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Forum 2A - Beantwoording technische vragen
1. Opening
-2. Ontwerp bestemmingsplan De Helling 4

Nr.
1.

2.

Nr.
1.

Dorpsbelang Langedijk
Vraag
Raadsvoorstel
Primair het robuuster maken van de watersystemen waardoor een goede doorstroming kan worden gegarandeerd.
De uitvoering is tot het Daalmeerpad.
Vraag: Is daarmee de afvoercapaciteit van
het 15 hectaren Vroonermeer daarmee
gegarandeerd.
Raadsvoorstel
Er wordt in gedeeltes uitvoering gegeven
aan het beleid “Langedijk ontwikkeld met
water”
Vraag Waarom is in het bestemmingsplan
dat beleid niet als een gemeentelijk beleidskader opgenomen.

Antwoord
Nee er zijn ook nog andere maatregelen welke in project
Vroonermeer Noord verband worden uitgevoerd die ertoe
bijdragen dat de afwatering van de 15 hectare goed wordt
afgevoerd.

Primair is dit bestemmingsplan opgesteld om een aantal
aanpassingen in het plangebied De Helling 4 mogelijk te
maken. In de toelichting wordt verwezen naar het Masterplan doorvaarbaarheid Langedijk 2012

GroenLinks
Vraag
In het raadsvoorstel staat bij beoogd resultaat dat “Secundair het behouden en versterken van de kwaliteit van de oevers door
het creëren van een doorvaarbaartraject”
gerealiseerd wenst te worden.

Antwoord

1. Met de aangegeven passage werd beoogd
duidelijk te maken dat een verbreding van de
waterloop niet alleen van belang is voor de
doorvaarbaarheid maar tevens positieve effecten heeft op de ecologische kwaliteit van
water en oevers.
2. De exacte kosten zijn niet bekend omdat nog
geen aanbesteding heeft plaatsgevonden.
3. Is nog niet bekend, zie antwoord 2.

1: Op grond waarvan kan geconcludeerd
worden dat het doorvaarbaar maken van
openbaar water een gunstig effect zal hebben op het versterken en de kwaliteit van
oevers?
Daarnaast wordt aangegeven dat “de kosten voor dit project komen ten laste van
“doorvaarbaarheid Sint Pancras” en “Waterhuishouding Vroonermeer-Noord”
2: Wat zijn de exacte kosten?
3: In welke verhouding worden de kosten
tussen de beide genoemde projecten
verdeeld?
2.

1. Er wordt 1.238 m2 (voor een symbolisch bedrag van € 1,-- van het recreatieschap aangekocht) en geleverd aan particulier. Er is
456 m2 aan de gemeente geleverd.
2. Deze gronden worden verworven (1238 m2)
door de gemeente van het recreatieschap tbv

In het BP wordt in figuur 2 weergegeven
welke gronden van welke partijen betrokken zijn bij de grondruil.
1: hoe groot zijn de oppervlaktes van gronden van de bij de ruil betrokken partijen?

1

Forumavond 11 september 2018
de ruiling met particulier van het aangrenzende perceel. Compensatie van de grond
vindt aldus niet plaats.

2: Hoe/waar vindt compensatie plaats van
de te ruilen (natuur)gronden van het recreatieschap Geestmerambacht?

Hart voor Langedijk/D66k
Nr.
1.

Vraag
Waarom de keuze om voor zo’n klein gebied toch een bestemmingsplan op te stellen. Kon dit niet worden toegevoegd aanhet bestemmingsplan St Pancras Oost?

Antwoord
Wij gaan ervan uit dat u het bestemmingsplan Sint Pancras 2012 bedoeld. Dit kleine plannetje voor de Helling 4
kan niet worden toegevoegd aan dit bestemmingsplan. Er
is sprake van een strijdigheid met het bestemmingsplan
Geestmerambacht. Wil men de strijdigheid opheffen zal
opnieuw een procedure moeten worden gevoerd in de
vorm van een (klein) bestemmingsplan.

3. Zienswijze Ontwerp Actieplan geluid

Nr.
1.

