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Datum besluit 
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10 november 2015 

F.J.J. Watertor 

0224 – 210280  

Verkeerscirculatieplan Schagen (VCP) 

Economisch Domein 

15.027617 

 

 

Samenvatting 
Op 27 november 2012 heeft de voormalige raad van Schagen een besluit genomen over het 

Verkeerscirculatieplan (VCP). De commissie Ruimte heeft naar aanleiding van de raads-

informatiememo d.d. 4 maart 2014 (bijlage III), over de stand van zaken werkzaamheden 1ste fase van 

het VCP, de wens uitgesproken na aanleg van het parkeerterrein gelegen aan de Julianalaan te 

Schagen het VCP te evalueren.  

 

Waarom dit voorstel 
De commissie Ruimte heeft gevraagd om de evaluatie van het VCP. Waar staan we op dit moment, 

wat is er uitgevoerd en welke punten dienen nog opgepakt te worden. Door middel van dit 

raadsvoorstel doen wij u een voorstel om te komen tot een afronding van het Verkeerscirculatieplan. 

 

Kaders 
Meerjarenvisie 2014-2018, Economisch Domein 

 Terugdringen autogebruik in de stadskern, 

 Onderzoek naar oplossing knelpunten in de parkeerruimte in dorp, stad en aan de kust, 

 Aanleg respectievelijk uitbreiding van blauwe zones. 

 
Onderbouwing 
Het VCP bestaat uit een 3-tal fases. Per fase treft u hieronder de stand van zaken aan.  

 

1ste fase Verkeerscirculatieplan. (bijlage II) 
De volgende onderdelen zijn uitgevoerd, te weten;  

 Aanleggen parkeerplaatsen op de Julianalaan, 

 Herinrichten parkeerplaats Menisweg en de aanrijroute naar deze parkeerplaats, 

 Onderzoek naar de mogelijkheden voor het uitbreiden parkeerplaats Stationsweg, 

 Tracé afspraken ten aanzien van vracht/ busverkeer en monitoring hiervan, 

 Het actualiseren van bestaande bewegwijzering voor langparkeerders, 

 Voor evenementen als paasvee en kermis aparte routeplannen maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvoorstel 
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De overige onderdelen zijn nog niet afgerond, te weten; 

 In balans brengen van de blauwe zone: Loet en voor het gemeentehuis aan de Laan/ 

zorgdragen voor gratis parkeervergunningen voor de met een blauwe zone geconfronteerde 

bewoners 

Stand van zaken 

Voor het gemeentehuis aan de Laan is de blauwe zone aangebracht. Voor de bezoekers 

van supermarkt Deen te Schagen is achter het gemeentehuis een blauwe zone voor 17 

parkeerplaatsen ingesteld. Op de Loet nog niet. In het raadsbesluit wordt aangegeven dat 

na de aanleg blauwe zone op de Loet, ook de blauwe zone op het parkeerterrein achter het 

gemeentehuis aan de Laan en achter de Gedempte Gracht aangebracht moet worden.    

 

Reactie ondernemers 

De ondernemers willen op de Loet een blauwe zone in combinatie met de aanleg van extra 

parkeerplaatsen nabij de Westerweg (compensatie). De ondernemers geven aan wanneer 

het instellen van een blauwe zone op het parkeerterrein achter het gemeentehuis aan de 

Laan wordt aangebracht deze niet op het parkeerterrein achter de Gedempte Gracht 

aangebracht behoeft te worden.  

 

Voorstel 

Wij stellen voor om de procedure te starten voor het instellen van een blauwe zone op de 

Loet.  Aanvullend hierop stellen wij voor om voor dit gebied, hoewel in strijd met het 

raadsbesluit d.d. 27 november 2012, geen ontheffingsvergunningen voor de blauwe zone 

voor de aanwonenden/bedrijven te verlenen. Anders kunnen de parkeerplaatsen vallend 

onder de blauwe zone nog minder voor de bezoekers van het centrum worden benut.  

De kosten voor de procedure en aanleg worden geschat op circa €5.000,-. 
 

