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Raadsvoorstel
Vergadering van Oordeelsvormende vergadering

Datum vergadering 10 mei 2022
Voorstel van de Lange
Team Bouwzaken en procedures
Portefeuillehouder Beemsterboer
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Stolperbrug
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
De Stolperbasculebrug is aan vervanging toe. Dit past niet in het huidige bestemmingsplan, vandaar dat er een 
bestemmingsplanherziening nodig is. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Het college 
van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad nu voor om dit bestemmingsplan vast te stellen.

Voorgesteld besluit
1. Het bestemmingsplan, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0441.BPBZSTPBRUG-ON01, met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan.
2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal 
anderszins verzekerd is. 
3. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals aangegeven in bijgevoegde Nota van 
Zienswijzen

Inleiding
Aanleiding:
De Stolperbasculebrug is aangelegd in 1936 en is nu over zijn economische levensduur heen. De brug voldoet niet 
meer aan de huidige eisen en het onderhoud wordt steeds duurder. Dit betekent dat er een nieuwe brug nodig is. 
Deze komt naast de huidige brug te liggen. De bestaande brug wordt gesloopt zodra de nieuwe brug klaar is. De 
nieuwe brug past niet binnen het bestemmingsplan, dit moet herzien worden. Het bestemmingsplan heeft ter inzage 
gelegen en kan nu worden vastgesteld.
(Bestuurlijk) belang:
De raad is bevoegd om bestemmingsplannen vast te stellen.
Door het vaststellen van dit bestemmingsplan, wordt het planologisch mogelijk om een nieuwe brug te realiseren, dit 
is belangrijk voor de bereikbaarheid van het gebied.

Beoogd effect
Door het vervangen van de brug, kan een nieuwe brug gerealiseerd worden, die voldoet aan de huidige 
technische eisen.

Kader
• Het huidige bestemmingsplan is 'Buitengebied Zijpe'. De bestemming van het gebied is 'Water'. Op deze 

locatie is het niet toegestaan om een nieuwe brug te realiseren.

Argumentatie
• De brug maakt onderdeel uit van de N248. Dit is de provinciale weg tussen De Stolpen en de A7 bij 

Wieringerwerf.
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• De brug is gebouwd in 1936. De brug voldoet niet meer aan de huidige eisen. De brug is te smal geworden 
voor het steeds breder wordende (landbouw)verkeer. Door de leeftijd is van de brug is het onderhoud van 
de brug ook prijzig.

• De nieuwe brug wordt naast de huidige brug gelegd. De huidige brug wordt pas gesloopt op het moment 
dat de nieuwe brug klaar is. Dat betekent dat, ook gedurende de werkzaamheden, het mogelijk blijft om 
op deze locatie het kanaal over te steken.

• De aansluitingen op de N9 worden aangepast, zodat deze goed aansluiten op de brug. Hiermee wordt 
ook een veiligere situatie gecreëerd voor de fietsers op dit traject.

Alternatieven
Het alternatief is om dit bestemmingsplan niet vast te stellen. De provincie kan dan een inpassingsplanprocedure 
starten. Hiermee wordt dan planologisch geregeld dat de brug er alsnog kan komen.

Maatschappelijk draagvlak
Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is er een zienswijze 
binnengekomen van de Dorpsraad Schagerbrug. Deze zienswijze gaat over de inrichting van het fietspad. De 
Dorpsraad wil een andere oplossing, waarmee een veiligere situatie gecreëerd wordt voor fietsers.
Het ontwerp van de brug en de omliggende infrastructuur is geen onderdeel van dit bestemmingsplan. Dit 
bestemmingsplan maakt het alleen planologisch mogelijk dat de nieuwe brug wordt gerealiseerd. Het ontwerp is 
een andere fase van het project. Aangezien het hier gaat om een provinciaal project, gaat de gemeenteraad van 
Schagen hier ook niet over. Het alternatief wat de zienswijze aandraagt, wordt niet onmogelijk gemaakt met dit 
ontwerpbestemmingsplan.
De zienswijze is beantwoord in de Nota van Zienswijzen. Deze is bij dit besluit gevoegd en wordt ook vastgesteld. De 
zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

Financiële consequenties
Er zijn leges betaald voor de bestemmingsplanprocedure, hiermee worden de ambtelijke kosten betaald. Daarnaast 
is er ook een planschadeovereenkomst afgesloten.
Aangezien het hier gaat om een provinciaal project, zijn er voor de gemeente geen verdere kosten aan verbonden.

Communicatie
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en digitaal in de 
Gemeentecourant.

Realisatie van het besluit
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en digitaal in de 
Gemeentecourant. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt dan zes weken ter inzage voor beroep bij de Raad van 
State. Mocht er na zes weken geen beroep zijn ingediend, dan is het bestemmingsplan onherroepelijk. Mocht er 
beroep zijn ingediend, dan wordt er een juridische procedure gevoerd bij de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
 
gemeentesecretaris
 
 
 
De heer A. Meijer

burgemeester
 
 
 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlagen
1. Nota beantwoording van Zienswijzen.pdf
2. Bijlage 1 Technische beantwoording zienswijze.pdf
3. Bijlage 1 geluidsonderzoek.pdf
4. Bijlage 2 Luchtkwaliteit.pdf
5. Bijlage 3 onderzoek Flora en fauna.pdf
6. Bijlage 4 inventarisatie beschermde soorten.pdf
7. Bijlage 5 Watertoets.pdf
8. Bijlage 6 bodemonderzoek.pdf
9. Bijlage 7 waterbodemonderzoek.pdf

file://www.ruimtelijkeplannen.nl
file://www.ruimtelijkeplannen.nl
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10. Bijlage 8 vooronderzoek conventionele explosieven.pdf
11. Bijlage 9 Archeologische quick scan.pdf
12. Bijlage 10 Beeldkwaliteitsplan.pdf
13. Regels.html
14. Toelichting.pdf
15. Verbeelding.pdf
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Vaststellen bestemmingsplan Stolperbrug

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,
gelet op het bepaalde in artikel: 3.1 Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

besluit
1. Het bestemmingsplan, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0441.BPBZSTPBRUG-ON01, met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan.
2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal 
anderszins verzekerd is. 
3. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals aangegeven in bijgevoegde Nota van 
Zienswijzen

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


