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Onderwerp:  Aanvraag voorbereidingskrediet aanleg Noorderhaaks (Verlengde Breewijd) 

 

Gevraagd besluit: 

1. De volgende uitgangspunten vast te stellen: 

a. De aanleg van de Noorderhaaks heeft geen nadelig effect heeft op de ontsluitingswegen naar 

Den Helder en een positief effect heeft op kruispunt Veul.  

b. De aanleg van een rotonde (kruising Langevliet en Noorderhaaks) is gewenst. 

c. De aanleg van een nieuw fietspad (zonder ontwikkeling van het “binnen” gebied) langs de 

Noorderhaaks heeft geen meerwaarde. 

d. De uitvoering van 30 km maatregelen noodzakelijk is. 

e. De aanleg van een vrij liggend fietspad in de Breewijd (tussen Zuiderhaaks en de van 

Foreestweg) wel meerwaarde biedt. 

2. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming (financieringsvoorstel): de voorbereiding, het opstellen van 

contractstukken voor realisatie van de Noorderhaaks en de verwerving op te starten en te besluiten 

waar nodig het onteigeningsinstrument in te zetten. Voor genoemde werkzaamheden een 

voorbereidingskrediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van 

bestemmingsreserve “Bovenwijkse Voorzieningen”  
3. Vast te stellen de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2014 (ID13.03378). 

 

Publiekssamenvatting 

In de raadsvergadering van 22 april 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van 

een onderzoekskrediet om de consequenties voor de omgeving en ten aanzien van verkeersveiligheid te 

actualiseren en vervolgens nader uit te werken. Met dit advies worden de conclusies gepresenteerd van het 

verkeersonderzoek, de variantenstudie en de risico analyse voor de realisatie van de Noorderhaaks. 

Nader verkeersonderzoek is belangrijk om het effect van de aanleg van de Noorderhaaks op de 

verkeersveiligheid van gebruikers, als ook het voorkomen van sluipverkeer en mogelijke overbelasting van de 

ontsluitingswegen naar Den Helder te onderzoeken. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt nu tevens een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd 

voor het opstarten van de technische voorbereiding, grond aankopen en opstelling van contractstukken. Medio 

2014 wordt het krediet aangevraagd om tot daadwerkelijke aanbesteding, grondverwerving en realisatie over te 

gaan. 

 

Inleiding 

In de raadsvergadering van 3 december 2012 is een motie aanvaard waarbij het college wordt gevraagd een 

voorstel aan de raad voor te leggen tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van de 

Noorderhaaks (verlengde Breewijd).  In de raadsvergadering van 22 april 2013 heeft u ingestemd met het 

beschikbaar stellen van een onderzoekskrediet om de consequenties voor de omgeving en ten aanzien van 

verkeersveiligheid te actualiseren en vervolgens nader uit te werken. 

Met dit advies worden de conclusies gepresenteerd van het uitgevoerde verkeersonderzoek, variantenstudie en 

risico analyse voor de Noorderhaaks. Het nader verkeersonderzoek was noodzakelijk om de verkeersveiligheid 

van gebruikers te onderzoeken en het voorkomen van sluipverkeer en mogelijke overbelasting van de 

Langevliet. 

Aanvullend op de risico analyse is de raming bijgewerkt met een reservering voor de top risico’s. Daarnaast 

wordt het voorstel ingediend voor het opstarten van het grond aankoop traject, de technische voorbereiding en 

opstelling van contractstukken. Voordat tot definitieve grondaankoop en tot aanbesteding wordt overgegaan, 

vindt nadere advisering plaats met daarin opgenomen de totale realisatie kosten. 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 

Aanleg van de Noorderhaaks, waarbij het “centrum” van Julianadorp wordt ontlast van een verkeerstoename. 
Hierbij rekening houdend met veilige verkeersroutes, het tegenhouden van sluipverkeer en het voorkomen van 

een nadelige beïnvloeding op nabij gelegen wegen en kruispunten. 

Voor de inrichting van de Noorderhaaks wordt voorgesteld om het profiel van de huidige Breewijd door te 

trekken met twee rijbanen, maar zonder fietspaden. Een belangrijk aandachtspunt is de aansluiting op de 

Langevliet in de vorm van een verkeersveilige rotonde. De hoofdwegen in het centrum van het dorp, zoals de 

Langevliet en de Van Foreestweg, worden verkeersluw gemaakt door het instellen van een maximum snelheid 

van 30 km/u. Vanwege de toename van autoverkeer op de Breewijd is een vrij liggend fietspad langs de 

Breewijd noodzakelijk. Met dit pakket van maatregelen wordt de problematiek rond kruispunt “de Veul” optimaal 
aangepakt en de knelpunten opgelost. 

