
 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag   

Agendapunt 
 

: 30 

Onderwerp : Ontwikkeling en ontsluiting Muggenburg-Zuid 

 
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 15 december 2020: 
 
 
Overwegende/constaterende dat:  

1. uit recente berichtgeving in de Schager Courant1  blijkt dat de ontwikkeling van 
het gebied ten zuiden van het huidige Muggenburg ter hand wordt genomen; 

2. de betreffende gronden, deels in eigendom van Bouwfonds Property 
Development (hierna: BPD), deels van de gemeente, bedoeld zijn voor de 
realisatie van totaal 650-850 woningen onder de naam Muggenburg-Zuid; 

3. er nu het plan wordt opgevat om te starten met de realisatie van zo’n 250 
woningen; 

4. er onduidelijk wordt geschapen (door de opmerkingen van de wethouder) over 
de ontsluiting van Muggenburg-Zuid; 

5. dat ontsluiting niet kan via de bestaande wijk Muggenburg naar de Zuiderweg om 
reden van afspraken maar ook om reden van de infrastructuur van het huidige 
Muggenburg; 

6. de bewoners van Muggenburg, en niet alleen die van de Verzetlaan, terecht in 
het geweer komen tegen een ontsluiting van Muggenburg-Zuid via Muggenburg; 

7. een ontsluiting via de bestaande polderwegen, de Bonkelaarsdijk – 
Muggenburgerweg al dan niet via de route Grotewallerweg, Haringhuizerweg 
wegens ongeschiktheid van die wegen ongewenst is; 
 

In aanmerking nemende dat: 
1. de hoofdwegenstructuur de stad Schagen door belangrijke en drukke wegen 

wordt opgeknipt in een aantal gebiedsdelen; 
2. het deel ten zuiden van de Zuiderweg voor zijn voorzieningen geheel op het 

centrum is aangewezen; 
3. de Zuiderweg een duidelijke barrière vormt;  
4. er op de locatie Oudshorn zo’n 150 woningen worden ontwikkeld;  
5. Muggenburg ruimtelijk gezien is afgerond, afgehecht naar het ten zuiden daarvan 

gelegen landschap; 
6. de verkeersstructuur van Muggenburg met een aansluiting op de Zuiderweg (“de 

Verzetlaan”) niet is ingericht op een toenemende verkeersdruk vanuit de nieuwe 
wijk Muggenburg-Zuid en zeker niet op de jarenlange stroom bouwverkeer, ook 
al niet vanwege de overlast naar de bewoners; 

7. ook de route naar de N241 over de eerder genoemde polderwegen niet geschikt 
is voor de stroom bouwverkeer om reden van breedte en wegfundatie en de 
daarmee gepaard gaande schade en kosten; 

8. deze polderwegen ook na realisatie van Muggenburg-Zuid evenmin de sluiproute 
van verkeer van en naar de N241 moeten worden; 

9. terecht in de structuurvisie Schagen 2025 geopteerd wordt voor een nieuwe 

 
1 Publicatie van woensdag 2 en zaterdag 5 december 2020 

 



zuidelijke randweg voor een heldere en veilige verkeersstructuur, een randweg 
die je voor Schagen de “ontbrekende schakel” kan noemen; 

10. het teleurstellend is dat, tegen de achtergrond van zijn inzet op een andere 
“ontbrekende schakel” de portefeuillehouder op voorhand in de krant aangeeft 
dat die zuidelijke randweg, een verbinding met een ongelijkvloerse kruising met 
het spoor onhaalbaar, “te duur” is; 

11. desalniettemin in het licht van het voorgaande een ontsluiting van Muggenburg-
Zuid op de N245 onvermijdelijk is; 

12. dat de situering daarvan, bij voorkeur een rotonde, past in de ontwikkeling van 
een (zuidelijke) verbinding tussen de N245 en N241; 

13. al het voorgaande een relatie heeft met de door BPD gewenste ontwikkeling van 
de gronden ten zuiden van Muggenburg; 

14. daarmee kostenverhaal op BPD  in lijn ligt; 
15. de raad er vanuit mag gaan dat het college aan dit laatste in de intentie- 

overeenkomst met BPD uitvoerig aandacht aan zal besteden. 
 
 
Draagt het college op: 

a. voordat daadwerkelijke bouwactiviteiten voor de nieuwe wijk Muggenburg-Zuid 
ter hand worden genomen zorg te dragen voor een permanente ontsluiting via de 
N245; 

b. er zorg voor te dragen dat de ontsluiting onderdeel kan zijn van een 
verbindingsroute tussen de N245 en N241 ter hoogte van Muggenburg-Zuid; 

c. met BPD, de provincie en NS in gesprek te gaan over de aanleg en financiering 
van  een ongelijkvloerse kruising in deze zuidelijke verbindingsroute; 

d. in de begroting voor de komende jaren een budgetreservering op te nemen voor 
de gemeentelijke bijdrage in die aanleg van een verbinding tussen Muggenburg-
Zuid en de N 241. 
 
 

Financiële gevolgen 
Voor alsnog geen. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting 
Recente publicaties in de Schager Courant over de mogelijke ontwikkeling van de wijk 
Muggenburg-Zuid leiden tot onrust onder de inwoners. Er wordt onduidelijkheid en 
verwarring geschapen over de ontsluiting van deze nieuwe woonwijk.  
Via de kleine polderwegen is ongewenst en feitelijk onmogelijk. De oude 
polderwegenstructuur verdient bescherming. Het opwaarderen, verbreden en een 
verzwaren van de fundatie, is ongewenst en past ook niet in het landschapsbeeld. Die 
wegen moeten ook geen sluiproutes worden.  
Via de bestaande wijk Muggenburg is eveneens ongewenst gelet op het woongenot en de 
veiligheid. Daarnaast is de ontsluitingsweg, de Verzetlaan, door verkeersremmende 
maatregelen beperkt in het gebruik.  
Bovendien zijn beide hiervoor genoemde opties, zonder ingrijpende aanpassingen van de 
wegen, absoluut ongeschikt voor (zwaar) bouwverkeer.  
Het is daarom terecht dat de inwoners zich zorgen maken. Dit kan worden voorkomen door 
een ontsluiting te realiseren op de N245 (de weg Schagen-Alkmaar). 
De kwaliteit van het landschap wordt door de provincie bevestigd door het te kwalificeren als 
bijzonder provinciaal landschap in de omgevingsverordening NH2020.  
Omdat plaatjes vaak duidelijker zijn dan tekst is onderstaand kaartfragment met 
schematisch aangegeven wat bedoeld, bijgevoegd. 
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