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Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer 

Algemeen 

In de bijlage “Werknemers gemeente Schagen woonachtig in de regio Noord-Holland Noord” is 

aangegeven waar en met welke aantallen de huidige werknemers van huis naar het 

gemeentehuis rijden. Werknemers wonende (ca. 20) buiten dit gebied zijn bij de toetsing niet 

meegenomen. 

Voor het grootse deel van de werknemers is openbaar vervoer geen reële optie. Omdat er geen 

NS-station in de directe omgeving aanwezig en er weinig directe openbaarvervoer lijnen (trein 

en bus) van de woonplaats naar het gemeentehuis zijn. 

Bezoekers van buiten onze gemeente komen over het algemeen per auto. 

De bewoners in de woonkernen (m.u.v. de woonkern Schagen) zijn gewend om per auto naar 

het gemeentehuis te rijden.  

 

Locatie Schagen 

Het gemeentehuis ligt midden in het centrum van de stad Schagen. Direct gelegen tegen het 

winkelcentrum aan. Het gemeentehuis is niet via een directe wegverbinding bereikbaar Via 

verschillende wegen is het gemeentehuis bereikbaar. Hiervoor dienen de werknemers gebruik 

maken van de woonstraten. Dat geeft een extra verkeersdruk. Zeker in combinatie van de 

bezoekers van het winkelcentrum. 

Bewoners uit Schagen (ca. 18.670) kunnen lopend of met de fiets het gemeentehuis bereiken.  

 

Locatie Tuitjenhorn 

Het gemeentehuis ligt aan de rand van het dorp. De bereikbaarheid via de N9 en de N245 is 

goed. Wanneer de ontbrekende schakel (de nieuwe weg tussen de woonkernen Tuitjenhorn en 

Warmenhuizen) is gerealiseerd wordt een directe verbinding tussen de N245 en het 

gemeentehuis gerealiseerd.  

Bewoners uit Tuitjenhorn en Warmenhuizen(ca. 10.040) kunnen lopend of met de fiets het 

gemeentehuis bereiken.  

 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer 

Algemeen 

Veel medewerkers wonen verspreid over het gehele gebied (regio Noord-Holland Noord).  Het 

openbaar vervoer is door de grofmazige buslijnennetwerk en de vele overstapmomenten (bus 

en trein) over het algemeen geen reële optie. De rijafstanden voor vervoer met de auto zijn kort. 

Men kan niet verwachten dat de werknemers met de auto naar een openbaarvervoer 

opstappunt rijdt en via bus en/of trein naar het werk gaat. Alleen diegene die dicht bij een NS-

station woont (Alkmaar, Heerhugowaard, Anne Paulowna en Den Helder)hebben het alternatief 

om met de trein te gaan. 
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Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe concessie voor het treinnetwerk (Rijk) en 

buslijnennetwerk (provincie Noord-Holland). De gevolgen voor de huidige netwerken zijn nog niet 

bekend. Bij de laatste concessie voor de treinlijnennetwerk was er sprake van om de lijn Alkmaar 

– Den Helder buiten de concessie te houden. Het buslijnennetwerk gaat zeker veranderen. Het 

huidige idee is om de bewoners van woonkernen van een bepaalde grote direct naar een 

opstapplaats te vervoeren. De doorgaande lijnen van dorp naar dorp worden beperkt.  

Voor de totstandkoming van de concessies is het raadzaam dat de gemeente Schagen in een 

vroeg stadium aangeeft waar het “nieuwe” gemeentehuis komt.  Wanneer het gemeentehuis in 

Tuitjenhorn komt kan bij de opzet van het buslijnennetwerk hiermee rekening worden gehouden, 

waardoor de bereikbaarheid per openbaar vervoer wordt verbeterd.. 

 

Locatie Schagen 

Schagen heeft een NS-station en is via diverse buslijnen bereikbaar. 

 

Locatie Tuitjenhorn 

Het gemeentehuis in Tuitenhorn is alleen per bus bereikbaar. 

 

Parkeren 

algemeen 

De gemeente Schagen heeft nog geen vastgestelde parkeernota waarin onder meer de 

parkeernormering per functie staat beschreven. Daarom wordt voor het bepalen van de 

parkeernorm bij nieuwbouw, uitbreidingsplannen en functieverandering de ASVV 2012 

(aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) toegepast. 

Voor elke functie wordt een minimale en een maximale parkeernorm aangegeven. Het is aan de 

gemeente om hierin een keuze te maken en deze te vertalen in de gemeentelijke parkeernota.  

 

Schagen is een niet-stedelijke gemeente met een erg lage bevolkingsdichtheid.  

Het gemiddelde autobezit van de inwoners van de gemeente Schagen is hoger dan het 

gemiddelde van Nederland. De openbaar-vervoerdichtheid is relatief laag. Daarom wordt 

uitgegaan van de maximale norm.   

