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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 oktober 2014,  

nr. 471731/474854 tot goedkeuring van de overdracht tussen het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier en de gemeente Castricum, van de verplichting tot onderhoud 

van diverse weggedeelten, op grond van artikel 18a van de Wegenwet. 

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

 

Inleiding 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna: HHNK) en de gemeente Castricum 

zijn overeengekomen om het beheer en de verplichting tot onderhoud van diverse 

wegen/weggedeelten die in beheer zijn van het Hoogheemraadschap,  over te dragen aan de 

gemeente. Op deze wijze kunnen beide wegbeheerders beter de taken uitvoeren die zij wensen. 

Tevens wenst het Hoogheemraadschap de eigendom van diverse wegen en pontjes over te 

dragen. Over de overdracht zijn de gemeente en het HHNK tot overeenstemming gekomen, ook 

in financiële zin. 

 

Het HHNK draagt over aan de gemeente Castricum, het beheer en de verplichting tot onderhoud 

van de volgende wegen: 

* Geesterweg, 974 meter 

* Hemweg, 905 meter 

* Hoogegeest, 1166 meter 

* Kanaalweg, 185 meter 

* Klein Dorregeest, 68 meter 

* Nesdijk, 2218 meter 

* Sluisweg (west), 292 meter 

* Sluisweg (oost), 5 meter 

* Startingerweg, 1132 meter 

* Uitgeesterweg, 62 en 1284 meter 

* Verlengde Schoollaan, 781 meter 

* Parallelweg A9, 398 meter 

* Westelijke Parallelweg A9, 798 meter 

* Verlengde Boekelermeerweg, 945 meter 

* Zwartedijkspad (Hoogegeest), 340 en 587 meter 

* Westdijk, de op- en afrit pont Akersloot (deze weg is eigendom van de provincie NH, het    

beheer en eigendom wordt overgedragen aan de gemeente), 73 meter. 
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één en ander conform de bijlagen behorende bij de overeenkomst tussen de gemeente 

Castricum en het HHNK van 2 september 2014; 

 

Toetsingskader 

Op grond van artikel 18a Wegenwet is bij overdracht van een verplichting tot onderhoud van 

een weg door een gemeente of waterschap aan een gemeente of waterschap,  de goedkeuring 

vereist van Gedeputeerde Staten van de provincie, waarin de weg is gelegen. 

 

Afweging van belangen 

In het kader van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de rechtstreeks bij het 

besluit betrokken belangen afgewogen. Partijen geven aan dat voor de duidelijkheid en de 

verantwoordelijkheid van het beheer en onderhoud van de hiervoor genoemde weggedeelten, 

het beheer en de verplichting tot onderhoud dienen te worden overgedragen zoals hiervoor is 

vermeld. Voor de gebruiker van deze wegen is er geen wijziging, zij kunnen gewoon gebruik 

blijven maken van deze wegen. De belangen van de weggebruiker komen dan ook niet in het 

geding. Gedeputeerde Staten kunnen met deze overdracht instemmen. 

 

Besluit 

Gelet op het hiervoor vermelde en gelet op artikel 18a van de Wegenwet, besluiten wij: 

 

1. De overdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de gemeente 

Castricum van de verplichting tot onderhoud, van de hierna volgende wegen goed te 

keuren: 

* Geesterweg, 974 meter 

*  Hemweg, 905 meter 

*  Hoogegeest, 1166 meter 

*  Kanaalweg, 185 meter 

*  Klein Dorregeest, 68 meter 

*  Nesdijk, 2218 meter 

*  Sluisweg (west), 292 meter 

*  Sluisweg (oost), 5 meter 

*  Startingerweg, 1132 meter 

*  Uitgeesterweg, 62 en 1284 meter 

*  Verlengde Schoollaan, 781 meter 

*  Parallelweg A9, 398 meter 

*  Westelijke Parallelweg A9, 798 meter 

*  Verlengde Boekelermeerweg, 945 meter 

*  Zwartedijkspad (Hoogegeest), 340 en 587 meter 

* Westdijk, de op- en afrit pont Akersloot (deze weg is eigendom van de provincie 

NH, het beheer en eigendom wordt overgedragen aan de gemeente), 73 meter; 

 

2. De gemeente Castricum en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hiervan 

in kennis te stellen; 

 

3. Het besluit tot goedkeuring bekend te maken in het Provinciaal Blad. 
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Haarlem, 12 oktober 2014 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

 

 

sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur 

 

 

Mededelingen 

1. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de 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 (023-514 41 41) of 

voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl. 

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. 

 

 

 

 

 

Haarlem, 12 oktober 2014. 

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

 

Uitgegeven op 15 oktober 2014. 

 
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 


