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Vergadering:  Oordeelsvormende vergadering (OVV) 21-04-2020 
Agendapunt:  7. Overdracht wegen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
Datum indienen: 4 februari 2020 
 
Inleiding 
Bij het bestuderen van agendapunt 7, Overdracht wegen Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier vragen wij u om toelichting bij het raadsvoorstel om een gedegen oordeel te 
kunnen vormen bij de OVV van 21-04. 
 
Onze vraag: 
 

1. In het raadsvoorstel (RV) praat u over een businesscase die ten grondslag ligt 
aan de onderhandelingen, wilt u deze toevoegen aan de stukken? 
 
De businesscase bestaat uit een overzicht van kosten in relatie tot het beheer en 
onderhoud van de over te nemen wegen. Het betreft de kosten voor: 

 het beheer en onderhoud door Schagen op basis van onze 
uitgangspunten en berekend vanuit ons beheerpakket Obsurv; 

 de huidige kosten voor Schagen in de vorm van betalingen aan HHNK (als 
opgenomen in de begroting; 

 de ontwikkeling van de kosten voor Schagen in de huidige situatie; 
 de incidentele kosten in relatie tot de overdracht; 

Dit overzicht ontvangt u bij deze beantwoording. 
 
 

2. Voor zover de businesscase hiervoor niet toereikend is, wilt u achtergrondstukken 
over alle bedragen die genoemd staan in het RV met ons delen  
 
Het kostenoverzicht geeft het juiste beeld over de genoemde bedragen in het RV. 
 

 
3. In hoeverre is alles doorberekend in het programma ‘Basis op orde’. Hoe moeten 

wij deze aansluiting zien bij de opmerking; ‘In dit bedrag is géén rekening 
gehouden met gewenste beleidsharmonisatie’. Hebben wij daar geen 
betrouwbaar beeld bij en wat betekent dit op de korte en lange termijn? 
 
Om het juiste beeld voor de kosten van het beheer en onderhoud van de over te 
nemen wegen te verkrijgen is het areaal ingevoerd en doorgerekend in onze 
beheerapplicatie. Daarnaast is gekeken naar de huidige onderhoudsstaat en is 
inzichtelijk gemaakt waar sprake is van noodzakelijk (achterstallig) onderhoud. 
Deze kosten zijn betrokken bij de éénmalige kosten en zijn onderdeel van de 
gewenningsbijdrage. Bij kosten voor beheer en onderhoud, waar ook ‘basis op 
orde’ op gebaseerd is, wordt gekeken naar de kosten voor het kwalitatief in stand 
houden van het areaal. Dit geldt ook voor de over te nemen wegen van HHNK. 
Met beleidsharmonisatie wordt bedoeld dat HHNK als wegbeheerder andere 
keuzes heeft gemaakt dan Schagen betreffende het over te nemen areaal. Een 
duidelijk voorbeeld is dat Schagen alle verlichting heeft omgebouwd naar LED. 
HHNK heeft dit nog niet gedaan. Dit soort kosten zijn geen onderdeel van de 
gewenningsbijdrage. 
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4. 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. Dat betekent dat we hun afschrijving van de 
activa vergoeden, maar dat we die uitgaven straks (kasstroom) wel kwijt zijn aan 
uit te voeren onderhoud? Of activeren wij deze post dan weer binnen onze 
balans? Hoe zit het dan met de afschrijving? Is deze post (boekwaarde) ook 
betrokken geweest bij de onderhandelingen of was dit een vaststaand feit? 
 

 
Vanuit HHNK was dit een uitgangspunt. Dit vanuit het beeld dat Schagen het over 
te nemen areaal als kapitaal in bezit krijgt. Wanneer wij deze boekwaarde zouden 
overnemen zouden wij deze conform het beleid Schagen ook direct moeten 
afboeken. Vanuit die gedachte is de boekwaarde ook betrokken bij de 
onderhandelingen en op deze wijze in de financiële afhandeling met HHNK 
verwerkt. De boekwaarde staat verder voor Schagen geheel los van kosten voor 
beheer en onderhoud. 

 
 
Namens de fractie van JESS, 
Lars Dignum 
 


