderzoek naar de verbindingsweg Zuiderweg -  Zuiddijk 

(Kolkpad) van 2018 naar 2016 te halen? 

 

Het projectteam heeft juist voorgesteld om dit project van 2016 

naar 2018 te brengen doordat het onderzoek in 2016 nog te 

veel onder invloed is van onduidelijkheden zoals; aansluiting 

N244 op de Purmerenderweg, ontwikkeling A7, herinrichting 

Purmerenderweg,, woningbouwontwikkeling in de 

Zuidoostbeemster. Dit is de reden waarom wij dit project, op dit 

moment, een wat lagere prioriteit hebben gegeven. Mocht het zo 

zijn dat er ontwikkelingen zijn die eerder helderheid geven voor 

het onderzoek, dan wordt dit project vanzelfsprekend weer naar 
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voren gehaald. Dit geldt ook van andere projecten. 

4  Is het mogelijk de uitkomst van de quickscan van de 

inventarisatie van de mogelijke gemeentelijke monumenten te 

ontvangen?  

Dit zijn meerdere stukken, van verschillend niveau en insteek, 

die niet zonder toelichting kunnen worden verspreid; daarover 

moet eerst door het college een standpunt worden ingenomen, 

zoals ook opgenomen in het collegeprogramma.  

 

5  Wanneer mogen wij een voorstel verwachten hoe verder met het 

kwaliteitsteam Des Beemsters? 

19 mei jl. heeft het college het volgende besluit genomen: Het 

college heeft besloten het Kwaliteitsteam des Beemsters in een 

iets beperktere omvang tot het einde van de collegeperiode in 

stand te houden, als adviseur van het college en hier in de 

begroting financiën voor op te nemen, rekeninghoudend met 

een subsidie van de RCE. Indien deze subsidie vervalt zal het 

college dit besluit heroverwegen. 

 

6 College 

algemeen na 

bezoek VNG 

Congres 

Tijdens het VNG Congres deze week is de motie ”Schaliegas vrije 

gemeenten” aan de orde geweest. 

75% van de gemeenten heeft ingestemd met de motie. 

Vraag: heeft Beemster deelgenomen aan de stemming, zo ja 

heeft Beemster voor of tegen de motie gestemd? 

Doet het college nog verslag van de bijeenkomst VNG? 

 

De vraag over de motie “Schaliegas vrije gemeenten” wordt  

door wethouder Zeeman beantwoord tijdens de 

commissievergadering.  

In deze vergadering wordt ook stilgestaan bij de tweede vraag.  

 

 

 


