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Overname van een gedeelte van de Opweg in de gemeente Schoonhoven door de gemeente
Schoonhoven

1. Inleiding
De gemeente Schoonhoven heeft op de voormalige Bollocatie in Schoonhoven bouwplannen.
Deze locatie ligt nu buiten de bebouwde kom aan de Opweg die in eigendom en beheer is bij
Schieland en de Krimpenerwaard. De gemeente heeft aangegeven dat het wenselijk is dat dit
gedeelte van de Opweg, met een lengte van circa 335 meter, binnen de bebouwde kom komt
te liggen, aansluitend aan het gedeelte van de Opweg dat nu reeds binnen de bebouwde kom
ligt en in eigendom en beheer is bij de gemeente Schoonhoven.
2. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten een gedeelte van de Opweg te Schoonhoven in eigendom,
onderhoud en beheer over te dragen aan de gemeente Schoonhoven, een en ander
overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.
3. Achtergrondinformatie
In het Waterbeheerplan is als doelstelling opgenomen de wegentaak in de Krimpenerwaard
over te dragen aan de gemeenten. Het verzoek van de gemeente Schoonhoven past derhalve
in hetgeen in het Waterbeheerplan is opgenomen.
De gemeente Schoonhoven heeft ter plaatse van de voormalige Bollocatie plannen voor de
bouw van 75 woningen. Hierdoor krijgt de weg het karakter binnen de bebouwde kom te
liggen en de gemeente krijgt door de overdracht van dit gedeelte van de weg aan hen de
mogelijkheid om deze weg ook als zodanig in te richten. Om de verplichting tot onderhoud
van de weg aan de gemeente over te mogen dragen is op grond van de Wegenwet
goedkeuring vereist van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
4. Motivering voorstel
De overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van dit weggedeelte aan de
gemeente Schoonhoven is op basis van de Wegenwet alleen te effectueren door een besluit
van uw vergadering.
5. Gevolgen/consequenties
Financieel
De financiële gevolgen van de overdracht van dit weggedeelte zijn nagenoeg budgettair
neutraal. Zo wordt naar verwachting een bedrag aan € 2.800 bespaard op de jaarlijkse
onderhoudskosten. daarentegen vindt ook een verlaging plaats van de bijdrage op basis van
de Wet herverdeling wegen van rond de € 2.600 op jaarbasis.
Personeel
Uren / fte:

Juridisch/Risico’s
6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
7. Verdere aanpak, procedure, planning
Indien u akkoord gaat met dit voorstel zal er een verzoek om goedkeuring worden ingediend
bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om het beheer en onderhoud van de weg te
mogen overdragen aan de gemeente Schoonhoven.
Verder zal er een koopovereenkomst worden gesloten met de gemeente Schoonhoven.
8. Evaluatie
Niet van toepassing,
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,

dijkgraaf,

w.g.

w.g.
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