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AANLEIDING  In 1993 is met de wet ‘Herverdeling wegen’ een einde gekomen aan het versnipperde beheer van wegen. 

Er zijn sindsdien 3 beheerders, namelijk het rijk voor de rijkswegen, de provincie voor de provinciale 

wegen en de gemeente voor het onderliggend wegennet. In het westen waar waterschappen van 

oudsher wegen beheerden is echter een vierde beheerder.  

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft circa 1.400 km wegen in beheer, 

waarvan ongeveer 500 km in Westfriesland. In het gebied van HHNK liggen 32 gemeenten. Bij 18 daarvan 

heeft HHNK wegen in beheer. Conform landelijk beleid is het wegenbeheer een taak van gemeente, 

provincie of het Rijk. De waterschappen spelen daar in de toekomst geen rol meer in. HHNK heeft daarom 

de wens geuít de wegen over te dragen aan de gemeenten.  

 

Deze vraag is opgepakt door de colleges van de inliggende gemeenten en op 10 juli 2017 is er een 

intentieovereenkomst gesloten met HHNK en de 7 Westfriese gemeenten om de overdracht van de 

wegen onder bepaalde voorwaarden samen te onderzoeken.  De gemeenteraad is tijdens een 

raadsbijeenkomst op 24 februari 2020 hierover geïnformeerd. 

 

De belangrijkste voorwaarde is een financiële: "De totale gemeentelijk lasten in elk van de Westfriese 

gemeenten mogen als gevolg van de overdracht van wegen vanuit HHNK niet hoger worden dan de 

huidige gemeentelijke belastingen, vermeerderd met de huidige wegenheffing uit de waterschapslasten. 

Uitgezonderd is de trendmatige verhoging." Dit is uitgewerkt in een businesscase, waarover de 

gemeenteraad in december 2020 met een raadsbrief over geïnformeerd is. Op basis van de businesscase 

hebben de colleges van de Westfriese gemeenten eind 2020 besloten in principe bereid te zijn de wegen 

over te nemen volgens scenario 1: 

- De gemeenten beheren de wegen zelf, maar steunen elkaar financieel; 

- Geen kostenverhoging voor de inwoners van de gemeenten; 

- De financiële steun tussen gemeentes onderling wordt gegeven voor een periode van 12 jaar. 

Eén en ander uiteraard behoudens de goedkeuring van de colleges en de gemeenteraden.  

 

Vervolgens zijn de punten verder besproken en is nagenoeg alles uitgewerkt in de bijgaande voorlopige 

‘Businesscase 7.1 Wegenoverdracht Westfriesland’. Naast deze voorlopige businesscase met alle uitleg is 

er ook een samenvatting van de  voorlopige businesscase opgesteld in de bijlage ‘Overdracht wegen 7 

Westfriese Gemeenten’ met een uitleg op hoofdlijnen. Ook is er als bijlage een financieel overzicht van 

de voorlopige businesscase voor Koggenland opgesteld. Met dit raadsvoorstel bieden wij de voorlopige 

businesscase ter kennisgeving aan. Daarnaast wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de 

overeenkomst om de wegen van HHNK over te nemen en een krediet beschikbaar te stellen voor de 

implementatie.  
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KADER  De overdracht van de wegen moet op grond van artikel 26 lid 1 van de Wegenwet en op grond van artikel 

160 lid 1 onder d van de Gemeentewet, door middel van een overeenkomst geregeld worden, die door 

het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld. Deze overeenkomst moet vervolgens 

worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten (artikel 18a Wegenwet). De overdracht van het totale 

beheerpakket heeft echter dermate grote (financiële) consequenties dat dit raakt aan de bevoegdheden 

van de gemeenteraad en instemming van de gemeenteraad is vereist.  

 

Er is geen wettelijke verplichting de wegen over te nemen. Wel kan de provincie een aanwijzingsbesluit 

nemen om gemeenten te verplichten de wegen over te nemen. 

 

Op 10 juli 2017 is er een intentieovereenkomst gesloten met HHNK en de 7 Westfriese gemeenten om de 

overdracht van de wegen onder bepaalde voorwaarden samen te onderzoeken.  

 

Door de Westfriese gemeenten is samen met HHNK een businesscase opgesteld. In de businesscase is 

bekeken op welke wijze de wegen overgedragen kunnen worden. De volgende scenario’s zijn daarin 
meegenomen en getoetst op haalbaarheid:  

 

 Omschrijving Kans

rijk? 

