
 Schagen 

 

 

Aan: college van B&W van de gemeente Schagen 

Vragen: aanvullende financiering projecten Dirkshorn, Waarland en Schagen 

Referte: raadsvoorstel voor OV van 21 februari 2023  

 

Naar aanleiding van het raadsvoorstel voor een aanvullende financiering voor projecten 
Schagerbrug, Waarland, Dirkshorn en Schagen welke zal worden behandeld op de 
oordeelsvormende vergadering van 21 februari heeft de fractie van D66 de volgende 
technische vragen. 

Verzoek is deze indien mogelijk voor de OV te beantwoorden. 

 

Inleiding 

Het college stelt een aanvullende financiering voor een aantal projecten voor. De oorzaak 
hiervan zou zijn gelegen in de forse prijsstijgingen van materiaal en personeel en extra 
maatregelen voor de verkeersveiligheid. De fractie van D66 heeft over drie projecten 
technische vragen. 

Dirkshorn 

De kruising Speketersweg/Woudmeerweg wordt vervangen voor een rotonde. De noodzaak 
hiervoor is gelegen in het aantal ongelukken (10) dat heeft plaatsgevonden in de periode 
tussen 2014-2018.  

Vraag 1 
Kan de wethouder een overzicht geven van de ongevallen welke hebben 
plaatsgevonden in de periode tussen januari 2019 tot heden? 
 

Voor de aanleg van de rotonde was een budget van € 250.000 gereserveerd in de begroting 
voor 2019.  

Vraag 2 
Kan de wethouder aangeven wat er is gebeurd met deze € 250.000? 

Uit het voorliggende raadsvoorstel blijkt dat nu voor de realisatie van de rotonde een bedrag 
nodig is van € 1.150.000. 

Vraag 3 
Kan de wethouder een overzicht (op hoofdposten) geven van de initiële begroting 
(2018/2019) en de huidige begroting voor de realisatie van deze rotonde? 

 

 

 

 

 

 



Uit de documenten welke beschikbaar zijn over de rotonde Speketersweg/Woudmeerweg 
komt naar voren dat het lang heeft geduurd voordat de benodigde extra gronden konden 
worden verworven. 

Vraag 4 
Kan de wethouder aangeven: 

   -     van wie de benodigde gronden zijn aangekocht; 
- wat de gemeente hiervoor uiteindelijk heeft  betaald; 
- waarom het onderhandelingsproces zo lang heeft geduurd? 

 

Waarland 

De herbestrating van de Jonkerstraat en de Hoebelaan in Waarland was initieel begroot op  
€ 350.000. Nu blijkt dat hiervoor een bedrag van €1.200.000 benodigd is. 

Vraag 5 
Kan de wethouder een overzicht geven van de initiele begroting uit 2018/2019 (op 
hoofdposten) en de huidige begroting voor de herbestrating van deze twee straten? 

 

Schagen 

Voor het project Kanaalstraat in Schagen was een bedrag begroot van € 1.5100.00. Nu blijkt 
dat hiervoor een bedrag van € 2.610.000 benodigd is. 

Vraag 6 
Kan de wethouder een overzicht geven van de initiële begroting (op hoofdposten) en 
de huidige begroting voor de realisatie van deze rotonde? 

 

Algemeen 

Reeds bij de presentatie van deze projecten op 24 oktober 2022 werd aangegeven dat er 
sprake zou zijn van forse verhogingen en dat een aanvullende financiering nodig was.  De 
bedragen die nu het raadsvoorstel opgenomen waren toen wellicht nog niet in detail bekend. 
De fractie van D66 gaat er echter van deze aanvullende financiering in grote lijnen bekend 
was.  

Vraag 7 
Kan het college nader onderbouwen waarom deze (forse) aanvullende 
financieringsvraag niet in de begroting voor 2023 is opgenomen? 

 

 
Mr. F.N.J. Jansen 
Fractievoorzitter D66 Schagen 


