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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 5 Waarom gebruikt u de term schoolcampus: wij vinden dat 

verwarrend en niet passend voor het te ontwikkelen 

gebied. Belanghebbenden voor stakeholders heeft 

eveneens de voorkeur. 

 

De projecttitel is voorgekomen uit eerdere onderzoeken. 

We kunnen ons goed voorstellen dat we een passende 

projecttitel formuleren bij het projectplan die de inhoud 

dekt. De projecttitel bespreken we dan samen met de 

belanghebbenden 

 

2 5 Is het gezien de omvang van de problematiek niet 

raadzaam om de bevolking hier eerder bij te betrekken. 

 

Na de opdracht willen we z.s.m. de omwonende informeren 

over de stand van zaken door middel van een nieuwsbrief. 

Deze zal openbaar gedeeld worden voor geïnteresseerden. 

Wij zijn van mening dat omwonenden ook belanghebben-

den zijn en dezen worden meegenomen bij het opstellen 

van het projectplan. 

 

3 6 Waar zijn de bushaltes in MB en ZOB geprojecteerd en wat 

zijn de verwachtingen t.a.v. de benodigde infrastructurele 

en verkeerstechnische maatregelen. 

 

De bushaltes in MB zijn geprojecteerd op de Buurt op het  

zuidoostelijk (Onder de Linden) kwadrant en zuidwestelijk 

(Spijshuis) kwadrant. Deze zullen toegankelijk worden 

aangelegd. Aankomende periode zal onderzocht worden 

welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze locaties in te 

richten conform haltetoegankelijkheid en dienen we inzicht te 

krijgen in de benodigde infrastructurele en verkeerstechnische 

maatregelen. 

Voor de haltes in Zuidoostbeemster is één halteplaats 

voorzien. Vooralsnog is deze in de omgeving van het 

Middenpad, maar hier zal aankomende periode verder 

onderzoek naar worden gedaan waarbij we zoveel als 

mogelijk zullen voorsorteren op het project herinrichting 

Purmerenderweg.  

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 6 Worden de 3 voorziene inrichtingsmaatregelen in MB voor 

2017 uitgesteld of afgesteld? 

 

De wethouder zal deze vraag beantwoorden bij de 

behandeling van dit agendapunt. 

5 8 Waarom kiest u voor een externe adviseur bij een 

eventuele aanpassing van het grondbeleid? Is de expertise 

in het ambtelijk apparaat ontoereikend? 

 

Deze expertise en capaciteit is niet aanwezig bij het 

ambtelijk apparaat. De gemeente Purmerend laat haar 

eigen grondbeleid ook door een extern adviseur opstellen 

6 9 Zijn er nog meer te schrappen verordeningen?  

 

Nee, er zijn om redenen zoals in dit geval, niet nog meer  in 

te trekken verordeningen. 

 

7 9 Zijn er de afgelopen 12 jaar facturen verstuurd? 

 

Uit onderzoek blijkt dat er in de afgelopen 12 jaar slechts 

twee aanslagen zijn verstuurd.  

 

8 12 Hoe verhoudt het huidige advies tot opheffing van de GR 

zich tot de eerdere weigering van het college om in te 

stemmen met het principebesluit? 

 

Dit lijkt verwarrend: 

In het principe akkoord  staan een aantal uitgangspunten 

benoemd die leidend zijn bij de voortgang in het proces. 

Het college heeft hier niet mee ingestemd omdat zij eerst 

duidelijkheid wil hebben over de consequenties. 

Echter het opheffingsbesluit is nodig om te komen tot een 

opdracht voor het opstellen van een liquidatieplan.  

In het liquidatieplan wordt beschreven hoe te komen tot 

een opheffing van BaanStede. Het liquidatieplan zal in juni 

aan de raad worden voorgelegd voor een zienswijze. 

 

 


