
Gemeente Schagen- Verkeersbesluit bebordingsplan ontsluiting bouwplan 

‘De Veldwachter’ op de Zuiderweg, Schagen. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen heeft de bevoegdheid om op 

grond van artikel 18, eerste lid, sub D, van de wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten te nemen; 

Krachtens de “Mandaatregeling gemeente Schagen 2021”, vastgesteld door het college van burgemees- 

ter en wethouders d.d. 2 februari 2021. 

Motivering 

Het bouwplan ‘De Veldwachter’ zal worden gerealiseerd op de locatie Zuiderweg 4 te Schagen. Om dit 

bouwplan te ontsluiten is gekozen om deze direct aan te sluiten op de Zuiderweg in plaats van een 

parallelweg aan te leggen. Een groot aantal voordelen heeft dit voorstel waaronder het behoud van 

waardevolle houtopstanden, eenduidige verkeersstructuur en het niet hoeven mengen van fiets en 

autoverkeer. 

Voor de aansluiting is tevens een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd middels een verkeersmodelstudie 

en kruispuntberekeningen. Hiermee is aangetoond dat een kruispunt niet leidt tot onacceptabele ver- 

traging. Om de verkeersveiligheid te waarborgen zijn de volgende punten meegenomen in het ontwerp; 

• De aansluiting wordt uitgevoerd als een zijweg waarbij de Zuiderweg als voorrangsweg wordt 

uitgevoerd. Na het passeren van het fietspad wordt een 30km zone aangebracht, voorzien van 

een poortconstructie, verkeersplateau, 

• Het fietspad wordt uitgebogen, zodat er opstelruimte is voor een wachtende auto in de tussenberm, 

• Een linksafstrook wordt aangebracht om te voorkomen dat opstopping van verkeer op de Zuiderweg 

plaatsvindt. 

Belangenafweging 

Voor de aanleg van het bouwplan ‘De Veldwachter’ is een bestemmingsplanprocedure doorlopen. In 

deze procedure is onder andere het wettelijk vooroverleg opgenomen met verschillende instanties zoals 

politie, fietsersbond, waterschap, provincie, ed. 

Overwegende ten aanzien van het besluit 

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeers- 

besluit te worden genomen: 

1. De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van 

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod 

of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

2. Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen 

of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot 

een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weg- 

gedeelte gebruik kan maken. 

Overeenkomstig artikel 21 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 

2 van de Wegenverkeerswet 1994. 

Overwegende dat het verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de 

veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

Overwegende dat het voorgestelde gebied binnen de bebouwde kom van de gemeente Schagen is 

gelegen en daarom ook bij de gemeente Schagen in beheer is. 

Overleg politie 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is, namens 

de korpschef van de politie-eenheid Noord-Holland, overleg gepleegd met de Verkeersadviseur van 

genoemde Eenheid. Deze heeft zich d.d. 25 augustus 2022 tijdens een verkeersoverleg vanuit verkeers- 

optiek akkoord heeft verklaard met de maatregelen; 
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Besluit 

Het bebordingsplan ontsluiting bouwplan ‘De Veldwachter’ op de Zuiderweg te Schagen wordt uitdruk- 

king gegeven door; 

1. Plaatsen 

• Het plaatsen van de borden B6 ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’ uit bijlage 

I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en haaientanden markering 

conform artikel 80 van het RVV 1990, 

• Het plaatsen van de borden B6 met bijbehorende haaientanden markering en onderbroken brede 

streep ter plaatse van het verplicht fiets/bromfietspad, 

• Het plaatsen van de verkeersborden G12a aan beide zijde van het verplicht fiets/bromfietspad, 

• Het plaatsen van de verkeersborden A1 (zone 30), A2 (einde zone 30) nabij verkeersplateau, 

2. De locatie van de bijbehorende belijning en bebording wordt op de bij dit besluit behorende teke- 

ning aangegeven. 

Situatie Bestaand 
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Situatie Nieuw 

Bezwaar 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaar- 

schrift indienen bij ons college. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op 

de dag na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. 

• Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten: 

• de naam en het adres van de indiener; 

• de dagtekening; 

• een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; 

• de gronden van het bezwaar. 

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van de ge- 

meente Schagen, Postbus 8, 1740 AA, Schagen. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. 

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Haarlem verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, 

gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voor- 

zieningenrechter van de rechtbank is mogelijk indien ook een bezwaarschrift wordt ingediend. 

Het verzoek om  een voorlopige voorziening moet gericht worden aan: 

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 

BR Haarlem. 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

De heer F.J.J. Watertor 
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Beleidsmedewerker Verkeer, Vervoer en Wegen 

afdeling Openbare Ruimte Beleid en Beheer 

Datum 25 augustus 2022 
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