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Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “De 

Ontbrekende Schakel” 

 

Het ontwerpbestemmingsplan “De Ontbrekende Schakel” is vanaf  8 oktober 2015 zes weken 

ter inzage gelegd. In die periode kon er een zienswijze ingediend worden. Hiervan hebben 42 

personen en/of instanties gebruik gemaakt. Daarnaast zijn er van twee instanties reacties 

ontvangen. 

In deze nota zijn de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan opgenomen en 

zijn ze tevens voorzien van een reactie. Ook op de reacties van de twee instanties wordt 

ingegaan. 
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Zienswijze 1: 

Onderstaande zienswijze is door 13 personen ingediend: 
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Zienswijze 2: 

Een soortgelijke zienswijze is ingediend door 13 personen. 
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Zienswijzen 3, 4, 5, 6 en 7: 

Ook de zienswijzen 3 tot en met 7 (waarvan 2 identiek zijn) sluiten aan bij de voorgaande 

zienswijzen. 
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Zienswijze 8 

Onderstaande zienswijze is door 4 personen ingediend, waaronder Veiliger Koorndijk.
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Zienswijze 9 

Zienswijze 9 is ingediend door de Dorpsraad Tuitjenhorn en omstreken. 
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Reactie gemeente op de zienswijzen 1 tot en met 9 

 

De gemeente Schagen is blij met zo veel positieve reacties op het bestemmingsplan ‘De 

Ontbrekende Schakel’.  In de reacties worden alleen verschillende punten aangehaald, die 

geen betrekking hebben op het bestemmingsplan ‘De Ontbrekende Schakel’ zelf, maar op 

planning, uitvoering en uitwerking van ‘De Ontbrekende Schakel’. Omdat deze punten geen 

betrekking hebben op dit bestemmingsplan, hebben ze geen wijzigingen in dit 

bestemmingsplan tot gevolg. Op onze website zal wel informatie gegeven worden over de 

planning, uitvoering en uitwerking van ‘De Ontbrekende Schakel’.  

Conclusie 

De zienswijzen 1 tot en met 9 hebben geen gevolgen voor het bestemmingsplan. Het 

ontwerpbestemmingsplan wordt niet aangepast. 
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Zienswijze 10
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Reactie gemeente op de zienswijze 10 

De zienswijze gaat hoofzakelijk in op het ‘Verkeerskundig onderzoek De Ontbrekende 

Schakel’ van Grontmij van 14 augustus 2015. Dit onderzoek is als bijlage 2 opgenomen bij de 

toelichting van het bestemmingsplan. In de nummering hieronder wordt verwezen naar de 

aangehaalde nummering uit de zienswijze van de dorpsraad (zie daarvoor hierboven).  

4.2 Leefbaarheid 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de Dorpsraad Warmenhuizen ook opgenomen in de 

laatste alinea van deze paragraaf.  

4.3 Verkeersveiligheid 

De problematiek Warmenhuizerweg – Dergmeerweg is losgekoppeld van het project 

Ontbrekende Schakel. De indiener van de zienswijze geeft aan dat dit wel te maken heeft 

met ‘De Ontbrekende Schakel’.  
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In de ‘Nota beantwoording overlegreacties en inspraakreacties 

Voorontwerpbestemmingsplan De Ontbrekende Schakel’ is reeds ingegaan op het 

loskoppelen van beide zaken. Volledigheidshalve wordt onze reactie uit de inspraaknota hier 

herhaald: 

‘De herinrichting van de Dergmeerweg en de nog te realiseren weg de Ontbrekende Schakel zijn twee 

financieel en planologisch gescheiden projecten. Bij de behandeling door de raad over het opstarten 

van de procedures van de Ontbrekende Schakel heeft de raad onder meer besloten om: “De 

haalbaarheid van de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de bestaande Dergmeerweg te gaan 

onderzoeken. Dit onderzoek zal los van de Ontbrekende Schakel worden uitgevoerd, met de 

wetenschap dat hiervoor de benodigde gronden nog moeten worden aangekocht, een aparte 

planologische procedure dient te worden opgestart en er op dit moment geen financiële dekking 

aanwezig is”.’ 

