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Raadsvoorstel
Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit: 26 oktober 2021  
Datum vergadering 16 december 2021
Voorstel van Duiveman
Team Openbare Ruimte
Portefeuillehouder Heddes
Onderwerp vervangen geluidscherm (fase 2) Muggenburg
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Het 2e geluidsscherm Muggenburg zal vervangen worden voor een nieuw exemplaar. Start uitvoering / realisatie 2021. 

Voorgesteld besluit

1. Vanuit de reserve 'Maatschappelijk nut'  80.000,- euro beschikbaar te stellen voor het vervangen van het 2e geluidsscherm in 
de aardenwal langs de Provinciale weg N245 ter hoogte van de wijk Muggenburg. 

Inleiding
Aanleiding: Het geluidsscherm dateert uit 1985 en is na 36 jaar aan vervanging toe. Inspectie van dit geluidscherm geeft aan 
dat de technische normen uit ons beleidsplan op onderdelen al wordt overschreden, hierdoor is een versnelde 
vervangingsstrategie noodzakelijk. Ten aanzien van de beeldkwaliteit is dit geluidsscherm dusdanig slecht dat beeldkwaliteit 'C' 
niet te handhaven valt. De panelen zijn dermate verouderd en verweerd, dat graffiti verwijderen zinloos is geworden: de panelen 
zijn niet meer schoon te krijgen.
Belang: Langs de wijk Muggenburg loopt de provinciale weg N245. Bij de aanleg van de wijk is vanuit de 'wet geluidhinder' 
bepaalt dat een geluidwerende voorziening aangelegd moest worden. De huidige grondwal en bijbehorende 2 geluidsschermen 
zijn daar het resultaat van. Gezien het gegeven dat de wet nog steeds van kracht is, moet de geluidwering in stand gehouden 
worden. Verandering van deze situatie leidt tot een nieuwe procedure in het kader van deze wet en kan tot meerdere 
aanpassingen leiden.
Centrale vraag: Hoe kan de wijk Muggenburg beschermd blijven tegen het geluid van de N245?

Beoogd effect
Het beoogd effect is een volledig gerenoveerd geluidsscherm met dezelfde uitstraling als de 1e fase, die ook ten aanzien van 
graffiti beter te onderhouden is.

Kader
Binnen het kader van het beheerplan Civiele kunstwerken 2019 - 2023 is geen rekening gehouden met het geluidsscherm 
Muggenburg. Er zijn geen financiële middelen gereserveerd voor enige actie op dit Civiele kunstwerk.
Op dit moment is het technische noodzakelijk om het geluidsscherm aan te pakken, kosten a 80.000,- zijn nu niet gedekt.

Argumentatie
Positief effecten bij akkoord op het besluit zijn:
De entree van Schagen gezien vanaf de weg zal in kwalitatieve zin hoger worden, de beleving van burgers die aan komen 
rijden zal beter worden.
De slechte staat van onderhoud biedt geen garantie om bij te dragen aan deze beleving.
Vervanging van het scherm vergroot in positieve zin de beleving van de bewoners in de wijk Muggenburg. Op dit moment heerst 
in de wijk enige negatieve beeldvorming omdat het huidige scherm er 'niet uit ziet'.
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Alternatieven
Alternatieven om voor minder budget het scherm te vervangen door een grondwal zijn onderzocht in de voorbereidingsfase van 
het eerste geluidsscherm (fase 1). 
Advies is om dit alternatief niet over te nemen.
Ten tijde van de voorbereiding van fase 1 stuitte het idee van een geluidswal in plaats van een scherm tot enorme tegenstand 
vanuit de wijk. 
Zichtlijnen vanuit de wijk naar het open landelijke gebied, lichtinval vanuit het westen bij een ondergaande zon, het gegeven dat 
menigeen decennia lang gewend zijn aan het huidge beeld zijn aspecten die de bewoners erg aan het hart liggen.
Tevens dient rekening gehouden te worden met het volgen van een volledig nieuw proces in het kader van de wet geluidhinder 
gevolgd indien afgeweken wordt van de huidige situatie.
Een dergelijk proces zal de doorlooptijd enorm vertragen, zeker tijdens buurtparticipatie.

Maatschappelijk draagvlak
Steun om het scherm 1 op 1 te vervangen voor een nieuwe is reeds verkregen tijdens de 1e fase. Op 1 juli dit jaar is aanvullend 
nog een bezoek gepleegd bij een directe aanwonende, ook hieruit is gebleken dat de buurt fel tegen een aardewal is, de buurt 
wil het huidige beeld gehandhaafd zien.

Financiële consequenties
Krediet van 80.000,- uit de reserve maatschappelijk nut .

Communicatie
Voorgestelde communicatie is een brief gericht aan de direct aanwonenden.

Realisatie van het besluit
Technische verantwoording van het besluit geschied via vaste procedure in het kader van in beheer name.
Opdrachtverstrekking wordt beoogd aan de Aannemingsmaatschappij die de 1e fase heeft aangelegd, na akkoord op dit besluit 
kan deze partij snel handelen. Gestreefd wordt om dit 2e geluidsscherm in 2021 te realiseren.
Financiële verantwoording zal gebeuren middels de vastgestelde kwartaalrapportages.

Bijlagen
1. Motie GL geluidsscherm Muggenburg.docx
2. Motie Wens4U Vervangen geluidscherm Muggenburg.pdf
3. Getekende Motie Wens4U Vervangen geluidscherm Muggenburg VERWORPEN.PDF
4. Getekende Motie GL geluidsscherm Muggenburg VERWORPEN.PDF
5. Getekend RB vervangen geluidscherm fase 2 Muggenburg.pdf
6. Getekende Motie Wens4U Vervangen geluidscherm Muggenburg VERWORPEN.PDF
7. Getekende Motie GL geluidsscherm Muggenburg VERWORPEN.PDF
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

vervangen geluidscherm (fase 2) Muggenburg

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 2021  

Wet geluidhinder

besluit
1. Vanuit de reserve 'Maatschappelijk nut'  80.000,- euro beschikbaar te stellen voor het vervangen van het 2e geluidsscherm in 
de aardenwal langs de Provinciale weg N245 ter hoogte van de wijk Muggenburg. 

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