Beoordeling/toets 

0      Iedere gemeente regelt de 

wegenoverdracht individueel met 

HHNK. 

ja Voorstel HHNK, Is goed uitvoerbaar, maar 

voldoet niet aan de uitgangspunten van de 

intentieovereenkomst  

1 Financieel samen regelen, uitvoering 

apart 

ja Verschillende opties, is goed uitvoerbaar 

2 Wegentaak onderbrengen bij een 

bestaand samenwerkingsverband in 

Westfriesland 

ja Met kanttekeningen uitvoerbaar, maar  

duurder 

3 Een nieuw samenwerkingsverband 

wegen opzetten 

ja Met kanttekeningen uitvoerbaar, maar 

duurder 

4 Gemeentelijke herindeling nee Bestuurlijk lastig, vraagt langere 

organisatietijd dan voor overdracht wegen 

wenselijk is. 

5 Schuiven gemeentegrenzen, zodat 

het inwonertal van iedere gemeente 

in verhouding staat met de wegen en 

kosten 

nee Bestuurlijk lastig, veel administratieve 

verhuizingen van bewoners en bedrijven. 

6 Beheerorganisatie Openbare ruimte nee Te complex om een oplossing te kunnen zijn 

binnen de projectopdracht overdracht wegen. 

Kan een toekomstig groeimodel zijn in het 

kader van het Pact 7.1 

7 Centrumgemeente, een gemeente 

regelt het onderhoud 

nee Splitsing binnen en buiten de kom blijft 

bestaan, te veel variatie. 

8 Taakverdeling per gemeente nee Buitenruimte wordt versnipperd, geen 

integraliteit in de uitvoer 

9 Uitbesteden, het onderhoud wordt 

via gebiedscontract aanbesteed, 

kosten verdeeld 

nee Discussie ontstaat over de kwaliteit en kosten 

bij gewenste herinrichting. 
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10 Samenwerking op onderdelen nee Geeft te veel mogelijkheden, er wordt op een 

aantal vlakken al samengewerkt. 

11 Wegenfonds, HHNK blijft eigenaar 

van de wegen en heft belasting, 

gemeenten regelen onderhoud 

nee Niet wenselijk vanuit HHNK, juridisch 

waarschijnlijk niet in stand te houden 

12 Wegenbelasting, een nieuwe 

belasting zoals de wegenheffing 

nee Wettelijk grondslag ontbreekt, rest van het 

land heeft die belasting ook niet 

 

De vier kansrijke scenario’s in de bovenstaande tabel zijn vervolgens nader uitgewerkt. Scenario 1 is als 

beste uit de bus gekomen. Dit scenario houdt in dat iedere gemeente de wegen zelf overneemt en dat de 

gemeenten elkaar financieel steunen over een periode van 12 jaar.  

 

Voor Koggenland is dit het meest gunstige scenario. Op 8 december 2020 heeft het college daarom het 

volgende besloten:  

Naar aanleiding van het gehouden portefeuillehoudersoverleg ‘Overdracht wegen’ op 16 september 2020 
de gemeente Koggenland instemt om voorgesteld scenario verder uit te werken om te komen tot de 

overdracht wegen HHNK. Dit volgens scenario 1. Hetgeen in principe betekent dat: 

- De gemeenten de wegen zelf beheren en steunen elkaar financieel;  

- Er geen kostenverhoging is voor de inwoners van de gemeenten; 

- De financiële steun tussen gemeentes onderling wordt gegeven voor een periode van 12 jaar, 

waarbij tussentijds een evaluatiemoment wordt afgesproken. 

 

In de bijgaande voorlopige businesscase is dit scenario verder uitgewerkt.  

WIJ STELLEN VOOR  1. In te stemmen met de overdracht wegen van het hoogheemraadschap aan de gemeente per 1 januari 

2023 middels bijgaande concept-overeenkomst; 

2. In te stemmen met het verstrekken van een krediet van € 185.000 in 2022 voor de 

implementatiekosten en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te verwerken in de begroting vanaf 

2023; 

3. Kennis te nemen van de voorlopige businesscase. 

BEOOGD RESULTAAT  De wegen van HHNK van voordelig overnemen, zodat er een heldere beheersituatie van de wegen 

ontstaat tegen lagere maatschappelijke kosten. 