 

5. Beoogde doel 

De indiener van de zienswijze mist in dit stuk de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de 

bewoners van de Dergmeerweg, langzaam verkeer naar bijvoorbeeld Geestmerambacht, 

personeel en bezoekers van aan deze weg gelegen bedrijven.  

De Dergmeerweg wordt wel degelijk benoemd in zowel dit hoofdstuk als andere delen van 

het verkeerskundig onderzoek. Geconcludeerd wordt dat de verkeersveiligheid op de 

Dergmeerweg zelf en de aansluiting met de Warmenhuizerweg een aandachtspunt blijft. Er is 

geen aanleiding om het stuk op dit punt nog nader aan te vullen. Voor het overige wordt 

verwezen naar onze beantwoording onder punt 4.3. 

De indiener van de zienswijze geeft aan dat de weg nu midden in een mogelijk toekomstige 

dorpskern is gesitueerd. 

Er zijn op dit moment geen plannen om op de plek van de Ontbrekende Schakel woningen 

of andere voorzieningen te bouwen.  

5.3 Verkeersveiligheid 

De indiener geeft aan dat voorbij wordt gegaan aan de verkeersveiligheid voor de 

bewoners van de Dergmeerweg en Warmenhuizen, en is het niet eens met het loskoppelen 

van de Warmenhuizerweg - Dergmeerweg.   

Voor wat betreft de verkeersveiligheid van bewoners van de Dergmeerweg wordt verwezen 

naar punt 5 van de beantwoording van deze zienswijze. Voor wat betreft de 

verkeersveiligheid van bewoners van Warmenhuizen zijn wij van mening dat ook aan de 

verkeerssituatie rondom Warmenhuizen in het onderzoek voldoende aandacht wordt 

besteed.  

Voor wat betreft het onderdeel loskoppelen wordt verwezen naar punt 4.3. van de 

beantwoording van deze zienswijze. 

5.4 Leefbaarheid 

Ook hier geeft de indiener aan dat voorbij wordt gegaan aan de leefbaarheid voor 

bewoners van de Dergmeerweg en Warmenhuizen.  

Wij verwijzen hiervoor naar punt 4.3 en 5.3 van de beantwoording van deze zienswijze. 

5.5 Robuust netwerk / 6 Conclusie 

Gevraagd wordt wat er gedaan wordt aan het stukje tussen de N245 en De Ontbrekende 
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Schakel. De indiener is het niet eens met het loskoppelen van dit stuk van de Ontbrekende 

Schakel. 

In deze paragraaf wordt aangegeven dat de afwikkeling van het verkeer bij het kruispunt 

Warmenhuizerweg – N245 een aandachtspunt is. In het kader van dit bestemmingsplan kan 

met deze constatering worden volstaan. Verder is in de Inspraaknota hier ook al aandacht 

aan besteed. In de Inspraaknota staat: 

‘De Dergmeerweg gelegen tussen de kruisingen Dergmeerweg – Warmenhuizerweg en de 

Dergmeerweg – Noorderlicht is momenteel een 80 km/uur weg.   

Deze weg wordt vooral gebruikt door (vracht-)auto’s, trekkers en fietsers. De huidige wegbreedte is niet 

geschikt voor een 80 km/uur weg. Verkeerstellingen hebben aangetoond dat relatief veel 

automobilisten harder rijden dan de verplichte 80 km/uur. Op een 80 km/uur/weg dient het 

auto/vrachtverkeer te worden gescheiden van het fietsverkeer. Het snelheidsregime en de inrichting 

van de weg zijn met elkaar in strijd.  

Voor de zeer korte termijn wordt de Dergmeerweg zo spoedig mogelijk ingericht als een 60 km/uur weg 

(start 2015). De herinrichting van de Dergmeerweg en de nog te realiseren weg de Ontbrekende 

Schakel zijn twee financieel en planologisch gescheiden projecten. 

De Ontbrekende Schakel zal als een 60 km/uur weg worden aangelegd.  

De Dergmeerweg, heringericht als een 60 km/uur weg, sluit daar naadloos op aan. Voor wat betreft het 

geluidreductie, hier is onderzoek naar gedaan. Er bestaat geen noodzaak om geluidsreducerend asfalt 

toe te passen. Dit komt onder andere door de snelheidsverlaging die wordt doorgevoerd.  

