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T.P. Rus, BSc 
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Onderwerp:  Uitkomst burgerparticipatie Noorderhaaks 

 

Gevraagd besluit: 

 

Het project Noorderhaaks op basis van de uitkomst van de burgerparticipatie uit te breiden met de aanleg van 

een rotonde op locatie A, de kruising Breewijd-Zuiderhaaks, zijnde scenario 2 in dit voorstel;  

 

Publiekssamenvatting 

 

Het project Noorderhaaks heeft als doelstelling om Julianadorp verkeersveiliger en beter bereikbaar te maken. 

In het kader van het project Noorderhaaks is met een klankbordgroep bestaande uit bewoners, ondernemers en 

andere belanghebbenden uit de omgeving gewerkt aan het ontwerp. Hierbij is een aantal wensen geuit die niet 

binnen de reikwijdte van het project passen. De gemeente wil recht doen aan de uitkomst van de participatie en 

daarom worden de verschillende opties voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze wordt voorgesteld om een 

keuze te maken uit vier scenario’s.  
 

Inleiding 

 

Het project Noorderhaaks, omvat onder meer de aanleg van een 30 km/u zone en het uitvoeren van 

bijbehorende verkeersmaatregelen op (een deel van) de Langevliet, de Van Foreestweg en de Breewijd. 

Uitgangspunt hierbij is dat deze maatregelen minimaal zijn.  

 

Participatie is een belangrijk middel van de gemeente en daar waar dit mogelijk is, wordt binnen projecten altijd 

naar mogelijkheden gezocht om te participeren met belanghebbenden. Dit geldt zeker ook voor het project 

Noorderhaaks. Een veelomvattend project als dit heeft een groot aantal belanghebbenden en betrokken, zoals 

bewoners, ondernemers, veiligheidsdiensten etc.  Met hen is een klankbordgroep gevormd waarmee, tijdens 

verschillende bijeenkomsten, is nagedacht over het ontwerp van de verkeersmaatregelen op deze wegen.  

 

De verschillende ideeën, suggesties en wensen die tijdens het participatietraject verzameld zijn, vallen te 

verdelen in een drietal categorieën:  

 

1) oplossingen die binnen de reikwijdte van het project passen;  

2) oplossingen die niet binnen de reikwijdte van het project passen en verkeerskundig geen meerwaarde 

leveren; 

3) oplossingen die niet binnen de reikwijdte van het project passen maar verkeerskundig wel meerwaarde 

leveren.  

 

De oplossingen uit de eerste categorie worden verwerkt in het definitieve ontwerp (locaties B, en D-P, zie 

bijlage). Dit ontwerp wordt door de aannemer (BAM infra) gemaakt. BAM was nauw betrokken bij het 

participatietraject. Tijdens een afsluitende avond is het voorlopig ontwerp van deze verkeersmaatregelen aan de 

deelnemers van de klankbordgroep gepresenteerd.  

 

De oplossingen uit de tweede categorie worden niet uitgevoerd. In een aantal gevallen zijn deze verkeerskundig 

niet haalbaar of creëren ze een onveilige danwel onduidelijke situatie. Daarnaast zijn oplossingen die buiten het 

projectgebied vallen, zoals het aanpassen van de kruising Zuiderhaaks-Kruiszwin met verkeerslichten (locatie 

Q, zie bijlage), buiten beschouwing gelaten. 
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Dit voorstel behandelt de oplossingen die in de derde categorie vallen. Het gaat hierbij om een tweetal 

kruispunten op de Breewijd. De Breewijd valt binnen het projectgebied en is één van de wegen waar de 

verkeersintensiteit als gevolg van de aanleg van de Noorderhaaks toe zal nemen. Daarnaast is een 

veelgehoorde klacht dat het verkeer op deze weg vaak te hard rijdt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Met 

het toenemen van de verkeersintensiteit vrezen bewoners dat dit toe zal nemen. Omwonenden hebben in het 

participatietraject aangegeven hiervoor graag een oplossing te willen zien. De voorgestelde oplossingen zijn de 

aanleg van een rotonde  bij de kruising Zuiderhaaks – Breewijd (locatie A, zie bijlage) en een voorrangsplein bij 

de kruising Middelzand – Vogelzand – Breewijd (locatie C, zie bijlage).    

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

 

Het realiseren van een veiliger en beter bereikbaar Julianadorp en recht doen aan de uitkomsten van het 

uitgebreide participatietraject dat in het kader van het project doorlopen is. 

 

Kader 

 

Eerdere besluitvorming 

Over het project Noorderhaaks c.a. zijn eerder de onderstaande raadbesluiten genomen: 

- RB13.0026 d.d. 22 april 2013: Startnotitie Noorderhaaks; 

- RB13.0167 d.d. 13 januari 2014: Voorbereidingskrediet Noorderhaaks en deelprojecten; 

- RB15.0056 d.d. 15 juni 2015: Burgerinitiatief inzake verkeersproblematiek kruispunt Veul; 

- RB15.0132 d.d. 14 december 2015: Herstelbesluit kredietaanvraag Noorderhaaks 

 

 

Argumenten 

 

Uit het participatietraject kwam een tweetal voorstellen welke in de derde categorie vallen: maatregelen die niet 

binnen de reikwijdte van het project passen, maar welke wel een sterke wens uit de omgeving zijn en daarnaast 

ook verkeerskundig meerwaarde bieden. Het gaat om de volgende twee voorstellen: 

 

Locatie A) Aanleg van een rotonde; 

Locatie C) Aanleg van een voorrangsplein. 

