
         

 

Amendement voor de raadsvergadering van 28 juni 2016  

Agendapunt 
 

20 

Onderwerp Bestemmingsplan Beethovenlaan 9, Schagen 

Aan de raad  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen. 
 
Overwegende  

 dat de ontwikkeling van sociale woningbouw op de locatie Beethovenlaan 9 in het 
belang is van de volkshuisvesting; 

 dat het geplande aantal van 50 appartementen samengaat met een toename van het 
aantal verkeersbewegingen op welke ontsluiting van het terrein dan ook; 

 dat de Beethovenlaan tussen het kruispunt met de Frans Halsstraat en de fietstunnel 
een belangrijke schakel is in de fietsverbinding tussen het centrum en het 
woongebied ten oosten van de spoorlijn en dat die zo veilig mogelijk moet zijn; 

 dat om die reden het aantal verkeersbewegingen van motorvoertuigen op dat traject 
zo laag mogelijk moet zijn; 

 dat bovendien het kruispunt Beethovenlaan, Frans Halsstraat, Christoffelhof niet 
zodanig is ontworpen/ingericht dat duidelijk is welke verkeersstroom het belangrijkst 
is, zeker voor fietsers niet overzichtelijk is, en daardoor niet veilig; 

 dat door een ontsluiting van het appartementencomplex op de Beethovenlaan voor 
motorvoertuigen de onveiligheid alleen maar toeneemt; 

 
In aanmerking nemende  

 dat de conclusie op het punt van veiligheid in feite al gemaakt is door de uitgevoerde 
afsluiting voor motorvoertuigen van de Sweelinckstraat; 

 dat de enige veilige ontsluiting op de Beethovenlaan een ontsluiting is voor 
langzaam verkeer; 

 dat om die reden het noodzakelijk is: 
o een strook grond langs de Beethovenlaan de bestemming “Groen” (artikel 3 

van de regels) te geven;  
o een ontsluiting te realiseren op de Jacob Ruijsdaellaan; 

 dat de ontwikkeling/realisatie van die verbinding parallel kan lopen met die van de 
appartementen zodat de ontwikkeling/realisatie daarvan geen vertraging behoeft op 
te lopen; 

 dat gelet op de huidige boekwaarde van de grond en de opbrengst uit de levering 
daarvan aan Wooncompagnie er budget is voor een verbinding met de Jacob 
Ruijsdaellaan; 
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Stellen ondergetekenden voor het besluit onder punt III. als volgt te wijzigen: 
a. het plangebied uit te breiden tot aan de Jacob Ruijsdaellaan; 
b. de bestemming van het water (“Water”) te handhaven; 
c. de groenstrook tussen de Jacob Ruijsdaellaan en het water de bestemming “Verkeer - 

Verblijfsgebied” te geven; 
zodat door a t/m c de ontsluiting van het plangebied aansluit en uitkomt op de Jacob 
Ruijsdaellaan; 

d. de verbeelding aan te passen door langs de Beethovenlaan een strook van tenminste 5 
meter met de bestemming “Groen” (artikel 3) te leggen; 

e.e.a. conform onderstaande verbeelding. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fractie D66                          
 
 
F. Bas, fractievoorzitter 
 
 
Fractie DNA 
 
F. Teerink, fractievoorzitter 
 

 

 

 

 

 


