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Marjolijn van Erkelens

Van: RO-ProRail@prorail.nl

Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 12:49

Aan: Omgevingsvisie

CC: luna.taglioni@prorail.nl

Onderwerp: RE: Ontwerp Omgevingsvisie

Geachte heer/mevrouw,
De ontwerp Omgevingsvisie, welke met ingang van 5 juli tot en met 16 augustus2021 ter inzage ligt, geeft ProRail 
aanleiding om - in formele zin - tijdig de volgende zienswijze in te brengen. 
ProRail heeft, als landelijk spoorbeheerder, een visie op de omgeving van het spoor. We delen deze graag met u, 
zodat u dit mee kunt nemen in uw Omgevingsvisie. Meer informatie vindt u hier: 
https://www.prorail.nl/siteassets/homepage/samenwerken/overheden/documenten/pr_document-prorail-en-de-
omgevingsvisies.pdf
ProRail verzoekt uw gemeente om in de verdere procedure met het volgende rekening te houden. 
Mocht deze visie worden uitgewerkt in ruimtelijke plannen dan verzoekt ProRail u om de onderstaande aspecten op 
te laten nemen c.q. te verwerken, met als uitgangspunt dat de bedrijfsvoering van ProRail niet wordt belemmerd.
Aspect Externe Veiligheid
ProRail verzoekt u voor het aspect Externe Veiligheid in relatie tot Railverkeer gebruik te maken van de meest 
recente gegevens (Basisnet). 
Aspect Geluid
ProRail verzoekt u voor het aspect Geluid in relatie tot Railverkeer gebruik te maken van de meest recente gegevens 
(Geluidproductieplafonds). Meer informatie hierover vindt u op: 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/wet-milieubeheer/rijkswegen-0/
Aspect Trillingen
ProRail beoogt niet alleen voor gemeenten en provincies die plannen maken in de spooromgeving, maar ook voor 
toekomstige bewoners rond het spoor een “goede buur” te zijn. Indien de ontwerp omgevingsvisie en alle in de 
toekomst daarop gebaseerde ruimtelijke plannen, bebouwing dichtbij het spoor mogelijk maken, kan trillinghinder voor 
de toekomstige bewoners/gebruikers ontstaan als gevolg van treinverkeer. Hoewel er geen wettelijke normen bestaan 
voor trillinghinder in dit soort situaties acht ProRail het gewenst dat er in de planvorming wel aandacht voor is. In het 
kader van de goede ruimtelijke ordening en de zorgvuldige voorbereiding van besluiten raadt ProRail u aan om het 
aspect trillinghinder af te wegen, zoals door Kenniscentrum InfoMil wordt aanbevolen. Zie 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/milieuthema/tril/.
ProRail raadt u dan ook aan om het aspect trillingen te betrekken bij de omgevingsvisie en alle in de toekomst daarop 
gebaseerde ruimtelijke plannen. In dit kader verwijst ProRail u naar de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/18/handreiking-nieuwbouw-en-spoortrillingen). 
Percelen ProRail
In de ontwerp omgevingsvisie zijn percelen opgenomen die in eigendom zijn van Railinfratrust B.V./ProRail B.V. 
(verder te noemen “ProRail”). ProRail merkt in dit kader op dat deze percelen - zonder nadrukkelijke toestemming van 
ProRail - niet mogen worden gebruikt. Deze percelen zijn door ProRail benodigd ten behoeve van de uitvoering van 
haar taken en eventuele toekomstige plannen.  
De percelen van ProRail, alsmede de spoorbaan, dienen door ProRail, haar aannemers of hulpdiensten te allen tijde 
onbelemmerd toegankelijk te zijn en te blijven met het materieel dat ook momenteel wordt gebruikt voor het uitvoeren 
van werkzaamheden en in het geval van calamiteiten. 
ProRail verzoekt u tevens alle percelen van ProRail te voorzien van de bestemming Verkeer-Railverkeer.
Ontwikkelingen
ProRail verzoekt uw gemeente om haar - vooruitlopend op de Omgevingswet - actief te betrekken bij het verder 
ontwikkelen van bouwplannen in de directe nabijheid van de spoorbaan, teneinde in gezamenlijk overleg tot 
overeenstemming te komen c.q. afspraken te maken alvorens tot uitvoering zal worden overgegaan.
Overwegen
Overwegen vormen een gevaarpunt tussen weg- en spoorverkeer. ProRail verzoekt uw gemeente daarom contact op 
te nemen met ProRail indien de door uw gemeente voorgestelde visie effect kan hebben op de bestaande overwegen 
in uw gemeente. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan gewijzigd gebruik door het realiseren van een 
