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Onderwerp: voortgang aanleg voetgangersbrug over Beemsterringvaart Westdijk

Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van toezeggingen aan de fractie van de BPP informeren wij u hierbij over de

voortgang van de aanleg van de voetgangersbrug over de Beemsterringvaart aan de Westdijk.

ln de brief van 13 mei 2016 hebben wij de verwachting uitgesproken dat de voetgangersbrug

uiterlijk begin 2Ot7 geplaatst zou worden. Dit is tot onze spijt niet gelukt vanwege een ambtelijke

onduidelijke afstemming over de opdrachtverstrekking. Hiervoor bieden wij u onze welgemeende

verontschuldigingen aan.

lnmiddels is de opdracht helder. De voorbereidingen voor de realisatie van de brug zijn gestart.

Gebleken is dat er diverse vergunningen en overleggen nodig zijn. Verder dient een aantal

onderzoeken uitgevoerd te worden. Ook worden de subsidiemogelijkheden nog onderzocht.

De beoogde subsidie kan pas in het vierde kwartaal van 2077 worden aangevraagd. Naar alle

waarschijnlijkheid zal de realisatie van de brug niet geheel gedekt kunnen worden met subsidie en

zijn er aanvullende financiële middelen nodig. Hoeveel dit wordt is pas duidelijk na het aanvragen van

de subsidie. Op basis van een eerder geplaatste voetgangersbrug worden de totale kosten van de

nieuwe voetgangersbrug geschat op minimaal € 70.000,-.
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Gelet op deze bevíndingen vragen wij ons in gemoede af of u vindt dat we onder deze condities door

moeten gaan met de realisatie van deze voetgangersbrug.

Graag leggen wij u bovenstaande voor in de volgende commissievergadering agendapunt 9

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster

l)u,now
A.J.M. van Beek
burgemeester


