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Samenvatting 

Het groot onderhoud van de straten Landbouwstraat, Oude Slotstraat en Torenplein in Schagen 

staat voor 2015 op de planning. Onlangs is gebleken dat de kosten voor deze werkzaamheden 

niet uit de exploitatie  2015 betaald kunnen worden zonder dat werkzaamheden op het gebied 

van verkeersveiligheid een jaar uitgesteld kunnen worden. Een aantal bewoners van deze 

straten ondervinden al een aantal jaren trillings- en geluidshinder door het verkeer en maken zich 

zorgen wat dit betekent voor de technische staat van hun woningen. In november 2014 heeft de 

portefeuillehouder Openbaar Gebied toezeggingen gedaan aan de bewoners dat groot 

onderhoud medio 2015 zou plaatsvinden. Daarom wordt geadviseerd om de kosten voor dit 

project te betalen uit de  reserve wegenonderhoud. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Voor de dekking van het groot onderhoud van de Landbouwstraat, Oude Slotstraat en 

Torenplein een krediet van  € 430.000 ,- ter beschikking te stellen  uit de reserve 

wegenonderhoud. 

 

Financiële gevolgen 

De kosten voor het groot onderhoud van de Landbouwstraat, Oude Slotstraat en Torenplein 

worden geraamd op € 430.000,- excl. BTW. De dekking van deze kosten komt uit de reserve  

wegenonderhoud. 
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Aanleiding 

De Landbouwstraat en de Oude Slotstraat maken van oorsprong onderdeel uit van de 

bevoorradingsroutes in en rondom het centrum van Schagen. Deze functie behouden zij ook in de 

toekomst. Gelet op het huidig functioneren van deze wegen is er geen noodzaak om hier 

verandering in aan te brengen. Daarnaast zijn er ook geen reële alternatieven. 

In het concept-categoriseringsplan onderdeel uitmakend van de te vervaardigen GVVP worden 

deze wegen op verzoek van de bewoners aangegeven als 30 km/uur wegen. Vooruitlopend op de 

herinrichting zijn door de gemeente Schagen borden met een advies snelheid van 30 km/uur 

geplaatst. 

In verband met de functie van de weg (bevoorradingsroute) zal het wegprofiel i.v.m. de gewenste 

doorstroming niet worden gewijzigd en wordt het asfalt niet vervangen door klinkers, wat in een 30 

km/uur weg wenselijk is. De voorgesteld werkzaamheden zijn hierdoor niet in strijd met het concept-

categoriseringsplan. 

 

Het noodzakelijk groot onderhoud aan de Landbouwstraat, Oude Slotstraat en Torenplein is vanwege 

de fusie en het ontbreken van beschikbare middelen (financiën en personeel) al circa drie jaar 

uitgesteld. De technische staat van de asfaltverharding en de toegenomen overlast die de bewoners 

sinds de invoering van maatregelen in 2010 en daarna ervaren vereisen dat in 2015 hier groot 

onderhoud van de openbare ruimte moet worden uitgevoerd.  

 

De overlast in de Landbouwstraat, Oude Slotstraat en het Torenplein uit zich in trillings- en 

geluidshinder door vooral het busverkeer, angst voor schade aan de oudere woningen, onveiligheid 

door hard rijdend verkeer, de asfaltverharding die aan het einde van zijn technische levensduur is 

gekomen en het beperkte aantal parkeerplaatsen voor auto’s. De huizen in de drie straten zijn over 

het algemeen ouder en minder goed gefundeerd.  

 

Hierover zijn met een afvaardiging van de bewoners van de Landbouwstraat en de Oude Slotstraat 

de afgelopen twee jaar al diverse gesprekken geweest. Ook is er gesproken met de 

winkeliersvereniging en het Makado centrum. Een aantal acties die hieruit volgden zijn al uitgevoerd 

of in werking gezet. De voorbereiding en inspraak op het schetsontwerp van de straten is inmiddels 

gestart. De inspraak heeft plaatsgevonden in september 2014  middels e-participatie waarbij de 

burgers digitaal kunnen reageren op het schetsontwerp. Naar aanleiding van de e-participatie heeft 

op 14 november een overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van een aantal bewoners om 

hun ideeën toe te lichten. 

 

De raad beslist over de toekenning van gelden uit de reserve wegenonderhoud. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De doelstelling is dat het groot onderhoud van de straten Landbouwstraat, Oude Slotstraat en 

Torenplein in Schagen in 2015 uitgevoerd wordt, zodat de overlast van trillingen, geluid en parkeren 

grotendeels tot het verleden behoort, de tevredenheid van de inwoners over hun directe 

leefomgeving is toegenomen en de verkeersveiligheid is verbeterd. De werkzaamheden zullen starten 

direct na afloop het evenementen/toeristen seizoen, omstreeks medio september. 