 

Bij de behandeling door de raad over het opstarten van de procedures van de Ontbrekende Schakel 

heeft de raad onder meer besloten om: 

“De haalbaarheid van de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de bestaande Dergmeerweg te 

gaan onderzoeken. Dit onderzoek zal los van de Ontbrekende Schakel worden uitgevoerd, met de 

wetenschap dat hiervoor de benodigde gronden nog moeten worden aangekocht, een aparte 

planologische procedure dient te worden opgestart en er op dit moment geen financiële dekking 

aanwezig is”.’ 

  

Conclusie 

Paragraaf 4.2. van het verkeerskundig onderzoek wordt gewijzigd in die zin dat hier ook de 

dorpsraad Warmenhuizen wordt benoemd. Voor het overige is er geen aanleiding het 

bestemmingsplan te wijzigen. 

 

  



16 
 

Zienswijze 11 

 

 

Reactie gemeente op de zienswijze 11 

Op 19 maart 2015 zijn door de indiener van deze zienswijze inspraakreacties ingediend. Deze 

inspraakreacties zijn onder nummer 18 en 19  beantwoord in de ‘Nota beantwoording 

overlegreacties en inspraakreacties Voorontwerpbestemmingsplan De Ontbrekende 

Schakel’, die als bijlage 9 van de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan is gevoegd. In 

onze brief van 5 oktober 2015 hebben wij aangegeven dat de ingediende inspraakreacties 

in deze nota van een antwoord zijn voorzien. In de brief is ook aangegeven waar deze nota 

op het internet is te raadplegen. De inspraakreacties hebben niet geleid tot aanpassing van 

het bestemmingsplan. Wij zien geen aanleiding om ons standpunt ten aanzien van deze 

reacties te wijzigen. 

De gemeente heeft, in overleg met de provincie Noord-Holland, de plannen extra 

onderzocht en onderbouwd. Dit is op 18 augustus 2015 besproken in de provinciale 

Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). Naar aanleiding van deze bespreking in de 

ARO is het tracé aangepast.  

De provincie stelt hierover: “Er is gekozen voor een strakker tracé en de rotonde aan de 

Veilingweg is vervangen door een Tkruising. Verder is afgezien van bermbeplanting met 

bomen, wat resulteert in een geringere aantasting van de openheid van het tussengebied 

Tuitjenhorn-Warmenhuizen. Het wegtracé is ten opzichte van de vorige versie ook korter. De 

nieuwe weg sluit nu meer aan bij de identiteit van bestaande polderwegen in het landelijk 

gebied rond Warmenhuizen en Tuitjenhorn. Het nieuwe ontwerp van de weg getuigt van 

voldoende ruimtelijke kwaliteit.” 

Conclusie 

Deze zienswijze heeft geen gevolgen voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 

wordt niet aangepast.  



17 
 

Zienswijze 12 

 

Als bijlage bij deze zienswijze zijn nog diverse documenten toegevoegd. 

Reactie gemeente op de zienswijze 12 

De ingediende zienswijze is voor het grootste gedeelte een herhaling van de door het 

actiecomité aangehaalde inspraakreacties. Voor de volledigheid wordt hieronder de reactie 

van de gemeente op de inspraakreactie herhaald:  

1.1 De door de gemeente Schagen in 2013 gehouden verkeerstellingen, die nut en noodzaak van 

de Ontbrekende Schakel zouden moeten aantonen, laten een enorme afname van het 

verkeer zien ten opzichte van tellingen uit 2008, van soms wel -74%. 

 

Beantwoording: De telgegevens van 2013 zijn de meest recente gegevens welke in de 

onderbouwing zijn gebruikt. De telgegevens vormen samen met andere argumenten, zoals de 

inrichting van de bestaande dorpswegen, waar nu al het verkeer over gaat, en de ervaren 

klachten van de bewoners langs deze wegen, de onderbouwing dat het realiseren van de 

Ontbrekende Schakel noodzakelijk is. Een verwijzing naar andere (verouderde) telgegevens doet 

hier niets aan af.  