 Aanpassing Spoorlaan – Zuiderweg (rechts-in en rechts- uit) op het moment dat Zuiderweg 15 

niet langer wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting voor basisonderwijs 

Stand van zaken 

Op dit moment functioneert de Spoorlaan nog steeds als eenrichtingsverkeer richting het NS- 

Station. 

 

Reactie ondernemers 

De ondernemers geven aan dat op korte termijn de huidige situatie te willen behouden. Op 

langere termijn bij de herinrichting van de Zuiderweg de mogelijkheden voor de inrichting van 

een tweerichtingsweg voor de Spoorlaan met de aansluiting op de Zuiderweg te 

onderzoeken. 

 

Vanuit de e-participatie werden een aantal reacties gegeven om de Spoorlaan weer in de 

oude situatie te herstellen. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor om de herinrichting van de Spoorlaan- Zuiderweg te betrekken in een totale 

visie over de Zuiderweg. Dit onderdeel meenemen bij het gemeentelijke verkeers- en 

vervoersplan (GVVP). Hierdoor is dit onderdeel voor het VCP afgedaan. 

 

 Aanpassingen kruisingen Beethoven – Schubertstraat en Beethovenlaan – Nieuwstraat (maakt 

deel uit van ontwikkelingen Makado Centrum; 

Wordt betrokken bij de planvorming van het Makado Centrum. Op dit moment nog niet 

bekend wanneer dit plaatsvindt. 

 

 
2de fase Verkeerscirculatieplan. (bijlage II) 

a. De afsluiting voor doorgaand autoverkeer van het Marktplein; 

Rapport ‘Onderzoek kruispunten noordzijde centrum’ (bijlage VI) 

De gemeente Schagen is de afgelopen jaren druk bezig met ontwikkelingen in het 

centrum van Schagen. In de plannen tot nu toe was het kruispunt Beethovenlaan- 
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Mauvestraat- Nieuwstraat een bottleneck. Het extra verkeer dat door deze 

ontwikkelingen zou ontstaan zou het kruispunt niet kunnen verwerken. 

 

Naast de talrijke maatregelen die beschreven zijn in het VCP, zorgt de knip op de Markt 

voor de belangrijkste bijdrage van de ontlasting van het kruispunt Beethovenlaan- 

Mauvestraat- Nieuwstraat. 

 

De gemeente Schagen laat periodiek verkeerstellingen uitvoeren. Goudappel Coffeng is 

gevraagd (2014) om inzichtelijk te maken, met behulp van de verkeerstellingen, wat de 

gevolgen zijn als de Markt niet afgesloten wordt. Hierbij is gekeken naar de 

mogelijkheden om het bestaande kruispunt Beethovenlaan- Mauvestraat- Nieuwstraat en 

het naastgelegen kruispunt Beethovenlaan- Schubertstraat te laten functioneren. 

 

Uit onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat door de lagere verkeersintensiteiten en 

de genomen maatregelen uit het VCP een lagere verkeersdruk op beide kruispunten 

aanwezig zijn. Hierdoor blijft de afwikkeling nog in voldoende mate geborgd en is 

afsluiten van de Markt niet noodzakelijk. 

 

Reactie ondernemers 

Ondernemers geven aan dat het centrum voor bezoekers is maar willen tevens het 

Marktplein openhouden voor het autoverkeer. Bezoekers voor het centrum kunnen met 

de auto direct in de buurt van de winkels gericht boodschappen doen binnen de 

gestelde termijn van de blauwe zone. Wanneer deze winkels per auto niet meer 

bereikbaar zijn, neemt het bezoekers aantal af.  

 

Vanuit e-participatie worden een aantal reacties gegeven om de Markt- Gedempte 

Gracht- Nieuwstraat autovrij te maken. 

   

b. En het aanleggen van een keerlus in de Loet bij de kerk of invoeren van één 

richtingsverkeer in de Loet richting ’t Noord; 
In de commissie ruimte van 12 mei 2014 is de raadsinformatiememo van 4 maart 2014 

stand van zaken Verkeerscirculatieplan besproken. Algemene opmerkingen vanuit de 

commissie Ruimte waren; 

• goed evalueren van de voorstellen vanuit het Verkeerscirculatieplan en informatie op 

halen bij ondernemers/ inwoners en de belanghebbenden, 

• de ‘afsluiting voor doorgaand autoverkeer van het Marktplein’ niet uit te voeren. 
 

