
 

 
 

M E M O  
  

 

Aan : De raadscommissie 

Van : De griffier 

Datum : 4 september 2019 

Onderwerp : Bespreken van de brief (het advies) d.d. 23 mei 2019 van het college 

over de motie toestaan van landbouwverkeer op de N244 van de 

gemeente Edam-Volendam. 

(agendapunt 10, raadscommissie 24 september 2019) 

Bijlagen : Zie hieronder 

 

 

De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft op 12 juli 2018 de motie Landbouwverkeer en 

de N244 aangenomen. Deze motie bepleit het toestaan van landbouwverkeer op de N244 

op het traject N247 - afslag Oosthuizen/Zuidoostbeemster, waar een maximale snelheid van 

80 km geldt. De raad van Edam-Volendam heeft de gemeenteraden en colleges van 

Beemster en Purmerend opgeroepen om de motie te ondersteunen richting de provincie 

Noord-Holland op een door henzelf te bepalen wijze.  

Voor de raad is deze motie een ingekomen stuk geweest in de raadsvergadering van  

16 oktober 2018. De raad heeft in deze vergadering aan het college advies over deze motie 

gevraagd. Dit advies is gegeven bij brief van 23 mei 2019. Het college wil de motie graag  

ondersteunen en daarbij aangeven dat het landbouwverkeer op het gehele traject van de 

N244 zou moeten worden toegestaan daar waar 2x2 rijstroken zijn aangelegd. 

Op voorstel van het raadspresidium heeft de raad besloten dit advies voor bespreking te 

agenderen in de commissie.  

Bij deze bespreking staat de vraag open welk advies de commissie aan de raad geeft.  

Dit kan zijn eens (met eventueel een aanvulling) of oneens met advies / standpunt van het 

college. 

De motie met deze stukken kan hierna worden geagendeerd in de raadsvergadering voor 

de besluitvorming op het verzoek van Edam-Volendam aan de raad om die te 

ondersteunen. 

 

 

 

Bijlagen: 

- Motie Edam-Volendam 12 juli 2018 met de daarbij destijds ontvangen stukken 

- Brief griffie 30 oktober 2018 aan college Edam-Volendam (tussenbericht) 

- Brief college Beemster 23 mei 2019 


