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1. Aanleiding en prioriteitafweging 

 
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”. 
In deze startnotitie wil het college u meenemen in een aantal afwegingen die in de 
voorbereidingsfase moeten worden gemaakt.  
 

 

 

2. Doelstelling 

Met de aanleg van de Noorderhaaks moeten de doorstroming en de veiligheid op het 
kruispunt Veul en de wegen die daar naartoe leiden, toenemen. 
 

 
3. Resultaat 

Het project voorziet in de aanleg van het gedeelte van de rondweg van Julianadorp tussen  
Van Foreestweg en Langeweg, een goede aansluiting op deze wegen, alsmede 
verkeersremmende maatregelen op en rond kruispunt Veul. 
 

 

4. Afbakening Opdracht 

 

Inhoud werkzaamheden 
De Noorderhaaks is opgenomen in de structuurvisie Julianadorp. De tekst van de 
structuurvisie is opgenomen als bijlage 3 bij deze startnotitie. 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. 
In de structuurvisie Julianadorp wordt een nieuwe ontsluitingsweg van Julianadorp naar 
Den Helder op de lange termijn als optie open gehouden. Het is niet realistisch te 
verwachten dat deze weg er de komende 10 jaar zal komen. Een goede verdeling van de 
verkeersdruk in het licht van de ontwikkeling van Julianadorp (toeristenverkeer en aantal 
inwoners) over de drie routes naar Den Helder is noodzakelijk. 
Het laatste onderzoek stamt uit het jaar 2006. Het is aan te bevelen om het onderzoek te 
actualiseren en waar nodig opnieuw te verrichten. Met de huidige richtlijnen en wet- en 
regelgeving en de genoemde oplossing kunnen de bijbehorende effecten op de Lange vliet 
opnieuw worden doorgerekend. Daarnaast kunnen ook alternatieven worden 
meegenomen. 
 
 

Uitgangspunt 1: De bevindingen uit het verkeerskundig onderzoek 2006 opnieuw 
doorrekenen om te bezien welke aanvullende maatregelen nodig zijn om sluipverkeer 
tegen te gaan en overbelasting van de Langevliet te voorkomen. 

 
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  vrij liggende 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 
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de kruising Langevliet  leidt tot minder doorstroming voor het autoverkeer, maar wel tot een 
veilige fietsroute.  
 

Uitgangspunt 2:  De aanleg van de Noorderhaaks mag de veiligheid van de fietsers op 
de verbindingsroute Julianadorp- Den Helder niet verminderen 

 

Uitgangspunt 3: 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. 

 
Juridisch kader 
Bestemmingsplan procedure, bezwaar en beroep: Op dit moment loopt de procedure voor 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan landelijk gebied. Ten aanzien van het tracé 
van de Noorderhaaks zijn (nog) geen bezwaren ingediend. Verwacht wordt dat deze 
procedure medio maart 2013 onherroepelijk is. Voor aanleg van de Noorderhaaks dient 
aanvullend een wijzigingsplanprocedure doorlopen te worden (via B&W met een duur van 
zes maanden, indien de gronden in bezit zijn). Hierbij is er ten aanzien van het ontwerp de 
mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Het tracé is dan reeds vastgelegd, waartegen geen 
beroep kan worden ingesteld. 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.. 
 
Financieringsmogelijkheden 
Verlaging stelpost nieuwe stadhuis: In de raadsvergadering van 29 oktober 2012 heeft de 
raad besloten dat de jaarlijkse huisvestingskosten voor de nieuwbouw stadhuis maximaal 
2,1 mln. bedragen (prijspeil 1 jan. 2012). In de raadsvergadering van 3 december wordt 
voorgesteld om dit budget te verlagen met de jaarlijkse lasten van de aanleg van de 
verlengde Breewijd (Noorderhaaks) door dit in mindering te brengen op de stelpost 
nieuwbouwstadhuis ad € 500.000,-. 
 