Reactie ondernemers 

Ondernemers geven aan dat wanneer het Marktplein niet wordt afgesloten deze 

maatregel komt te vervallen. 

 

Bij de e-participatie worden een aantal reacties gegeven om een knip op de Markt aan 

te brengen. In verhouding met het totaal aantal reacties zijn deze minimaal.  

 

Voorstel 

Wij stellen u voor om naar aanleiding van bovenstaande onderzoeken en reacties van de 

ondernemers, e-participatie en geluiden vanuit uw raad geen uitvoering te geven aan 

de afsluiting van het doorgaande autoverkeer op de Markt. Mede door dit besluit geen 

keerlus aanbrengen op de Loet of invoeren van één richtingsverkeer op de Loet richting 

’t Noord. 

 

 

3de  fase Verkeerscirculatieplan. (bijlage II) 
De volgende onderdelen zijn uitgevoerd, te weten;  

 Herinrichten openbare ruimte Julianalaan inclusief parkeerterrein, 

 Herprofilering Oude Slotstraat- Landbouwstraat (wordt op dit moment mee begonnen). 
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De overige onderdelen zijn nog niet uitgevoerd, te weten; 

 Uitbreiding blauwe zone en invoeren vergunninghouders in schil direct om centrum. Bij de 

uitbreiding van de blauwe zone wordt gestart met het maken van een blauwe zone op het 

parkeerterrein achter het gemeentehuis van Schagen/ Parkeerduur blauwe zone; 

Zie 1ste fase. 

 Herinrichten openbare ruimte Gedempte Gracht incl. fietsenstalling; 

Planvorming tot herinrichten van de Gedempte Gracht staat in relatie met de totale 

ontwikkeling van het Makado-centrum.  

 

 
Eindconclusie, uitvoeringsvoorstel Verkeerscirculatieplan 
Wij stellen u voor om; 

1. Om de procedure te starten voor het instellen van een blauwe zone op de Loet.  Aanvullend 

hierop stellen wij voor om voor dit gebied, hoewel in strijd met het raadsbesluit d.d. 27 

november 2012, geen ontheffingsvergunningen voor de blauwe zone voor de 

aanwonenden/bedrijven te verlenen. De nieuwe situatie na een half jaar te evalueren, 

2. De herinrichting van de Spoorlaan- Zuiderweg te betrekken in een totale visie over de 

Zuiderweg. Dit onderdeel meenemen bij het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP), 

3. Naar aanleiding van verkeersonderzoeken, reacties van de ondernemers, e-participatie en 

geluiden vanuit uw raad geen uitvoering geven aan de afsluiting van het doorgaande 

autoverkeer op de Markt. Mede hierdoor geen keerlus aanbrengen op de Loet of invoeren 

van één richtingsverkeer op de Loet richting ’t Noord, 
4. Overige opmerkingen vanuit werkgroep evaluatie VCP en e-participatie meenemen bij het 

GVVP, 

5. Kosten voor het instellen van de blauwe zone op de Loet worden geschat op circa €5.000,- , 

deze te dekken uit de post ‘Verkeerscirculatieplan 1ste fase’. Het restant krediet ad € 770.000 

daarmee af te sluiten en de afschrijvingslasten ad € 25.666,- vrij te laten vallen binnen de 

bestaande budgetten voor openbaar gebied. 