 

Bestaande parkeerplaatsen 

Bestaande parkeerplaatsen mogen niet worden meegenomen bij de berekening van de 

benodigde parkeerplaatsen. Deze zijn al toebedeeld aan de bestaande woningen, 

winkelvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, etc.    

Bij situaties met gemengde functies kan op het niveau van gebieden of grotere percelen 

dubbelgebruik van parkeerplaatsen mogelijk zijn.  

In de stad Schagen maken de bezoekers en personeel van het winkelcentrum en de werknemers 

en de bezoekers van het gemeentehuis in dezelfde periode gebruik van de parkeerplaatsen is 

dubbelgebruik niet mogelijk. Het parkeerterrein Julianalaan is aangelegd met parkeergelden 

benodigd voor de aanleg van extra parkeerplaatsen van al gerealiseerde bouwplannen. Deze 

kunnen niet nogmaals worden meegenomen bij de berekening. 

Bij de locatie Tuitjenhorn wordt het bestaande parkeerterrein bij het Zwembad en sportcomplex 

al door het personeel van het gemeentehuis gebruik (dubbelgebruik). Hierdoor kan de 

benodigde parkeerplaatsen van de uitbreiding niet nogmaals worden toegerekend aan het 

parkeerterrein voor het zwembad en sportcomplex.   

 

Parkeernorm 

De nieuwe gemeente Schagen heeft een stedelijkheidsgraad van: 

“niet stedelijk” (omgevingsadressendichtheid – adressen per km²). 

Het gemeentehuis te Schagen valt bij de bepaling van het woonmilieutype onder: 

“centrum”. 

Het gemeentehuis te Tuitjenhorn valt bij de bepaling van het woonmilieutype onder: 

“rest bebouwde kom”. 
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Parkeerkencijfers (kantoor me baliefunctie): 

Voor “centrum” geldt een minimale norm van 2,2 en een maximale norm van 2,7 

parkeerplaatsen per 100 m² BVO. 

Voor “rest bebouwde kom” geldt een minimale norm van 3,3 en een maximale norm van  3,8 

parkeerplaatsen per 100 m² BVO. 

Voor de berekening wordt uitgegaan van de maximale norm. 

 

Loopafstanden 

CROW is het kennisplatform voor infrastructuur verkeer, vervoer en openbare ruimte. In de 

CROW-publicatie 317 worden richtlijnen voor acceptabele loopafstanden naar voorzieningen 

beschreven. 

Voor winkelen geldt een loopafstand tussen de 200 – 600 meter 

Voor werken geldt een loopafstand tussen de 200 – 800 meter. 

Voor het gemeentehuis is rekening gehouden met een straal van 400 meter rondom het 

gemeentehuis.   

 

Locatie Schagen 

Het bestaande gemeentehuis wordt uitgebreid met 1.500 m². 

Door de uitbreiding van het gemeentehuis dienen er afgerond naar boven 1.500 : 100 x 2,7 = 41 

parkeerplaatsen aanvullend op de bestaande parkeerplaatsen in de nabijheid van het 

gemeentehuis te worden aangelegd. Deze parkeerplaatsen kunnen alleen in de openbaar 

gebied worden gerealiseerd. Hierdoor zal de aanlegkosten i.v.m. de grondprijs relatief hoog zijn.  

In de bijlage “Parkeren gemeentehuis Schagen”  zijn mogelijke locaties voor het realiseren van 

extra parkeerplaatsen aangegeven. 

 

Locatie 1: Kerkepad (achter het gemeentehuis). 

Door herinrichting kunnen 6 extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Hierdoor zal een 

gedeelte van het voetpad ter plaatse van deze parkeerplaatsen verdwijnen. Wanneer voor dit 

terrein een blauwe zone wordt ingesteld, kunnen deze parkeerplaatsen door de beperking van 

de parkeerduur niet worden meegerekend.  

 

Locatie 2: Margrietstraat. 

De aanleg van 11 extra parkeerplaatsen zal ten koste gaan van een stukje van de bestaande 

groenvoorzieningen. 

Locatie 3: Laan. 

De aanleg van 12 extra parkeerplaatsen zal ten koste gaan van een stukje van de bestaande 

groenvoorzieningen. 

Locatie 4: Julianalaan. 

Door de verplaatsen van de bestaande “Jeu de boule” banen en de aanleg van een extra 

ontsluitingsweg, kunnen 13 extra parkeerplaatsen worden aangelegd.  

 

Locatie Tuitjenhorn 

Het bestaande gemeentehuis wordt uitgebreid met 2.526 m². 

Door de uitbreiding van het gemeentehuis dienen er afgerond naar boven 2.526 : 100 x 3,8 = 96 

parkeerplaatsen in aanvulling op de bestaande parkeerplaatsen in de nabijheid van het 

gemeentehuis te worden aangelegd. 

Deze parkeerplaatsen kunnen allen op eigen terrein worden gerealiseerd. 

 

 