Deze reservering is echter alleen (gedeeltelijk) beschikbaar voor de jaren tot de verwachte 
oplevering van het stadhuis in 2016 en kan daarna dus niet worden ingezet voor de 
dekking van de kapitaallasten van aanleg Noorderhaaks  zonder dat in de nieuwbouw 
stadhuis verder wordt bezuinigd. Voor de bouw van het stadhuis is namelijk rekening 
gehouden met een structurele last van de huisvestingskosten van € 2,1 mln per jaar. 
Hierbij is rekening gehouden met de huidige huisvestingskosten van € 1,6 mln en een 
reservering van € 0,5 mln vanaf 2013.  Dit vergt dan naar verwachting aanpassingen in het  
programma van eisen van het stadhuis en vertraging in het aanbestedingstraject. 
 
Subsidie mogelijkheden: Via de provincie is er de mogelijkheid om voor dit project subsidie 
aan te vragen voor (zie ook de paragraaf risico’s):  
- Realisatie nieuwe tracé rijweg 50% van de bouwkosten 
- Realisatie vrij liggend fietspad 50% van de bouwkosten 
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. De berekening van de financiering door middel van lineaire 
afschrijving  is opgenomen in de bijlagen. 
Fonds Bovenwijks: Het saldo van het fonds was op 1-1-2012 € 1.167.000,-. Hiervan is € 
245.000 gereserveerd voor de verbindingsweg Tillenhof. Per saldo is  € 922.000,00 
beschikbaar. In het meerjarenperspectief grondexploitaties 2012 is reeds aangegeven dat 
dit aangewend kan worden voor de Noorderhaaks. Deze middelen kunnen aan het 
uitvoeringskrediet  Noorderhaaks worden toegewezen. 
 

Uitgangspunt 4: Het onderzoeksbudget, van € 50.000,-, ten laste van het Fonds 
Bovenwijks te brengen en medio 2014 een definitief besluit te nemen omtrent de dekking 
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voor het uitvoeringskrediet. Dekkingsmogelijkheden die onder andere kunnen worden 
voorgedragen zijn: het Fonds Bovenwijks, de stelpost/reserve stadhuis en de algemene 
reserve. 

 

 

 

5. Planning 

 

Ad. 2 Proces 
 
2013   Vaststelling project in kadernota  
  Nader onderzoek verkeerskundige mogelijkheden 
2014   procedure wijzigingsplan via B&W (ca. 26 weken proceduretijd) 

verwerven gronden (bij onteigeningsprocedure rekening houden met een  
vertraging van twee tot vier jaar) 

2014/2015  start voorbereiding, aanbesteden en gunnen werkzaamheden 
2015 / 2017  uitvoering werkzaamheden 
 

Uitgangspunt 5: Er kan pas worden gestart met de grondverwerving 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. 

 
 

 

6. Organisatie 

 

 

Rol Wie Verantwoordelijkheden-/bevoegdheden Benodigde inzet 

(dagen per 

week) 

Opdrachtgever Raad Beschikbaar stellen krediet, 

besluitvorming onteigening. 

 

Opdrachtnemer College Besluitvorming verwerving grond, 

aanbesteding, vergunningen, 

communicatie 

betrokkenen/belanghebben. 

 

 

7. Communicatie 

De resultaten van het verkeersonderzoek worden besproken in het wijkplatform 
Julianadorp en met de vertegenwoordigers van winkelcentrum De Riepel.  
Op basis van de resultaten van het onderzoek en de reacties wordt  een voorstel voor een 
voorbereidingskrediet voorgelegd aan de raad. 
Het ontwerp van de weg wordt in een of meer informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan 
de bewoners van Julianadorp. De betrokken eigenaren worden apart geïnformeerd.  
Het ontwerp en het verslag van de bewonersreacties worden bij het kredietvoorstel 
voorgelegd aan de raad. 
Via de website wordt informatie geboden over de voortgang van het project.  
. 

