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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 15 december 2009,
nr. 2009-63047, tot het ten laste brengen
van de gemeente Velsen van het beheer en
onderhoud van een gedeelte van de A208.
Inleiding
De provincie beheert in de gemeente Velsen de
A208. Tot deze weg horen onder meer de op- en
afritten naar Santpoort en Velserbroek. Bij de
oostelijke op/afrit naar Velserbroek eindigt het
provinciale beheer direct ten zuiden van de
kruising met de Velserbroekse Dreef.
De A208 heeft de status van autosnelweg, maar
wordt grotendeels gereconstrueerd tot niet-auto
snelweg N208. Gelijktijdig realiseert de gemeente
een kruispunt op bovengenoemde op/afrit ter
ontsluiting van de bedrijventerreinen Broeker
werf en Broekerdreef. In verband hiermee is het
gewenst dat dit kruispunt binnen het beheers
gebied van de gemeente komt te liggen. De hui
dige beheersgrens wordt daartoe verlegd tot de
zuidkant van het kruispunt.
Toetsingskader
Het in dit besluit genoemde provinciale weg
gedeelte is gelegen in de provincie Noord-Holland
en is openbaar in de zin van de Wegenwet.
Op grond van artikel 15 van de Wegenwet is de
provincie Noord-Holland onderhoudsplichtig ten
aanzien van het in dit besluit genoemde open
bare provinciale weggedeelte.
Op grond van artikel 19, eerste lid van de Wegen
wet kunnen Provinciale Staten het onderhoud
van een weg, die door de provincie wordt onder
houden, ten laste brengen van de gemeente,
waarin de weg is gelegen.
Op grond van het besluit van Provinciale Staten van
Noord-Holland van 16 september 2002, nr. 200237065, is de bevoegdheid van Provinciale Staten
ingevolge artikel 19 van de Wegenwet gedelegeerd
aan Gedeputeerde Staten, voor zover deze bevoegd
heid betrekking heeft op gedeelten van wegen met
een beperkte lengte en/of oppervlakte die ten tijde
van de beheer- en onderhoudovergang vrij zijn van
achterstallig onderhoud en ‘om niet’ in beheer en
onderhoud worden overgedragen.
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Procedure
De voorbereiding van dit besluit heeft plaats
gevonden op grond van Titel 4.1 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb).
De overdracht van het beheer en onderhoud van
het betreffende weggedeelte is vanuit beheers
technisch oogpunt gewenst wegens de gewijzigde
feitelijke wegsituatie ter plaatse en zal voor de
weggebruikers geen (nadelige) gevolgen met zich
mee brengen. Artikel 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht is bij de besluitvorming dan ook
buiten beschouwing gelaten.
De gemeente heeft verzocht het betreffende weg
vak in beheer en onderhoud over te dragen.
Gebleken is dat er geen sprake is van achterstallig
onderhoud op het wekvak. In verband hiermee is
overeenstemming bereikt het weggedeelte ‘om
niet’ ten laste van de gemeente te brengen. Op grond
van artikel 20a van de Wegenwet is artikel 19,
tweede lid van Wegenwet bij de besluitvorming
daarom buiten beschouwing gelaten.
Conform artikel 21, eerste lid van de Wegenwet is
het ontwerpbesluit (mondeling) meegedeeld aan
de gemeente.
Belangenafweging
In het kader van de besluitvorming zijn conform
artikel 3:4, eerste lid van de Algemene wet
bestuursrecht de rechtstreeks bij het besluit
betrokken belangen afgewogen.
De Wegenwet beschermt de algemene belangen
inzake de aanleg, instandhouding en bruikbaar
heid van wegen. Vanuit praktisch en beheers
technisch oogpunt vordert het algemeen belang
dat het beheer en onderhoud van het in dit besluit
genoemde provinciale weggedeelte ten laste
wordt gebracht van de gemeente. De belangen
van de weggebruikers komen hierbij niet in het
geding.
Besluit
Gelet op:
• artikel 19, eerste lid van de Wegenwet;
• het delegatiebesluit van Provinciale Staten
van Noord-Holland van 16 september 2002,
nr. 2002-37065;
• de hiervoor vermelde overwegingen;
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besluiten Gedeputeerde Staten:
• het beheer en onderhoud van het gedeelte van
de oostelijke op/afrit van de A208 naar Velser
broek met een lengte van ca. 215 m, tussen
km 56.895 en de huidige grens van beheer en
onderhoud, overeenkomstig de bij dit besluit
behorende tekening, met ingang van 1 januari
2010 ten laste van de gemeente Velsen te
brengen;
• de gemeente Velsen hiervan in kennis te
stellen;
• dit besluit te publiceren in het provinciaal
blad.
Gedeputeerde Staten voornoemd;
namens dezen;
sectormanager Netwerkbeheer;
mw. drs. J.G.R. van Arum-Weggemans.
Uitgegeven op 23 december 2009.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Mededelingen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de verzending, uitreiking of publicatie van dit
besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het
bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, ter attentie van de
secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem.
U kunt telefonisch een folder aanvragen over de
bezwaarprocedure tel.: 023 514 41 41 of voor meer
informatie de provinciale website bezoeken:
www.noord-holland.nl.

