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MENNOBMemo 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden van de gemeenteraad en de leden van de commissie Ruimte. 

 

Op 4 september jl. heeft de commissie Ruimte gedebatteerd over het Ambitieplan 

Verkeer in Schagen. Tijdens de behandeling werd duidelijk dat een aantal 

commissieleden andere verwachtingen hadden over het eindresultaat. 

 

In een traditioneel Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) werd het beleid van 

overige overheden, wetgeving en coalitieprogramma’s van de diverse partijen 

opgenomen. Het GVVP eindigde met een uitvoeringsprogramma met een voorstel 

voor het verkrijgen van de benodigde budgetten. 

 

Met het Ambitieplan Verkeer in Schagen, in het model van een poster, leggen wij de 

functies van alle wegen in onze gemeente vast (categoriseringsplan). Alle 

wegbeheerders dienen in het kader van het Programma Duurzaam Veilig een 

categoriseringsplan voor haar wegen te hebben vastgesteld. In het ambitieplan zijn 

alle wegen binnen de gemeente Schagen op de kaart gecategoriseerd aangegeven. 

Daarbij opgemerkt dat de gemeente Schagen alleen bevoegd is voor de vaststelling 

van de categorisering van haar eigen wegen.  

 

Verder zijn, aan de hand van de inventarisatie van verzoeken, wensen, ideeën en 

klachten, de top 5 van ambities bepaald. Momenteel ontbreekt een dergelijk 

overkoepelend verkeersplan. Dit wordt zowel bestuurlijk en ambtelijk als een gemis 

ervaren. Het vaststellen van het ambitieplan verhoogt de kans op het verkrijgen van 

meer subsidies.  

 

In overleg met de commissie Ruimte is besloten om een kort en bondig ‘plan’ op te 

stellen. Dit heeft na inspraak, voorlichting enz. Geresulteerd in het voorliggende 

Ambitieplan Verkeer in Schagen.  

 

Naast het categoriseringsplan zijn een 5 –tal ambities opgenomen waarmee we de 

komende 10 jaren bij het beheren van de openbare ruimte, reconstructies bestaand 

openbaar gebied en nieuwe projecten rekening houden. De ambities worden de 

komende twee jaar vertaald naar een uitvoeringsplan. 
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Voorbeeld veilige schoolroutes (ambitie 4) 

 Inventariseren knelpunten; 

 Overleg alle actoren; 

 Prioriteitstelling; 

 Globale kostenraming; 

 Terugkoppeling politiek; 

 Vertaling in meerjarenbegroting; 

 Uitvoering; 

 Evaluatie 

 

Deze werkwijze wordt ook aangehouden voor de andere ambities. 

 

In het kader van het vooroverleg hebben Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Den Helder, 

Hollands Kroon, Langedijk, Heerhugowaard en Bergen ingestemd met het Ambitieplan 

Verkeer in Schagen. 

 

Ik hoop met deze memo de intentie en de reikwijdte van het Ambitieplan Verkeer in 

Schagen verduidelijkt te hebben.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Sigge van der Veek 