 

Kader 
In de raadsvergadering van 3 december 2012 is een motie aanvaard waarbij het college wordt gevraagd een 
voorstel aan de raad voor te leggen tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van de 
Noorderhaaks (“verlengde Breewijd”). In vervolg daarop heeft met raadsvoorstel RVO13.0030 d.d. 19 maart 
2013 nader onderzoek plaats gevonden. De bevindingen van dit nader onderzoek worden met dit advies aan u 
voor gelegd en tevens wordt het voorstel aan u voorgelegd om de volgende fase ‘voorbereidingsfase” uit te 
voeren. 

 

Argumenten 

In het voorgaande raadsvoorstel (RVO13.0030) is onderstaande vraagstelling aan u voorgelegd: 

1. In het huidige ontwerp zijn nog niet alle aspecten ten aanzien van verkeersveiligheid, belasting van overige 

wegen en kruisingen voldoende uitgewerkt. Voorgesteld is dan ook eerst nader onderzoek te verrichten. 

2. Na het onderzoek volgt een visie over de aanleg van de Noorderhaaks met beoogde maatregelen. Op basis 

hiervan kan een risico analyse, met toevoeging van grondacquisitie, uitgevoerd worden.   

3. De dekking voor aanleg van de Noorderhaaks kan verkregen worden door meerdere budgetten hiervoor te 

reserveren.  

 

Conclusies: 

De afgelopen periode zijn het aanvullend verkeersonderzoek, de risico analyse en ontwerpramingen uitgevoerd 

om de bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden. Hieronder worden de belangrijkste conclusies uit dit 

onderzoek aan u gepresenteerd. 
1. De aanleg van de Noorderhaaks heeft volgens het verkeersonderzoek geen grote gevolgen voor de 

verkeersveiligheid van gebruikers en mogelijke overbelasting van de ontsluitingswegen naar Den Helder. Er 
is een lichte toename van het verkeer op de Langevliet en iets minder op de Zanddijk. De Noorderhaaks 
trekt vooral verkeer aan dat voorheen gebruik maakte van de routes: Breewijd-Van Foreestweg-Langevliet 
en Zuiderhaaks-Langevliet. Als gevolg hiervan is er in beide spitsen een verkeersafname op de Langevliet 
tussen Zuiderhaaks en Noorderhaaks. Ook op de Van Foreestweg wordt het rustiger. Oorzaak hiervan is 
met name gelegen in de aanleg van een bussluis aan de zijde van de rotonde Breewijd-Van Foreestweg. 
Doorgaand recreatieverkeer wordt op deze manier uit het hart van het dorp geweerd 

2. De wijze van aansluiten van de Noorderhaaks op de Langevliet, rotonde of T-kruising, heeft weinig invloed 
op de verkeersstromen, maar heeft wel grote invloed op de veilige afwikkeling van het verkeer op deze 
aansluiting. Fietsverkeer van en naar Den Helder moet hier namelijk de nieuwe Noorderhaaks oversteken. 
In geval van een T-aansluiting wordt geen veilige oversteek geboden. Autoverkeer heeft een te hoge 
snelheid ter plaatse. Een rotonde biedt wel een veilige situatie. De snelheid van alle verkeersdeelnemers is 
laag en men heeft een goed uitzicht op elkaar 

3. De aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Noorderhaaks heeft geen toegevoegde waarde (op dit 
moment en voor de komende jaren). 

a. Het is geen directere fietsroute: een alternatieve route is aanwezig en voor een groot deel 
duurzaam veilig ingericht; 

b. Er vindt geen extra aansluiting plaats op andere (recreatieve) fietsverbindingen richting de 
kustzone; 

c. Er vinden geen toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving plaats die baat kunnen 
hebben bij een nieuwe fietsverbinding waardoor het fietsgebruik toeneemt; 

4.  De aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Breewijd (tussen Zuiderhaaks en de van Foreestweg) is 
echter wel noodzakelijk. De toename van het autoverkeer over deze weg leidt tot verkeersonveilige situaties 
voor het langzaam verkeer dat geen eigen verkeersruimte heeft. Belangenorganisaties in Julianadorp 
hebben reeds hun verontrusting uitgesproken over de komende situatie. De aanleg van een vrij liggend 
fietspad biedt uitkomst en zorgt ook voor een goede verbinding met het vorig jaar aangelegde vrij liggende 
fietspad langs de Zuiderhaaks. 