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 

 

1.2 De provincie Noord-Holland heeft als beleid dat er geen nieuwe wegen in het buitengebied 

aangelegd worden. 
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Beantwoording: Niet duidelijk is naar welk beleid wordt verwezen van de provincie waarin staat 

aangegeven dat geen nieuwe wegen in het buitengebied aangelegd kunnen worden. In het 

bestemmingsplan is de nodige aandacht besteed aan het beleid van de provincie. Belangrijk punt 

binnen dit beleid is de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Nergens wordt aangegeven dat de 

provincie Noord-Holland geen medewerking wil verlenen aan de aanleg van nieuwe wegen.  

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan  

 

1.3 Het actiecomité stelt dat het landelijke en open karakter van de dorpsgemeenschap 

Warmenhuizen aangetast dreigt te worden met de aanleg van de Ontbrekende Schakel. 

 

Beantwoording: Voor de Ontbrekende Schakel is een landschapsplan opgesteld, welke als bijlage 

bij het bestemmingsplan zit. Hierin staat beschreven welke keuzes zijn gemaakt voor de aanleg van 

het tracé. Hierbij is zoveel mogelijk gezocht naar een tracé dat het meest passend is in het 

landschap en past bij de karakteristieken van de verschillende wegtypes in de omgeving. Het 

landschapsplan is aangepast, mede naar aanleiding van de bespreking van het plan in de ARO op 

18 augustus 2015, aangepast. Wij zijn, mede gelet op het aangepaste landschapsplan, van mening 

dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het landelijke en open karakter van dit 

gebied met de aanleg van de Ontbrekende Schakel.  

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 

 

1.4 De financiële onderbouwing van de gemeente voor de aanleg van deze verbindingsweg is 

onvolledig en wekt daardoor een foutieve indruk. 

 

Beantwoording: Aangezien niet wordt aangegeven welke onvolledigheden er in de financiële 

onderbouwing zitten, kan hierop geen antwoord worden gegeven. De gemeenteraad heeft in 

haar vergadering van 17 december 2013  besloten om een bedrag van € 2.094.000,- beschikbaar 

te stellen voor realisatie van de Ontbrekende Schakel. De verwachting is, dat genoemd bedrag 

toereikend is om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. 

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 

 

1.5 De Dergmeerweg, de weg waarop de Ontbrekende Schakel aansluit, wordt niet meegenomen 

in de berekeningen, ondanks substantiële toename van de verkeersbelasting door deze 

aanleg. Veiligheidsvoorzieningen voor langzaam verkeer en voetgangers, verbreding en 

aanpassing van deze weg worden niet meegenomen. Naar de mening van het comité dient 

dit een integraal geheel te vormen wanneer je besluit tot aanleg van de weg. Ook 

geluidsreductie door het toepassen van geluidsreducerend asfalt vinden wij niet terug.  

 

Beantwoording: De Dergmeerweg gelegen tussen de kruisingen Dergmeerweg – 

Warmenhuizerweg en de Dergmeerweg – Noorderlicht is momenteel een 80 km/uur weg.   

Deze weg wordt vooral gebruikt door (vracht-)auto’s, trekkers en fietsers. De huidige wegbreedte is 

niet geschikt voor een 80 km/uur weg. Verkeerstellingen hebben aangetoond dat relatief veel 

automobilisten harder rijden dan de verplichte 80 km/uur. Op een 80 km/uur/weg dient het 

auto/vrachtverkeer te worden gescheiden van het fietsverkeer. Het snelheidsregime en de 

inrichting van de weg zijn met elkaar in strijd.  

Voor de zeer korte termijn wordt de Dergmeerweg zo spoedig mogelijk ingericht als een 60 km/uur 

weg (start 2015). De herinrichting van de Dergmeerweg en de nog te realiseren weg de 

Ontbrekende Schakel zijn twee financieel en planologisch gescheiden projecten. 

De Ontbrekende Schakel zal als een 60 km/uur weg worden aangelegd.  

De Dergmeerweg, heringericht als een 60 km/uur weg, sluit daar naadloos op aan. Voor wat 

betreft het geluidreductie, hier is onderzoek naar gedaan. Er bestaat geen noodzaak om 

geluidsreducerend asfalt toe te passen. Dit komt onder andere door de snelheidsverlaging die 

wordt doorgevoerd.  

 

Bij de behandeling door de raad over het opstarten van de procedures van de Ontbrekende 

Schakel heeft de raad onder meer besloten om: 
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“De haalbaarheid van de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de bestaande Dergmeerweg 

te gaan onderzoeken. Dit onderzoek zal los van de Ontbrekende Schakel worden uitgevoerd, met 

de wetenschap dat hiervoor de benodigde gronden nog moeten worden aangekocht, een 

aparte planologische procedure dient te worden opgestart en er op dit moment geen financiële 

dekking aanwezig is”. 

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 

 

1.6 Door de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) is aan Gedeputeerde Staten een 

negatief advies afgegeven op de aanleg van deze Middenroute. 

 

Beantwoording: Het advies van de ARO is destijds gegeven op een ander plan dan het huidige 

plan. Een belangrijk punt in het destijds gegeven advies was gelegen in het feit dat woningbouw 

gerealiseerd zou worden in het tussengebied. In het huidige plan is dit niet meegenomen. Voor het 

huidige plan is een landschapsplan opgesteld, welke als bijlage bij het bestemmingsplan is 

opgenomen. Het landschapsplan is op 18 augustus 2015 besproken door de ARO. Naar aanleiding 

van de bespreking in de ARO is het tracé aangepast en verwerkt in het landschapsplan. Met het 

nieuwe landschapsplan is aangetoond dat wordt voldaan aan de ruimtelijke kwaliteitseis van de 

provincie.  

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 

 

1.7 Door onderzoeksbureau Witteveen & Bos is, in opdracht van de gemeente, in 2010 

geconcludeerd dat realisatie van de Nieuwe Middenroute niet noodzakelijk is.  

 

Beantwoording: Zie beantwoording onder 5.1. 

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 

 

1.8 De grondgedachte van de voormalige gemeente Harenkarspel om deze ontsluitingsweg 

tussen de Veilingweg en de Dergmeerweg aan te leggen komt voort uit de lokale 

verkeersproblematiek op de Koorndijk en in mindere mate de Kalverdijk. De aanleg van deze 

ontsluitingsweg zal hiervoor niet de oplossing bieden, hooguit het probleem verplaatsen. 

Temeer omdat deze ontsluitingsweg dwars door het Tussengebied gaat, dat bestemd is voor 

voorzieningen in combinatie met wonen.  

 

Beantwoording: Met het aanleggen van de Ontbrekende Schakel wordt beoogd de verkeersdruk 

op de dorpswegen te verlagen en een robuust en toekomstbestendig infrastructureel netwerk te 

creëren. Van het verplaatsen van het probleem is geen sprake gelet op de doelstelling van de 

gemeente voor de aanleg van de weg. Het bestemmingsplan is gericht op het planologisch 

mogelijk maken van de aanleg van de Ontbrekende Schakel en het actualiseren van het 

bestemmingsplan voor een deel van het gebied. Een ontwikkeling van het Tussengebied is in dit 

bestemmingsplan niet meegenomen. Het genoemde Tussengebied is op dit moment niet bestemd 

voor voorzieningen in combinatie met wonen. Wel is dit opgenomen in de Structuurvisie 

Harenkarspel. Indien het Tussengebied ontwikkeld gaat worden, dan zal daarvoor een 

planologische procedure gevoerd moeten worden.  

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 

 

1.9 Door het actiecomité zijn meerdere alternatieven aangedragen, aangezien het comité ook 

van mening is dat het zware vrachtverkeer hier niet thuishoort. 

 

Beantwoording: Verschillende alternatieven zijn bekeken in de bestaande situatie. Geen van deze 

alternatieven zijn naar ons oordeel een optie om de Ontbrekende Schakel niet aan te leggen. Zie 

voor een verdere uiteenzetting het hoofdstuk waarin de nut en noodzaak van het plan wordt 

beschreven, welke is aangepast en verder verduidelijkt in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 
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1.10 De reeds aanwezige sportaccommodaties in het Tussengebied zullen door de aanleg van de 

Ontbrekende Schakel binnen de invloedsfeer terecht komen van o.a. uitlaatgassen en fijnstof.  

