
TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) 

 

DATUM VERGADERINGEN: 30 januari 2018 FRACTIE: VVD DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 22 januari 2018 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 4 Brug naar volgende deelplan Nieuwe Tuinderij – West -> 

dit kunstwerk (waar een naam voor bedacht kon worden) 

zou november 2017 worden geplaatst. Kunt u aangeven 

wanneer dit nu ingepland is? 

 

Dit is inderdaad tot op heden niet gelukt. Het streven is om 

dit voor het zomerreces te realiseren. 

 

Dit antwoord wordt in de commissievergadering toegelicht. 

 

2 RC 7 Riolering- en gasaansluiting woonboten Oostdijk / ZOB -> 

onze vragen: 

1) Kunt u aangeven wat de status is van deze plannen bij 

gemeente Beemster en aan de kant van Liander cq 

HHNK? Bewoners hebben niet inzichtelijk waarom het 

zo lang duurt want er liggen offertes van Liander? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) In het kader van het landelijke en lokaal beleid dat 

gericht is op aardgasvrij, is de gemeente Beemster niet 

voornemens om opdracht te geven tot het aansluiten 

van de woonboten op het aardgasnet. Liander heeft 

eveneens het standpunt ingenomen geen 

gasaansluitingen voor woonboten aan te leggen omdat 

dit een onrendabele investering is, mede gelet op het 

landelijke beleid van aardgasvrij. HHNK vindt de aanleg 

van een gasleiding ter plaatse onwenselijk in het kader 

van de veiligheid en beheer van het dijklichaam.  

Het college is echter wel groot voorstander van het 

aansluiten van woonboten op het riool. Op de locatie 

Oostdijk loopt nu echter geen persriool, waar vanuit de 

huisaansluitingen kunnen worden gerealiseerd. Op het 

bestaande rioolnetwerk zal een nieuwe persleiding 

worden aangesloten dat via De Nieuwe Tuinderij gaat 

lopen en kan worden doorgetrokken naar de Oostdijk. 

Zodra deze persleiding is aangelegd kunnen de 

woonboten op de Oostdijk op het riool worden 

aangesloten. 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

2) Geeft gemeente Beemster medewerking aan lopende 

plannen van HHNK en Liander of gaan die plannen in 

de ijskast omdat aan Beemster zijde nu gesproken 

wordt over mogelijk aansluiten van de Nieuwe Tuinderij 

– Oost op de Stadsverwarming Purmerend?  

 

2) Op dit moment zijn er geen plannen om de woonboten 

aan de Oostdijk aan te sluiten op de Stadsverwarming 

Purmerend. 

  

 

3 RC 7 Volgens uw antwoord op onze technische vraag van de 

commissie van 26 sept 2017 zou de openbare ruimte van 

deelplan 1 / bouwplan De Keyser in het 4de kwartaal van 

2017 economisch worden terug geleverd aan de gemeente 

Beemster. Is dit inmiddels gebeurd? Zo ja, waarom worden 

de benodigde onderhoudswerkzaamheden in deze wijk niet 

uitgevoerd zoals scheef gewaaide bomen, gebroken 

boompalen, onderhoud watergangen, gladheidbestrijding 

e.d.? 

Nee, dit heeft nog niet plaatsgevonden, het wachten was 

op de inspectie en het proces verbaal. Het openbaar 

gebied zal op zeer korte termijn overgedragen worden aan 

de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

4 RC 8 Gemeente Purmerend introduceert een “financieel portal” 

waar burgers belangrijke financiële documenten over hun 

gemeente digitaal kunnen inzien. Wordt dit ook voor 

Beemster mogelijk gemaakt en zo ja, wanneer ongeveer? 

 

Deze documenten zijn bij Beemster ook gebundeld 

gepubliceerd op de website (op de pagina Bestuur & 

Beleid), op dezelfde wijze als bij Purmerend, alleen dan 

heet dit niet financieel portal maar financiën. Deze naam 

zou nog aangepast kunnen worden als u daar prijs op stelt. 

 

5 Raad 8 Voorgenomen verkoop gemeentehuis -> In de technische 

beantwoording van 9 januari 2018 is als bijlage een kaartje 

gevoegd met een rode lijn om het gehele plangebied. Wij 

nemen aan dat u met de rode lijn het “te ontwikkelen 

gebied als geheel” bedoelt maar NIET het “te verkopen 

deel”. Graag uw bevestiging dat de stenen worden 

verkocht maar niet het gehele plangebied. Dat is immers 

beschermd dorpsgezicht. Wij begrijpen dat u dit ook 

bedoelde in uw technische beantwoording maar de 

discussie in de commissie laat een andere indruk achter. 

Dit is inderdaad het geval: het betreft een 

vastgoedtransactie en dus alleen de verkoop van het pand. 

 


