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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 11 juni 2012
nr. 56823/56963 tot goedkeuring van de
overdracht van het beheer en onder
houd van het recreatief fietspad rond
de Krommenieër Woudpolder van het
Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer aan het Hoogheem
raadschap Hollands Noorderkwartier op
grond van artikel 18a van de Wegenwet.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Inleiding

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 beheer en onderhoud
van het recreatief fietspad rond de
Krommenieër Woudpolder van het
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeester
meer naar het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, goed te keuren.

Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeester
meer (hierna: het Recreatieschap) is met het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(hierna: Hoogheemraadschap) overeengekomen,
om met ingang van 1 januari 2012 het beheer en
onderhoud van het recreatief fietspad rond de
Krommenieër Woudpolder over te dragen aan het
Hoogheemraadschap. Voor de overdracht van het
beheer en onderhoud wordt een afkoopbedrag
betaald.

2	het Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer en het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier hiervan in kennis
te stellen;

Toetsingskader

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Bij overdracht van een verplichting tot onderhoud
van een weg door een instelling waarop dat
Waterschap krachtens inrichting of reglement
heeft toe te zien, naar het Hoogheemraadschap,
is op grond van artikel 18a van de Wegenwet de
goedkeuring van gedeputeerde staten vereist.

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 verant
woordelijkheid van het beheer en onderhoud van
het hiervoor genoemde fietspad, het beheer en
onderhoud dienen te worden overgedragen van
het Recreatieschap aan het Hoogheemraadschap.
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.
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3	het besluit tot goedkeuring bekend te maken
in het Provinciaal Blad.
Uitgegeven op 28 juni 2012.

Sectormanager Beheerstrategie en
Programmering Infrastructuur a.i.
dhr. drs. F.J. van der Linden.
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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 Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland, ter attentie
van de secretaris van de Hoor- en adviescom
missie, 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.
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.
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