
Amendement 

Herinrichting Boomhoek Muyeveld Deel1 

Raadsvoorstel: uitgangspunten voor herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk in 
Boomhoek en Muyeveld  

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 november 2020 

Gelezen het voorstel van 6 oktober 2020 

Overwegende dat:  
• een 30km-weg een ander regime kent tav akoestisch onderzoek in het kader van 

de Geluidshinderwet dan een 50km-weg; 
• de raad nog nadere informatie krijgt over wat een hybride contract inhoudt; 
• het raadsvoorstel alleen het krediet voor de nutsvoorzieningen betreft; 
• Bekrachtiging van geheimhouding geen uitgangspunt voor de herinrichting is. 

Constaterende dat: 
• uitgangspunt in het voorstel is de weg "in te richten als 30 km-weg" en nog niet 

vast te stellen als een weg met maximale snelheid van 30-km; 
• de in en outs van een hybride contract nog onduidelijk zijn; 
• het complete beeld van wat precies wordt verstaan onder "onze werkzaamheden 

die na het vaarseizoen 2021 starten" nog aan de raad voorgelegd moeten worden. 

Stelt de raad voor het conceptbesluit te vervangen door: 
1. Voor de uitvoering van de nutswerkzaamheden ter dekking van de 

gemeentelijke kosten een krediet ter beschikking te stellen; 
2. Tot bekrachtiging van de geheimhouding opgelegd door het college in 

haar vergadering bijeen op 6 oktober 2020, op de geheime bijlage 1 
omtrent benodigde kredieten behorende bij dit raadsvoorstel 

3. De volgende uitgangspunten voor de herinrichting van de Nieuw-
Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld vast te stellen:  
A. Dat het bestaande riool wordt vervangen en dat tevens een hemelwater riool wordt 

aangelegd;
B. Dat de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek wordt ingericht en vastgesteld als 

30km-zone over een nader te bepalen lengte;
C. Dat het overige deel van de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld tot 

de bocht bij Het Breukeleveensemeentje wordt ingericht als 50km-zone 
4. Dat voor dit werk een hybride contract wordt voorbereid ;

D. Dat in 2021 eerst door nuts-partijen een waterleiding, elektrakabel en gasleiding 
worden vervangen, waarna wij na het vaarseizoen 2021 onze werkzaamheden 
starten ;

E. Dat de werkzaamheden aan het riool en de weg alleen in het laagseizoen van 1 
oktober tot 1 april plaatsvinden waardoor deze werkzaamheden mogelijk in 
meerdere fasen worden uitgevoerd.
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