 

De maatschappelijke effecten van deze maatregel zijn als volgt: 

 De tevredenheid van de inwoners over hun directe leefomgeving is toegenomen; 

 De verkeersveiligheid is toegenomen; 

 De kans op schade aan de woningen door het autoverkeer is afgenomen; 

 De bereikbaarheid van de zuidzijde van het centrum blijft gewaarborgd, zodat het centrum 

economisch levensvatbaar blijft; 

 Het druk van het autoverkeer aan de zuidzijde van het centrum wordt redelijk gelijkmatig 

verdeeld over het gebied, waardoor de overlast verspreid wordt. 
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2. Argumenten 

 

De financiële middelen van de afdeling Openbaar Gebied voor het beheer van de openbare ruimte 

in 2015 zijn beperkt. Alle reguliere werkzaamheden moeten betaald worden uit de exploitatie. 

Hiervoor is in 2015 afgerond € 4.000.000,- beschikbaar. Na aftrek van de bezuinigingsopgave, de 

verplichte afdrachten en vastgelegde uitgaven in meerjarencontracten blijft er nog een vrij 

besteedbaar bedrag van circa € 1.500.000,- tot € 2.000.000,- over. Dit bedrag moet verdeeld worden 

over de vier disciplines bij beheer, waarbij op basis van prioriteiten keuzes worden gemaakt wat wel 

en wat niet in 2015 wordt uitgevoerd.  Deze budgetten zijn eind 2014 vastgesteld. Binnen de 

exploitatiebegroting 2015 voor Openbaar Gebied zijn geen middelen beschikbaar voor de (beperkte) 

reconstructie van de onderhavige straten. 

 

Voor het opknappen van de straten wordt geen algehele reconstructie uitgevoerd, maar wordt er 

een goedkopere variant voorgesteld, namelijk groot onderhoud. Hierbij blijft de layout van de straten 

grotendeels hetzelfde zoals deze nu is en wordt de ondergrond zo min mogelijk geroerd ten behoeve 

de riolering en de kabels voor de openbare verlichting. Dit voorkomt ook trillingsoverlast door de 

rioleringswerkzaamheden.    

 

Een groot deel van de bewoners ervaart grote overlast, zij zijn bang voor schade aan de huizen. Ook 

vanwege het feit dat het groot onderhoud al enkele jaren is uitgesteld en het feit dat de middelen 

vanuit de exploitatie ontoereikend zijn voor dit project zonder dat andere essentiële werkzaamheden 

uitgestel moeten worden, wordt geadviseerd om voor de financiering  de reserve wegenonderhoud 

te gebruiken. 

 

 

3. Financiën 

 

De technische staat van de asfaltverharding van de de Landbouwstraat, Oude Slotstraat en 

Torenplein is van dien aard dat uitstel schades gaan veroorzaken aan de bestaande omgeving. Een 

aantal bewoners van deze straten ondervinden al geruime tijd trillings- en geluidshinder door het 

verkeer en maken zich zorgen wat dit betekent voor de technische staat van hun woningen. Het is 

daarom noodzakelijk om op korte termijn groot onderhoud uit te voeren. 

De kosten voor het project zijn nog niet gedetailleerd geraamd, maar gebaseerd op de oppervlakte 

maal een eenheidsprijs voor het soort werk, gebaseerd op nacalculaties. Hieruit volgt een 

indicatiebedrag van € 430.000,- voor het groot onderhoud van de drie genoemde straten. 

Het uitvoeren van het groot onderhoud aan de Landbouwstraat, Oude Slotstraat en Torenplein was 

voorzien in het verkeerscirculatieplan fase 3. Omdat de evaluatie van de 1e fase van het 

verkeerscirculatieplan na de zomer zal plaatsvinden en fase 3 nog veel verder in de tijd ligt is het niet 

verantwoord  om op de evaluatie te wachten. 

Omdat het een investering is die pas in fase 3 van het verkeerscirculatieplan naar voren zou komen 

en er nu voldoende reden is om dit eerder op te pakken wordt voorgesteld om het investeringskrediet 

daarom te dekken uit de bestaande reserve wegen. Deze reserve had op 31-12-2014  een omvang 

van € 975.000,- 

 

4. Risico's 

 

De volgende risico’s worden onderscheiden: 

 Bewoners kunnen gaan vragen om een gehele aanpassing van het ontwerp, waardoor er 

geen sprake is meer van groot onderhoud, maar van een algehele reconstructie. Hiermee zijn 

extra kosten gemoeid; 

 Tijdens de werkzaamheden kan blijken dat  huisaansluitingen van de riolering in een slechte 

staat te verkeren, waardoor deze tot de erfgrens vervangen moeten worden. Dit brengt extra 

kosten met zich mee; 

 Tijdens de uitvoering kunnen er dusdanige klachten binnen komen dat de uitvoering wordt 

vertraagd. Dit brengt ook extra kosten met zich mee. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015;  

 

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 8 juni 2015; 

 

 

besluit: 

 

Voor de dekking van het groot onderhoud van de Landbouwstraat, Oude Slotstraat en Torenplein 

een krediet van  € 430.000 ,--  beschikbaar te stellen uit de reserve wegenonderhoud. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


