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Samenvatting:
Cp 1 december is in de Raad gesproken over de stand van zaken van het
uitvoeringsprogramma GWP Beemster aan de hand van een memo (zie bijlage 1), het vervolg
ran het GWP, andere onderwerpen voortkomend uit de opgestelde dorpsontwikkelingsvisies
en andere projecten die van invloed zijn op mobiliteit en infrastructuur. Ook is een voorstel
gedaan voor prioritering van de projecten. ln dit advies ontvangt u een voorstel voor het
beschikbaar stellen van financiële middelen voor ondezoekskosten en begeleidings-en advies
uren voor de voorgestelde projecten.
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Middenbeemster, 2 december 2020
Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:
Op 1 december is in de Raad gesproken over de stand van zaken van het
uitvoeringsprogramma GWP Beemster aan de hand van een memo (zie bijlage 1), het
vervolg hiervan, andere onderwerpen voortkomend uit de opgestelde
dorpsontwikkelingsvisies en andere projecten die van invloed zijn op mobiliteit en
infrastructuur. ln het memo van 1 december is beschreven dat de projecten uit het
uitvoeringsprogramma GWP Beemster opgepakt worden door integratie in de uitwerking van
de dorpsontwikkelingsvisies. En dat voor de uitvoering hiervan de raad via een ander traject
een voorstelzal ontvangen voor hierbij behorende uitvoeringsagenda en kosten.
Doordat diverse ruimtelijke ontwikkelingen een relatie met mobiliteitsvraagstukken hebben,
buiten de GWP projecten om, zijn nieuwe projecten ontstaan waarvan onderstaande
prioritering in het memo van 1 december is afgestemd:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verkeersveiligheid uitbreiding huidige schoollocatie Zuidoostbeemster
Verkeerskundige analyse bedrijventerreinen lnsulinde en Bamestra
Opstellen Mobiliteitsplan (vaststelling in gemeenteraad nieuwe gemeente 2022,
uitvoering 2040)
Onderzoek oversteek Purmerenderweg t.h.v. Middenpad
Quick-wins groot onderhoud Zuiderweg
Uitwerking motie vrijliggend fietspad
Onderzoek agrarische randweg
Verkeersveiligheid lntegraal kindcentrum met bibliotheek in De Keyser
Ontwikkeling gemeentehuislocatie

Van de projecten 1 ,2 en 3 is aangegeven dat deze in 2020 zijn opgestart en in 2021
nagenoeg afgerond zullen worden; deze kunnen binnen de huidige ambtelijke capaciteit
opgepakt worden en ondezoekskosten van deze projecten zijn vanuit het projectbudget
gedekt.

De projecten 8 en t hebben betrekking op de in de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster
opgenomen gebiedsontwikkelingen en zullen vanuit de uitwerking hiervan opgepakt worden.
Hiervoor zal via een ander traject een voorstel worden gedaan voor de hierbij behorende
uitvoeringsagenda en kosten.
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Voor de overige 4 projecten die niet binnen de reguliere ambtelijke capaciteit kunnen worden
opgepakt ontvangt u in dit advies een voorstel voor verdere uitwerking.
Het betreft de projecten:
1. Ondenoek oversteek Purmerenderweg t.h.v. Middenpad
2. Quick-wins groot onderhoud Zuiderweg
3. Uitwerking motie vrijliggend fietspad
4. Onderzoek agrarische randweg

Oplossingsrichtingen :
1. Ondezoek oversteek voetqanoers Purmerendenfleq t.h.v. Middenpad
Doel: realiseren van een zo verkeersveilig mogelijke oversteek voor voetgangers tussen de
twee nieuwbouwwijken NTW en NTO in Zuidoostbeemster.
Wat gaan we doen:
Goudappel Coffeng heeft in het onderzoek m.b.t. de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van
de verschillende schoollocaties in Zuidoostbeemster advies gegeven om de
oversteekbaarheid en verkeersveiligheid voor voetgangers over de Purmerenderweg ter
hoogte van het Middenpad te verbeteren. Uit dit onderzoek zijn twee varianten naar voren
gekomen.
De twee varianten uit het onderzoek van Goudappel Coffeng worden civieltechnisch nader
ondezocht op de haalbaarheid en de kosten die deze maatregelen met zich meebrengen. ln
dit ondezoek zullen ook de direct aanwonenden worden betrokken. De kosten voor de
uitvoeringsmaatregelen worden in een apart raadsvoorstel voorgelegd.