ONDERBOUWING  

 

 

1 Instemmen met de overdracht wegen van het hoogheemraadschap aan de gemeente per 1 

januari 2023 middels bijgaande concept-overeenkomst; 

 

1.1 Door de samenwerking van de Westfriese gemeenten kunnen de wegen nu voordelig overgenomen 

worden.  

Van alle scenario’s is dit voor Koggenland het beste samenwerkingsvoorstel. Nog meer coulance van de 
netto-betalende gemeenten en HHNK kunnen we niet verwachten. Door de financiële steun tussen 

gemeentes onderling is het voor Koggenland voordelig de wegen nu over te nemen. Als steun ontvangt 

de gemeente Koggenland in 2023 van de netto-betalende gemeenten totaal € 3.800.000,-. De gemeente 

Koggenland ontvangt € 1.521.000,- van de gemeente Enkhuizen en € 2.279.000,- van de gemeente Hoorn. 

Dit ontvangt Koggenland om het jaarlijkse resterende bedrag tussen inkomsten en uitgaven van circa € 
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317.000,- de eerste 12 jaar te dekken. Een voordeel voor alle gemeenten is dat de BTW voor gemeenten 

compensabel is en voor HHNK niet. In dit voorstel staat bij financiën een uitgebreidere toelichting hierop. 

 

1.2 De gemeenten krijgen meer grip op de verkeersveiligheid en krijgen meer armslag bij de Ruimtelijke 

Ordening. 

Waar nu met HHNK onderhandeld moet worden over verkeersveiligheid of aanpassing van wegen in 

verband met ruimtelijke ontwikkeling hebben wij dat na de overdracht van de wegen in eigen hand. Dit 

scheelt vergunningen en procedures. Tevens is hierdoor een betere afstemming en coördinatie 

mogelijk. 

 

1.3 De samenwerking van de Westfriese gemeenten wordt verstevigd (Pact van Westfriesland). 

De onderlinge financiële steun is een goed voorbeeld van samenwerking.  

 

1.4 Voor de inwoners en ondernemers komt er per gemeente één loket voor het wegenonderhoud. 

Met enige regelmaat krijgt de gemeente vragen over wegen van HHNK. Als de wegen zijn overgedragen is 

de beheersituatie voor iedereen duidelijk. 

 

1.5 De wegbeheerders kunnen het beheer van de wegen beter op elkaar afstemmen en coördineren. 

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. Inrichting van de weg is daar een onderdeel van. 

Weginrichting moet herkenbaar zijn. Doordat het wegbeheer binnen een gemeente in één hand komt 

wordt de gelijkvormige inrichting in de gemeente bevorderd. 

 

1.6 De afspraken moeten vastgelegd worden in een overeenkomst. 

De afspraken waaronder de wegen worden overgedragen zijn vastgelegd in bijgaande overeenkomst. Het 

betreft afspraken over voor de overdracht uit te voeren onderhoud en financiële afspraken tussen HHNK 

en gemeenten en de gemeenten onderling. 

 

 

2 In te stemmen met het verstrekken van een krediet van € 185.000 in 2022 voor de 

implementatiekosten en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te verwerken in de 

begroting vanaf 2023.  

 

2.1 Aan de implementatie van de overdracht in de beheerorganisatie zijn kosten verbonden. 

De kosten bestaan uit notariële, kadastrale kosten en personeelskosten. Omdat een groot deel van de 

implementatiekosten gemaakt wordt voor de datum van overdracht van de wegen, wordt de raad 

voorgesteld om hiervoor in 2022 een krediet van € 185.000,- beschikbaar te stellen.   

 

3 Kennis te nemen van de voorlopige businesscase. 

 

3.1 De te verwachten gevolgen van de overdracht zijn in de voorlopige businesscase in beeld gebracht.  

De wegenoverdracht heeft voor de gemeenten consequenties voor het beleid van de gemeente, voor 

inwoners en ondernemers, voor de organisatie van de gemeente en ook voor de begroting. Het streven is 

om de lasten voor de inwoners niet te verhogen. Voor het onderhoud van de wegen is geld nodig. Zie de 

nadere toelichting onder Financiën. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de overdracht van de wegen, 

wordt de implementatie verder opgepakt en wordt de exacte dekking van de kosten nader uitgewerkt. 
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Via de begrotingscyclus wordt u over de implementatie en de definitieve (financiële) effecten 

geïnformeerd. 

