Overeenkomst inzake overdracht van diverse dijkwegen en
weggedeelten buiten de bebouwde kom aan de gemeente Bergen
(artikel 18a Wegenwet)
Registratienummer: 21.0997971

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gevestigd te Heerhugowaard, ingevolge artikel 95
Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Veenman, hoogheemraad met
portefeuille Wegen, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en
hoogheemraden van _______, met registratienummer ___________
hierna te noemen: het hoogheemraadschap,
en
De gemeente Bergen, gevestigd te Bergen, ingevolge artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E. Bekkering, wethouder van de gemeente Bergen,
handelend ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van _______________, nummer ____,
hierna te noemen: de gemeente,

Overwegende:
dat het wegbeheer geen kerntaak is van het hoogheemraadschap en ernaar gestreefd wordt het
wegbeheer over te dragen aan andere wegbeheerders, waaronder de gemeente;
zijn het volgende overeengekomen:
A.

B.

Overdracht beheer en onderhoud
1.

Het hoogheemraadschap draagt per 1 januari 2022 aan de gemeente het beheer en onderhoud
over van de 8,5 km aan dijkwegen en weggedeelten zoals op bijlage 1 met registratienummer
21.0999990 weergegeven. Als basis dient hierbij de "Leidraad overdracht wegen" zoals in
bijlage 2 met registratienummer 19.1716821 opgenomen.

2.

Het onderhoud en beheer van de in bijlage 3 genoemde dijkwegen wordt overgedragen met
inbegrip van de daarbij behorende bermen (één meter ter weerzijde van de verharding),
beplantingen en hekwerken, openbare verlichtingsinstallaties, kunstwerken en andere tot de
openbare weginrichting behorende objecten.

3.

Aan de gemeente zal een eenmalige afkoopsom van € € 1.046.577,49 betaald worden. Hiervan
is € 538.000,00 een afkoopsom voor het onderhoud aan het Hondsbossche fietspad, welk HHNK
heeft ontvangen van Rijkswaterstaat bij de overname van het gebied Hondsbossche Zeewering.
De resterende € 508.577,49 betreft een gewenningsbijdrage. Deze gewenningsbijdrage wordt
betaald om de gemeente tegemoet te komen in het jaarlijkse tekort in het beheer en om
risico's af te dekken. Betaling van dit bedrag geschiedt na ondertekening van deze
overeenkomst en uiterlijk op 1 februari 2022.

4.

Op grond van artikel 18a van de Wegenwet behoeft de overdracht van beheer en onderhoud
van wegen goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het hoogheemraadschap
draagt zorg voor tijdige toezending van deze overeenkomst ter goedkeuring aan Gedeputeerde
Staten voornoemd.
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1.

In bijlage 3 staat een opsomming van wegnamen, perceelnummers en lengtes van alle
dijkwegen waarvan het eigendom, beheer en onderhoud wordt overgedragen.

2.

Het hoogheemraadschap verleent de gemeente een recht van opstal tot het hebben van een
weg(verharding) op een waterkering, inclusief tot de weg behorende installaties, wegmeubilair
en eventueel in de berm staande bomen en ander groen in een strook van twee meter,
gerekend vanaf de wegverharding, aan weerszijden van de weg. Het recht van opstal is
eeuwigdurend, en er is geen retributie of canon verschuldigd.

3.

De kosten voor de overdracht van het eigendom en de vestiging en overdracht van
opstalrechten worden evenredig (50/50) verdeeld tussen de gemeente en het
hoogheemraadschap.

Aldus overeengekomen te Heerhugowaard

en te Bergen

op ………………………………………………………

op …………………………………………………

Portefeuillehouder Wegen,

De Wethouder,

R. Veenman

E. Bekkering

Bijlagen:
1) Overzichtskaart overdracht dijkwegen Bergen (21.0999990)
2) Leidraad Overdracht Wegen (19.1716821)
3) Overzicht wegen, perceelnummers en lengtes overdracht eigendom, beheer en onderhoud
dijkwegen Bergen (21.1000798)

