
Overeenkomst inzake overdracht van diverse wegen en 
weggedeelten buiten de bebouwde kom aan de gemeente Bergen 

(artikel 18a Wegenwet)

Registratienummer: 21.1014150

1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gevestigd te Heerhugowaard, ingevolge 
artikel 95 Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Veenman, 
hoogheemraad, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en 
hoogheemraden van 23 januari 2002 met registratienummer 0200208, en het besluit van 14 
december 2021, met registratienummer 21.1014156, 
hierna te noemen: het hoogheemraadschap,

en

2. De gemeente Bergen, gevestigd te Bergen, ingevolge artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder E. Bekkering, wethouder, zulks ter uitvoering 
van het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2001, ………….., 
hierna te noemen: de gemeente,

gezamenlijk te noemen 'partijen',

Overwegende:
- dat het hoogheemraadschap het feitelijk beheer en onderhoud van de wegen in Egmond buiten 

de bebouwde kom in de gemeente per 1 januari 2002 heeft overgedragen ;
- dat na verzoek hiertoe van het hoogheemraadschap aan de provincie Noord-Holland (verder 

provincie) het Reglement van bestuur is aangepast en hiermee het beheer is overgedragen;
- dat partijen en de provincie allen aldus akkoord zijn gegaan met de overdracht van de wegen;
- dat er echter geen overeenkomst is ondertekend door partijen maar dat dit wel nodig is om de 

provincie te verzoeken akkoord te gaan met overdracht van het onderhoud op grond van de 
Wegenwet;

- dat met deze overeenkomst de overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom alsnog 
wordt vastgelegd zodat aan de provincie kan worden verzocht goedkeuring te verlenen aan de 
overdracht van het onderhoud;

zijn het volgende overeengekomen:

A.  Overdracht beheer en onderhoud

I  Het hoogheemraadschap heeft per 1 januari 2002 aan de gemeente het beheer en onderhoud van 
de wegen en weggedeelten buiten de kom overgedragen zoals op bijlage I met registratiedatum 
21.0999967 weergegeven.

II 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 toezending van deze overeenkomst ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten 
voornoemd. 
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B.  Overdracht eigendommen en vestiging opstalrechten

III De eigendom van de in bijlage I genoemde wegen wordt overgedragen met inbegrip van de daarbij 
behorende bermen, sloten – niet zijnde primaire waterlopen –, beplantingen en hekwerken, 
openbare verlichtingsinstallaties en andere kunstwerken. Als basis dient hierbij de "Leidraad 
overdracht wegen" met registratienummer 16.0509007.

IV In bijlage I staat een onderverdeling opgenomen van dijkwegen en polderwegen. De eigendom van 
een dijkweg wordt door het hoogheemraadschap aan de gemeente overgedragen met uitzondering 
van het dijklichaam zelf, omdat het wegen op waterkeringen betreft. In verband hiermee wordt 
aan de gemeente een zakelijk recht van opstal verleend tot het hebben van een weg met 
wegverharding, inclusief een strook van twee meter ter weerszijden van de verharding waarin de 
tot de weg behorende installaties, wegmeubilair en eventueel in de berm staande bomen of ander 
groen staan. Het recht van opstal is eeuwigdurend, en er is geen retributie of canon verschuldigd.

V De kosten voor de overdracht van de eigendommen en de vestiging en overdracht van    
opstalrechten worden gedeeld door partijen op 50/50 basis.

Eén en ander zodanig als op de bij deze overeenkomst behorende bijlagen.

Aldus overeengekomen te Heerhugowaard en te Bergen

op ………………………………….................... op ……………………....................…………..

Portefeuillehouder Wegen, De Wethouder,

R. Veenman E. Bekkering  

Bijlagen: 

1) Overzicht wegenoverdracht Egmond (21.0999967)
2) Leidraad overdracht wegen ( 16.0509007)


