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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met kenmerk 575278/575286, tot het 
ten laste brengen van de gemeente Amstelveen van het beheer en onderhoud van een 
gedeelte van de N232. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

 

Inleiding 
In het kader van de uitvoering van de realisatieovereenkomst N201+ zijn principeafspraken 
gemaakt over de overdracht van bestaande en nieuwe infrastructuur. Het doel van het 
Masterplan N201+ is om de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de 
leefbaarheid van het hele gebied te verbeteren. In het kader van de overdracht van wegen is 
afgesproken dat de N232, plaatselijk bekend als de Burgemeester A. Colijnweg inclusief het 
naastgelegen fietspad, gelegen in de gemeente Amstelveen, voor zover deze ligt tussen km 
33,8 en km 35,4 met uitzondering van de rotonde aldaar zal worden overgedragen aan de 
gemeente. Dit zal geschieden na de realisatie van de aansluiting van de Fokkerweg op de A9. 
Voornoemde aansluiting is inmiddels gerealiseerd. Met de gemeente is overeengekomen dat zij 
het beheer en onderhoud van de Burgemeester A. Colijnweg zullen overnemen. De overname 
geschiedt om niet. 

Toetsingskader 
Het in dit besluit genoemde provinciale weggedeelte 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 
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.  

Op grond van artikel 20a van de Wegenwet is artikel 19 lid 2 van de Wegenwet niet van 
toepassing aangezien overeenstemming is bereikt met de gemeente en de overname om niet 
geschiedt. 

Procedure 
De voorbereiding van dit besluit heeft plaatsgevonden op grond van Titel 4.1 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). Het met elkaar in overeenstemming brengen van de grenzen van 
beheer en onderhoud zal voor de weggebruiker geen (nadelige) gevolgen met zich meebrengen.  

Besluit 
Gelet op de hiervoor vermelde overwegingen en gelet op artikel 19, eerste lid Wegenwet; 
• besluiten wij het onderhoud van het weggedeelte van de provinciale weg N232 inclusief het 

naastgelegen fietspad, plaatselijk bekend als de Burgemeester A. Colijnweg, gelegen tussen 
km 33,8 en km 35,4 met uitzondering van de rotonde aldaar, gelegen in Amstelveen, één en 
ander conform de bij dit besluit aangehechte situatietekening, ten laste van de gemeente 
Amstelveen te brengen; 

• de gemeente Amstelveen hiervan in kennis te stellen; 
• dit besluit te publiceren in het provinciaal blad. 
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Haarlem, 26 maart 2015, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

 

 

F.J. van der Linden, 

Sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur. 
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Uitgegeven op 2 april 2015. 

 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

 