 

 

8. Risicofactoren 

 

Risicofactoren 
Risico grondverwerving: Voor de aanleg van de weg moeten landbouwgronden worden 
verworven. In het schetsontwerp is getracht het tracé zo voordelig mogelijk te projecteren. 
Ten behoeve van het tracé moet een minimale hoeveelheid grond aangekocht worden. 
Hierbij wordt het deel grond aan de binnenzijde van de Noorderhaaks slechter bereikbaar. 
Risico subsidie verlening: de aanleg van nieuwe wegen, als ook de aanleg van nieuwe 
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fietspaden komen op dit moment in aanmerking 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. 
Een betere optie is nader te onderzoeken dat, indien de aanvraag beperkt  wordt tot aanleg 
van de rotonde en rijbanen, de kans op subsidie vergroot wordt. 
Risico beschikbaarheid grondstoffen: In verband met de grootte van het project zijn er 
aanzienlijke hoeveelheden zand, bitumen e.d. benodigd. De beschikbaarheid en periode 
van uitvoering hebben een grote invloed op de uiteindelijke bouwsom.  
 

Uitgangspunt 6: Na een positief resultaat op het verkeersonderzoek de risico’s ten 
aanzien van grondaankoop, subsidieverlening en beschikbaarheid grondstoffen 
uitwerken. 
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Bijlage 1: Raming 
 
Onderstaand is een samenvatting weergegeven voor de uitvoering van de basisvariant Noorderhaaks. In kolom 

1 zijn de kosten lineair verrekend  met rentepercentage 4% via de stelpost nieuwe stadhuis. De kolommen 2 en 

3 geven een negatief en positief scenario van “hoe het ook zou kunnen”. Geschat wordt dat de werkelijkheid 
hier ergens in “het midden” uit zal komen.  
Bij het negatieve scenario is rekening gehouden met een totale grondaankoop.. Vervolgens wordt bespaard op 

grondaankopen die niet benodigd zijn voor het tracé (positief scenario). Genoemde kosten zijn de totale kosten 

van bouw- en VAT kosten. 

In alle scenario’s zijn enkele keuzeopties weergegeven, die sterk gewenst zijn in het kader van veiligheid en 
toekomstbestendigheid. Ten aanzien van aanvullende subsidie mogelijkheden is de uitvoering van het fietspad 

en de aanplant van bomen voor kolom 2 en 3 in het volgende kalenderjaar weer gegeven. 

Ten slotte dient er aanvullend een onderhoudsbudget beschikbaar gesteld te worden ten behoeve van klein en 

groot onderhoud. 
2016 2016 2017 2016 2017

Stelpost

stadhuis

Aanleg Noorderhaaks (prijspeil 2013) 2.100.000 2.100.000 2.100.000

Volledige grondaankopen 2.385.340 2.385.340 2.385.340

Aanleg Vrijl iggend fietspad 190.000 190.000 190.000

4.675.340 4.485.340 190.000

Mogelijke besparing bij actieve grondacquisitie* -1.685.340

2.800.000 190.000

Optie aanleg openbare verlichting (gescheiden rijbanen) 95.000 95.000 95.000

Optie aanleg rotonde i.p.v. T-splitsing 100.000 100.000 100.000

Optie aanleg gescheiden rijbanen 50.000 50.000 50.000

Optie aanplanten van bomen 27.000 27.000 27.000

Optie natuurvriendelijke watergang i.p.v greppel 75.000 75.000 75.000

347.000 320.000 27.000 320.000 27.000

Subsidie aanvraag bouwkosten 2016 -350.000 -350.000 -700.000

Subsidie aanvraag bouwkosten 2017 -95.000 -95.000

Reservering 50% stelpost nieuwe stadhuis -750.000

Fonds Bovenwijks -800.000 -122.000 -800.000 -122.000

-1.100.000 -1.150.000 -217.000 -1.500.000 -217.000

Totaal  (algemene reserve): 3.922.340 3.655.340 0 1.620.000 0

of:

Kapitaallasten(rente en afschrijving) 40 jaar 254.952 237.597 105.300

4 %

1

jaar 2 251.030 233.942 103.680

t t t
jaar 40 101.981 95.039 42.120

Jaarlijks onderhoudskosten t.b.v. klein en groot onderhoud 50.000 50.000 50.000

Totale jaarli jkse exploitaitelast 304.952 287.597 155.300

Negatief scenario Positief scenario

 

* Afhankelijk van de medewerking van de grondeigenaren is een positief scenario mogelijk 
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Bijlage 2: Structuurvisie Julianadorp (2007) 
 
De belangrijkste knelpunten in de infrastructuur die na de aanleg van de verlengde 
Zuiderhaaks blijven bestaan zijn: 
- verkeersonveiligheid op Langevliet/Nieuweweg 
- de grote verkeersstroom door het dorpshart via Langevliet 
- hierdoor slechte verkeersafwikkeling op kruispunt ‘Veul’ 
- verkeersonveiligheid en slechte doorstroming op Van Foreestweg (oost) 
- doorgaand (sluip)verkeer over de Langevliet 
Verwacht wordt dat deze problemen, met het oog op de toenemende automobiliteit, 
de komende jaren toenemen. De aanleg van de nieuwe Zuiderhaaks brengt enige 
verlichting in de verkeersafwikkeling op het kruispunt ‘Veul’ en met betrekking tot de 
barrière tussen het oude dorp en de nieuwe wijk. 
Doorgetrokken Breewijd 
Er moet gestreefd worden naar vermindering van de verkeersdruk in het dorp, 
door rond het ‘centrum’ van Julianadorp aan Zee een ¾ ringweg te realiseren. Deze 
bestaat uit: de nieuwe Zuiderhaaks, de bestaande Zuiderhaaks samen met de 
Breewijd en een doorgetrokken Breewijd die aansluit op de Langevliet. De ¾ ringweg 
zal niet uitgebreid behoeven te worden naar een totale ringweg. Aanleg van het 
ontbrekende kwart van de totale ringweg, tussen de Schoolweg en de Langevliet, 
stimuleert het sluipverkeer vanaf de N9 waardoor de druk (Langevliet) niet afneemt. 
De aanleg van ¾ van de totale ringweg biedt de mogelijkheid om een aantal wegen 
in het dorp, die nu nog de functie van ontsluitingsweg hebben, om te bouwen naar 
erftoegangswegen met een verkeersluw karakter. Dit zijn: 
- de Langevliet, tussen de doorgetrokken Breewijd en de Van Foreestweg; 
- de Van Foreestweg, tussen de Breewijd en de Langevliet; 
- de Langevliet tussen de Schoolweg en de Zuiderhaaks; 
- de Schoolweg, tussen de Langevliet en de verlengde Zuiderhaaks. 
De vrees dat de aanleg van de doorgetrokken Breewijd leidt tot een ernstige 
toename van verkeer op de reeds onveilige en drukke route naar Den Helder over 
de Langevliet en de Nieuweweg, is niet terecht. De aanleg van de doorgetrokken 
Breewijd in combinatie met verkeersremmende maatregelen op de bovengenoemde 
wegen ín het dorp, resulteren in het wegvallen van het doorgaande sluipverkeer. 
Hierdoor vindt er een afname van het aantal motorvoertuigen plaats op Langevliet 
en Nieuweweg. Daarnaast stimuleren de verkeersremmende maatregelen ook het 
gebruik van de Zuiderhaaks. Modelstudies laten dan ook zien dat er in het totaal een 
afname plaatsvindt van het verkeer op de Langevliet/Nieuweweg, ten opzicht van 
een situatie zonder maatregelen. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden van het 
verkeer naar de Zanddijk. Deze verschuiving is op zich niet verontrustend. 
De afname van verkeer dat gebruik maakt van de route Langevliet/Nieuweweg kan 
nog worden vergroot door aanvullende snelheidremmende maatregelen op deze 
wegen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op deze route 
te verhogen. In het Rapport Buitenwegen Den Helder 2006 worden aanbevelingen 
gedaan hoe hierin kan worden voorzien. 

 

 