 

KANTTEKENINGEN  1.1 De overname moet door 7 gemeenteraden en HHNK akkoord bevonden worden.  

Om als gemeente Koggenland de wegen voordelig over te nemen is het van belang dat alle Westfriese 

gemeenteraden instemmen met de overdracht van de wegen. Met name op het punt van de onderlinge, 

financiële, solidariteit zijn er tussen de gemeenten tegengestelde belangen. Als dit 

samenwerkingsvoorstel niet door alle raden geaccepteerd wordt, moet per gemeente apart met HHNK 

onderhandeld worden. De uitkomst van deze onderhandeling is minder gunstig voor de netto-ontvangers 

(Koggenland, Opmeer, Medemblik, Drechterland), omdat er dan geen financiële steun is van andere 

gemeenten.  

Gemeenten die niet meedoen houden HHNK als wegbeheerder. Die kan minder efficiënt werken vanwege 

de schaalverkleining, waardoor de kosten (wegenheffing en gemeentelijke jaarlijkse bijdrage) omhoog 

gaan. Uiteindelijk zou een aanwijzing van de provincie kunnen volgen om deze inefficiënte constructie te 

stoppen. In dat geval krijgt de gemeente alsnog het wegbeheer tegen veel hogere kosten. 

 

1.2 Met de overname van de wegen krijgt de gemeente ook een risico.  

De risico’s zijn beschreven in hoofdstuk 12 van de businesscase en gebudgetteerd. Denk hierbij aan 
vervuiling van de ondergrond, slechte fundering, essentaksterfte, maar ook aan ontbrekende gegevens. 

Aan de hand van onderzoeken en inspecties is er relatief veel inzicht in de risico’s en zijn hiervoor reële 
bedragen opgenomen in de businesscase. Bovendien ontvangt Koggenland voor de openbare verlichting 

€ 100.000,- extra van de € 300.000,- die HHNK hiervoor voor de regio beschikbaar stelt. Tevens gaat 

HHNK nog extra onderhoud uitvoeren aan de bruggen voordat deze overdragen worden.   
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Kosten HHNK in Koggenland  Dekking HHNK in Koggenland 

Totale beheer- en onderhoudskosten € 1.738.000  Bijdrage gemeente Koggenland € 718.000 

BTW 21% € 365.000  Wegenheffing € 933.000 

     Netto-betalende gemeenten € 452.000 

Totaal € 2.103.000  Totaal € 2.103.000 
     

Kosten gemeente Koggenland  Dekking gemeente Koggenland 

Totale beheer- en onderhoudskosten € 1.811.000  Bijdrage gemeente Koggenland € 718.000 

FINANCIËN  Aan het beheer en onderhoud van wegen zijn kosten verbonden. Deze jaarlijkse kosten zijn in de 

businesscase geraamd afgerond € 1.811.000,- exclusief BTW en moet vanaf 2023 worden opgenomen in 

de gemeentebegroting. Voor gemeenten is BTW compensabel en voor HHNK niet, waardoor het beheer 

en onderhoud door de gemeente goedkoper uitgevoerd kunnen worden. Deze kosten zijn voor HHNK op 

dit moment afgerond € 2.103.000,- inclusief BTW. 

 

Dekking voor deze kosten wordt op verschillende manieren gevonden:  

a. Een deel, namelijk € 718.000,- staat al in de begroting. Dit is de doorbetaling uitkering Wet 

Herverdeling Wegenbeheer aan HHNK.  

b. Het tweede deel is de heffingsruimte. De inwoners en bedrijven betalen wegenheffing aan 

HHNK, wat totaal in 2022 volgens de raming circa € 933.000,- is. Deze vervalt bij de overdracht. 

