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AMENDEMENT
Raadsvergadering

van:

9 november 2021

Behorende bij agendapunt: 5
Onderwerp

Voorstel krediet aanleg stil asfalt weggedeelten N243.

Gelezen het voorstelvan het college d.d. 5 oktober 2021,
Gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,
Overwegende dat:
De unaniem aangenomen motie van 9 maart 2021 spreekt van een voorkeur voor
stil asfalt op de weggedeeltes N-243 in Noordbeemster (km11 ,51 12,217 woningen
en N-243 nabij Westdijk (km 8,251 9,0 3 woningen.
Navraag bij de provincie Noord-Holland aangeeft dat de meerprijs voor aanleg stil
asfalt op genoemde weggedeelten circa € 16.000 kost en onderhoud en beheer
voor een periode van 60 jaar € 1.044.225 kost.
Dat de totale meerprijs van aanleg stil asfalt op genoemde weggedeelten een
bedrag van € 1.044.225 kosl.
Dat de levenscyclus van de totale wegconstructie (stil asfalt en fundering) op basis
van 60 jaar per jaar € 17.403,75 kost.
Dat een verbeterd leefklimaat van bewoners op genoemde weggedeelten in
beleving in geen enkele relatie staat tot genoemd bedrag op jaarbasis.
Dat het totaalbedrag van € 1.044.225 gefinancierd kan worden vanuit de algemene
reserve.

-

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor om het aangeboden ontwerpraadsbesluit als volgt te wijzigen:

Beslispunt 1 luidende geen krediet (van € 1.044.225) beschikbaar te stellen voor de
aanleg en het onderhoud van stil asfalt op 2 wegvakken aan de N243 te wijzingen in

1.

Een krediet van € 1.044.225 beschikbaar te stellen voor de aanleg en het
onderhoud van stil asfalt op 2 wegvlakken aan de N243.
Dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve in het kader van de
leefbaarheid van bewoners in de polder.

Fractie

BPP
Toelichting z.o.z.

Toelichtinq
Een advies van de portefeuillehouder om dit anders te doen (medio 2017), niet met
een amendement maar met een motie omdat dit namelijk niet in een bestemmingsplan
kan worden opgenomen, blijkt een onjuiste voorstelling van juridische mogelijkheden te
zijn geweest en sloot tot aan de Raad van State de weg af op formele gronden.
De provincie Noord-Holland heeft afgelopen tijd meerdere keren blijk gegeven dat
leefbaarheid niet tot haar competenties behoort. De gemeenteraad van Beemster dient
haar eigen verantwoordelijkheid te nemen ondanks de buiten proportionele eisen van
de provincie tot directe storting van het gehele bedrag in één keer voor een periode
van 60 jaar. De provincie gedraagt zich als een boekhouder die als slager ook haar
eigen vlees kan keuren. ln het kader van leefbaarheid in de polder en een signaal naar
dit type bestuur dienen wij onze eigen conclusies te trekken wat belangrijker is. Geld of
leefbaarhe¡d. Wij als gemeenteraad zijn daar namelijk wel voor verantwoordelijk (en
niet het college). Wij kunnen niet wederom een slecht onderbouwd advies opvolgen.
Wel zullen we na het beschikbaar komen van dit bedrag in gesprek moeten om het
provinciebestuur van deze gang van zaken op de hoogte te stellen. Hier moet
tenminste een debat in de Staten voor worden gepland voordat realisatie dit geheel
onomkeerbaar maakt. Dus het bedrag dient beschikbaar te worden gehouden tot na
een intensief traject met de commissaris van de Koning en de Staten. lndien beide dit
een normale gang van zaken vinden en de eisen zoals gesteld handhaven keert
Beemster dit bedrag in een keer uit voor realisatie en onderhoud van nog geen 2 km
stil asfalt in de polder Beemster.

