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*D20.001384* 
D20.001384 

Aan              : De raadsleden en fractievertegenwoordigers   

  van Koggenland 

Van             : College van burgemeester en wethouders. 

Onderwerp  : Uitstel projecten in verband met mogelijke   

  overdracht wegen Hoogheemraadschap    

  Hollands Noorderkwartier 

Datum        : 25 februari 2020 

Zaaknummer : ZK20000320  

 

Er is een aantal toezeggingen gedaan ten aanzien van projecten die in 2020 uitgevoerd zouden 

worden. In de Lange Termijn Agenda zijn de volgende wijzigingen en toezeggingen opgenomen: 

 

Onderwerp Opmerkingen Toelichting 

1. MJOP wegen 2020 – 2024, inclusief 

trottoirs 

Verplaatsen 

naar 2021 

College komt zeer binnenkort 

met een memo 

2. (Sanering) verkeersbordenplan Verplaatsen 

naar 2021 

College komt zeer binnenkort 

met een memo 

3. Bomenplan Verplaatsen 

naar 2021 

College komt zeer binnenkort 

met een memo 

 

Bij deze de toegezegde memo. 

In de afgelopen maanden is er in de aanloop van de wegenoverdracht veel meer duidelijk geworden 

over hetgeen wij mogelijk gaan overnemen en gaan beheren, uiteraard bij besluitvorming die leidt 

tot daadwerkelijke overdracht. Een overdracht heeft directe gevolgen voor onze meerjaren- 

onderhoudsplannen. Met de voorziene aanstaande overdracht wegen wordt ons wegenarsenaal 

uitgebreid met ca 119 km. Bij de overdracht worden niet alleen de wegen maar ook alle assets 

overgenomen als openbaar groen, openbare verlichting, verkeersborden etc. Dit heeft grote 

gevolgen voor de beheers- en onderhoudsplannen en de uitvoering hiervan. 

Uit praktisch oogpunt maar ook in het kader van efficiëntie is het weinig zinvol om deze projecten 

dit jaar nog op te pakken, met de wetenschap dat deze plannen mogelijk volgend jaar incompleet 

en niet meer actueel zijn. Om deze reden worden de projecten opgepakt als de wegenoverdracht 

een feit is. 

 

MJOP wegen 2020 – 2024, inclusief trottoirs (visie op trottoirs naar aanleiding van motie) 

Met het uitstellen van het MJOP-wegen worden de voorziene onderhoudswerkzaamheden verder 

gewoon tot uitvoering gebracht, deze worden uiteraard niet uitgesteld. Tijdens deze 

onderhoudswerkzaamheden worden de langzaam verkeersroutes structureel meegenomen in het 

onderhoud. Daarnaast worden de trottoirs (motie gemeenteraad) daar waar mogelijk aangepast 

(verbreed). Uitgangspunt is in ieder geval de maximaal haalbare breedte te realiseren welke qua 

ruimte mogelijk is. Eens in de 2 jaar wordt een inspectieronde uitgevoerd voor alle 

elementenverharding. Daarnaast handelen wij op basis van (acute) meldingen op specifieke locaties. 

Er is onlangs een visuele inspectie gedaan en daar waar nodig zijn oneffenheden verholpen.  


