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Inleiding en aanleiding 
Aanleiding voor deze vragen is de behandeling van het bestemmingsplan “Herziening uitbreiding 
Makado Schagen” in de Oordeelsvormende vergadering van 27 november 2018. Onze bezorgdheid 
over de ontwerpkwaliteit van de gevel aan de Nieuwstraat werd door de portefeuillehouder 
weggenomen. Het doel van het bestemmingsplan was de overigens al met een omgevingsvergunning 
geregelde verplaatsing van AH binnen “Makado” verder van de gevel Nieuwstraat af richting Langehof 
mogelijk te maken.  
Op zich lijkt dit een redelijk beperkte wijziging, echter dit is mogelijk schijn. Daarom hebben wij in de 
overlegvergadering  –opnieuw- onze zorgen geuit over de verkeersproblematiek en dan met name die 
van de Schubertstraat. De portefeuillehouder heeft daar niet of nauwelijks op gereageerd  
 
Vanaf de Beethovenlaan gaat al het autoverkeer naar het parkeerdek door de Schubertstraat. 
Door de voorziene verplaatsing van de AH zal ook het bevoorradingsverkeer door de Schubertstraat 
en deels door de Mozartlaan moeten rijden om daar te parkeren en te lossen en te laden.   
Dit terwijl in de aanvankelijke opzet die hebben geleid tot het vigerende bestemmingsplan Makado, 
met als (gratis) onderdeel bouwplan II, de Schubertlaan uitsluitend voor verkeer van aanwonenden 
zou worden ingericht.  
 
Onder verwijzing naar de punten L en M van de bijlage Allonge II hebben wij in de overlegvergadeing 
voorgesteld om opnieuw met Makado in gesprek te gaan om de gronden onder bouwplan II te 
behouden of terug te nemen. Dat biedt de mogelijkheid om tot een oplossing voor de Schubertstraat te 
komen door een doortrekken van de Mozartlaan naar de Nieuwstraat. Binnen het vigerende 
bestemmingsplan is dat mogelijk vanwege de bestemming verkeer. Bijgaand is op een ondergrond die 
suggestie schematisch ingevuld.  
Het is ons onduidelijk waarom de Schubertstraat zoveel verkeersoverlast moet ondervinden ook 
omdat de Nieuwstraat vanaf de Beethovenlaan in feite de meest voor de hand liggende en logische 
toegang tot het winkelgebied vormt, in ieder geval tot het nieuwe Makado.  
 
Voor de bevoorrading van AH in de huidige situatie is er een afgesloten laad- en losruimte die overlast 
naar de omgeving voorkomt. Als we naar de nieuwe situatie kijken dan ligt een bevoorrading van AH 
vanaf de Mozartlaan voor de hand.  Dat baart ons zorgen. 
 

  

 



Vragen 
Algemeen 
De verschuiving van de supermarkt betekent niet dat de verkeersstromen van en naar het 
winkelcentrum gaan veranderen. Ook in het geldende bestemmingsplan was de positie van de 
supermarkt deels aan de achterzijde van het nieuwe gedeelte. 
 

1. Hoe wordt de bevoorrading van de winkels en dan met name AH vanaf de Mozartlaan 
geregeld? 
De bevoorrading vindt plaats aan de noordzijde (conform huidig bestemmingsplan).  

 

 
2. Wordt daar een afgesloten laad- en losruimte gerealiseerd?  

Op de verbeelding in het geldende bestemmingsplan is een strook voor laden en 
lossen opgenomen met een aanduiding ‘geluidsscherm’.  Bij de vergunningverlening 
zal dit als voorschrift worden opgelegd. 

 
3. Wij vragen u om voor de raad in een model in beeld te brengen hoe u de verkeersafwikkeling 

van en naar het Makado ziet? 
Wij verwijzen naar de bij het geldende bestemmingsplan behorende Verkeersonderzoek 
(bijlage 2 van de plantoelichting). 

 
4. Wij vragen u voor de raad de voor- en nadelen van dat verkeersmodel te zetten naast die van 

bijgevoegde suggestie zonder de grondpositie als argument te gebruiken?  
Wij verwijzen naar de bij het geldende bestemmingsplan behorende Verkeersonderzoek 
(bijlage 2 van de plantoelichting). 

 
 
 
 

  



Schematische suggestie  

 
Toelichting:  
Gelet op  

1. de tekst van Allonge II onder L en M; 
2. het feitelijke resultaat van de residuele grondwaardeberekening van bouwplan II negatief was  

en geen opbrengst voor de gemeente genereerde (de kosten van de op het parkeerdak op 
Makado aan de woningen toegerekende parkeerplaatsen verminderde  zelfs de residuele 
grondwaarde van de gronden onder Makado); 

3. het feit de realisatie van bouwplan II binnen de werkingsduur van het vigerende 
bestemmingsplan eigenlijk uitgesloten is; 

4. het feit dat het gebruik van de gronden onder bouwplan II als parkeerplaats op basis van het 
vigerende bestemmingsplan kan worden voortgezet  

5. het feit dat de grondpositie van Makado er eigenlijk niet toe doet hoewel het weer in eigendom 
krijgen dan wel behouden van die gronden verre de voorkeur heeft;  

is de verkeersoplossing als hierboven schematisch is aangegeven onmiddellijk te realiseren als 
daartoe besloten wordt.  
 
Toelichting op het verkeersschema: 

- Een voet-/fietsverbinding tussen Schubertstraat en Mozartlaan is mogelijk; 
- Parkeren kan onder een groen dak; 
- Eenrichtingverkeer vanaf noordzijde Makado (stippellijn) of bij voorkeur geen autoverkeer; 
- Bevoorrading Action/Wibra kan blijven zoals die nu is 

 
 
 
 
 



 
 
Het vigerende bestemmingsplan 

 

 

 

 
 
 