 
 
 

5. Een verlaging van de snelheid op de Langevliet binnen de  bebouwde kom, in combinatie met snelheid 
remmende voorzieningen op dit deel van de Langevliet, heeft een positief effect op een aantal zaken: 
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a. Verkeer tussen Den Helder en Julianadorp zal eerder geneigd zijn gebruik te maken van de 
Noorderhaaks i.p.v. de route door het dorp waardoor het op het deel van de Langevliet, binnen het 
dorp, rustiger wordt. Dit in combinatie met een verkeersluwe Van Foreestweg maakt dat kruispunt 
Veul geen problematische verkeersafwikkeling meer zal hebben en dat de barrierewerking van een 
drukke Langevliet in het dorp wordt opgeheven waardoor de leefbaarheid wordt vergroot. 

b. voor doorgaand sluipverkeer dat nu vanaf de N9 via Julianadorp naar Den Helder rijdt en v.v., zal 
het niet meer aantrekkelijk zijn om door het dorp te rijden. Zij kiezen vaker voor een route over de 
N9 en N250. Wel zal een deel kiezen voor de Zanddijk, zo blijkt uit het verkeersonderzoek. Dit 
aantal is echter niet problematisch voor de capaciteit van deze weg. 

c. Verkeer dat wel gebruik wil blijven maken van de hoofdwegen in het dorp, kan dit gewoon blijven 
doen. Daarbij gaat het met name over intern verkeer naar bijvoorbeeld de winkelcentra of scholen. 

d. Het aanbrengen van snelheid remmende maatregelen kan los worden gezien van een complete 
herinrichting van de Langevliet (binnen het dorp) en de Van Foreestweg. Op strategische locaties 
een aantal snelheidsremmers aanbrengen is niet al te ingrijpend maar wel effectief. Mocht op 
termijn groot onderhoud moeten worden gepleegd aan deze wegen dan is het mogelijk tot complete 
herinrichting over te gaan zoals bijvoorbeeld op de Schoolweg is gedaan. De uitstraling van de weg 
kan dan een meer dorps karakter krijgen, waarmee de lagere snelheid nog eens wordt 
onderstreept. 

6. Door een betere verdeling van het verkeer, neemt de totale geluidbelasting in het centrum af. Bij de 
Breewijd en Noorderhaaks zal de geluidbelasting toenemen. Over het geheel is er een lichte verbetering in 
het geluidklimaat. Uit de risico analyse blijkt dat de top risico’s voor het grootste deel bij het aankopen van 
de benodigde gronden ligt, maar daarnaast ook bij historisch onderzoek (archeologie, bommen), 
geschiktheid en draagkracht van de bodem en beschikbaarheid van budget en subsidies. Om uiteindelijk de 
risico’s te beheersen zijn beheersmaatregelen opgenomen, die de basis vormen voor verdere uitwerking. 

 

Advies, volgend uit het (verkeers)onderzoek: 

1. Bij aanleg van de Noorderhaaks wordt het verkeersluwer op de Langevliet en Van Foreestweg. Hierbij wordt 

geadviseerd de Van Foreestweg en het deel Lange Vliet (binnen de bebouwde kom) her in te richten tot 30 

km/u zone. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid, fietsers kunnen in dit geval gebruik blijven maken 

van de rijbaan en het betreft een minimale ingreep in de omgeving. 
2.  Het advies is om bij realisatie van de Noorderhaaks geen fietsvoorzieningen te realiseren langs de  

Noorderhaaks, omdat de route nauwelijks een meerwaarde heeft ten opzichte van bestaande 
fietsverbindingen: 
Bij aanleg van de Noorderhaaks is het sterk gewenst om langs de Breewijd (tussen Zuiderhaaks en de van 
Foreestweg), in het kader van duurzaam veilig, deze ook op te waarderen met een vrij liggend fietspad, 
omdat alleen dan een aaneengesloten fietsstructuur ontstaat. Dit sluit aan bij de hoofdeis ‘ samenhang’ 
voor een fietsvriendelijke infrastructuur. 

