
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 28 juni 2010, nr.21583, 
tot het bestemmen tot openbare weg van 
de N197 (Westelijke Randweg Beverwijk) in 
de gemeenten Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk.

Inleiding
Deze deels nieuwe weg ontsluit de te ontwikkelen 
bedrijfsterreinen van Business park IJmuiden en 
Houttuinen en verbetert de leefbaarheid langs de 
bestaande wegen in de bebouwde kommen van 
Beverwijk en Velsen -Noord door deze te ontlasten 
van doorgaand verkeer naar Heemskerk en Wijk 
aan Zee. Deze deels nieuwe weg sluit in het 
zuiden aan op de A22 via de Velsertraverse en in 
het noorden op de Rijksstraatweg te Heemskerk.
Deze weg wordt binnenkort in gebruik genomen 
maar is formeel nog niet aangewezen als 
openbare weg in de zin van de Wegenwet. De weg 
formeel tot openbare weg bestemmen is onder 
andere noodzakelijk voor het kunnen verlenen 
van ontheffingen of vergunningen op grond van 
de provinciale wegenverordening.

Toetsingskader
De nieuwe N197 is door de provincie aangelegd en 
wordt door de provincie onderhouden.
Op grond van artikel 13 van de Wegenwet wordt 
het eigendom van een weg vermoed te zijn bij 
degene die de weg onderhoudt. Gelet hierop is 
voor de toepassing van de Wegenwet de provincie 
eigenaar van de weg wat inhoudt dat de provincie 
tevens rechthebbende is krachtens burgerlijk 
recht. Op grond van artikel 4 lid 1 onder III van de 
Wegenwet zijn Gedeputeerde Staten bevoegd als 
rechthebbende om deze weg de bestemming van 
openbare weg te geven.
Omdat de provincie de weg een openbare 
bestemming geeft is de medewerking van de 
betreffende gemeenteraden, gelet op artikel 5 lid 
2 van de Wegenwet, niet vereist.

Besluit 
Gelet op de hiervoor vermelde overwegingen en 
gelet op artikel 4 lid, lid 1 onder III van de 
Wegenwet besluiten wij:

•	 	de	N197	in	de	gemeenten	Velsen,	Beverwijk	en	
Heemskerk per 1 juni 2010 de bestemming 
van openbare weg te geven;

•	 	de	gemeenten	Velsen,	Beverwijk	en	
Heemskerk hiervan in kennis te stellen;

•	 	het	besluit	tot	het	bestemmen	tot	openbare	
weg bekend te maken in het provinciaal blad.

Mededelingen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de verzending, uitreiking of publicatie van dit 
besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het 
bezwaarschrift kunt u sturen naar 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 (023 514 41 41) of voor meer 
informatie de provinciale website bezoeken:  
www.noord-holland.nl
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Uitgegeven op 9 augustus 2010.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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