We benaderen deze oversteek separaat van het project rond het vergroten van de
schoollocatie "De Bloeiende Perelaar." Aangezien de oversteek, los van deze ontwikkeling,
ook de locatie is voor een belangrijke oversteek voor zowel fietsers als voetgangers tussen
de wijken aan de oostzijde en de westzijde van de Purmerenderweg
Begrote kosten:
De ondezoekskosten en ambtelijke begeleidings-en advieskosten hiervoor zijn begroot op
€ 50.000,-

2. Qiuck-wins qroot onderhoud Zuiderweq
Doel: met beperkte/ kleine maatregelen aansluiten bij het noodzakelijke groot onderhoud aan
de rijweg van de Zuiderweg om de verkeersveiligheid op de Zuiderweg te verbeteren in
afwachting van de uiteindelijke oplossingen voor de ontsluitingsstructuur in Zuidoostbeemster
die in relatie met de Corridorstudie A7 moeten worden genomen.
Wat gaan we doen:
Er zal een verkeerskundig ondezoek uitgevoerd worden waarbij een analyse zal worden
gemaakt van de huidige situatie en gezocht zal worden naar inrichtingsmaatregelen om de
verkeersveiligheid te verbeteren die binnen de scope van het onderhoudsproject vallen. De
maatregelen worden verkeerstechnisch en civieltechnisch ondezocht. En er zal met de direct
betrokkenen/ aanwonenden afstemming plaatsvinden over de voorgestelde maatregelen die
voortkomen uit het ondezoek. De mogelijk aanvullende kosten voor de
uitvoeringsmaatregelen worden in een apart raadsvoorstel voorgelegd.
blz. 3 van 7
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Begrote kosten:
De ondezoekskosten en ambtelijke begeleidings-en advieskosten hiervoor zijn begroot op

€ 20.000,3. Uitwerkinq motie vriiliqqend fietspad
Doel: realiseren van een vrijliggend fietspad langs de Purmerenderweg tussen Rijperweg en
Oosthuizerweg.
Wat gaan we doen:
Een inpassingsstudie naar de mogelijkheid voor een vrijliggende fietsverbinding langs het
tracé van de Purmerenderweg. Met betrekking tot deze inpassing worden er één of twee
varianten opgezet waarmee inzicht wordt verkregen in de kansen of beperkingen van een
dergelijk trace. Met behulp van deze varianten wordt inzicht gegeven in de kansen,
beperkingen en globale kosten van de inpassing van het vrijliggende fietspad.
Ook worden deze ontwerpvarianten in overleg met de RCE getoetst aan de
werelderfgoedeisen. Door de samenhang met wegbeheerders en de regio worden deze
varianten afgestemd met de wegbeheerder, het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, en de Vervoerregio Amsterdam. We zullen de raad over de uitkomsten van
het ondezoek en de afstemming met het HHNK en Vervoerregio per brief informeren.
Begrote kosten:
De ondezoekskosten en ambtelijke begeleidings-en advieskosten hiervoor zijn begroot op

€ 50.000,4. Ondezoek aqrarische randweo
Doel: een veilige ontsluiting, uitsluitend voor het agrarische verkeer, van en naar de
agrarische percelen aan de Morgenweg en H. de Goedeweg in Middenbeemster.
Wat gaan we doen:
Een verkennend onderzoek naar de kansen en haalbaarheid van een randweg voor agrarisch
verkeer. ln dit onderzoek worden de fysieke (on)mogelijkheden van een dergelijke randweg
inzichtelijk gemaakt doormiddelvan een op te stellen programma van eisen en een
schetsontwerp. Met dit schetsontwerp wordt het gesprek aangegaan met de betrokken
landeigenaren en gebruikers. Mocht dit een positief gevolg hebben dan zal deze oplossing
worden ondezocht op de kosten en effecten van de realisatie en omgevingsfactoren, zoals de
werelderfgoedeisen.
De raad zal worden geinformeerd over de resultaten van de ondezoeken en, wanneer uit de
verkenning blijkt dat dit haalbaar is, de mogelijke financiële gevolgen van het voorstel.

