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Publiekssamenvatting 

Met dit ambitieplan Verkeer in Schagen leggen wij alle functies van alle wegen in onze gemeente 

vast (categoriseringsplan). En geven wij aan wat onze ambities tot en met 2026 zijn. 

 

 

Gevraagde besluit 
Het Ambitieplan Verkeer in Schagen vast te stellen 

 

 

Aanleiding 
De gemeenteraad van Schagen heeft besloten een Ambitieplan (gemeentelijk verkeer- en 

vervoersplan) op te laten stellen. Momenteel ontbreekt een dergelijk overkoepelend verkeers- en 

vervoersplan. Dit wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk als een gemis ervaren. Als de functie van de weg 

niet is vastgelegd kunnen de vragen van inwoners, bedrijfsleven, aangrenzende gemeente, 

wegbeheerders en provincie Noord-Holland niet altijd afdoende beantwoord worden. 

 

 

Belang 
De raad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het Ambitieplan Verkeer in Schagen. Met dit 

Ambitieplan Verkeer in Schagen leggen wij alle functies van alle wegen in onze gemeente vast 

(categoriseringsplan). En geven wij aan wat onze ambities zijn voor de periode 2017 – 2026 (zie 

bijlage). 

 

 

Centrale vraag 
Wat zijn de functies van de wegen in de gemeente Schagen.  

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Afname verkeersongevallen. En duidelijkheid verschaffen over de inrichting van de wegen en voor de 

beantwoording van vragen van inwoners, ondernemers, etc. 

 

 

Kader 
Programma Duurzaam Veilig. 

Landelijk is afgesproken dat alle wegen Duurzaam Veilig, conform categoriseringsplan, moeten 

worden ingericht. 
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Argumentatie (pro, contra, alternatieven) 
In het categoriseringsplan worden de functies (stroom-, gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen) 

van de wegen vastgelegd. Door de functie van de wegen vast te leggen weten wij: 

• Hoe de weg conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig moet worden ingericht; 

• Of er wel of geen vrij liggend fietspad moet worden aangelegd; 

• Of het wel of niet een voorrangsweg moet worden; 

• Welke snelheid er gereden mag worden; 

• Of we binnen of buiten de bebouwde kom rijden; 

• Of de weg geschikt is voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

  

Qua uitvoering is afgeweken van de “standaard” rapportage en is gekozen voor een uitklapbare 

kaart. Met één oogopslag kan de lezer zien waar de gemeente de komende 10 jaar voor staat.  

Alle zaken die al in andere rapporten van de gemeente Schagen, van hogere overheden en in 

CROW publicaties zijn beschreven zijn weggelaten om de leesbaarheid te verbeteren. 

 

 

Maatschappelijk draagvlak (steun en weerstand) 
Het concept Ambitieplan inclusief categoriseringsplan is samen met de inwoners, belanghebbende 

personen, instanties, bedrijfsleven  en commissie- en raadsleden (E-participatie en thema-avond) tot 

stand gekomen.  

 

Vervolgens heeft het concept Ambitieplan Verkeer in Schagen vanaf 10 april tot en met 21 mei 2017 

ter inzage gelegen. De wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en onze buurgemeenten (BUCH, Langedijk, 

Heerhugowaard, Hollands Kroon en Den Helder) hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

 

In deze periode hebben wij 7 inspraakreacties ontvangen. 

De inspraak reactie met de bijbehorende beantwoording is opgenomen in de Nota van 

beantwoording (zie bijlage). 

 

Naar aanleiding van de inspraakreacties is de folder op de volgende onderdelen aangepast: 

1. De Zeeweg gelegen tussen de Westerduinweg en de Belkermerweg te Sint Maartenszee en 

de Westerduinweg gelegen ten zuiden van Petten is zijn weergegeven als erftoegangsweg; 

2. De tekst bij knelpunt 9 “Aanleg wegverbinding voor transportverkeer naar bedrijventerrein” is 

gewijzigd in “Aanleg wegverbinding om woonkern te ontlasten”. 

 

Daarnaast zijn ambtelijk nog enkele tekstuele verbeteringen in de poster verwerkt. 

 

 

Financiële consequenties 
De gelden die nodig zijn voor de realisatie van onze ambities worden in de (meer) jaarlijkse begroting 

van de afdeling Openbaar Gebied opgenomen. 

De uitvoering wordt via groot onderhoud wegen, herinrichtingsplannen wegen, nieuwe 

wegenprojecten en in ruimtelijke ordeningsplannen gerealiseerd. 

 

 

Communicatie van het besluit 
Na vaststelling van het Ambitieplan Verkeer in Schagen door de gemeenteraad zal, wordt dit besluit 

gepubliceerd en op de gemeentelijke website geplaatst. 

 

 

Realisatie van het besluit 
Het Ambitieplan Verkeer in Schagen geldt voor de periode 2017 – 2026. In deze periode wordt 

prioriteit gegeven aan de uitvoering van genoemde ambities op het gebied van verkeer, vervoer en 

veiligheid. Na deze periode vindt een evaluatie plaats. 
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Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

Gemeentesecretaris     burgemeester 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel    Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

Nota van beantwoording 

Poster Ambitieplan Verkeer in Schagen 

 


