
Technische vragen over in de raadscommissie of de gemeenteraad van Beemster geagendeerde onderwerpen  

 

DATUM VERGADERINGEN: 22 december 2020 FRACTIE: D66 DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 15 december 2020 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Wat is de bestemming van het reconstructiebudget voor de 

Zuiderweg van €543.000,- dat is opgenomen in de 

programmabegroting 2021-2024 (blz 43) als nu in het 

GVVP gekozen wordt voor quick wins in relatie met groot 

onderhoud. 

 

Dit budget betreft beheersmatig onderhoud aan de 

wegenstructuur. Binnen dit onderhoudsbudget is geen 

rekening gehouden met aanvullende verkeerskundige 

aanpassingen.  

Er wordt onderzocht of binnen de scope van het project 

mogelijkheden zijn om aanvullende kansen om de 

verkeersveiligheid of leefbaarheid te vergroten te benutten. 

 

2 RC 5 Waarom wordt voor de oversteek Purmerenderweg geen 

dekking gezocht in de grondexploitatie Die Nieuwe 

Tuinderij? 

 

De onderzoekskosten worden voorgesteld ten laste te 

brengen van de algemene reserve. 

Indien overgegaan wordt op maatregelen zal worden 

voorgesteld hiervoor aanspraak te maken op de 

grondexploitatie.  

 

3 RC 5 Al eerder is deze kruising onderzocht, hoe komt dit 

aanvullende onderzoek op het vermeldde bedrag van 

€50.000,-. 

 

Het kruispunt is enkel verkeerskundig onderzocht. Het 

vervolg onderzoek betreft de keuze voor de variant en de 

civieltechnische uitwerking van het project.  

Hieronder vallen bijvoorbeeld een onderzoek naar de 

gevolgen voor grondeigendommen, kabels en leidingen 

etc. 

 

4 RC 5 Kan het onderzoek agrarische randweg ivm de kosten van 

technische uitwerking gefaseerd worden en eerst de 

hoofdvraag worden beantwoord waarom deze situatie zo 

uniek is dat er hier als enige plek in de polder een 

scheiding van een verkeerssoort moet plaatsvinden? 

 

 

Een gefaseerde uitvoering van dit onderzoek is mogelijk.  

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

5 RC 7 Wanneer komt er een eerste inzicht in de financiële 

aspecten en een eventueel go/no go besluit? 

 

Zie planning, besluitvorming omtrent locatiekeuze is 

gepland in juli 2021. 

6 RC 7 Hoe wordt de relatie gelegd tussen de ontwikkeling van het 

oude schoolterrein in het dorp en dit nieuwe gebied in de 

Keyser. Te denken valt aan de financiën, de planning en 

uitruil van woonfuncties. 

 

In de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster is het 

functionele aspect van de oude schoollocatie opgenomen. 

De met de locatiekeuze in plan De Keyser samenhangende 

consequenties zullen onder anderen met De Beemster 

Compagnie moeten worden besproken en vastgelegd in 

een nadere overeenkomst. 

 

7 RC 9 Ter voorkoming van misverstand, de vele gele 

reflecterende huisnummerbordjes in onze polder blijven 

hiermee toegestaan? 

 

Er verandert niets aan regelgeving voor de bestaande 

bordjes. 

 


