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1

CDA

7a

Post

7a, PIP AC de
Graafweg:

- Hoeveel zienswijzen zijn er ingediend in de
tweede periode van terinzagelegging?

- Er zien 18 zienswijzen (waarvan 3 pro
forma) ingediend tijdens de tweede
terinzagelegging. De 3 pro forma
zienswijzen hebben geleid tot 1 zienswijze.
Dus in totaal gaat het hier om 16
zienswijzen.

- Tot hoeveel aanpassingen heeft dit geleid?

- Dit heeft geleid tot 4 aanpassingen.

2

CDA

7b

Post

7b, PIP brug
Ouderkerk

- hoeveel vertraging is veroorzaakt door dit extra
PIP, doordat er binnen de bestemming water niet
mag worden gebouwd?

- De vertraging zal ongeveer een jaar zijn.
Medio 2020 zal medio 2021 worden.

3

CDA

7c

Post

7c
Multimodaal
bereikbaarhei
dspakket:

- wat wordt bedoeld met 'het dubbel Unesco
werelderfgoed';

- Bij Purmerend – Beemster zijn twee
UNESCO werelderfgoederen aanwezig: de
Stelling van Amsterdam en de Beemster.

- is de formulering 'zorg voor de twee
werelderfgoederen';

- is de onveiligheid van de spoorwegovergang
gekwantificeerd:

-De provincie Noord-Holland is siteholder
van de Stelling van Amsterdam. Dit houdt
in dat de provincie verantwoordelijk is voor
de bescherming van de uitzonderlijke
universele waarden van dit werelderfgoed.
De gemeente Beemster is siteholder van de
Beemster.
- In de incidentregistratie van ProRail, die
teruggaat tot 1975, staan voor deze
overweg tien ongevallen geregistreerd.
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- kan er een toelichting worden gegeven op een
oplossingsrichting voor het knelpunt Guisweg?

Antwoord

- De partijen Vervoerregio Amsterdam, het
ministerie van Infrastructuur & Waterstaat,
ProRail, Rijkswaterstaat, de gemeente
Zaanstad en de provincie Noord-Holland
voeren een verkennende studie Guisweg
uit. Het resultaat van deze verkenning is
nog niet beschikbaar. De verwachting is
dat de verkenning beschikbaar komt in Q2
2019.

