
 

 

Ter aanvulling ontvangt u hierbij nadere toelichting op technische vragen, gesteld tijdens de 
oordeelsvormende vergadering van 21 april 2020, over het raadsvoorstel Overdracht wegen HHNK. 
 
 
Overdracht stedelijk water 
Momenteel vinden er voorbereidende gesprekken plaats met HHNK over de overname van het 
stedelijk water in de gemeente Schagen. De verwachting is dat op korte termijn duidelijkheid komt 
over het proces en bijbehorend tijdspad. 
 
 
Beleidsharmonisatie 
Voor nu worden er op het gebied van beleidsharmonisatie geen knelpunten gezien. In het 
raadsvoorstel is dit onderdeel echter wel benoemd om hier transparant over te zijn. Feit is dat HHNK 
op haar wegen soms andere keuzes maakt m.b.t. materialisatie en inrichting van de openbare ruimte 
dan nu door gemeente Schagen wordt gedaan. Groot voordeel is dat gemeente Schagen na het 
overnemen van de wegen zelf keuzes kan maken over de lokale mobiliteit en de kwaliteit van de 
wegen. 
 
 
(Financiële) risico’s 
In het financiële overzicht hebben wij een doorkijk gegeven van 4 jaar. Wij hebben dit gedaan om 
inzicht te geven in het effect van de jaarlijkse indexatie van 4% die HHNK doorvoert. Op basis van 
onze calculatie zullen wij al snel goedkoper uit zijn als wij het beheer zelf doen. Deze calculatie 
hebben wij gedaan op basis van de principes van “de basis op orde” waarbij  we rekening houden 
met dagelijks beheer en onderhoud, groot onderhoud en vervanging. In de onderhandelingen met 
HHNK zijn wij een gewenningsbijdrage overeengekomen die deels bedoeld is om gesignaleerde 
onderhoudsachterstanden weg te werken en als risico voor niet voorzien noodzakelijk onderhoud 
voor de komende jaren. Prioritering voor de inzet van deze middelen kan plaatsvinden voor groot 
onderhoud of vervanging voor ons totale areaal. 
Natuurlijk kunnen zich op termijn grote tegenvallers voordoen als de wegen zijn overgedragen. Voor 
onze eigen kapitaalgoederen zijn deze risico’s nu ook al heel groot. Door deze schaalvergroting 
krijgen we echter relatief gezien meer financiële armslag en hebben we meer mogelijkheden om 
prioriteiten te stellen.  
 
 
Kaart Overdracht wegen 
Als overzicht ontvangt u een kaartje met in ‘rood’ aangegeven de wegen die gemeente Schagen 
overneemt van HHNK. 
 
 


