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Publiekssamenvatting 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil haar wegen in Schagen inclusief 

bijbehorende openbare ruimte (bermen, lichtmasten, bomen, etc.) overdragen aan de gemeente 

Schagen. HHNK wil zich meer focussen op haar watertaken en ziet het wegenbeheer niet meer als haar 

kerntaak. Voor de overdracht is een businesscase opgesteld. Op basis van deze businesscase is 

gemeente Schagen met HHNK tot overeenstemming gekomen over voorwaarden en kosten. De 

gemeenteraad wordt nu voorgesteld om in te stemmen met de overdracht van de wegen per 1 januari 

2021. 

 

Voorgesteld besluit 
 

1. De wegen en bijbehorende openbare ruimte binnen de gemeente Schagen per 1 januari 2021 in 

eigendom, beheer en onderhoud overnemen van HHNK; 

 

2. De van HHNK te ontvangen gewenningsbijdrage bestemmen voor éénmalige kosten in het kader 

van de overdracht wegen en de uitvoering van noodzakelijk onderhoud aan de betreffende 

assets; 

 

3. In de kadernota 2021 de (budgettair neutrale) structurele baten en kosten van het besluit 

verwerken; 

 

4. Het ontbinden van de koppeling tussen stijging van het budget wegenonderhoud (Wegenheffing) 

en de stijging van de OZB; 

 

Aanleiding 
HHNK wil binnen haar beheergebied alle wegen in beheer en eigendom overdragen aan de 

betreffende gemeenten. De voorgestane overdracht omvat het eigendom, beheer en onderhoud van 

de wegen en al hetgeen daartoe behoort of onderdeel daarvan uitmaakt. Zoals verhardingen, 

bermen, fietspaden en trottoirs, duikers, bruggen, openbare verlichting, wegmeubilair, beplanting en 

wegsloten (met uitzondering van de primaire waterlopen). Waterkeringen, waarop de weg zich 

bevindt, blijven in eigendom van HHNK. 

 

HHNK ziet het beheren en verbeteren van dijken, het verdelen en afvoeren van oppervlaktewater en 

het zuiveren van afvalwater als haar kerntaak. Het wegbeheer willen zij daarom overdragen aan de 

gemeenten. 

 

Inmiddels heeft HHNK met vrijwel alle gemeenten in haar beheergebied een intentieovereenkomst 

gesloten om te komen tot de overdracht van de wegen. De wegen in Alkmaar en Hollands Kroon zijn 

inmiddels overgedragen en in veel andere gemeenten wordt gewerkt aan de voorbereiding voor de 

wegenoverdracht. 

 

Binnen het beheergebied van HHNK ontstaan bestuurlijk en financieel scheve verhoudingen. HHNK 

heeft in haar beheergebied in 18 van de 30 gemeenten het wegbeheer buiten de bebouwde kom in 

de zin van de Wegenwet. HHNK krijgt geld vanuit het wegenfonds doorgesluisd van de gemeenten, 

naar rato van de te beheren wegen. Verder hanteert HHNK een wegenheffing voor alle ingezetenen 

waar HHNK een wegentaak heeft. Bij de gemeenten waar HHNK een wegentaak heeft is ongeveer de 
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helft ‘netto betaler’ en de helft ‘netto ontvanger’. (betaler: HHNK ontvangt meer vanuit de inwoners 

van een gemeente dan het aan wegbeheer uitgeeft in deze gemeente). De gemeenten Hoorn en 

Purmerend zijn de grote betalers. Als de wegen in die gemeenten door HHNK zijn overgedragen, 

ontvangt HHNK geen bijdrage meer uit deze gemeenten. Dit heeft tot gevolg dat de achterblijvende 

gemeenten waar HHNK een wegbeheer taak heeft meer moeten gaan betalen. Dit zou ook voor 

Schagen gaan gelden. 

 

Voor Schagen betreft het hoofdzakelijk de wegen buiten de bebouwde kom in de voormalige 

gemeente Zijpe. De wegen in de voormalige gemeente Harenkarspel zijn al in beheer bij de gemeente 

en de voormalige gemeente Schagen had nauwelijks wegen buiten bebouwde kom. Het gaat om 

ongeveer 90 km aan polderwegen en 65 km aan dijkwegen. 

 

In mei 2019 is uw raad geïnformeerd over het ondertekenen van de intentieovereenkomst met HHNK 

betreffende de overdracht van de wegen. Op basis van deze intentieovereenkomst heeft er een 

verkenning plaatsgevonden van gevolgen en kansen. Ook is uitgebreid naar de kwaliteit van de assets 

in het betreffende areaal gekeken. Dit heeft geresulteerd in een businesscase. Resultaat van de 

businesscase is dat de wegenoverdracht budgettair neutraal kan plaatsvinden.  

 

Daarbij komt dat HHNK heeft aangekondigd de Wegenheffing vanaf nu jaarlijks met 4% te laten stijgen. 

Dit maakt het dat het voor Schagen vanuit financieel oogpunt verstandig is om nu de wegen over te 

nemen. 