3. Voor een eenduidige inrichting van de openbare ruimte het nieuwe knooppunt Lange Vliet – Noorderhaaks 
her in te richten in de vorm van een  rotonde, welke aansluit binnen de gewijzigde structuur.  

4. De keuze om duurzame led verlichting toe te passen vast te leggen 
5. Budget beschikbaar te stellen voor grond aankopen en het voorbereidingstraject voor opstelling van de 

contractstukken uit te voeren. 
 
Verwerving 
Voor de grondaankoop is het belangrijk om te onderzoeken of de grond in zijn geheel of gedeeltelijk moet 
worden aangekocht. Uitgangspunt voor de verwerving is volledige grondaankoop. Afhankelijk van het 
onderhandelingsresultaat zal blijken of het geheel moet worden aangekocht of alleen de ondergrond van het 
tracé en/of het onteigeningsinstrument moet worden ingezet. 
Voorgesteld wordt om ter voorbereiding van de verwerving een taxatie te laten uitvoeren om een actuele 
grondprijs te verkrijgen waarmee de onderhandeling met de grondeigenaren kan worden opgestart. Wanneer 
overeenstemming wordt bereikt met de grondeigenaren zal een financieringsvoorstel, inclusief 
grondaankoop ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.   

 

Maatschappelijk draagvlak 

Gedurende de planprocedure van de Noorderhaaks is er de mogelijkheid geweest voor inspraak. Om nu alsnog 

een referendum te houden, wordt niet geadviseerd, zie ook artikel 2c van de Referendumverordening. De 

Noorderhaaks maakt namelijk onderdeel uit van de structuurvisie Julianadorp en het bestemmingsplan Landelijk 

gebied. De laatste stap die nog moet worden genomen is een wijzigingsplanprocedure, waarbij het College 

bevoegd is om een besluit te nemen. De planprocedure is daarmee in een ver gevorderd stadium, waarbij al 

een aantal keren inspraak is geweest. Wel is er de mogelijkheid om na het beschikbaar komen van het 

verkeersonderzoek informatie avond(en) te organiseren voor bewoners en belanghebbenden om het onderzoek 

toe te lichten met eventuele vervolgstappen. Daarbij is het wel wenselijk om eerst het traject tot grond aankopen 

te doorlopen. 
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Juridisch kader 

Bestemmingsplan procedure, bezwaar en beroep:  

De te realiseren Noorderhaaks is gelegen binnen het onherroepelijke bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011. 

In dit plan hebben de gronden de bestemming Agrarisch. Wel is het tracé voorzien van een 

wijzigingsbevoegdheid die het mogelijk maakt de bestemming Agrarisch te wijzigen naar de bestemming 

Verkeer en Water.  

Voor aanleg van de Noorderhaaks dient derhalve een wijzigingsplanprocedure doorlopen te worden (via B&W 

met een duur van zes maanden). Hierbij is er ten aanzien van het (voorontwerp en) ontwerp van het 

wijzigingsplan de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Na vaststelling van het plan kan tegen het 

vastgestelde plan beroep worden ingediend bij de Raad van state.  

Het tracé is dan reeds in het moederplan vastgelegd en bekendgemaakt. De procedure voor deze wijziging is in 

de planning opgenomen. 

Onteigeningsprocedure: indien de aankoop niet lukt, zal aangetoond moeten worden dat er alles aan gedaan is 

om tot overeenstemming te komen. Vervolgens kan een onteigeningsprocedure worden opgestart deze zal ca. 

twee tot vier jaar duren. 

 

Risicofactoren 

Uit de opgestelde risico analyse volgen onderstaand de top vijf risico’s. Door hier actief op te sturen en 

beheersmaatregelen toe te passen worden de risico’s zoveel mogelijk beperkt. 
Grondverwerving:  Voor de aanleg van de weg moeten landbouwgronden van een aantal eigenaren 

worden verworven. In het schetsontwerp is getracht het tracé zo voordelig mogelijk op 

de aanwezige kavels te projecteren. Ten behoeve van het tracé moet minimaal 35.131 

m2 grond worden aangekocht. Als gevolg van de aanleg van de weg worden de 

resterende 70.344 m2 slechter bereikbaar. Tijdens de onderhandeling zal moeten 

blijken of de gemeente de grond kan aankopen door middel van minnelijke verwerving 

of dat er gebruik moet worden gemaakt van het onteigeningsinstrument. Zowel in geld 

als in tijd is de verwerving een risico. 

