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Q&A Wegenoverdracht Westfriesland besluitvormingsfase   Versie: 12 april 2021 

 Vraag  Respons 

1 Waarom moet dit? Bestuurders van de betrokken gemeenten en HHNK hebben in een 

intentieovereenkomst met elkaar afgesproken om te kijken of en hoe de wegen 

vanuit HHNK naar de gemeenten overgedragen kunnen worden. 

HHNK wil van de uitzonderingspositie in de wegenwet af. Daarom onderzoekt 

ze met de inliggende gemeenten de mogelijkheden van een wegenoverdracht. 

2 Wat is het voordeel om dit als regio 

te doen? 

Door gezamenlijk op te trekken ontstaat de mogelijkheid om een grotere 

financiële solidariteitssteun te geven dan bij een 1 op 1 overdracht met HHNK 

3 Waarom doen we dit samen met 

andere gemeenten? 

Dat hebben we zo afgesproken met elkaar. Gemeenten pakken dit soort 

projecten vaak gezamenlijk op via het pact Westfriesland. 

4 Waar gaat dit eigenlijk over? Dit gaat over beheer van wegen, dat nu versnipperd is. Gemeenten zijn zo 

beter in staat om wegen te beheren dan gemeente en HHNK afzonderlijk. Zo 

weten alle betrokken organisaties en burgers waar ze terecht kunnen met 

vragen en klachten.  

5 Er komt niet weer een GR 

(gemeenschappelijke Regeling) 

toch? 

Nee, het gekozen scenario bestaat uit een eenmalige financiële 

solidariteitssteun van de netto-betalers aan de netto-ontvangers. Daarna voert 

elke gemeente het beheer&onderhoud over de eigen overgenomen wegen en 

bijbehorende assets. 

6 Wat betekent dit voor burgers? De kosten voor de burgers zijn in balans, de wegenheffing van HHNK gaat 

omlaag, de gemeentelijke heffing omhoog. Zij hebben straks één loket voor alle 

meldingen en vragen over wegen. 

7 Wat gebeurt er als we niet 

instemmen met de 

wegenoverdracht in onze 

gemeente? 

Dan strandt de regionale aanpak van dit project. De gemeenten kunnen dan 

individueel een overdracht met HHNK onderhandelen. Gemeenten die dan nog 

steeds niet meedoen blijven zitten met HHNK als wegbeheerder. Die zal minder 

efficiënt kunnen blijven werken vanwege de schaalverkleining, waardoor de 

kosten (wegenheffing) omhoog zullen 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. De kans is groot dat er dan 

geen of veel minder financiële ondersteuning bij beschikbaar is. 

8 Wie betaalt dit hele project? Het uitvoeren van het project wegenoverdracht wordt door de eigen ambtelijke 

organisaties van gemeenten en HHNK gedaan. 

Het wegbeheer van de wegen in het buitengebied wordt bekostigd uit de 

wegenheffing die HHNK heft. Na een wegenoverdracht vervalt die heffing en 

moet de gemeente het wegbeheer bekostigen uit de eigen begroting. Het ligt 

voor de hand dat daar een stijging van de gemeentelijke belastingen (OZB) voor 

nodig zal zijn. 

9 Wat gebeurt er als we niet voor de 

onderlinge solidariteit kiezen maar 

voor een individuele 

wegenoverdracht? 

Dan blijkt het pact Westfriesland minder sterk dan gedacht. 

In een individuele overdracht met HHNK is een kleinere gewenningsbijdrage 

beschikbaar dan nu in de gezamenlijke regeling voor ligt. 

10 Waarom hoor ik hier nu pas van? In 2017 is een intentieovereenkomst gesloten waarover een korte mededeling 

aan de raad is gedaan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de 

wegenoverdracht in de (meeste) overdrachtsdocumenten gestaan. Eind 2019 is 

de wegenoverdracht tijdens een regionale WF7 radenbijeenkomst 

gepresenteerd. In het voorjaar van 2020 is elke WF7 raad afzonderlijk 

geïnformeerd over de wegenoverdracht middels een 

raadsinformatiebijeenkomst. Tevens wordt de wegenoverdracht sinds 2018 

genoemd in de meerjarenplanning van de kadernota. 
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Momenteel gaat het project de laatste fase in en wordt de besluitvorming 

gestart. Hierbij is tevens een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad 

gepland.  

11 Zijn alle belangrijke stakeholders al 

op de hoogte? 

Betrokken collega’s bij de gemeenten en HHNK zijn goed op de hoogte. 

Colleges en raden zijn regelmatig geïnformeerd. Inwoners kunnen reeds op de 

hoogte zijn vanwege verschillende berichtgeving in de media. Voor/bij de 

besluitvorming worden de stakeholders wederom geïnformeerd. 

Voor het informeren van de burgers over de nieuwe situatie wordt een 

communicatieplan gemaakt waarin de effecten en veranderingen staat 

beschreven. 

12 Willen de netto-betalende 

gemeenten nog iets terug voor hun 

solidariteit aan de netto-

ontvangers? 

De netto-betalers zien hun bijdrage op dit dossier als iets dat bij het 

gezamenlijk optrekken als regio hoort. Op andere dossiers zijn zij wellicht juist 

afhankelijk van de regio. 

