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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 7 Het blijkt dat een “verklaring van geen bedenkingen” wel 

vereist is bij het besluit inzake de dierenkliniek. In het 

verleden zijn er besluiten genomen waarbij zo'n verklaring 

waarschijnlijk wel vereist was. Heeft dit gevolgen voor deze 

besluiten? Kan men achteraf nog bezwaar maken tegen 

deze besluiten om deze reden? Zijn deze besluiten 

eigenlijk wel rechtsgeldig? 

Gaarne duidelijkheid over wat dit betekent voor de in het 

verleden genomen besluiten. 

 

Voor eerder genomen besluiten heeft dit geen gevolgen. 

Die besluiten zijn onherroepelijk geworden en daartegen 

kan geen beroep meer worden aangetekend. Eerder 

genomen besluiten zijn rechtsgeldig.  

2 9 Wij krijgen signalen dat de overlooptijden en ontruimtijden 

bij de verkeerslichten Rijperweg/Middenweg erg krap zijn. 

Het komt regelmatig voor dat voetgangers en 

gemotoriseerd verkeer elkaar in de weg lopen cq rijden. 

Voldoen deze tijden aan regels dan wel standaarden? 

Kunnen ze ruimer worden ingesteld? 

 

Er zijn niet eerder klachten binnengekomen over de 

ontruimingstijden op de kruising Middenweg-Rijperweg 

 

De voetgangers hebben een groentijd van 5 seconden en 

daarna nog een groenknipper/geeltijd van 3 seconden 

(totaal 8 seconden). Daarna gaat de ontruimingstijd lopen 

en ligt het aan welke richting dan groen krijgt hoeveel 

seconden dat is.  Dat kan variëren van 2 (8+2) tot 5 (8+5) 

seconden. De oversteken zijn 6 meter breed. Naar 

verwachting zijn daar geen grote groepen voetgangers die 

oversteken. 

 

De ontruimingstijden zijn destijds berekend en in de 

regeling gezet. Deze worden berekend aan de hand van 

het ontwerp van de kruising. Het uitgangspunt is meestal 

wel dat de langzaamste voetgangers niet meer met de 

oversteek beginnen als het voetgangerslicht groen 

knippert. De ontruimingstijden zijn sinds de plaatsing van 
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deze VRI niet aangepast. Ook is het ontwerp van de 

kruising in de tussentijd niet veranderd. 

De ontruimingstijden kunnen in de regeling nog worden 

aangepast, maar dan moet wel duidelijk zijn op welke 

voetgangersoversteken het probleem voorkomt.  

Hierbij aangetekend dat het verruimen van de 

ontruimingstijden de doorstroming van het kruispunt 

negatief beïnvloed.   

 

3 9 Wij krijgen signalen dat gemotoriseerd verkeer dat uit 

Purmerend de Beemsterbrug overkomt met grote snelheid 

(veel hoger dan 50 km/u) de kruising met de 

Purmerenderweg naderen. Zijn hiertegen maatregelen te 

nemen? Zou er vaker gehandhaafd kunnen worden? 

 

Deze vraag zal door wethouder Butter in de vergadering 

mondeling worden beantwoord. 

 

4 10 OBS De Bloeiende Perelaar heeft een acuut tekort aan 

lokalen. Is het mogelijk dat deze worden geplaatst ten 

zuiden van het Middenpad, waar nu 4 woningen zijn 

gepland? 

 

Het college onderzoekt op dit moment samen met het 

schoolbestuur waar en op welke manier de uitbreiding van 

OBS De Bloeiende Perelaar mogelijk is. De door u 

genoemde locatie is er daar een van. Een en ander wordt 

nader toegelicht in brief aan de raad d.d. 23 augustus 2017 

(bijgevoegd). 

 

5 10 Heeft het RAP al definitieve goedkeuring van de provincie? 

 

De stukken zijn ingediend en worden 5 september door 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) besproken.  

GS is geadviseerd om in te stemmen en de gedeputeerde 

was al akkoord, dus GS zal het RAP 2016-2020 inclusief 

de oplegger naar verwachting op 5 september vaststellen.  

De stukken gaan daarna alleen ter kennisname naar 

Provinciale Staten van Noord-Holland. 

 

 


