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Samenvatting - bestuurlijke presentatie
Het bedrijventerrein Beverkoog is een aantrekkelijk bedrijventerrein met een grote diversiteit aan
bedrijven. Het gebied is inmiddels toe aan een opknapbeurt om ook aantrekkelijk te blijven in de
toekomst. Vandaar dat er een revitaliseringsplan is opgesteld. De noordelijke ontsluiting is daarvan
een belangrijk onderdeel. De gemeenteraad heeft op 1 december 2011 besloten om voor het
haalbaarheidsonderzoek noordelijke ontsluiting van de Beverkoog en de voorbereiding van de heffing
baatbelasting een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Het haalbaarheidsonderzoek
noordelijke ontsluiting is inmiddels afgerond.
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Raadsbesluit
Nr.
De raad van de gemeente Alkmaar;
gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr.186;
gelet op het advies van de Algemene raadscommissie;
b e s l u i t:
1.
2.
3.
4.

5.

in te stemmen met het in het haalbaarheidsonderzoek uitgewerkte voorkeurstracé voor de
noordelijke ontsluiting;
een bestemmingsplan op te stellen om de aanleg van de noordelijke ontsluiting en een nieuwe
bedrijfskavel planologisch mogelijk te maken;
het voorkeurstracé verder uit te werken (opstellen voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en
bestek);
er mee in te stemmen dat de financiële bijdrage van het bedrijfsleven (€ 2,5 mln.) via
baatbelasting zal worden geïnd en opdracht te geven om de daarvoor noodzakelijk
besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden (opstellen verordening en
bekostingsingsbesluit);
de provincie Noord-Holland te informeren over het raadsbesluit.

Alkmaar,
De raad voornoemd,

P.M. Bruinooge, voorzitter.

drs. A.P.A. Koolen, griffier.

3
bijlage nr.

: 186

Voorstel van burgemeester en wethouders
Het bedrijventerrein Beverkoog is een aantrekkelijk bedrijventerrein met een grote diversiteit aan
bedrijven. Het gebied is inmiddels toe aan een opknapbeurt om ook aantrekkelijk te blijven in de
toekomst. Vandaar dat er een revitaliseringsplan is opgesteld. De noordelijke ontsluiting is daarvan
een belangrijk onderdeel. De gemeenteraad heeft op 1 december 2011 besloten om voor het
haalbaarheidsonderzoek noordelijke ontsluiting van de Beverkoog en de voorbereiding van de heffing
baatbelasting een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Het haalbaarheidsonderzoek
noordelijke ontsluiting is nu afgerond.
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2009 ingestemd met het Revitaliseringsplan Beverkoog.
Op 2 november 2010 is er een motie aangenomen waarin het college van b&w wordt opgeroepen met
provinciale staten in contact te treden over de aanleg van de noordelijke ontsluiting Beverkoog.
Op 6 juni 2011 heeft het college van b&w een principebesluit genomen over de aanleg van de
noordelijke ontsluiting uitgaande van € 8,6 mln. aan investeringskosten. Met Ondernemend Alkmaar
en de Bedrijvenvereniging Beverkoog is de afspraak gemaakt dat de bedrijven op de Beverkoog € 2,5
mln. zullen bijdragen aan de aanlegkosten van de noordelijke ontsluiting.
Per brief van 7 juli 2011 heeft het college van GS gemeld dat de noordelijke aansluiting van het
bedrijventerrein Beverkoog zal worden meegenomen in het project N242 – Westtangent
Heerhugowaard. Tegelijkertijd is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar versobering van de
aansluiting Beverkoog, zodat de aansluiting zou kunnen worden uitgevoerd voor een taakstellend
bedrag van € 8,6 miljoen.
Haalbaarheidsonderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Daaruit blijkt dat een noordelijke aansluiting Beverkoog
op de N242 technisch en financieel haalbaar is (de aansluiting komt uit op € 8,3 miljoen) op basis van
een variant waarbij de aansluiting zo direct mogelijk aansluit op de ovatonde (via het doortrekken van
de Berenkoog). Dat is mogelijk op basis van een door de provincie (beheerder) bijgestelde
doorvaartbreedte en doorvaarthoogte van de Langedijkervaart. Hierdoor wordt de impact op de
omgeving (en ecologische hoofdstructuur) tot een minimum beperkt. Hierbij is uitgegaan van een
twee-strookstoerit. Wij zijn echter – mede vanwege financiële redenen – voorstander van een enkelstrookstoerit ad. € 6,9 miljoen.
Bestemmingsplan
Voor het bedrijventerrein Beverkoog is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt in het kader van de
actualisering van bestemmingsplannen. Daarbij wordt ook de uitvoering van het revitaliseringsplan
planologisch mogelijk gemaakt. De noordelijke ontsluiting is daar echter buiten gehouden omdat op
dat moment nog niet bekend was welk voorkeurstracé er uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren
zou komen. Nu dat wel bekend is zal er voor de noordpunt een nieuw bestemmingsplan worden
opgesteld om de aanleg van de aansluiting planologisch mogelijk te maken.
Kosten noordelijke aansluiting
Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de kosten van de voorkeursvariant noordelijke ontsluiting
met een tweestrookstoerit uitkomen op € 8,3 mln. en met een enkelstrookstoerit op € 6,9 mln. Een
keuze tussen een enkelstrooks- of een tweestrookaansluiting is nog niet definitief gemaakt. Op dit
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moment wordt op basis van de meest recente verkeerscijfers een simulatie van de
verkeersafwikkeling uitgevoerd om te kijken of een enkelstrooksaansluiting op de ovatonde voldoende
is. Voor de provincie is een goede en ongestoorde verkeersafwikkeling nu en in de toekomst
voorwaarde om mee te werken aan de noordelijke aansluiting Beverkoog. Zoals hiervoor aangegeven
geven wij de voorkeur aan een enkel-strookstoerit. Over de uitkomsten van het onderzoek zullen wij u
zo spoedig mogelijk nader informeren.
Nieuwe kavel
Er is een nieuwe kavel te maken op de plek die gereserveerd was voor het oorspronkelijke tracé van
de noordelijke ontsluiting. Als gekozen wordt voor het voorkeurstracé uit het haalbaarheidsonderzoek
kan deze kavel worden uitgegeven. Afhankelijk van wat hier planologisch mogelijk wordt gemaakt kan
deze kavel minimaal € 700.000,- aan grondopbrengst opleveren. De zoektocht naar andere nieuwe
kavels wordt nog voortgezet. De inkomsten die verkregen worden door uitgifte van gemeentegrond
worden gebruikt ter dekking van het gemeentelijke aandeel in de kosten van de noordelijke ontsluiting.
Baatbelasting
Uit de haalbaarheidsstudie van de afdeling belastingen blijkt dat de kosten van de noordelijke
aansluiting middels een baatbelasting verhaald kunnen worden. De gemeente heeft de vrijheid in de
keuze van de heffingsmaatstaf. Om de heffing niet nodeloos te compliceren ligt een tarief op basis van
de grondoppervlakte het meest voor de hand.
Voorbereidingskrediet
Er is een voorbereidingskrediet van € 350.000,- beschikbaar gesteld. De werkzaamheden waar nu
besluitvorming over wordt gevraagd (opstellen bestemmingsplan en opstellen voorlopig ontwerp,
definitief ontwerp en bestek voorkeurstracé) kunnen naar verwachting uit dit voorbereidingskrediet
worden betaald. Definitieve zekerheid hierover kan worden gegeven nadat de offertes zijn ingediend.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

dr. J.C.M. Cox, secretaris.
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