 

Belang 
Door de wegen over te nemen kan het feitelijk beheer en onderhoud van deze wegen zo efficiënt 

mogelijk georganiseerd worden, met zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. 

 

Centrale vraag 
Wil de gemeenteraad de wegen van HHNK binnen de gemeente Schagen per 1 januari 2021 

overnemen in eigendom, beheer en onderhoud? 

 

Beoogd effect voor samenleving 
Vanuit HHNK wordt de overdracht gezien in het kader van de eigen kerntaken, daar past het beheer 

van wegen niet meer in. 

Door de overdracht van de wegen wordt bereikt dat, behoudens de provinciale en rijkswegen, alleen 

de gemeente Schagen wegbeheerder is binnen de eigen gemeentegrens. Er ontstaat hierdoor 

éénduidigheid in beheer, de burger weet waar hij moet zijn en wat hij kan verwachten aan kwaliteit. 

Daarnaast wordt bereikt dat de gemeente zelf de regie heeft bij wensen over inrichting en gewenste 

kwaliteit van deze wegen. 

 

Kader 
• HHNK wil de wegen en bijbehorende openbare ruimte, die zij in beheer en onderhoud heeft, 

overdragen aan de gemeenten. 

• 4 juli 2017 heeft het college besloten om de intentieovereenkomst met HHNK voor de overdracht 

van de wegen niet te ondertekenen. 

• 15 mei 2018 heeft het college besloten om in te stemmen met het uitvoeren van een onderzoek 

naar voor- en nadelen van overdracht van wegen door HHNK. Waarbij het college heeft 

opgemerkt dat de aanleiding om de intentieovereenkomst in 2017 niet te ondertekenen, was 

vanwege zowel financiële als juridische onduidelijkheid. En dat bij nadere uitwerking rekening 

gehouden moet worden met het door Schagen gewenste kwaliteitsniveau.  

• 19 februari 2019 heeft het college besloten om de intentieovereenkomst met HHNK voor de 

overdracht van de wegen te ondertekenen. Hiervan is de raad door een informatiememo in kennis 

gesteld. 

• 8 mei 2019 is de intentieovereenkomst met HHNK getekend. 

• Op dit moment draagt de gemeente per jaar vanuit het gemeentefonds circa € 924.000,- af aan 

HHNK. Daarnaast incasseert de gemeente voor HHNK de wegenheffing van haar inwoners, circa € 

1.288.000,- per jaar. 

• Vanuit HHNK is aangegeven dat zij voor de wegenheffing ook de komende jaren de maximale 

inflatie van 4% hanteren om een buffer op te bouwen voor eventuele frictiekosten voor overdracht 

van de wegen. 

• Voor de overdracht van de wegen en bijbehorende financiële en organisatorische gevolgen, is 

door HHNK en Schagen gezamenlijk een businesscase opgesteld. 

 



 

 

Argumentatie 
Het college heeft door het ondertekenen van de intentieovereenkomst aangegeven gezamenlijk met 

HHNK de businesscase te willen verkennen, om te komen tot de overdracht van de wegen. Met de 

businesscase is onderzocht wat de scope is en er is inzicht gekregen in de financiële en organisatorische 

gevolgen. 

 

Het over te dragen areaal aan kapitaalgoederen is op basis van onze beheerapplicatie Obsurv 

vertaald naar structurele kosten voor beheer en onderhoud. Op basis van deze vertaling zijn de 

theoretische kosten per jaar bepaald voor het duurzaam in stand houden van dit areaal. Daarbij is ook 

gekeken naar de organisatorische kosten voor het beheer en onderhoud van dit areaal. 

 

Naast de structurele kosten krijgen we met de overdracht van de wegen en bijbehorende 

kapitaalgoederen ook te maken met éénmalige kosten. Deze kosten bestaan uit de huidige 

boekwaarde van het kapitaal bij HHNK, feitelijke overdrachtskosten (o.a. kadaster) en voor de 

implementatie van de beheergegevens in kaart en Obsurv. Daarnaast hebben we nog te maken met 

de kwaliteit van het areaal in relatie tot noodzakelijk uit te voeren onderhoud.  

 

Bestuurlijk is door HHNK aangegeven dat zij de komende jaren voor de wegenheffing de maximale 

inflatie van 4% gaan hanteren. Ook is de verwachting dat de komende jaren andere gemeenten de 

wegen over nemen van HHNK. De kosten voor wegenoverdracht en bijbehorende overheadkosten 

worden dan opnieuw berekend. Dit heeft voor Schagen een hogere wegenheffing tot gevolg.  Dit 

betekent dat als wij de wegen nu niet overnemen, wij de komende jaren aanzienlijk meer gaan betalen 

aan HHNK voor het beheer en onderhoud. 

 

De businesscase laat zien dat het beheer van de over te nemen wegen (en bijbehorende assets) 

budgettair neutraal kan plaatsvinden. Het huidige bedrag dat wij nu aan HHNK betalen komt overeen 

met de berekende kosten voor het beheer en onderhoud. Deze structurele kosten bestaan vooral uit 

personeelskosten, kosten voor dagelijks cyclisch onderhoud en kosten voor groot onderhoud en 

vervanging. 