Begrote kosten:
De ondezoekskosten en ambtelijke begeleidings-en advieskosten hiervoor zijn begroot op

€ 50.000,Meetbare doelstel I ingen :
Gedurende 2021 zal er m.b.t. project 1 en 2 uitsluitsel worden gegeven over de kosten van
realisatie en de planning wanneer realisatie plaatsvindt.
En voor de projecten 3 en 4 inzicht worden gegeven over de kansen, beperkingen en
mogelijke globale kosten van de opgave.
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Financiële consequenties/risico's :
Voor ondezoekskosten en ambtelijke begeleidings-en adviesuren van de 4 GGVP projecten
is in 2021 in totaal € 170.000 benodigd. ln de begroting 2021 is geen budget opgenomen
voor ondezoekskosten en de ambtelijke begeleiding kan niet worden uitgevoerd binnen de
reguliere capaciteit. Daarom willen wijvoor deze extra werþaamheden externe expertise en
capaciteit inhuren. Binnen de bestemmingsreserve "Voornemens college programma" is voor
deze projecten € 45.000 beschikbaar. Middels b'tjgevoegd raadsvoorstel en
begrotingswijziging zal aan de raad worden voorgesteld omin 2O21€ 45.000 te onttrekken
aan deze bestemmingsreserve en als dekking voor de kosten beschikbaar te stellen.
Aangezien binnen de begroting 2021 geen extra middelen opgenomen zijn, zal het saldo van
€ 125.000 ten laste komen van de algemene reserve.
Wellicht zijn er mogelijkheden voor BDU financiering van de uitvoeringsmaatregelen.
Bij aanvraag van BDU financiering voor de uitvoeringsmaatregelen worden ondezoekskosten
ook voor een vastgesteld percentage opgevoerd; deze kunnen dan ook pas in de
realisatiefase worden opgevoerd voor eventuele subsidiëring. Op voorhand kan hier geen
aanvraag voor worden ingediend.

Communicatie:
Dit zal per project apart opgepakt worden

Relatie met fusie:
Mogelijk zullen er kredietaanvragen voor uitvoering van maatregelen als uitkomst van de
ondezoeken aan de nieuwe gemeente voorgelegd worden.

Monitoring/evaluatie
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Voorstel:
ln te stemmen met bijgaande begrotingswijziging en in 2021 € 45.000 te onttrekken uit de
bestemmingsreserve "Voornemens college programma" erì een budget van
€ 125.000 beschikbaar te stellen ten lasten van de algemene reserve ter uitvoering van de
onderstaande projecten:

Onderzoek oversteek Purmerenderweg t.h.v. Middenpad
Quick-wins g root onderhoud Zu ideruveg
U itwerking motie vrijliggend fietspad
Onderzoek agrarische randweg

meester en wethouders van Beemster,

C. Heerschop
burgemeester

gemee ntesecretaris

Biilaqen:
Memo Stand van zaken uitvoeringsprogramma GWP Beemster en het vervolg
Begrotingswijziging

-
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2020,

BESLUIT:
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen en in 2021 € 45.000 te
onttrekken uit de bestemmingsreserve "Voornemens collegeprogramma" en een budget van
€ 125.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve ter uitvoering van de
onderstaande projecten:
Onderzoek oversteek Purmerenderweg ter hoogte van het Middenpad.
Quick-wins groot onderhoud Zuidenreg.
Uitwerking motie vrijliggend fietspad Purmerenderweg tussen Rijpenrveg en
Oosthuizenreg.
Onderzoek agrarische randweg bij de Morgenweg en Hendricus de Goedeweg
(plan De Keyser).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 22 december 2020

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier

