
 

 
 

M E M O  
  
 

Aan : De raadsfracties 

Van : A.J.M. van Beek, burgemeester 

Datum : 21 maart 2017 

Onderwerp : beantwoording openstaande technische vragen inzake 

agendapunt 9, commissievergadering 21 maart 2017 “Voortgang 

aanleg loopbrug Beemsterringvaart”. 

Bijlagen : - 

 

Over genoemd agendapunt zijn door verschillende fracties vragen gesteld. Onderstaand 

vindt u alle vragen. Deze worden hierna integraal beantwoord. 

 

Vragen PvdA/GroenLinks 

- Zijn de kosten incl. de ambtelijke ondersteuning? 

- Wie wordt eigenaar van de brug? 

- Wie neemt de brug in beheer en gaat het onderhoud organiseren (en betalen)? Wat zijn 

deze  onderhoudskosten. 

 

Vragen CDA 

Ware het niet handiger geweest om met een afgewogen voorstel te komen waarin precies 

staat hoeveel Beemster moet betalen? 

 

Vragen VVD 

Loopbrug ringvaart Westdijk: in uw brief staat dat de opdracht helder is. 

1. wat is de opdracht dan? 

2. van wie aan wie is er opdracht gegeven? 

3. wat is er inmiddels helder? 

 

Beantwoording vragen: 

In de commissievergadering van 27 mei 2014 heeft de heer De Lange van de fractie van de 

BPP gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om een loopbrug te realiseren over de 

ringvaart bij de Westdijk ter hoogte van de Hobrederweg. In deze commissievergadering zijn 

vervolgens suggesties aangedragen voor het verkrijgen van subsidie hiervoor.  

De portefeuillehouder heeft hierop aangegeven, dat hij dit verzoek zal inbrengen bij het 

Landschap Noord-Holland en/of het Nationaal Landschap Laag Holland. 

 

Er is onderzoek gedaan naar het realiseren van de loopbrug. In de brief van 13 november 

2014 is mogelijk de suggestie gewekt dat de brug op basis van de ervaring in Koggenland 

gerealiseerd kan worden voor een bedrag tussen de € 35.000 en € 54.000 en dat hiervoor 

subsidie kan worden verkregen voor het totaal bedrag bij de Provincie. 

Thans blijkt echter dat de kosten van realisatie van een dergelijke brug, exclusief kosten 

voor ambtelijke ondersteuning en onderzoek ingeschat moeten worden op € 70.000.  

Daarbij kan de Provinciale subsidie pas in het vierde kwartaal van 2017 worden 

aangevraagd en deze zal bij toewijzing nooit meer zijn  dan de helft van de kosten, zoals 

gebruikelijk bij subsidies. Er kan nu dus nog niet met zekerheid gezegd worden of en tot 

welk bedrag er subsidie toegekend  wordt.  



Wij vragen ons in gemoede af of  u, op voorhand, bereid bent een voorbereidingskrediet te 

verlenen om onderzoek te doen en tot een afgerond voorstel te komen en of u bereid bent 

een bedrag van € 70.000 te reserveren voor aanleg van de voetgangersbrug. 

 

 

 

 