Subsidie verlening:  De aanleg van nieuwe wegen, als ook de aanleg van nieuwe fietspaden kunnen in 

aanmerking komen voor een subsidie van 50% van de bouwkosten bij de Provincie. 

Indien het totale project wordt aangevraagd bij de provincie is echter de kans op het 

verkrijgen van de gewenste subsidie klein. De som van het projectbudget zou het 

grootste deel van de subsidiepot in beslag nemen. Nader overleg met de Provincie om 

het werk gefaseerd over een aantal jaren uit te voeren, kan uitkomst bieden. De 

subsidieregeling BDU staat echter onder druk. Het is onzeker of deze subsidie de 

komende jaren in stand blijft.  

Kabels en leidingen:  Het verleggen van kabels en leidingen heeft kosten verhogende effecten. Om deze 

reden is het aan te bevelen zo snel mogelijk met de nutsbedrijven om tafel te gaan en 

het ontwerp te bespreken en daar waar nodig aan te passen. 

Flora en fauna: De mogelijkheid bestaat dat er beschermde flora en fauna in het gebied aanwezig is, 

welke gevolgen kan hebben voor de periode en duur van uitvoering. Nader onderzoek 

hiervoor is een vereiste, waarbij aanvullende maatregelen wellicht noodzakelijk zijn. 
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Financiële consequenties 
 
Kostenraming: 
      

Totaal kosten € 5.250.000 
   
“Bovenwijkse Voorzieningen” € -2.000.000 
3 jaar stelpost stadhuis € -1.500.000 

Totaal restant € 1.750.000 
 
Financiering: 
In het raadsbesluit van 2 april 2013 “startnotitie Noorderhaaks (Verlengde Breewijd)” en de kadernota 2014-
2017 is aangegeven dat mogelijke dekkingsmogelijkheden gevonden kunnen worden uit de 
bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen, de stelpost stadhuis en andere reserves. Dit betekent dat de 
aanleg van de Noorderhaaks wordt gedekt uit incidentele middelen. 
 
De totale kosten van de Noorderhaaks bedragen circa 5,25 mln., minus de bijdrage uit de bestemmingsreserve 
Bovenwijkse Voorzieningen en 3 jaar stelpost Stadhuis, resteert circa 1,75 mln. 
 
Komende periode worden de investeringskosten en de grond aankopen beter in beeld gebracht. Daarnaast zal 
worden gezocht hoe het restant bedrag kan worden opgelost. Wij zien daar drie mogelijkheden voor: 
1. Via de provincie is er de mogelijkheid om voor dit project subsidie aan te vragen voor (max. € 1.250.000):  

– Realisatie nieuwe tracé rijweg 50% van de bouwkosten 
– Realisatie vrij liggend fietspad 50% van de bouwkosten 

2. Lineaire afschrijving: Conform de in 2011 vastgestelde Nota Afschrijvings- en rentebeleid (4% 
rente),hoofdstuk wegen, kan de investering over een periode van 40 jaar afgeschreven worden.  

3. Bijdrage uit de Algemene Reserves. 
 
Zodra overeenstemming bereikt is met de grondeigenaren en de voorbereidende werkzaamheden gereed zijn, 
wordt de raad (eind 2014) voorgesteld om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. In dat voorstel wordt 
een voorstel gedaan welk van de bovenstaande keuzes het beste past, is de raming geactualiseerd tot 
uitvoeringsniveau en zijn de contractstukken gereed voor aanbesteding. 
De voorbereidende werkzaamheden voor voorbereiding en onderzoek ad € 500.000 in 2014 ten laste te 
brengen van bestemmingsreserve “Bovenwijkse Voorzieningen” . 
 

Communicatie 

Extern: via de gebruikelijke kanalen: pers, website en informatieavonden. 
Wijkplatform Julianadorp, Ondernemers Julianadorp, enz. betrokken bij het hele proces.  
Zodra het ontwerp in een verder stadium is, worden informatiebijeenkomsten en/ of inloopavonden 
georganiseerd voor direct omwonenden, belanghebbenden én geïnteresseerden vanuit Julianadorp. 

 

Realisatie 

Afwijkend van de startnotitie én rekening houdend met een positief scenario (ten aanzien van grondaankopen), 

kan de Noorderhaaks in plaats van 2017, medio 2016 in gebruik genomen worden. Bij een negatief scenario 

dient rekening gehouden te worden met een vertraging tot ca. vier jaar. 

 

Den Helder, 11 december 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  