 

Op basis van de businesscase is met HHNK vooral gesproken over de éénmalige kosten.  

Met HHNK is als ‘onderhandelingsresultaat’ een gewenningsbijdrage overeen gekomen voor de 

éénmalige kosten m.b.t. de overname van de wegen, inclusief het op korte termijn uit te voeren 

noodzakelijk onderhoud aan het areaal. Ook zijn er afspraken over verantwoordelijkheden en taken 

gemaakt in relatie tot de overdracht. Wij zijn van mening dat er voor Schagen een goed 

‘onderhandelingsresultaat’ is overeengekomen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Door het besluit om de wegen van HHNK over te nemen heeft gemeente Schagen meer en 

eenduidige zeggenschap over de lokale mobiliteit. Inwoners, bezoekers en ondernemers van Schagen 

hebben, behoudens de provinciale- en rijkswegen, maar met één wegbeheerder te maken. Daarbij 

heeft Schagen zelf de regie  bij wensen over inrichting en gewenste kwaliteit van de wegen. 

 

Door de wegen over te nemen kan het feitelijke beheer en onderhoud van deze wegen zo efficiënt 

mogelijk georganiseerd worden, met zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. 

 

Financiële consequenties 
De structurele kosten voor het beheer en onderhoud van de over te nemen assets worden geraamd op 

€ 2.187.742,-  (prijspeil 2020). Dit bedrag is opgebouwd uit personeelskosten, dagelijks (cyclisch) 

onderhoud, groot onderhoud en vervangingskosten. 

 

Momenteel betaalt gemeente Schagen jaarlijks een bedrag aan HHNK voor het beheer en onderhoud 

van de wegen en bijbehorend areaal buiten de bebouwde kom in de voormalige gemeenten Zijpe en 

Schagen. Dit bedrag is opgebouwd uit de door Schagen geïnde wegenheffing en de doorbetaling van 

de rijksbijdrage uit de Wet Herverdeling wegenbeheer. Voor 2020 gaat het hierbij om € 1.288.102,- + € 

924.111,- = € 2.212.213,-.  

 

Dekking van de structurele kosten, voor het beheer en onderhoud van de over te nemen wegen, kan 

dus budgettair neutraal binnen de huidige begroting plaatsvinden. Wel moeten de bedragen, op basis 



 

 

van het besluit voor het overnemen van de wegen, anders in de begroting worden verwerkt. 

Voorgesteld wordt om deze aanpassingen in de kadernota 2021 te verwerken.  

 

De totale gewenningsbijdrage bedraagt € 1.368.000,-. Onderdeel van dit bedrag is de boekwaarde 

van de wegen ad € 657.000,- die bij de overdracht van de wegen verrekend moet worden. Daarnaast 

ontvangt de gemeente Schagen nog een bijdrage voor het Hondsbosschepad in Petten van € 

160.000,- (doorbetaling afkoopsom voor onderhoud van Rijkswaterstaat na de kustversterking) 

 

Overeengekomen is dat de kosten voor de daadwerkelijke eigendomsoverdracht en de optimalisatie 

en implementatie van data ten behoeve van de ‘kaart’ en de beheerapplicatie tussen HHNK en 

Schagen worden gedeeld (50%-50%). Voor Schagen betekent dit een bedrag van € 105.000,-. 

 

Netto ontvangt gemeente Schagen, medio december 2020, een bedrag van € 871.000,- van HHNK in 

het kader van de overdracht wegen. Waarvan een geraamd bedrag van € 105.000,-  aan kosten 

betaald moet worden. Het resterende bedrag (€ 766.000,-) is ten behoeve van het noodzakelijk uit te 

voeren onderhoud aan het over te nemen areaal. In dit bedrag is géén rekening gehouden met 

gewenste beleidsharmonisatie. 

 

Middels het raadsbesluit van de fusieraad van 25 oktober 2012 is besloten dat, een stijging van de 

wegenheffing, opgelegd door het HHNK, gecompenseerd wordt door een verhoging van de 

onroerende zaakbelasting. Door het overnemen van de wegen wordt voorgesteld deze koppeling los 

te laten. 

 

Communicatie van het besluit 
Het besluit voor de overname van de wegen van HHNK zal in gezamenlijkheid met HHNK door middel 

van een persbericht worden gecommuniceerd. 

 

Realisatie van het besluit 
Wanneer de gemeenteraad besluit om per 1 januari 2021 de betreffende wegen over te nemen van 

HHNK, wordt tot die datum gewerkt aan de overdracht van kennis en data, het aanpassen van 

contracten voor cyclisch onderhoud, het verwerken van areaal in onderhoudsplanningen en de 

overdracht van eigendom. Vanaf 1 januari 2021 heeft gemeente Schagen dan de taak voor de 

uitvoering van het beheer en onderhoud van het betreffende areaal. 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 
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burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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