ontsluitingsroute voor een nieuwe woonwijk of bedrijventerrein. Ook verwijst ProRail uw gemeente graag naar de 
Beleidsagenda Spoorveiligheid 2020 -2025 waarin het Ministerie van Infrastructuur en Veiligheid (hierna: I&W) haar 
visie op overwegveiligheid heeft beschreven. Het streven van IenW is om samen met ProRail, decentrale overheden, 
recreatieve belangenorganisaties en burgers te zorgen voor nul dodelijke slachtoffers en nul verstoringen op en 
rondom overwegen(trein- en wegverkeer) om een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit te kunnen garanderen. Meer 
informatie hierover vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/05/beleidsagenda-
spoorveiligheid-2020-2025.
Waterpeil/Stabiliteit
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In verband met het borgen van de stabiliteit van de spoorbaan met bijbehorende voorzieningen mag het waterpeil niet 
wijzigen. Tevens dient uw gemeente te borgen dat werkzaamheden geen invloed hebben op de stabiliteit van de 
spoorbaan met bijbehorende voorzieningen, alsmede op het ongehinderd gebruik van de spoorbaan met 
bijbehorende voorzieningen.
Spoorwegwetgeving
Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de spoorbaan dient rekening gehouden te worden met 
het bepaalde in artikel 19 van de Spoorwegwet, waarnaar ProRail u kortheidshalve verwijst.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ProRail via het e-mailadres vergunningaanvraag@prorail.nl
ProRail merkt in dit kader nu reeds op dat onder de Omgevingswet - voor initiatieven binnen het beperkingengebied 
hoofdspoor - uw gemeente het bevoegde gezag is voor meervoudige aanvragen, waarbij vergunning alleen verleend 
kan worden nadat ProRail haar gemandateerde advies met instemming heeft gegeven.
Spoorwegdoeleinden
ProRail verzoekt u zorg te dragen dat gronden welke momenteel voorzien zijn van de bestemming 
Spoorwegdoeleinden of Railverkeer, deze bestemming ook in de toekomst zullen behouden.
Onderstations
De binnen het plangebied aanwezige onderstations mogen niet komen te vervallen. Tevens verzoekt ProRail u ervoor 
zorg te dragen dat de onderstations - net als in de huidige situatie - te allen tijde bereikbaar zullen zijn.
Zicht op de stationsentree
Doordat de stationsomgeving een ideale plek is om je te vestigen, ziet ProRail de laatste jaren steeds meer 
verdichting en hoogbouw rond het station. Dit komt de vindbaarheid van het station niet ten goede. Reizigers voelen 
zich hierdoor onzeker, hetgeen een vorm van stress veroorzaakt. Ondanks dat er bewegwijzering is blijkt uit 
onderzoek dat zicht op de hoofdingang de beste manier is om het station te vinden. Zichtlijnen naar het station spelen 
daar een belangrijke rol in en ProRail wil deze graag in stand houden.
Windbeleving en windhinderrisico’s
Hoogbouw rond het station heeft invloed op de windbeleving van de reiziger. Gemiddeld wachten reizigers 7 tot 10 
min op een trein en dat doen ze bij voorkeur op het perron waar de trein halteert. Wachten met veel wind draagt niet 
bij aan een positieve stationsbeleving. Reizigers wachten bij voorkeur warm, beschut en comfortabel. Helaas is er 
echter niet voldoende wachtgelegenheid voor elke reiziger. Daardoor is het van belang dat in de omgeving rekening 
wordt gehouden met de windbeleving op het perron.
Hoogbouw rond het station heeft ook invloed op de windcirculatie/windstromen en kan risico’s opleveren voor 
omliggende bebouwing (zoals schade aan daken/kappen) door veranderende windbelastingen. Hiermee dient 
rekening te worden gehouden.
Schaduwwerking op zonnepanelen
ProRail stelt zich als doel om CO2 neutraal te opereren. Dat betekent dat vele daken en perronoverkappingen 
voorzien zijn of worden van zonnepanelen om zo voldoende stroom op te wekken voor verlichting, reisinformatie, 
liften en roltrappen. ProRail verzoekt u derhalve bij het maken van plannen rekening te houden met mogelijke 
schaduwwerking op de ProRail zonnepanelen en indien nodig met ProRail in contact te treden, zodat de doelstelling 
van ProRail voor 2030 haalbaar blijft.
ProRail neemt aan u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en behoudt zich het recht voor in de verdere 
procedure aanvullende c.q. nieuwe opmerkingen/zienswijzen kenbaar te maken.
Met vriendelijke groet,

