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onderwerp
Agrarische randweg Middenbeemster

Geachte leden van de raad,
Tijdens de behandeling van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster is de wens voor
een aparte agrarische ontsluitingsweg voor de percelen ten zuiden van plangebied
De Keyser naar voren gekomen. In de raad van 22 december 2020, bij de behandeling van
het voorstel om een aantal kredieten beschikbaar te stellen voor extra projecten (buiten
GVVP projecten om), is budget beschikbaar gesteld om het verkennende onderzoek m.b.t.
deze agrarische ontsluitingsweg uit te kunnen voeren. In deze brief wordt u geïnformeerd
over de resultaten van dit onderzoek.
In het onderzoek is verkend of de ontsluiting van de agrarische percelen ten zuiden van
plangebied De Keyser via een te realiseren aparte ontsluiting of ventweg kan zodat
landbouwvoertuigen geen gebruik hoeven te maken van de Hendricus de Goedeweg,
Morgenweg en toekomstige Unescolaan. Hiervoor is de aanleg van een weg in of naast de
groenstrook aan de zuidzijde van de wijk bekeken. En zijn verschillende aansluitingsvarianten onderzocht. In de bijlage is deze verkennende studie opgenomen.
In de verkennende studie zijn de verschillende varianten beoordeeld m.b.t. invloed op
werelderfgoedstatus, verkeersveiligheid, verkeerskundige oplossing en de kostenindicatie.
En is terug te lezen dat er op basis van onderstaande belangrijkste overwegingen:
- gebruik van bestaande ontsluitingsstructuur voor landbouwvoertuigen is wettelijk
toegestaan en ook goed mogelijk;
- de voorziene schoollocatie ligt niet direct aan de bestaande ontsluitingsstructuur en het
toekomstig fietscarré heeft hier ook geen conflict mee binnen De Keyser;
- de voorziene nieuwe agrarische ontsluiting past zowel ruimtelijk als wat betreft de
verandering van de verkeersstructuur niet in de kenmerken van het gebied als
werelderfgoed;
- de kosten voor enkel aanleg van de weg zijn aanzienlijk, waarbij mogelijke
grondaankopen nog buiten beschouwing zijn gelaten,
wordt geconcludeerd dat het aanleggen van een agrarische randweg niet haalbaar lijkt.
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Op basis van alle afwegingen heeft het college dan ook besloten om de huidige situatie te
handhaven en niet verder te gaan met het uitwerken en het ontwerpen van een agrarische
randweg.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, voldaan te hebben aan
het verzoek van de gemeenteraad, en dit sluiten dit onderwerp hiermee af.
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