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Aanleiding

 De memo wordt opgesteld als antwoord op een vraag vanuit het presidium

Kernboodschap 

 De vraag is om de financiële gevolgen in kaart te brengen.

HHNK draagt 1400 kilometer aan wegen over aan 18 gemeenten. Voor de gemeente gaat 
het om in totaal 8 kilometer. De gemeente heeft samen met HHNK een businesscase 
opgesteld. Er zijn afspraken gemaakt over eenheidsprijzen voor beheer en onderhoud. Over 
de businesscase is maandenlang onderhandeld tot er een eindresultaat uitkwam waarin 
beide partijen zich kunnen vinden. In oktober 2021 is er in een regieoverleg tussen de 
gemeente en HHNK een besluit genomen deze businesscase voor te leggen aan de raad.

Financiële gevolgen voor de gemeente
In het raadsvoorstel is een paragraaf over de financiën opgenomen. Voor de details wordt in 
deze oplegnotitie naar deze paragraaf verwezen.
Vanuit de business case krijgt de gemeente een eenmalige bijdrage voor het onderhoud van 
twee wegen en een aanzienlijke bijdrage voor het onderhoud van de Hondsbossche 
Zeewering. Hiernaast ontvangt de gemeente een gewenningsbijdrage voor de overname van 
de andere wegen. Met de gewenningsbijdrage kunnen deze wegen opgenomen worden in 
het reguliere onderhoudsprogramma van de gemeente. Binnen het voorstel is door de 
verschillende afdelingen een aanname gedaan op basis van de kengetallen voor het 
onderhoud. De daadwerkelijke jaarlijkse bijdrage zal jaarlijks worden gemonitord en waar 
noodzakelijk worden bijgesteld.
In de bijgevoegde begrotingswijziging zijn de verschillende baten en lasten opgenomen.

Financiële gevolgen voor onze inwoners
Anders dan in andere gemeenten heeft de overdracht van de wegen geen financiële 
gevolgen voor de inwoners van de gemeente Bergen. In andere gemeenten zijn ook de 
wegen buiten de bebouwde kom over gegaan. Inwoners van die gemeente betalen daar 
wegenheffing voor aan het waterschap. Voor de over te dragen dijkwegen is dat niet van 
toepassing.
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