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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d.10 april 2018 met kenmerk
1064902/1064905, tot het ten laste brengen van de gemeente Heerhugowaard van het
beheer en onderhoud van een gedeelte van de Middenweg, en het (klein) onderhoud en
beheer van het kunstwerk over de Huijgenvaart.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Inleiding

Zuidelijke deel Middenweg
De gemeente Heerhugowaard (hierna: de gemeente) is voornemens om de Middenweg opnieuw in
te richten. Het zuidelijke deel van de Middenweg is echter in eigendom, beheer en onderhoud van
de provincie Noord-Holland (hierna: de provincie).
In dit verband heeft er afstemming plaatsgevonden tussen de gemeente en de provincie. Dit heeft
ertoe geleid dat d.d. 15 december 2017 een intentieverklaring is verzonden naar de gemeente. In
de intentieverklaring heeft de provincie de gemeente verzocht om de Middenweg-Zuid in beheer
en eigendom over te nemen. Met de gemeente is overeenstemming bereikt over de financiële
afwikkeling rondom de overdracht. De overdracht zal om niet geschieden.
De Middenweg-Zuid loopt onder de N508. Deze onderdoorgang is uitgesloten van deze overdracht.
Kunstwerk over Huijgenvaart
In de intentieverklaring is aangegeven dat het kunstwerk over de Huijgenvaart in eigendom blijft
van de provincie, waarbij de provincie het kunstwerk in stand houdt en de gemeente
verantwoordelijk is voor het vast (klein) onderhoud op de constructie en het vervangen van de
asfaltlaag. Tevens is afgesproken dat de gemeente wegbeheerder wordt van de weg over de brug.
De op de brug gelegen weg maakt namelijk deel uit van de Middenweg-Zuid. Aangezien de
gemeente beheerder en eigenaar wordt van de (rest van de) Middenweg-Zuid, is de gemeente na
inwerkingtreding van dit besluit verantwoordelijk voor de plaatsing en verwijdering van
verkeerstekens op dit weggedeelte.
Voor de afspraken over het onderhoud van dit kunstwerk zal tussen de provincie en de gemeente
een overeenkomst worden gesloten.
Akkoord gemeente
De gemeente is akkoord gegaan met de intentieverklaring en de overdracht, en heeft verzocht om
het overdragen van het beheer, eigendom en onderhoud in gang te zetten. Dit is weergegeven in
hun brief van 16 januari 2018 met kenmerk E201801113.
Toetsingskader
Het in dit besluit genoemde provinciale weggedeelte en het kunstwerk, 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
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genoemde weggedeelte. Op grond van artikel 19 lid 1 van de Wegenwet kunnen Gedeputeerde
Staten het onderhoud van een weg, die door de provincie wordt onderhouden, ten laste brengen
van de gemeente waarin de weg is gelegen. Gedeputeerde Staten ziet de Middenweg Zuid als
lokale infrastructuur. Het is geen kerntaak van de provincie Noord-Holland om lokale infrastructuur
te hebben of te beheren. In overleg met de gemeente hebben Gedeputeerde Staten besloten om
het (publiekrechtelijke) beheer over te dragen aan de gemeente.
Procedure
De voorbereiding van dit besluit heeft plaatsgevonden in samenwerking met de gemeente.
Gelet op de hiervoor vermelde overwegingen en gelet op artikel 19, eerste lid Wegenwet;

Besluiten:
1.Het publiekrechtelijk beheer en onderhoud van het weggedeelte van de Middenweg-Zuid
inclusief het naastgelegen fietspad, plaatselijk bekend als de “Middenweg”, vanaf het kunstwerk
over de Huijgenvaart tot aan circa 55 meter vanaf het kruispunt met de Zuidpoort, inclusief de
aansluiting met de N508, gelegen in de gemeente Heerhugowaard, wordt ten laste gebracht van de
gemeente Heerhugowaard zonder geldelijke vergoeding. Eén en ander conform de bij dit besluit
behorende situatietekening.
2.Het kunstwerk gelegen over de Huijgenvaart blijft in beheer en eigendom van de provincie,
waarbij de provincie het kunstwerk in stand houdt en de gemeente verantwoordelijk is voor het
vast (klein) onderhoud op de constructie en het vervangen van de asfaltlaag. De gemeente wordt
wegbeheerder van de weg over de brug en voert de benodigde publiekrechtelijke taken uit.
3.Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin het
wordt bekendgemaakt.

Haarlem, 10 april 2018,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

F.J. van der Linden
Sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur

Bezwaar
1.Als u belanghebbende bent kunt u 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 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het
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telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer
informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele
procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens van het college van gedeputeerde
staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar
u kunt hier ook zelf om verzoeken, Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met
het indienen van een bezwaarschrift kunt u –bij een spoedeisend belang- een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.
2. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met mevrouw R. Puggioni, werkzaam
bij de afdeling Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur, tel. (023) 514 34 46.
SITUATIETEKENING

Uitgegeven op 16 april 2018
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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