GroenLinks
Vraag
In het ontwerp wordt aan
gegeven dat gemeenten
wettelijk verplicht om elke
vijf jaar een Actieplan Geluid op te stellen. Het doel
van het Actieplan Geluid
van de agglomeratie Alkmaar is het verminderen
van te hoge geluidbelasting, om daarmee een goede en gezonde woon- en
leefomgeving te bevorderen.
In de Eindrapportage Geluidbelastingkaarten eveneens van de RUD NHN
wordt aangegeven dat in
Langedijk (bijlage 1.7) dat
een groot aantal woningen
en een groter aantal personen blootgesteld worden
aan geluidsniveaus boven
de interventiewaarden. Dit
geldt zowel voor lawaai als
gevolg van wegen als van
spoorwegen.

Antwoord
1645 gehinderden en 656 ernstig-gehinderden. Aantal woningen is in de
tabellen niet aangegeven.

Technische vragen:
Wat is het totaalaantal aan
te hoge geluidsniveaus
blootgestelde inwoners van
Langedijk en hoeveel woningen betreft dit?
2

Forumavond 11 september 2018
2

In 2014 heeft het college
van B&W een beschikking
ontvangen van Directoraatgeneraal
Milieu en Internationaal,
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid, Bureau Sanering
Verkeerslawaai dat zij gehouden zijn gehouden zijn
een programma van maatregelen (saneringsprogramma) op te stellen, die
naar hun oordeel in aanmerking komen om de geluidsbelasting, vanwege de
spoorweg traject 460, van
de gevels van deze woningen zoveel mogelijk te beperken tot 55 dB en om zo
nodig te voldoen aan artikel
4.25 van het Besluit geluidhinder.

Afgerond. Dit is per ongeluk over het hoofd gezien door de RUD, en wordt
in het eindrapport rechtgezet.

1: Wat is de voortgang van
dit saneringstraject?
3.

Nav het gestelde op blz. 15
ter ontlasting van o.a. de
Westelijke Randweg zal De
Punt worden verlengd.
1: Waaruit bestaat de
ontlasting van de
Westelijke Randweg als
gevolg van het verlengen
van de Punt?
2: Welke geluidsreductie op
de Westelijke Randweg
wordt hiermee bereikt?
3: Welke geluidsreductie op
de Nauertogt wordt
hiermee bereikt?
4: Wat zijn de effecten op
de geluidsniveaus van de
toename van (sluip)verkeer
tussen Heerhugowaard en
Alkmaar Noord c.q.
Schagen vv op het tracé
Broekerweg- Uitvalsweg en
Papenhorn?
5: Kan de beoogde
geluidsreductie van de
toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling “verlengen
van de Punt” ook bereikt
worden door op de
genoemde tracés geluid
reducerend asfalt c.q. een
“stille dunne deklaag” toe te
passen op de trajecten die
ter ontlasting genoemd

1. Uit onderzoek met het regionaal verkeersmodel.
2. Dat is nog niet specifiek onderzocht. In het algemeen kan gesteld worden dat minder verkeer ook minder hinder veroorzaakt. Bij de verdere planuitwerking wordt dit aspect nader
onderzocht.
3. Dat is nog niet specifiek onderzocht. In het algemeen kan gesteld worden dat minder verkeer ook minder hinder veroorzaakt. Bij de verdere planuitwerking wordt dit aspect nader
onderzocht
4. Dat is nog niet specifiek onderzocht. In het algemeen kan gesteld worden dat meer verkeer ook meer hinder veroorzaakt.
Bij de verdere planuitwerking wordt dit aspect nader onderzocht.
5. Op de Nauertogt en het deel van de Westelijke Randweg dat
afgelopen jaar is gereconstrueerd, is al geluidsreducerend asfalt toegepast. Op de Westelijke Randweg ter hoogte van
Broekrijk gebeurt dat bij het asfaltonderhoud in het najaar
2018.
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4.

