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Vaststellen datum ingebruikname bouwweg

Aan de Raad,
Heerhugowaard, 5 februari 2008

Beknopt voorstel
In art. 7, groen en water, van het Bestemmingsplan De Vork staat bij "doeleinden" onder 1f vermeld, dat
de aangewezen gronden, met de voorkomende aanduiding "tijdelijke gebiedsontsluiting", bestemd zijn
voor de tijdelijke gebiedsontsluiting van het bouwverkeer. In dit artikel staat bij "tijdelijke
gebiedsontsluiting" onder 3b vermeld dat de Gemeenteraad de datum van ingebruikname van de
bouwweg vaststelt.

Toelichtinq
Voor de bouw van de spooronderdoorgangen nabij de K. Onnesweg en de Van Noortwijklaan moeten de
werkterreinen ontsloten worden door middel van een bouwweg. Deze loopt vanaf de Middenweg (richting
De Noord) tot aan sportpark De Vork ter hoogte van de Van Noortwijklaan.( zie situatie bijlage 1)
De aannemer die de beide spooronderdoorgangen gaat maken heeft vanaf maandag 31 maart 2008 de
beschikking over deze bouwweg.
De bouwweg is tijdelijk omdat na realisatie van de spooronderdoorgangen en de bijbehorende weg, de
aansluiting op de middenweg wordt opgeheven. Er kan dan geen (bouw)verkeer meer vanaf de
middenweg op bedrijventerrein "De Vork" komen. Het (bouw)verkeer kan dan alleen via de Kamerling
Onnes weg en de nieuwe spooronderdoorgang op het nieuwe bedrijventerrein komen.
Het is nu duidelijk dat de beide spooronderdoorgangen er komen. Dit was ook de eis bij de toestemming
voor de tijdelijke bouwweg vanaf de middenweg. Het bouwrijp maken van kavels in bedrijventerrein "De
Vork" kan op het moment van beschikbaarheid van deze tijdelijke bouwweg. Het is financieel voordelig
indien de verkoop van deze bedrijventerreinen zo snel mogelijk na realisatie van de spooronderdoorgang
plaats kan vinden. Bedrijventerrein "De Vork" draagt bij aan de bekostiging van de spooronderdoorgang
alswel aan de Heerhugowaardse bijdrage voor de realisatie van de westfrisiaweg.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
De secretaris,
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de burgemeester,
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen net voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2008

b es Iuit

Maandag 31 maart 2008 vaststellen als ingebruikname datum van de bouwweg.

Heerhugowaard, 25 maart 2008
De Raad voornoemd,
de voorzitter,

