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Bijlagen

lnleiding
ln december 2014 is door het college het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk verkeer-en
vervoerplan (GWP) Beemster vastgesteld en aan de raad aangeboden. In deze memo
informeren wij u over de voortgang van het uitvoeringsprogramma.

Uitvoeringsprogramma
Naast de reguliere werkzaamheden stonden voor 2016 onderstaande projecten op de
planning:
- Haalbaarheidsstudie centrale haltelocatie Middenbeemster
- Onderzoekvrachtverkeer centrumgebied in Middenbeemster
- lnrijdverbod Oostdijk in Zuidoostbeemster
- lnrichtingsmaatregelen Rijperweg oostzijde in Middenbeemster
- lnrichtingsmaatregelen Middenweg zuidziide in Middenbeemster

De haalbaarheidsstudie naar de centrale haltelocatie is afgerond. Het onderzoek naar het
vrachtverkeer in het centrumgebied in Middenbeemster wordt in 2017 afgerond.
Het project inrijdverbod Oostdijk in Zuidoostbeemster zal ln 2017 worden afgerond nadat
nog eenmaalzalworden getracht medewerking van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier te krijgen voor het instellen van een inrijdverbod ter hoogte van de
Kwadijkenrveg. Door inzet voor met name onderzoek naar centrale haltelocatie
Middenbeemster zijn de laatste twee projecten nog niet opgepakt. Welwordt er
vooruitlopend op o.a. deze twee projecten een verkeerskundige visie op de invalswegen van
Middenbeemster opgesteld als kader voor de afzonderlijke projecten. Hierdoor ontstaat

eenduidigheid en uniformiteit bijde uitwerking en uitvoering van maatregelen.

Voor 2017 staan, naast de opvolging van de projecten uit 2016, onderstaande nieuwe
projecten in de planning opgenomen:
. lnrichtingsmaatregelen Middenweg noord
. SnelheidsovergangJispenueg

Als de Noord-zuidlijn medio 2018 in gebruik genomen wordt gaat de bus via
Middenbeemster en Zuidoostbeemster naar Amsterdam rijden. De bushaltes op de Buurt

dienen dan toegankelijk gemaakt te zijn en er dienen ook haltes gerealiseerd te zijn op de
Purmerenderweg. De voorbereiding hiervoor wordt dit jaar gedaan.

Bovenstaande leidt ertoe dat er (nieuwe) projecten uitgevoerd moeten worden die niet voor
aankomende periode op het uitvoeringsprogramma staan.
Binnen de beschikbare ambtelijke capaciteit kunnen niet alle onderzoeken uitgevoerd
worden. Om tijdig in te kunnen spelen op de (nieuwe) ontwikkelingen zal één project uit



2016 dat nog niet is opgestart en de twee nieuwe projecten die voor 2017 op het
programma staan on hold worden gezet waardoor er ruimte ontstaat om de eerder
benoemde zaken op te pakken.

Onderzoeken die we in 2017 uitvoeren:
. Onderzoekvrachtverkeer centrumgebied in Middenbeemster
. lnrijverbod Oostd'tjk in Zuidoostbeemster
o (Toegankelijke) bushaltes op de Buurt en Purmerenderweg
. Verkeerskundigevisie invalswegen Middenbeemster
. Inrichtingsmaatregelen Rijpenreg oostzijde in Middenbeemster

Onderstaande projecten vanuit het uitvoeringsprogramma GWP zullen niet worden
uitgevoerd:
. Inrichtingsmaatregelen Middenweg zuidzijde in Middenbeemster
. Inrichtingsmaatregelen Middenweg noordzijde in Middenbeemster
o Sne/heidsovergang Jisperweg in Westbeemster

Op 21 maart jl. heeft de raad de motie aangenomen om oplossingen te onderzoeken voor
de parkeerproblematiek bij basisschool De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster. Dit
past niet binnen de beschikbare ambtelijke capaciteit. Om het onderzoek extern uit te laten
voeren en voor begeleidingsuren is € 12.500 benodigd. Dit kan bekostigd worden uit

incidentele vrijvalvan de projecten die niet zullen worden uitgevoerd.

De herinrichting van de Purmerendenueg in Zuidoostbeemster staat voor de periode na

2018 op het uitvoeringsprogramma. Recente ontwikkelingen, waaronder versnelde aanleg
aansluiting N244 - Purmerendenrveg, het aantrekken van de woningbouw en de relatie met
de Corridorstudie Hoorn - Amsterdam leiden ertoe dat het gewenst is het ondezoek naar
en de voorbereiding op herinrichting van de Purmerendenrveg in Zuidoostbeemster in 2018
reeds op te pakken. Deze zullen we dan ook voor 2018 in de planning opnemen.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang van het
uitvoeringsprogramma en de uitvoering van de verschillende projecten die door
verschillende ontwikkelingen opgepakt dienen te worden.

burg emeester en wethouders van Beemster

rlÚin0
A.J.M van Beek H.C.P. van
burgemeester

rde
secretaris