 

Beantwoording: Bij het nemen van ruimtelijke en infrastructurele besluiten dient de overheid de 

toekomstige luchtkwaliteit mee te nemen in de besluitvorming. In de Wet milieubeheer zijn 

luchtkwaliteitsnormen opgenomen waaraan moet worden voldaan. Onderzocht is wat de effecten 

op de omgeving zijn voor de nieuw aan te leggen weg en de aansluitende wegen. Uit het 

onderzoeksrapport blijkt dat de concentraties luchtverontreinigende stoffen de grenswaarden niet 

zullen overschrijden. 

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

1.11 De omliggende wegen en aansluitende wegen van de Ontbrekende Schakel, waaronder de 

Dergmeerweg en de kruising met de Warmenhuizerweg, zijn niet geschikt voor de verwerking 

van het toenemende (vracht)verkeer door de aanleg van de Ontbrekende Schakel. 

 

Beantwoording: Zie beantwoording 5.5. 

 

Conclusie overlegreactie:  De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 

 

1.12 Het aanleggen van de Ontbrekende Schakel zal ervoor zorgen dat niet direct gewenste 

bedrijven (maar historisch zo gegroeid) in dit gebied worden gefaciliteerd en een mogelijkheid 

schept om op deze plek bedrijvigheid uit te breiden, waardoor er in de toekomst nog meer 

problematiek ontstaat. 

 

Beantwoording: Een aantal bedrijven in deze buurt heeft een (vracht)verkeersaantrekkende 

werking. De verwachting is dat het verkeer naar deze bedrijven de komende jaren nog zal 

toenemen, waardoor de Ontbrekende Schakel voor de toekomst zeer van belang is als robuust en 

toekomstbestendig infrastructureel netwerk. Beoogd is om hiermee de verkeersdruk op de 

bestaande dorpswegen te verminderen. Eventuele toekomstige verkeersproblematiek zal met de 

aanleg van de Ontbrekende Schakel worden aangepakt.  

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

1.13 Verwezen wordt naar een aantal ongelukken die hebben plaatsgevonden tussen Tuitjenhorn 

en Warmenhuizen. Met het aanleggen van de Ontbrekende Schakel zal de veiligheid van deze 

wegen verder in het geding komen. 

 

Beantwoording: Het bestemmingsplan is gericht op het planologisch mogelijk maken van de 

Ontbrekende Schakel. Een aantal wegen in en rondom de woonkernen Tuitjenhorn-Warmenhuizen 

zijn nog niet Duurzaam Veilig ingericht. De Dergmeerweg zal in 2015 al ingericht worden als 60 

km/uur weg. Andere omliggende wegen binnen de dorpskernen kunnen pas Duurzaam Veilig 

worden ingericht zodra er zekerheid is over de aanleg van de Ontbrekende Schakel, in verband 

met de doorstroming van deze wegen. De veiligheid van de wegen zal na aanleg van de 

Ontbrekende Schakel en de veranderde inrichting juist toenemen.  

 

Conclusie overlegreactie: De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.’ 

 

Verder wordt aangegeven dat circa 2.500 handtekeningen ingediend zijn tegen de aanleg 

van deze weg. De gemeente heeft deze handtekeningen echter niet ontvangen in deze 

procedure van het actiecomité tegen de huidige plannen. Het huidige plan is aanzienlijk 

gewijzigd ten opzichte van de eerste plannen voor de Middenroute. Het tracé is sterk 

gewijzigd en er is geen sprake meer van woningbouw. Aangezien wij geen handtekeningen 

tegen het huidige plan hebben ontvangen, kunnen wij dit niet meenemen in de afweging 

voor dit bestemmingsplan.  
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Gesteld wordt dat de gemeente niet antwoordt op schriftelijk gestelde vragen. In deze 

procedure is schriftelijk gereageerd op de ingediende inspraakreacties. In de beantwoording 

op deze inspraakreactie is ook antwoord gegeven op een brief die bijgevoegd was als 

bijlage bij de inspraakreactie.  

Verder wordt aangegeven dat de reacties op het voorontwerp teleurstellend waren en dat 

niet op een menselijke betrokken wijze geprobeerd wordt tegemoet te komen aan de 

vragen en verlangens die door betrokken burgers uit de gemeente worden gesteld. De 

gemeente is van mening dat serieus is gekeken naar de ingebrachte reacties van iedereen. 

