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Vragen van de fractie van WaterlandNatuurlijk aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden op 5 maart
2019) en beantwoording daarvan door het college van burgemeester en wethouders:
Vraag 1
Nam de wethouder ( het college ) kennis van het voorpagina artikel in het Dagblad Waterland, van heden
5 maart, houdende de mededeling dat er bij het PIP voor de N247 geen rekening is gehouden met de
woningbouw op het Galgeriet?
Antwoord 1
Het college heeft kennis genomen van het artikel
Vraag 2
Wat is de reactie van het college op dat artikel.
Antwoord 2
Het is een samenvatting van een journalist van de vergadering van Provinciale Staten inzake het PIP
N247. Hij geeft daarin aan wat de gedeputeerde heeft gezegd. Wij hebben dit voor kennisgeving
aangenomen.
Vraag 3
Aangenomen dat die weergave juist is, hoe verhoudt zich dat tot de melding van de wethouder dat er met
de woningbouw op het Galgeriet wel rekening zou zijn gehouden (tot een aantal van rond 500 woningen).
Antwoord 3
In de verkeersgegevens die de provincie N-H heeft gebruikt voor het PIP N247 zit een dusdanige hoge
verkeersintensiteit vanaf de Bernhardlaan naar de N247 waar de verkeersintensiteiten voor het Galgeriet
binnen valt. Dit heb ik tijdens de behandeling op 28 februari aangegeven en wordt nu ook bevestigd door
de provincie N-H. Dit is het enige wat van belang is voor de doorrekening van het PIP N247 en het
Galgeriet.
Vraag 4
Als de gedeputeerde meldt, dat dit pas in 2030 een probleem geeft (mits de onderdoorgang bij Broek er
komt) is dat volgens de wethouder nog steeds juist bij 700 woningen op het Galgeriet plus de geplande
bouw op de Kohnstammlocatie, plus de Regenboog, plus Marken?

Antwoord 4:
Zoals bij vraag 3 al is geantwoord vallen de verkeersintensiteiten voor het Galgeriet binnen de intensiteiten
die voor het PIP N247 zijn meegenomen. Of zij rekening hebben gehouden met bouwplannen waar reeds
bestemmingsplannen voor zijn vastgesteld dient u aan de provincie te vragen.