6. De uitvoering van bovenstaande punten in handen geven van het college van Burgemeester 

en Wethouders 

7. Het Verkeerscirculatieplan Schagen als afgerond te beschouwen. 

 
Financiën 
In 2012 is een krediet beschikbaar gesteld voor de 1e fase van het verkeerscirculatieplan. Vanuit dit 

krediet zijn de zaken uitgevoerd die in bijlage II zijn genoemd. Een aanzienlijk onderdeel van het 

circulatieplan is de aanleg geweest van de parkeerplaats Julianalaan.  Hoewel dit oorspronkelijk 

onderdeel was van het beschikbare krediet, zijn de kosten voor de aanleg niet op dit krediet 

verantwoord, maar gedekt uit de beschikbare gelden in het parkeerfonds. Dit omdat de gemeente 

de verplichting had om extra parkeerplaatsen te realiseren in en om het centrumgebied van 

Schagen vanuit dit fonds. Voor dit deel was reeds dekking. 

Daarnaast is een verzoek ingediend voor een BDU subsidie voor de infrastructurele werkzaamheden. 

Deze subsidie is reeds ontvangen en ook afgerekend. Als gevolg van het feit dat er alternatieve 

dekkingsmogelijkheden waren voor de bestaande kosten is het krediet nauwelijks aangesproken. 

Fase 1 is gerealiseerd en op dit moment is er nog een budget voor het Verkeerscirculatieplan 1ste fase 

(VCP) beschikbaar van € 775.000,-. Voorgesteld wordt om dit krediet minus de kosten van het instellen 

van een blauwe zone loet ad € 5.000 af te sluiten. Dit heeft tot gevolg dat afschrijvingslasten ad 

 € 25.666,- vrij te laten vallen binnen de bestaande budgetten voor openbaar gebied.  

 

Vervolgtraject 
Overige opmerkingen vanuit werkgroep evaluatie VCP en e-participatie worden betrokken bij het 

nog op te stellen GVVP.  
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Risico’s 
Zonder onderzoek naar het huidig gebruik van de parkeerplaatsen in het centrum van Schagen 

kunnen er onnodige financiële/ juridische consequenties optreden wanneer de blauwe zone wordt 

uitgebreid. De verkeer- en parkeersituatie in de stad is van invloed op vele partijen. Het aantal 

belanghebbenden is groot met de kans op belangentegenstellingen. 

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

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

Burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

 

I. Verkeerscirculatieplan Schagen (VCP); 

II. Vaststelling Verkeerscirculatieplan Schagen d.d. 27 november 2012; 

III. Raadsinformatie memo 4 maart 2014; 

IV. Aanbevelingen werkgroep evaluatie Verkeerscirculatieplan Schagen; 

V. Reacties/ opmerkingen e-participatie Verkeerscirculatieplan Schagen; 

VI. Onderzoek kruispunten noordzijde centrum (betrekking hebbende op ‘knip op de Markt’); 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.10 november 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de cie. Ruimte d.d. 18 januari 2016; 

 

besluit: 
1. De procedure te starten voor het instellen van een blauwe zone op de Loet. Geen  

ontheffingsvergunningen voor de blauwe zone voor de aanwonenden/bedrijven te verlenen. 

De nieuwe situatie op de Loet na een half jaar evalueren, 

2. De herinrichting van de Spoorlaan- Zuiderweg te betrekken in een totale visie over de 

Zuiderweg. Dit onderdeel meenemen bij het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP), 

3. Naar aanleiding van verkeersonderzoeken, reacties van de ondernemers, e-participatie en 

geluiden vanuit uw raad geen uitvoering te geven aan de afsluiting van het doorgaande 

autoverkeer op de Markt. Mede hierdoor geen keerlus aanbrengen op de Loet of invoeren 

van één richtingsverkeer op de Loet richting ’t Noord, 
4. Overige opmerkingen vanuit werkgroep evaluatie VCP en e-participatie mee te nemen bij 

het GVVP, 

5. Kosten voor het instellen van de blauwe zone op de Loet worden geschat op circa €5.000,- , 

deze te dekken uit de post ‘Verkeerscirculatieplan 1ste fase’. Het restant krediet ad € 770.000 

daarmee af te sluiten en de afschrijvingslasten ad € 25.666,- vrij te laten vallen binnen de 

bestaande budgetten voor openbaar gebied. 

6. De uitvoering van bovenstaande punten in handen te geven van het college van 

Burgemeester en Wethouders 

7. Het Verkeerscirculatieplan Schagen als afgerond te beschouwen. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 9 februari 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 
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