Op verschillende manieren is over het huidige plan gecommuniceerd en alle informatie over 

het plan is raadpleegbaar. Er zijn daarnaast voldoende mogelijkheden geweest om hierover 

in gesprek te gaan. Door de gemeente is vervolgens een keuze gemaakt om het huidige 

plan in procedure te brengen. Alle ingebrachte reacties en zienswijzen worden beoordeeld, 

afgewogen en van een antwoord voorzien.   

Conclusie 

Deze zienswijze heeft geen gevolgen voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 

wordt niet aangepast.
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Zienswijze 13 

 

Reactie gemeente op de zienswijze 13 

Ad. A 

De zienswijze zoals genoemd onder A, is reeds ingebracht als inspraakreactie op het 

voorontwerpbestemmingsplan. Het standpunt van de gemeente ten aanzien van deze 

reactie is niet gewijzigd. Voor de volledigheid wordt hier het antwoord van de gemeente op 

de ingediende inspraakreactie herhaald: 
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“Het bestemmingsplan is bedoeld om de Ontbrekende Schakel planologisch mogelijk te 

maken door aan de hiervoor benodigde gronden een passende bestemming te geven. Het 

realiseren van de Ontbrekende Schakel is met name bedoeld om een alternatief te bieden 

voor vracht- en landbouwverkeer dat nu nog via de dorpskernen zijn weg zoekt. Om die 

reden zal de weg zelf niet voor fietsers toegankelijk zijn en is er ook geen fietspad langs de 

weg voorzien. Voor langzaam verkeer blijven de bestaande verbindingen beschikbaar. Deze 

verbindingen zullen naar verwachting als gevolg van het aanleggen van de nieuwe 

verbindingsroute verkeersluwer en daarmee veiliger worden. Het Landschapsplan geeft een 

voorbeeld van de wijze waarop langzaam- en gemotoriseerd verkeer op de rotonde van 

elkaar kunnen worden gescheiden.  

De definitieve vormgeving is een kwestie van uitvoering. In het “Verkeerskundig onderzoek 

De Ontbrekende Schakel” wordt gesteld dat er specifieke aandacht moet zijn voor de 

verkeersveiligheid van met name langzaam verkeer. Hierbij valt te denken aan vormgeving 

van de aansluiting (kruising of rotonde); de locatie waar langzaam verkeer de nieuwe weg 

oversteekt en de vraag of fietsers wel of juist geen voorrang moeten krijgen (bij een 

eventuele rotonde). De te verwachten verkeersintensiteit op de nieuw aan te leggen weg 

noodzaakt uit oogpunt van verkeersveiligheid vooralsnog niet tot het aanleggen van een 

onder- of overdoorgang voor langzaam verkeer.” 

Ad. B 

Dit bestemmingsplan ziet niet op de afwikkeling van het fietsverkeer langs de Dergmeerweg. 

Verwezen wordt naar de beantwoording de beantwoording van zienswijze 10 onder punt 

4.3.  

Ad. C 

De zienswijze zoals genoemd onder C, is reeds ingebracht als inspraakreactie op het 

voorontwerpbestemmingsplan. Voor de volledigheid wordt hier het antwoord van de 

gemeente op de ingediende inspraakreactie herhaald: 

“Zoals uit het Landschapsplan blijkt wordt bedoelde watergang aangesloten op de nieuw te 

graven watergang aan de zuidzijde van de Ontbrekende Schakel.”  

Aanvullend op deze reactie delen wij mee dat het Landschapsplan als bijlage 1 bij de 

toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen. Hieruit valt, zoals de indiener terecht 

stelt, niet op te maken dat zal worden voorzien in een aansluiting van de bestaande 

watergang op de nieuw aan te leggen watergangen langs de Ontbrekende Schakel.  

Zowel de bestemming ‘Verkeer’ als de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ in het 

bestemmingsplan ‘De Ontbrekende Schakel’ maken het mogelijk dat watergangen worden 

aangelegd. Het bestemmingsplan hoeft op dit punt dan ook niet aangepast te worden.  

Wanneer tot uitvoering van de plannen zal worden overgegaan, wordt het wateraspect 

hierbij niet vergeten. De gemeente moet voor de werkzaamheden een watervergunning 

aanvragen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het aspect afwatering 

komt hierbij ook aan de orde. In dat kader zal bezien worden of een aansluiting op de 

nieuwe watergang langs de Ontbrekende Schakel noodzakelijk is.  