In de businesscase is berekend wat de heffingsruimte voor de gemeente is zonder dat de 

inwoners er op achteruitgaan. Als uw raad hiervoor kiest, gaat het om een bedrag van ongeveer 

€776.000 extra OZB inkomsten. Het verschil met de hoogte van de wegenheffing komt met 

name doordat HHNK de kosten over een groot gebied spreidt en er sprake is van nettobetalers 

(gemeenten waar meer geld wordt opgehaald dan nodig voor het onderhoud van de wegen) en 

netto-ontvangers (gemeenten waar minder geld wordt opgehaald dan nodig is om de wegen te 

onderhouden). Koggenland is een netto-ontvanger. Of het bedrag van €776.000 gefinancierd 

wordt door de gemeentelijke lasten te verlagen en/of door de gemeentelijke inkomsten te 

verhogen, wordt besloten bij het vaststellen van de begrotingen vanaf 2023.  

c. Er blijft dan nog een jaarlijks resterend bedrag over van € 317.000,-. De colleges van de 

Westfriese gemeenten stellen voor elkaar de eerste 12 jaar te steunen. Gemeente Koggenland 

krijgt daarom van de netto-betalende gemeenten totaal € 3.800.000,- om de komende jaren het 

resterende bedrag dat er nog is tussen kosten en inkomsten de eerste 12 jaar te dekken. De 

gemeente Koggenland ontvangt € 1.521.000,- van de gemeente Enkhuizen en € 2.279.000,- van 

de gemeente Hoorn. Dit bedrag zal bij akkoord van de gemeenteraden in één keer in 2023 

uitbetaald worden en in een (nieuwe) reserve worden gestort. Het jaarlijkse tekort wordt de 

eerste 12 jaar uit deze reserve gedekt. Deze bijdrage kan ingezet worden om geleidelijk binnen 

de begroting ruimte te vinden door de gemeentelijke lasten en/of inkomsten aan te passen. Hier 

worden bij de kaderbrief vanaf 2023 voorstellen voor gedaan. 

 

In de onderstaande tabellen zijn de kosten en de dekking van HHNK in Koggenland weergegeven, samen 

met de kosten en de dekking van de gemeente Koggenland als de wegen overgenomen worden. 
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Extra gemeentelijke inkomsten 

en/of minder gemeentelijke lasten € 776.000 

     Netto-betalende gemeenten € 317.000 

Totaal € 1.811.000  Totaal € 1.811.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum college: 4 mei 2021 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

DUURZAAMHEID  De bijkomende wegen worden op dezelfde wijze onderhouden als de huidige gemeentelijke wegen. 

Doordat het gemeentelijk areaal groter wordt kan er efficiënter en daarmee duurzamer onderhoud 

uitgevoerd worden.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Zoals aangegeven zijn er in de voorbereiding diverse scenario’s onderzocht. Van alle scenario’s is dit voor 
Koggenland het beste samenwerkingsvoorstel. Nog meer coulance van de netto-betalende gemeenten en 

HHNK kunnen we niet verwachten. Als Koggenland de wegen van HHNK niet overneemt, kan het mogelijk 

zijn dat de provincie een aanwijzingsbesluit neemt. De achterblijvende gemeente wordt dan verplicht de 

wegen ook over te nemen, wat tevens een kostbaardere overdracht is. Om deze redenen zijn er geen 

alternatieve mogelijkheden opgenomen in dit voorstel.   

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Met de overdracht van de wegen van HHNK naar de gemeenten wordt de samenwerking van de 

Westfriese gemeenten en daarmee het Pact van Westfriesland verstevigd. 

COMMUNICATIE  De Overdracht van de wegen heeft twee consequenties die gecommuniceerd moeten worden: De 

gemeente is nu aanspreekpunt voor beheer en onderhoud van de wegen en er vindt een verandering van 

belastingheffing plaats. De aanslag van HHNK wordt lager en die van de gemeente mogelijk hoger. In het 

Plan van Aanpak voor de feitelijke overdracht wordt hieraan de nodige aandacht besteed.  

VERVOLG  Nadat besloten is de wegen over te nemen moeten de wegen via notaris en kadaster worden 

overgedragen. Het beheer van de wegen wordt dan per 1 januari 2023 overgenomen. De beheergegevens 

van HHNK moeten worden overgezet in de beheersystemen van de gemeente. De personeelsformatie 

moet worden uitgebreid en aangepast, en er moeten onderhoudscontracten worden overgenomen van 

HHNK of worden afgesloten. Verder worden er in de kaderbrieven voor de begrotingen vanaf 2023 

voorstellen gedaan over de financiële consequenties.  

BIJLAGEN  1. Businesscase 7.1 Wegenoverdracht Westfriesland 

2. Overdracht wegen 7 Westfriese Gemeenten (samenvatting businesscase) 

3. Businesscase Financiën Koggenland 

4. Concept-overeenkomst 

5. Q&A Wegenoverdracht Westfriesland besluitvormingsfase  


