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Onderwerp:  Startnotitie Noorderhaaks (Verlengde Breewijd) 

 

Gevraagd besluit: 

In te stemmen met onderstaande uitgangspunten, welke nader zijn toegelicht in bijgevoegde startnotitie: 

1. vast te stellen de startnotitie Noorderhaaks, gedateerd 13 maart 2013, met opsomming:  De bevindingen uit het verkeerskundig onderzoek uit 2006 opnieuw doorrekenen om te bezien 
welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het sluipverkeer tegen te gaan en overbelasting van 
de Langevliet te voorkomen.  De aanleg van de Noorderhaaks mag de veiligheid van de fietsers op de verbindingsroute 

Julianadorp-Den Helder niet verminderen.  De afweging tussen een T-splitsing (met eventueel verkeerslichten) of rotonde als aansluiting  van 

de Noorderhaaks op de Langevliet  op basis van nader onderzoek maken. Een goede verdeling van 

de verkeersdruk over de ontsluitingsroutes en de veiligheid van de fietsers zijn daarbij uitgangspunt.  De grondverwerving starten als uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat de aanleg van de 

Noorderhaaks niet leidt tot verdere verkeerskundige maatregelen op de Zanddijk of de noodzaak 

van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg.  Na een positief resultaat op het verkeersonderzoek de risico’s ten aanzien van grondaankoop, 

subsidieverlening en beschikbaarheid grondstoffen uitwerken. 

2. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000,-- voor verkeerskundig onderzoek en  

nader onderzoek ten opzichte van varianten, verkeersdruk en verkeersveiligheid en deze ten laste te 

brengen van Fonds Bovenwijks 

3. vast te stellen de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting  2013 

 

Publiekssamenvatting 

 
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).   
De Noorderhaaks is opgenomen in de Structuurvisie Julianadorp. Ten tijde van de voorbereiding van de 
Structuurvisie bestond de  vrees dat de aanleg van de Noorderhaaks leidt tot een toename van verkeer op de 
drukke route naar Den Helder over de Langevliet en de Nieuweweg. Om dit te voorkomen moet de aanleg van 
de Noorderhaaks gecombineerd worden met verkeersremmende maatregelen op de bovengenoemde wegen ín 
het dorp. Deze maatregelen moeten doorgaand sluipverkeer voorkomen. 
Met dit raadsvoorstel wordt nog geen aanvraag ingediend voor het beschikbaar stellen van een 

uitvoeringskrediet. Wel wordt voorgesteld onderzoekskrediet beschikbaar te stellen om de consequenties voor 

de omgeving en ten aanzien van verkeersveiligheid te actualiseren en vervolgens nader uit te werken. 

 

Inleiding 
In de inrichting van het profiel van de Noorderhaaks  zijn er een aantal keuzemogelijkheden.  Er kan voor 
worden gekozen om het profiel van de huidige Breewijd door te trekken.  Een punt van afweging hierbij is het 
fietsverkeer. Er kan worden gekozen om het fietsverkeer te scheiden van het autoverkeer door  vrijliggende 
fietspaden op te nemen in het profiel van de Noorderhaaks.  
Een belangrijk aandachtspunt is de aansluiting op de Langevliet. Dit kan in de vorm van een T-splitsing, maar 
ook door middel van een (duurdere) rotonde. De  Langevliet binnen het dorp zal bij een T-splitsing alleen 
verkeersluw worden als het verkeer komend vanaf de Noorderhaaks richting Den Helder voorrang krijgt. Een 
rotonde met gescheiden fietspad op de kruising Langevliet  leidt tot minder doorstroming voor het autoverkeer, 
maar wel tot een veilige fietsroute. Alvorens tot een optimaal ontwerp te komen is nader onderzoek, waarin de 
consequenties van de keuzemogelijkheden worden uitgewerkt, noodzakelijk. 
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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. 

 

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).   
Daarbij is aangegeven dat de jaarlijkse lasten worden gedekt door verlaging van de stelpost “huisvesting 
stadhuis” (programma Algemeen Bestuur en Middelen, product 943), met toevoeging “en daarnaast uit 
eventuele andere middelen”. 
 

Argumenten 

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. Om zekerheid te verkrijgen over het totaal wat mogelijk vrijkomt vanuit het stadhuis, wordt 

voorgesteld te wachten met een beslissing totdat de aanbesteding hiervan heeft plaats gevonden. 

 

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.  

 

Financiële consequenties 
Voor de dekking van de kapitaallasten op dit moment nog niet uitgaan van het benutten van de stelpost 
onderhoud stadhuis.  Het onderzoeksbudget € 50.000,-- ten laste van Fonds Bovenwijks te brengen en in 2014 
definitief besluit te nemen omtrent de dekking. Dekkingsmogelijkheden die onder andere kunnen worden 
voorgedragen zijn: het Fonds Bovenwijks, de stelpost / reserve stadhuis en de algemene reserve. 

 

Communicatie 

Intern: via de lijnorganisatie 

Extern: via de gebruikelijke kanalen: pers, website en informatieavonden. 

 

Realisatie 

Conform de startnotitie, rekening houdend met een positief scenario ten aanzien van o.a. het 

verkeersonderzoek en grondacquisities, kan de Noorderhaaks in 2017 in gebruik genomen worden. Bij een 

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

 

 

 

Den Helder, 19 maart 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 

 


