
 

 
 

M E M O  
  
 

Aan : De raads- en commissieleden, steunfractieleden, collegeleden, 

ambtenaren  

Van : De griffier 

Datum : 22 november 2018 

Onderwerp : Dinsdag 4 december 2018 vanaf 19.30 uur:  

themabijeenkomst varianten corridorstudie A7. 

   

 

 

Status Themabijeenkomst  

Doel Beeldvorming 

Voor Raads-, commissieleden, steunfractieleden, collegeleden. 

Plaats raadzaal gemeentehuis Beemster 

Programma Van 19.30 – 21.00 uur. 

Bijlage 4 varianten 

 

In deze bijeenkomst worden de 4 varianten, die aan de orde zijn voor het grondgebied van 

Beemster, ambtelijk toegelicht door oa een vertegenwoordiger van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Daarbij zal worden ingegaan op de onderlinge 

verschillen en wat het voor het wegennet van Beemster betekent. Doel is ook te proeven 

wat er leeft onder de fracties, als voorbereiding voor het raadsvoorstel voor de politieke 

behandeling (meningsvorming) hiervan in de commissie van 12 februari 2019 1. 

De uitkomst van de behandeling in de commissie is voor de portefeuillehouder van belang 

voor het verdere bestuurlijke overleg over dit onderwerp.  

Op 4 december wordt er ook informatie gegeven over het verdere proces en de 

ontwikkelingen in dit dossier in de regio. 

Het verdere proces is, zoals nu bekend: in maart 2019 2 het vervolg van het bestuurlijk 

overleg van de portefeuillehouders, aansluitend de formele inspraakperiode en daarna, naar 

verwachting medio 2019, de besluitvorming door het ministerie over de variantenstudie. 

 

Aanvankelijk zou deze bijeenkomst een gezamenlijke bijeenkomst voor Purmerend en 

Beemster zijn maar daarvan is afgezien om agenda-technische redenen.  

De informatiebijeenkomst bij de gemeente Purmerend staat nu gepland voor op  

18 december met de opzet om in januari 2019 hierover verder te kunnen spreken. 

 

Eerder is aangegeven dat het ministerie op (ook) 4 december voor belangengroeperingen 

een participatiebijeenkomst wil organiseren (op locatie). Deze participatiebijeenkomst gaat 

er zo komen en vormt naar verwachting geen beletsel voor het tegelijk bij ons houden van 

deze themabijeenkomst. 

 

                                                
1
 Noot 19 december 2018: Ten tijde van de themabijeenkomst is gesproken over een behandeling in 

de commissie van 22 januari 2019. Dit is opgeschoven naar 12 februari 2019 om meer tijd te hebben 
voor de voorbereiding van een voorstel waarmee de discussie in de commissie kan worden gevoerd. 
2
 Noot 4 december 2018: Aanvankelijk is uitgegaan van februari 2019. Tijdens de themabijeenkomst 

van 4 december 2018 is medegedeeld dat dit bestuurlijk overleg in opgeschoven naar maart 2019. 


