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GEMEENTE ÄCHAGEN 

AFD: 
Geachte lezer, 

In de bij lage v ind t u onze zienswijze m b t de u i tbre id ing van het d ierenpark in Tu i t j enhorn . 
De papieren versie w o r d t u zo spoedig mogel i jk toegezonden. 

M e t vr iendel i jke g roe ten , 

Beja van den Brug 
Aad van Oevelen. 

ï 



A. M.van Oevelen 

B. E. van den Brug 

Koorndijk 76, 

1747 GDTuit jenhorn. 

berendtjevandenbrug@ziggo.nl 

Aan de gemeenteraad van Schagen 

Postbus 8 

1740 AA Schagen. 

Tuitjenhorn, 15 december 2014. 

Betreft: Ontwerpbestemmingsplan/ontwerp omgevingsvergunning milieu, uitbreiding Van 
Blanckendaellpark Tuitjenhorn ( met coördinatieregeling ), gemeente Schagen. 

Geachte raad, 

Hierbij dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot bovenvermeld ontwerpbestemmingsplan en 
ontwerp omgevingsvergunning . 

Uw kenmerken: NL. IMRO.0441.BPTHNDIERENTUIN-ON01/ O-14-0218. 

De redenen om deze zienswijze in te dienen zijn de volgende: 

-De groei van het verkeer op het traject Kalverdijk-Koomdijk-Delftweg. 

Naar verwachting zal er een toename zijn van ongeveer 40 - 70 0A van extra verkeer op dit traject. 
Uitgegaan wordt van een groei van 60.000 bezoekers. Het is opmerkelijk dat er ten opzichte van het 
jaar 2011 sprake is van een belangrijke terugloop van het aantal bezoekers. In economisch opzicht 
lijkt ons dit geen florissant gegeven. 

In het verleden werden andere cijfers gehanteerd. Zelfs werd eens een maximum van 500.000 
bezoekers per jaar in het openbaar geventileerd. 

Dit aantal houdt naar onze mening verband met de bestemming waarvoor dit cijfer geldt. Betreft het 
een economische grondslag dan leidt dit to t een hoog getal, terwij l in geval van verkeersbelasting er 
een lager getal wordt aangehouden. Een zeer flexibel bezoekersaantal! 

-Voorts wordt aangegeven dat de aanvoerroute via Kalverdijk-Koorndijk-Veilingweg gemakkelijk het 
extra verkeer kan verwerken. 

Hierbij wordt voorbijgegaan aan de status van dit traject. Het ingenieursbureau Witteveen en Bos 
heeft in haar rapportage d.d. 7 september 2010 al aangegeven dat dit traject de status dient te 
krijgen van erftoegangsweg. Dit gebaseerd op de constatering dat de intensiteit op de Koorndijk in de 
huidige situatie (2010) al rond de maximum intensiteit ligt die acceptabel is voor erftoegangswegen 
(circa 4.000 mvt/etm). Tijdens de consultatiebijeenkomst in dat zelfde jaar is de noodzaak door een 
thans zittend raadslid in de gemeente Schagen ten overstaan van de vergadering nog eens verwoord. 



Uw stelling dat het traject nog niet formeel vaststaat aangezien het gemeentelijk verkeers- en 
vervoersplan nog niet is vastgesteld, achten we niet relevant. Immers de noodzaak tot vaststelling is 
reeds in 2010 aangetoond. Dat de vaststelling van dit verkeersplan zo lang op zich laat wachten is 
een buitengewoon treurige zaak. Het landschapsplan ter zake De Ontbrekende Schakel is in middels 
vervaardigd. Op 2 totaaloverzichten worden de oude en de nieuwe vrachtwagenroutes aangegeven. 
Het blijkt dat er in de nieuwe situatie toch een vrachtwagenroute Kalverdijk-Koorndijk blijft bestaan. 
Dit verbaast ons zeer, temeer daar juist het zware vrachtverkeer veel problemen en schade met zich 
mee brengt. Wanneer dit juist is, verandert er in de toekomst voor de Koorndijk feitelijk niets. 

-De discussie dient zich in het algemeen niet te richten tot de vraag in hoeverre extra 
verkeersbelasting mogelijk is. 

Integendeel, het is sinds 2010 volkomen duidelijk dat iedere toename ongewenst is. Desondanks 
deze kennis worden er stelselmatig door u uitbreidingsbesluiten genomen waardoor er regelmatig 
een toename van deze ontoelaatbare verkeerslast ontstaat. De stelling dat de uitbreiding van het 
Van Blanckendaellpark pas dient plaats te vinden nadat de Ontbrekende Schakel is voltooid wordt 
ook onderschreven door de Dorpsraad van Tuitjenhorn. U gaat daar volkomen aan voorbij en dit 
terwij l u de advisering van de Dorpsraad bijzonder belangrijk vindt. Het is zelfs nog beroerder. U 
vervroegt de procedure met betrekking uitbreiding van Blanckendaellpark ten opzichte van de aanleg 
van de dringend noodzakelijke weg, De Ontbrekende Schakel. Een uitermate betreurenswaardig 
besluit. 

-Tot slot 

U zult begrijpen we dat deze gang van zaken zeer bezwaarlijk vinden, zeker gezien het feit dat na een 
verloop van v i j f jaar er nog steeds geen duidelijkheid is omtrent de aanleg van de Ontbrekende 
Schakel en voor ons de overlast en schade door het vele verkeer alleen maar toeneemt. 

Daarnaast heeft u als raad al een aantal malen verwoord dat u deze problematiek gaat oplossen. We 
willen daarom dat u zich aan de in het verleden toegezegde afspraken, met onder meer de 
Dorpsraad, houdt. 

Met vriendelijke groeten, 

Beja van den Brug 

Aad van Oevelen. 


