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Openbaarverklaring fietspaden gelegen op de trajecten Zuidbroek- Koolwijkseweg, Zuidbroek Okkersekade en Zuidbroekse Opweg - Oostkade

1. Inleiding
In het kader van het Provinciaal fietspadenplan 2008 worden de fietspaden gelegen op de
trajecten Zuidbroek – Koolwijkseweg (1), Zuidbroek – Okkersekade (2) en Zuidbroekse Opweg –
Oostkade (3) aangelegd (zie kaart in de bijlage). Deze fietspaden worden door de DLG aangelegd
in opdracht van de provincie ZH. In het voortraject is conform het WBP 2010-2015 afgesproken
dat HHSK wegbeheerder wordt van deze paden na aanleg. In de Wegenwet is bepaald dat een
weg, daaronder valt ook een fietspad, openbaar is, wanneer de rechthebbende daaraan de
bestemming van openbare weg heeft gegeven.
Het voorgenomen besluit heeft van 12 maart tot en met 23 april ter inzage gelegen, hierop zijn
geen zienswijzen naar voren gebracht.

2. Voorstel
Wij stellen u voor de volgende fietspaden openbaar te verklaren (conform bijgevoegde kaart);
Traject 1: Zuidbroek – Koolwijkseweg.
Traject 2: Zuidbroek – Okkersekade.
Traject 3: Zuidbroekse Opweg – Oostkade.

3. Achtergrondinformatie
Het openbaarverklaren van de fietspaden is een formele stap in de procedure, maar heeft geen
invloed op het feit dat HHSK als wegbeheerder van de paden op zal treden. Dit is en blijft een
verantwoordelijkheid van HHSK.
Een deel van de fietspaden is gelegen op kaden die reeds in eigendom van HHSK waren. Voor de
overige gedeeltes wordt de ondergrond van de fietspaden en 1m berm aan weerszijden aan HHSK
overgedragen. Deze grondoverdracht wordt separaat uitgevoerd na oplevering van de fietspaden
en is geen onderdeel van dit voorstel. Over het daadwerkelijke groenonderhoud zijn nog geen
definitieve afspraken gemaakt. Naar verwachting zal een deel hiervan belegd worden bij de GZH
en/of ZHL.
Het traject Zuidbroek – Koolwijkseweg is reeds aangelegd, de werkzaamheden voor de trajecten
Zuidbroek – Okkersekade en Zuidbroekse Opweg – Oostkade zijn in volle gang. De formele
oplevering na de onderhoudsperiode staat gepland voor medio 2010.
De fietspaden zijn opgenomen in het Provinciaal Fietsplan 2008. De provincie Zuid-Holland heeft
de kosten voor de aanleg gefinancierd en stelt een gewenningsbijdrage (€ 14.000,- per
kilometer) beschikbaar ten behoeve van toekomstig onderhoud. Als voorwaarde om deze subsidie
te ontvangen moeten de fietspaden openbaar verklaard zijn door de wegbeheerder.

4. Motivering voorstel
De provincie Zuid-Holland stimuleert de aanleg van fietspaden, en initieert en financiert de aanleg
van fietspaden uit het Provinciaal Fietspadenplan 2008. Aangezien in de Krimpenerwaard HHSK
als wegbeheerder van deze paden op zal treden dient zij conform de Wegenwet als
rechthebbende de bestemming van openbare weg te geven aan deze fietspaden.

5. Gevolgen/consequenties
Financieel
De kosten voor beheer en onderhoud van de fietspaden worden in het exploitatiebudget
opgenomen en levert geen substantiële verhoging op. Doordat hoge eisen gesteld zijn door HHSK
aan de aanleg en gebruikte materialen is de verwachting dat onderhoud pas op lange termijn
noodzakelijk zal zijn.
Personeel
niet van toepassing.

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Tegen het besluit kan binnen zes weken na publicatie door belanghebbenden beroep worden
ingesteld. De aankondiging hiervan wordt geplaatst in de plaatselijke huis-aan-huisbladen en op
de website van HHSK. Tevens worden de gemeenten Bergambacht en Vlist op de hoogte gebracht
van het besluit.
Bekendmaking in de plaatselijke huis-aan-huisbladen en op de website.

7. Verdere aanpak, procedure, planning
Na besluitvorming door u zal dit besluit worden gepubliceerd en zal Gedeputeerde Staten hiervan
in kennis worden gesteld. Gezien de gemeentelijke verantwoordelijkheid zullen de gemeenten
Bergambacht en Vlist van het besluit op de hoogte worden gesteld en verzocht worden de
weggedeelten in de wegenlegger op te nemen. Naamgeving van deze wegen is een onderdeel van
hun bevoegdheid.

8. Evaluatie
Niet van toepassing.
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