Jeannette van Barreveld | Vakspecialist ruimtelijke inpassing  
Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed  
088 231 1515 | www.prorail.nl
Tulpenburgh 1.63, Moreelsepark 2, 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 3500 GA Utrecht

Niet aanwezig op woensdag

Van: Omgevingsvisie <Omgevingsvisie@schagen.nl>  
Verzonden: maandag 5 juli 2021 12:14 
Aan: Omgevingsvisie <Omgevingsvisie@schagen.nl> 
Onderwerp: Ontwerp Omgevingsvisie 
Geachte lezer, 
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Vorig jaar of dit jaar was u bij een van de bijeenkomsten over onze Omgevingsvisie. Uw ideeën en meningen hielpen ons bij het 

schrijven van de Omgevingsvisie. En bij het verbeteren van de eerste versie. In deze e-mail vertel ik graag hoe ver we nu zijn. 

Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage

Op 9 juni sprak de gemeenteraad over de tweede versie van de Omgevingsvisie. In deze vergadering is besloten dat de 

Omgevingsvisie met nog een paar kleine aanpassingen ter inzage kan. Met andere woorden de ontwerp-Omgevingsvisie mag nu 

met iedereen gedeeld worden. En nu kan iedereen die dat wil een reactie geven. Ik hoop natuurlijk dat u al veel van uw inbreng 

in de Omgevingsvisie herkent. 

Milieu Effect Rapportage

Naast deze ontwerp Omgevingsvisie maakten we ook een Milieu Effect Rapportage (MER). Dit is een onderzoek naar de invloed 

van de Omgevingsvisie op het milieu. De MER gaat in op veel onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn water, bodem en 

landschap. De MER gaat samen met de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. Ook op de MER kunt u een reactie geven.

Ter inzage en dan

De ontwerp Omgevingsvisie en de MER liggen vanaf 5 juli ter inzage. U vindt deze rapporten op www.omgevingsvisieschagen.nl

en op de website van de gemeente. Tot en met 16 augustus kunt u een reactie sturen. Na 16 augustus verzamelen we alle 

reacties. Dan kijken we of de Omgevingsvisie nog aangepast moet worden. Belangrijk is daarbij dat we heel goed kijken om 

welke reden mensen de Omgevingsvisie willen veranderen. En of het veranderen van de Omgevingsvisie alleen maar voordelen 

of ook nadelen heeft. Daarna schrijven we een reactie op de meningen die naar voren komen. En geven we aan waar de 

Omgevingsvisie aangepast wordt en waar niet. Of deze reactie dan ook overgenomen wordt? Daar beslist de gemeenteraad 

over.

Voor nu wil ik u hartelijk danken voor uw tijd en bijdrage die u heeft gedaan om mee te werken aan onze Omgevingsvisie. 

Zonder u had er niet zo’n volledige visie gelegen! Ik hecht er veel waarde aan dat dit soort belangrijke documenten samen met 

u tot stand komen. Nogmaals mijn dank daarvoor en hopelijk tot ziens bij een volgend participatiemoment! 

Met vriendelijke groet,

burgemeester van de gemeente Schagen

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Lees hier de volledige tekst van de e-mail disclaimer.  
Here you can read the full e-mail disclaimer.