13 Mogen wij de OZB wel in één keer 

zoveel laten toenemen? 

Met een dergelijke sprong in de OZB zal de gemeente wel opgemerkt worden in 

de landelijke lijstjes. Maar omdat er een goede verklaring voor is (de 

gemeentelijke kosten nemen toe vanwege de wegenoverdracht) is een 

dergelijke toename toegestaan.  

14 Wie bepaalt of beslist straks? De stuurgroep Wegenoverdracht heeft de besluitvormingsfase gestart. De 

besluitvorming volgt het traditionele traject van B&W en gemeenteraad. En dat 

per afzonderlijke WF7 gemeente. Ook bij HHNK is een dergelijk traject aan de 

orde. Eerst D&H en daarna CHI. 

15 Wat betekent dit voor ons 

personeel? 

Er is een kleine kans dat er wat mensen vanuit HHNK naar de gemeenten 

overgaan. Verder zal er extra personeel geworven moeten worden door enkele 

gemeenten.  

16 Wanneer is de wegenoverdracht 

afgerond? 

Als de besluitvorming positief is, nemen Hoorn en Opmeer de wegen per 1 

januari 2022 over. Medemblik, Koggenland, Stede Broec, Enkhuizen en 

Drechterland nemen de wegen per 1 januari 2023 over. 

17 Waar kan ik meer informatie over 

de financiële 

berekeningen/achtergrond/effecten 

van deze overdracht vinden. 

Ter onderbouwing van de mogelijkheid tot wegenoverdracht is een 

BusinessCase opgesteld (BuCa). Er zijn drie versies, versie 1.9 op basis waarvan 

de stuurgroep een besluit heeft genomen. Versie 2.5 waarin alleen het gekozen 

scenario is uitgewerkt en er is een “light” versie waarin alleen de antwoorden 

op de vragen “waar hebben we het over, wat kost het, hoe wordt dat gedekt en 
wat is het effect voor de inwoners?”worden gegeven.  

18 Waarom doen we dit niet alleen? Gezamenlijk levert dit een financieel beter scenario op dan individueel. Tevens 

draagt dit bij aan de regionale samenwerking in het pact Westfriesland  

19 Welk wisselgeld hebben we (wat 

hebben we hier aan?) 

Het is voordeliger voor gemeenten. Een voordeel is ook dat gemeenten 

zeggenschap krijgen over wegen die over hun grondgebied lopen. 

20 Heeft elke gemeente straks wel 

genoeg personeel voor dit extra 

werk? 

Het werven van voldoende extra personeel wordt gezien als één van de 

grootste risico’s van dit project. Reden voor de gemeenten om al direct na 
besluitvorming te beginnen met de werving. 

21 Welke (OZB)belastingprofiel heeft 

het grootste voordeel van een 

wegenoverdracht in mijn 

gemeente? En welke het minst? 

Grootste voordeel: agrariërs, door het wegvallen van de heffing op onbebouwd. 

Minst grote voordeel: bedrijven, door de verdeling woonruimte-niet 

woonruimte in de OZB. 

 

22 Hoe weten we zeker dat de netto-

betalers over 8 jaar nog steeds 

solidair zijn en de netto-ontvangers 

financieel steunen? 

Voorgesteld wordt de onderlinge solidariteit te geven voor een periode van 12 

jaar. De totale financiële bijdrage over deze periode is berekend en wordt aan 

het begin van de wegenoverdracht in een keer uitbetaald. Een netto-ontvanger 

heeft vanaf dat moment een eigen spaarpot. 
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23 Kloppen de cijfers wel?  Voor de kostenkant is een second opinion gevraagd aan ingenieursbureau 

Antea. De conclusie is: “Onze berekening van kosten voor beheer van het areaal 

wijkt op onderdelen af van de berekening in de BuCa. Er is echter geen sprake 

van een structurele eenzijdige afwijking. Wij ramen kosten in sommige gevallen 

hoger en in andere gevallen lager.”  
24 In de second opinion worden 

vraagtekens gezet bij het niet 

doorrekenen van de overhead.   

In de businesscase zijn uitsluitend de “nieuwe” kosten opgenomen die 
samenhangen met het beheer van de over te nemen wegen. Bij de meeste 

gemeenten verandert het gebouw of het aantal ondersteunende 

personeelsleden (KCC, P&O, Voorlichting, Financiën, management) door de 

overname van de wegen niet. Er zijn dus geen meerkosten en daarom wordt er 

geen overhead toegerekend. De overhead per personeelslid verandert wel iets.  

Uitzondering hierop is Medemblik, die de grootse toename aan personeel 

heeft, en waar wel uitbreiding van gebouw en ondersteunend personeel 

verwacht wordt, de overhead is hier per onderdeel geraamd. 

25  Kunnen we het niet ergens anders 

van betalen?  

Naast de OZB kan de gemeente de volgende belastingen heffen: : roerende 

zaak belasting, baatbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting, 

parkeerbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting, 

afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges. Een aantal van deze heffingen zijn voor 

een bepaald doel en daardoor afgevallen als dekking voor de extra kosten van 

het wegenbeheer.  

 


