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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Burgerinitiatief van mevrouw F. Eelman-Frinks, 

ingediend op 12 maart 2015 (AI15.01497); 
• Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 

(V.0143). 

Onderwerp: Burgerinitiatief 'heroverweging huidige plannen aanpak verkeersproblematiek kruispunt 
Veul' 

Gevraagd besluit: 
1. het burgerinitiatief van mevrouw F. Eelman-Frinks inhoudende een heroverweging van de huidige 

plannen voor de aanpak van de verkeersproblematiek bij kruispunt Veul geldig te verklaren; 
2. het verzoek tot agendering van het burgerinitiatief toe te wijzen; 
3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen uiterlijk 1 mei 2015 een pré-advies te 

geven over het burgerinitiatief. 

Publiekssamenvatting 
Mevrouw F. Eelman-Frinks heeft een burgerinitiatief met 420 handtekeningen ingediend aangaande de 
problematiek rond het kruispunt Veul te Julianadorp. Initiatiefneemster beoogt daarmee een heroverweging van 
de plannen tot aanleg van de Noorderhaaks (verlengde Breewijd) en het aanbrengen van verkeer-remmende 
maatregelen op de Langevliet. De raad beslist eerst over de geldigheid van het burgerinitiatief. Als de raad het 
voorgestelde overneemt, wordt het burgerinitiatief op een nader te bepalen moment, tezamen met een pré-
advies van het college van burgemeester en wethouders, geagendeerd voor een inhoudelijke behandeling in de 
commissie en raad. 

Inleiding 
Op 12 maart 2015 heeft mevrouw F. Eelman-Frinks een burgerinitiatief ingediend bij de voorzitter van uw raad. 
Initiatiefneemster verzoekt uw raad feitelijk: 
a. de genomen beslissingen over de aanleg van de Noorderhaaks (verlengde Breewijd) en de aanvullende 

verkeer-remmende maatregelen op de Langevliet te heroverwegen; 
b. het college van burgemeester en wethouders op te dragen andere oplossingsrichtingen te onderzoeken, 

waarmee het kruispunt Veul wordt ontlast, voordat uw raad een definitief besluit neemt over de 
Noorderhaaks, de stakeholders (inwoners, ondernemers en agrariërs) bij de oplossingsrichtingen te 
betrekken en de klankbordgroep Noorderhaaks 'on hold' te zetten, totdat het onderzoek naar de mogelijke 
alternatieven is afgerond. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Initiatiefneemster beoogt met het burgerinitiatief een heroverweging van de huidige plannen aangaande de 
problematiek rond het kruispunt Veul te Julianadorp. 

Kader 

De Verordening inzake het burgerinitiatief 2008. 

Argumenten 
Op grond van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 dient uw raad eerst een uitspraak te doen over de 
geldigheid van het burgerinitiatief. In artikel 2, lid 2, van deze verordening is bepaald dat een verzoek ongeldig 
is als dat 
a. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat; 
b. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5; 
c. niet door tenminste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund. 
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Ad a. 
Uw raad heeft recentelijk een drietal besluiten genomen over de aanleg van de Noorderhaaks: 
> op 3 december 2012 is een motie aangenomen, waarbij het college van burgemeester en wethouders is 

opgedragen een kredietvoorstel aan de raad voor te leggen voor de aanleg van de Noorderhaaks; 
> op 22 maart 2013 is de startnotitie Noorderhaaks vastgesteld en daarbij is een motie aangenomen, waarbij 

het college wordt opgedragen de grootst mogelijke voortvarendheid te betrachten bij het voorbereiden en 
verder concretiseren van voorstellen ter realisatie van de Noorderhaaks; 

> op 13 januari 2014 zijn de uitgangspunten voor de aanleg van de Noorderhaaks vastgesteld en is een 
voorbereidingskrediet van € 500.000,- beschikbaar gesteld (RB13.0167). 

In artikel 4, lid 1 onder e, van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 is bepaald dat een burgerinitiatief 
geen betrekking kan hebben op een onderwerp waarover korter dan twee jaar voor indiening van het 
burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden 
kunnen leiden. 

Heroverweging van uw besluit van 13 januari 2014 kan derhalve alleen aan de orde zijn als er nieuwe 
argumenten zijn die tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden. Initiatiefneemster voert de volgende 
nieuwe argumenten aan: 
• bij de besluitvorming is ten onrechte uitgegaan van voldoende draagvlak onder de inwoners van Julianadorp. 
• de stukken waarop de besluitvorming is gebaseerd waren incompleet en eenzijdig; 
• alternatieven zijn bij de besluitvorming niet serieus overwogen; 
• de bijkomende verkeer-remmende maatregelen waren geen onderdeel van de oorspronkelijke plannen; 
• burgers zijn in het traject tot de besluitvorming van de voorliggende plannen niet serieus betrokken; 

De validiteit van deze argumentatie in relatie tot artikel 4, lid 1 onder e, van de Verordening inzake 
burgerinitiatieven is op voorhand lastig te beoordelen. Wel kan worden gesteld dat de raad nog een definitief 
besluit moet nemen over de Noorderhaaks. 
Gelet hierop stel ik uw raad voor dit onderdeel van het burgerinitiatief geldig te verklaren. Het college zal in zijn 
pré-advies aan u ondermeer ingaan op deze argumenten. 

Ad b. 
Uw raad heeft in januari 2014 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en het ligt derhalve in de lijn der 
verwachting dat uw raad te zijner tijd van het college van burgemeester en wethouders een voorstel ontvangt tot 
het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de realisatie van de Noorderhaaks. 
Het behoort tot uw bevoegdheden het college vooruitlopend op de definitieve besluitvorming om de u 
moverende redenen aanvullende opdrachten te geven. Gelet hierop stel ik u voor ook dit onderdeel van het 
burgerinitiatief geldig te verklaren. 

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van genomen raadsbesluiten en de 
voorbereiding van een voorstel tot realisatie van de Noorderhaaks. De wijze waarop de voorbereiding 
plaatsvindt en de keuze van de stakeholders die daarbij worden betrokken, is in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van het college. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het burgerinitiatief is ondersteund met 420 handtekeningen. Initiatiefneemster heeft aangeven dat er 
onvoldoende draagvlak is bij de inwoners van Julianadorp voor de uitvoering van de huidige plannen. 
Het voorliggende besluit is niet referendabel, omdat het een procedurebesluit betreft, dat volgt uit de toetsing 
van het burgerinitiatief aan de Verordening inzake burgerinitiatieven 2008. Interne procedures kunnen op grond 
van de referendumverordening geen onderwerp van een referendum zijn. 

Financiële consequenties 

Aan het voorgestelde besluit zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Communicatie 
Na uw besluitvorming wordt de initiatiefneemster in kennis gesteld van de vervolgstappen. 
Verder wordt er bij de raadscommunicatie aandacht besteed aan het burgerinitiatief. 
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Realisatie 
Het college van burgemeester en wethouders wordt na uw overeenkomstige besluitvorming uitgenodigd een 
pré-advies te geven over het burgerinitiatief. Vervolgens wordt het initiatief tezamen met het pré-advies 
geagendeerd voor een inhoudelijke behandeling in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer en vervolgens 
de gemeenteraad. 

Den Helder, 16 maart 2015. 

De voorzitter van de gemeenteraad van Den Helder, 

Koen Schuiling 
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