 

Er is hiervoor een viertal scenario’s denkbaar: 

 

Scenario 1: aanleg van rotonde en verkeersplein 

De eerste optie komt volledig tegemoet aan de wens vanuit de bewoners om beide voorstellen uit te voeren. 

Hierbij wordt maximaal recht gedaan aan de uitkomst van het participatietraject. Dit brengt echter ook de 

hoogste kosten met zich mee. Voor het uitvoeren van beide locaties is daarom aanvullend budget benodigd. 

 

Scenario 2: aanleg van rotonde op locatie A 

De kruising Breewijd – Zuiderhaaks is door de gemeente verkeerskundig al langer als een groeiend knelpunt 

aangemerkt. De aanleg van een rotonde op deze locatie is een reeds lang gekoesterde wens. Uit het 

participatietraject blijkt dat dit voor bewoners eveneens geldt. Door deze locatie uit te voeren, wordt een zo 

groot mogelijke verkeerskundige meerwaarde gerealiseerd tegen zo laag mogelijke kosten. In dit scenario wordt 

het voorrangsplein op locatie C niet uitgevoerd. Het kruispunt bij locatie C wordt binnen het project namelijk al 

aangepakt door de aanleg van vrijliggende fietspaden en bredere middengeleiders waardoor de snelheid wordt 

getemperd en de oversteekbaarheid voor fietsers wordt verbeterd. Een voorrangsplein is daarom op deze 

locatie niet dringend noodzakelijk.  

 

Scenario 3: aanleg van een verkeersplein op locatie C 

Een andere mogelijkheid is om enkel een verkeersplein op locatie C aan te leggen. De kosten hiervoor zijn 

ongeveer gelijk aan die van scenario 2 maar de verkeerskundige meerwaarde ten opzichte van scenario 2 is 

beperkt. Het wordt daarom geadviseerd om dit scenario niet uit te voeren. 

 

Scenario 4: beide locaties worden niet uitgevoerd 

De gemeenteraad kan er voor kiezen om de uitkomst van de participatie naast zich neer te leggen en beide 

locaties niet uit te voeren. Gezien de actieve en bruikbare inbreng van de deelnemers tijdens het 

participatietraject en de wens om in de omgeving een zo groot mogelijk draagvlak voor het project te realiseren, 

achten wij deze keuze niet wenselijk.  
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Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

De gemeenteraad heeft bij aanvang van het project participatie met de omgeving als belangrijk uitgangspunt 

vastgesteld. Hier is invulling aan gegeven door het doorlopen van een uitgebreid participatietraject met de 

omgeving en belanghebbenden. Hierbij is nagedacht over het ontwerp en zijn diverse oplossingen die vanuit de 

omgeving werden aangedragen, besproken. De aanleg van een rotonde en een voorrangsplein op de Breewijd 

kwam hieruit naar voren als een sterke wens. Ondanks dat de gewenste aanpassingen buiten de reikwijdte van 

het project vallen, bestaat wel de mogelijkheid om gemotiveerd recht te doen aan de uitkomsten van de 

participatie. Dit kan door de oplossing met de meeste maatschappelijke en verkeerskundige meerwaarde te 

realiseren, namelijk de aanleg van een rotonde op locatie A, de kruising Breewijd -  Zuiderhaaks. 

Het voorstel is referendabel. 

 

Duurzaamheid 

Veilige en vlotte afwikkeling van bestaande verkeersstromen zijn uit oogpunt van duurzaamheid van belang. 

Hetzelfde geldt voor het ineens uitvoeren van de door de bevolking gewenste wegwerkzaamheden. 

 

Financiële consequenties 

 

Op de grondaankoop en het verleggen van kabels en leidingen wordt een inkoopvoordeel verwacht. Daarmee 

ontstaat binnen het projectbudget Noorderhaaks financieel ruimte waarmee de gewenste rotonde gerealiseerd 

kan worden. Dit houdt echter wel een scopewijziging in. Het projectbudget is als volgt opgebouwd: 

 

Totaal begroot   Werkelijk   Verplichting   Restant budget  

 €          . 2.000  €          .    €          .    €             500.000  
 

De geraamde kosten voor aanleg bedragen: 

 

Rotonde locatie A: € 400.000,-- 

Verkeersplein locatie C: € 500.000,--   

 

De scopewijziging voor de uitvoering van één van beide locaties, te weten locatie A volgens scenario 2, kan dus 

vanuit het bestaande budget gefinancierd worden. Daarnaast is het mogelijk om voor de aanleg een subsidie 

van 50% van de uitvoeringskosten aan te vragen bij de Provincie Noord-Holland. Deze is echter niet 

gegarandeerd.  

 

Communicatie 

 

Het besluit wordt gecommuniceerd met de klankbordgroep en door middel van een persbericht. 

 

Realisatie 

 

Na het besluit van de gemeenteraad wordt gestart met het uitwerken van het gekozen scenario.  

 

 

Den Helder, 25 oktober 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


