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Betreft: Project Noorderhaaks - Stand van zaken 

 

 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

 

 
U heeft verzocht op de hoogte gehouden te worden van de stand van zaken rondom het project 
Noorderhaaks. Het project omvat de aanleg van een rondweg bij Julianadorp en bijbehorende 
verkeersmaatregelen in het dorp zelf. Door deze maatregelen wordt Julianadorp veiliger en beter 
bereikbaar. Het project heeft brede belangstelling in de lokale media en is onderwerp geweest van 
een uitgebreid participatietraject. In deze raadsinformatiebrief stellen we u op de hoogte van de 
actuele ontwikkelingen en over de volgende stappen in het traject.  
 
Participatietraject 
Door u is expliciet benoemd dat een uitgebreid participatietraject onderdeel moest vormen van het 
project. Er is daarom een klankbordgroep van verschillende belanghebbenden (bewoners, 
ondernemers, agrariërs, etc.) gevormd waarmee in een aantal bijeenkomsten is nagedacht over het 
ontwerp. De deelnemers konden hier hun ideeën en wensen kwijt en hebben meegedacht over 
verschillende ontwerpoplossingen. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp wat door de 
aannemer verder wordt uitgewerkt. Over een aantal ontwerpoplossingen is nog discussie. Deze zijn 
sterk gewenst maar vallen buiten de scope van het project. Uw raad wordt hier nog nader over 
geïnformeerd. Het traject is hiermee verder afgerond maar de klankbordgroep blijft betrokken bij het 
project.  
 
Grondverwerving 
De benodigde gronden voor de uitvoering van het project zijn verworven. De grond van het beoogde 
tracé Noorderhaaks diende te worden aangekocht van een tweetal partijen. Het eerste perceel is in 
december 2015 verworven en het proces is afgesloten met het verwerven van het tweede perceel in 
juni 2016.  
 
Communicatie 
Het participatietraject is afgerond, maar daarmee stopt de communicatie met de omgeving uiteraard 
niet. Met nieuwsbrieven, mailings, de website, social media en een speciaal e-mailadres 
(noorderhaaks@bam.nl) wordt de omgeving op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voor de 
start van de uitvoering wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de werkwijze, 
bereikbaarheid, veiligheid etc. gedeeld worden met de omgeving.  
 
Wijzigingsplan 

In onze brief van 14 juni 2016 hebben we u geïnformeerd van het ter inzage leggen van het ontwerp 

wijzigingsplan ‘Noorderhaaks te Julianadorp’. Het ontwerp wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage 

gelegen van 4 juli tot en met 14 augustus, waarbij iedereen de mogelijkheid had om een zienswijze in 

te dienen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door een inwoner van de gemeente Den Helder. 

Deze zienswijze heeft echter niet geleid tot een wijziging van het ontwerpwijzigingsplan. Wij hebben 

derhalve het ontwerpwijzigingsplan ongewijzigd vastgesteld. 

 

Het vastgestelde wijzigingsplan zal binnenkort opnieuw zes weken ter inzage worden gelegd. De ter 

inzage legging wordt gepubliceerd in de gemeentelijk website, Den Helder op Zondag en de 

Staatscourant. Binnen deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep tegen het 

besluit aan te tekenen. Indien er geen beroep wordt aangetekend, dan wordt het besluit 

onherroepelijk.  
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Planning  
In de komende periode zal worden begonnen met de voorbelasting. De werkzaamheden liggen na het 
aanbrengen hiervan enige tijd stil. Vanaf het derde kwartaal 2017 worden de werkzaamheden weer 
hervat. Het project wordt naar verwachting medio 2018 opgeleverd. 
 
Den Helder, 20 september 2016. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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