Conclusie 

De reactie heeft geen gevolgen voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt niet 

aangepast. 
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Zienswijze 14 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna HHNK) heeft diverse 

opmerkingen op het ontwerpbestemmingsplan: 

1. De vraag om een aantal aspecten in de watertoets te verwerken; 

2. In voetnoot 6 van paragraaf 5.2. van de toelichting van het bestemmingsplan wordt 

verwezen naar een watertoets met datum 28 augustus 2014. Dit moet 3 februari 2015 

zijn; 

3. Verzocht wordt rekening te houden met de rioolpersleidingen van het HHNK die 

binnen het plangebied liggen door hiervoor een dubbelbestemming op te nemen in 

het plan. Daarnaast geeft het HHNK aan dat het noodzakelijk is ruim voordat de 

werkzaamheden starten contact op te nemen met het HHNK over de 

werkzaamheden op en nabij de rioolpersleidingen; 

4. HHNK geeft aan dat voor diverse werkzaamheden een watervergunning benodigd is, 

en adviseert de gemeenten hiermee rekening te houden. Er moet rekening worden 

gehouden met de noodzakelijke proceduretijd.  

Reactie gemeente zienswijze 14 

Ad. 1 

De Watertoets, opgesteld door Grontmij d.d. 3 februari 2015, is opgenomen als bijlage 3 bij 

de toelichting van het bestemmingsplan. Deze watertoets was gebaseerd op het tracé zoals 

deze in het voorontwerpbestemmingsplan was aangegeven. Inmiddels is, in overleg met de 

provincie, het tracé aangepast. Wij hebben daarom opnieuw een watertoets uitgevoerd op 

basis van dit gewijzigde tracé, waarbij rekening is gehouden met de opmerkingen zoals 

aangegeven in de zienswijze.  

Ad. 2. 

De voetnoot in paragraaf 5.2 uit de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast 

door een verwijzing op te nemen waarin de juiste datum wordt vermeld.  

Ad. 3. 

De gemeente Schagen onderkent het feitelijk belang van de rioolpersleiding, maar streeft 

ernaar alleen datgene in beleid en regels op te nemen wat noodzakelijk is. Zaken die al 

elders geregeld zijn, worden daarom niet ook nog een keer in een bestemmingsplan 

opgenomen. Het is ook niet wettelijk verplicht een dergelijke dubbelbestemming op te 

nemen in een bestemmingsplan. Ook op andere manieren is het voldoende duidelijk dat er 

rioolpersleidingen aanwezig zijn.  

In principe zijn leidingen beschermd tegen schade door graafwerkzaamheden vanwege de 

meldingsplicht op basis van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Wanneer 

bodemroerende werkzaamheden plaatsvinden, is het doen van een zogenaamde KLIC-

melding verplicht.  

Voor wat betreft het tijdig contact opnemen met het HHNK geven wij aan dat wij hier 

rekening mee zullen houden. 

Ad. 4 

Wij zullen hier rekening mee houden. 
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Conclusie 

Het bestemmingsplan wordt aangepast in die zin dat bijlage 3 ‘Watertoets’ wordt vervangen 

door een watertoets op basis van het nieuwe tracé. In de toelichting van het 

bestemmingsplan wordt de voetnoot onder paragraaf 5.2 aangepast in die zin dat hier de 

juiste datum wordt vermeld. 

 

Reactie Gasunie Transport Services B.V. 

Gasunie heeft het ontwerpbestemmingsplan getoetst aan het externe veiligheidsbeleid van 

het Ministerie van I&M voor hun aardgasleidingen. Het plangebied valt buiten de 1% 

letaliteitsgrens van de dichtstbij gelegen leiding van Gasunie. 

Wij nemen deze reactie voor kennisgeving aan. 

 

Reactie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft aan geen aanvullende reactie te hebben op 

de reactie die reeds is ingebracht tijdens het vooroverleg over het bestemmingsplan. In deze 

reactie gaf de Veiligheidsregio aan dat er geen sprake is van relevante risico’s ten aanzien 

van externe veiligheid. 

Wij nemen deze reactie voor kennisgeving aan. 


