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Vaststellen bebouwde komgrens op parallelweg N245, Groeneweg te Schagen

Publiekssamenvatting
Het vaststellen van de bebouwde komgrenzen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De 
gemeenteraad wordt zodoende voorgesteld om de bebouwde komgrens ter hoogte van de nieuw 
aangelegde parallelweg langs de N245 vast te stellen, een en ander conform de bij het besluit 
behorende tekening.

Gevraagde besluit
De grens van de bebouwde kom op de parallelweg langs de N245, Groeneweg te Schagen vast te 
stellen, conform de bij het besluit behorende tekening nr. 06-2018-005-KG.

Aanleiding
Op de nieuw aangelegde parallelweg langs de N245, Groeneweg te Schagen is door de aansluiting 
met de N248 nog geen bebouwde komgrens vastgesteld. De bevoegdheid voor het vaststellen van 
de bebouwde komgrens is op grond van artikel 20a lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 rechtstreeks 
toegekend aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de grens van de bebouwde kom bij 
besluit vast.

Belang
Een juiste begrenzing van de bebouwde kom is noodzakelijk om het juiste snelheidsregiem en 
weginrichting toe te kunnen passen.

Centrale vraag
Wenst de gemeenteraad de bebouwde komgrens vast te stellen op de nieuwe aangelegde 
parallelweg langs de N245?

Beoogd maatschappelij’k resultaat
Dit raadsvoorstel betreft het aanduiden van de grenzen tussen twee gebieden waarin diverse 
verkeersregels van kracht zijn. Hierdoor ontstaat er een eenduidige en uniforme weginrichting.

Kader
» Wegenverkeerswet (WVW 1994) artikel 20 a;
» Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) artikel 23, 24 en 48;
* Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);
» CROW-publicatie 135 "Bebouwde komgrenzen; aanbevelingen voor locatie en inrichting”.
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Argumentatie
In verschillende wetten en regels komt het begrip bebouwde kom voor zoals in de Wegenverkeerswet 
1994, Bouwverordening, Wet geluidhinder, Wet op de ruimtelijk ordening, Wet Milieubeheer, 
Wegenwet en de Boswet. De verschillende regels leggen het begrip bebouwde kom op een eigen 
manier uit. In de praktijk kan een kern meerdere komgrenzen hebben.

Wegenverkeerswet
De Wegenverkeerswet heeft tot doel via verkeersregels en -tekens het gedrag van de weggebruikers 
op de weg te regelen. De bebouwde kom op basis van de Wegenverkeerswet wordt vastgesteld 
door de gemeenteraad en heeft te maken met verkeersregels. Buiten de bebouwde kom gelden 
bijvoorbeeld andere regels ten aanzien van de maximumsnelheid, het parkeren op de rijbaan van 
een voorrangsweg of van voorrang van de bus bij het wegrijden bij een halte. Aangezien de 
maximum toegestane snelheid voor bromfietsers/scooters binnen de bebouwde kom anders is dan 
buiten de bebouwde kom, dient voor deze categorie ook een herkenbare komgrens te worden 
aangegeven.

Locaties:
De raad voor te stellen om de grens van de bebouwde kom op de parallelweg langs de N245, 
Groeneweg te Schagen vast te stellen, conform de bij het besluit behorende tekening.

Maatschappelijk draagvlak
In eerste instantie is niet expliciet onderzocht of er tegen dit besluit, vaststellen grens bebouwde kom, 
inhoudelijke bewaren zijn. Het voorstel om de bebouwde komgrens vast te stellen (verkeersbesluit) 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Men heeft de mogelijkheid binnen 6 weken hiertegen een 
bezwaarschrift in te dienen.

Financiële consequenties
De kosten voor de aanschaf en plaatsing van de komgrensborden komen uit het budget 
'Straatmeubilair'. Het budget is hiervoor toereikend.

Communicatie van het besluit
Het verkeersbesluit wordt zoals gebruikelijk gepubliceerd in de Staatscourant.

Realisatie van het besluit
Zodra de besluitvorming onherroepelijk is, worden de komgrensborden conform tekening nr. 06-2018- 
005-KG, geplaatst.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

meesteben wethouders van de gemeente Schagen,

burgemeesteietarisgemeentese-

J.P. van Kampen-NouwenDe heer N.H. Swellengrebel Mevrou'
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