5.

worden?
Nav klachten door omwonenden over geluidsoverlast als gevolg van wegverkeer op de Koog te Zuid
Scharwoude. Dit vooral in
het weekend ‘s nachts en
als gevolg van te hoge
snelheden.
1: Zijn deze klachten ook
bij het college bekend?
2: Welke maatregelen
neemt het college om de
geluidsniveaus aan deze
“erfontsluitingsweg” terug te
dringen?
3: Wat is de reden dat het
achterliggende stuk “de
eindrapportage geluidbelastingkaarten” eveneens
van de RUD. Het actieplan
geluid is opgesteld mede
op basis van de daarin
vermelde data, niet bij gevoegd is
Op blz 3 vermeld van de
eindrapportage geluidbelastingkaarten staat vermeld dat Burgemeester en
wethouders van de agglomeratiegemeenten dienen
de geluidbelastingkaarten
voor 30 juni 2017 vast te
stellen. Na vaststelling
dienen de kaarten ter kennisname te worden aangeboden aan de gemeenteraad. Tevens dienen de
kaarten openbaar te worden gemaakt door deze te
publiceren op de binnen de
gemeente gebruikelijke
wijze.

1. Ja
2. Op het MIP is opgenomen om de Bomenbuurt op te knappen
in 2022. Aan bewoners is toegezegd om ook de Koog hierbij
te betrekken. Hiervoor wordt een participatietraject doorlopen
in 2021.
3. Dit had al na 24 oktober j.l. naar u toegestuurd moeten zijn ter
kennisname.

1. 24 oktober 2017
2. Dit is helaas niet gebeurd. Omdat het grote bestanden zijn
moest dat via WeTransfer. Daar is iets fout mee gegaan,
waardoor die kaarten u niet bereikt hebben.
De kaarten staan wel beschikbaar op de website van de RUD:
https://www.rudnhn.nl/Inwoners/Geluid/Geluid_en_wonen/Gel
uid_in_uw_omgeving_RUD_NHN_geluidkaart
Ook in de gemeentewebsite heeft het als nieuwsbericht
gestaan, geplaatst op 8 november:
3. Op 8 november 2017 is het als nieuwsbericht op de website
gepubliceerd, met verwijzing naar de website van de RUD en
voorzien van een relevante kaart.

1: Op welk tijdstip heeft het
college van B&W de
geluidsbelastingkaarten
van de gemeente Langedijk
goedgekeurd?
2: Op welk tijdstip zijn de
geluidsbelastingkaarten
aan de raad ter
kennisname aangeboden?
3: Wanneer worden de
geluidbelastingkaarten op
de binnen de gemeente
gebruikelijke wijze
gepubliceerd?
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Nr.
1.

Nr.
1.

Kleurrijk Langedijk
Vraag
De provinciale wegen
rondom Langedijk (N508,
N242, N504, N245) dragen
in de diverse kernen bij aan
een (te) hoge geluidsbelasting. Onder welk actieplan
vallen deze wegen?

Antwoord

Het Actieplan Geluid van Provincie Noord-Holland.
Ook de provincie heeft de
werkwijze dat daar waar mogelijk bij onderhoud stil-asfalt
wordt gebruikt.
Dat gaat staat o.a. op de planning voor de N242.

Hart voor Langedijk/D66k
Vraag
Antwoord
In bijlage 4 (pag 2) wordt
1. Wij kiezen voor de stilst mogelijk asfaltsoort die mogelijk is
gesproken over een afwebinnen de technische kaders.
gingskader waarvan geDaar waar het wijktoegangswegen betreft wordt het meegebruik wordt gemaakt voor
nomen in het normale participatietraject.
toetsing van de doelmatig2. Nee, dat is geregeld in landelijke regelgeving, o.a. de regeling
heid van de maatregelen.
Voertuigen op basis van de Wegenverkeerswet.
Daarnaast wordt in het
actieplan zelf (paragraaf
6.5) gesproken over de
communicatie met de omwonenden. Deze communicatie lijkt echter in te gaan
als maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
1: Op welke wijze worden
omwonende meegenomen/geïnformeerd over
besluiten waarbij maatregelen niet zullen worden uitgevoerd omdat vanwege
het afwegingskader anders
is besloten?
2: Is er ook in het actieplan
ruimte om de iets te doen
aan voertuigen die teveel
lawaai maken zoals motoren en gemotoriseerde
boten?
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