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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

opmerking RC 3 Tekstuele opmerking m.b.t. de besluitenlijst van de RC van 

29-5 bij agendapunt 6 en het aangaan voor nader overleg. 

De heer De Lange heeft daar genoemd voor nader overleg 

tussen het college en de fractie van de BPP. 

 

Deze opmerking is juist; is zo gezegd in de vergadering. 

De commissie wordt voorgesteld om de zin “om zo 

gelegenheid te geven voor nader overleg tussen het 

college en de fracties over wat van belang is voor de 

waardenkaart” te wijzigen in “met het voorstel aan het 

college om in de tussenliggende periode met de fractie 

BPP in gesprek te gaat om tot de juiste richting voor de 

Beemster waarden te komen”. 

 

1 RC 5 Kunt u inmiddels iets melden over het verdere proces 

m.b.t. de revitalisering van het bedrijventerrein Insulinde? 

 

Met de ondernemers worden plannen gemaakt voor de 

revitalisering van bedrijventerrein Insulinde. Hierbij is een 

actielijst opgesteld waarvan inmiddels diverse acties zijn 

uitgevoerd. Acties, die nog resten, hebben te maken met 

de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het terrein. 

Het gaat hier om een uitgebreid verkeersonderzoek en 

uiteindelijk daaruit voortvloeiende maatregelen. Voor de 

uitvoering van het verkeersonderzoek is door de gemeente 

een provinciale subsidie aangevraagd (HIRB). Na 

toekenning van deze subsidie wil het college aan de raad 

adviseren middelen beschikbaar te stellen voor de 

cofinanciering in het project “Revitalisering Insulinde en 

Bamestra”. Wij verwachten in juni 2018 uitsluitsel te 

hebben over de toekenning. 

 

  Mogelijk volgt hier nog een vraag over aan de 

portefeuillehouder, de heer Butter. 

 

 

- 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

2 RC 9 Gezien de eerdere vragen van de BPP m.b.t. gasboringen 

door de NAM. Wij willen er opnieuw op aandringen om 

onderzoek te doen/een 0-meting te doen boven de 

winningsgebieden in onze regio en 3 km daaromheen.  

Wilt u hierover in gesprek gaan met de NAM en/of het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat? 

 

De beantwoording op deze vraag volgt nog. 

3 5 Gelezen het persbericht van vandaag m.b.t. de zonne-

energie boot wedstrijd die naar Purmerend komt. Kunt u 

aangeven uit welk budget dit gefinancierd wordt. (en wat de 

geschatte kosten zijn)  En wat de toegevoegde waarde is 

voor ons als Beemster om dit samen met Purmerend te 

organiseren?  

 

De bijdrage voor de solarbotenrace is gedekt uit het 

duurzaamheidsbudget. In de afgelopen vier jaren heeft 

Beemster samen met Purmerend gewerkt aan de 

verduurzaming van ons gezamenlijke gebied. Zo zijn er 

gezamenlijke duurzaamheidsprojecten opgezet. De 

solarbotenrace is een evenement dat hierbij past / hieruit 

voortvloeit en zichtbaar maakt dat ‘duurzaamheid’ voor 

inwoners en ondernemers een belangrijk thema is waaraan 

we met elkaar dienen te werken. 

 

 


