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Samenvatting

Voor u ligt het Wegenbeleidsplan 2012-2017 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, getiteld 

‘Werken aan de weg’. In dit plan beschrijft het hoogheemraadschap wat het de komende jaren allemaal gaat doen 

om het maatschappelijk gewenste effect ‘Veilige wegen’ te bereiken. 

Wilt u een gedetailleerd antwoord op deze vragen, dan bevelen wij u lezing van dit gehele plan aan. 

Wilt u zich snel een indruk vormen van de gewenste resultaten, uitgangspunten en randvoorwaarden, prestaties 

en maatregelen, dan vindt u hieronder een korte samenvatting.

Wegenbeheer

Het hoogheemraadschap is op grond van de Wet herverdeling wegenbeheer 1993 beheerder van gebiedsontslui-

tingswegen en erftoegangswegen buiten de bebouwde kom in de zin van de Wegenwet. Missie is dat deze wegen 

aan de landelijke richtlijnen voldoen en dat daarnaast iedereen een beroep kan doen op onze kennis en deskun-

digheid. Als gevolg van oude afspraken beheert het hoogheemraadschap in diverse gemeenten echter ook nog 

wegen binnen de bebouwde kom.

Effect en resultaten

Het maatschappelijk gewenste effect dat het hoogheemraadschap met het wegenbeleid wil bereiken is: 

‘Veilige wegen’. Hier moeten de volgende twee resultaten aan bijdragen:

1.  Het beheren van gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen, utilitaire fietspaden en wandelpaden buiten  

 de bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet;

2.  Het inrichten van de wegen conform het landelijke programma ‘Duurzaam Veilig’. 

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Het hoogheemraadschap hanteert in het wegenbeleid de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden:

•	 Verkeersveiligheid

•	 Weg	op	de	waterkering

•	 Mobiliteit

•	 Bereikbaarheid

•	 Doelmatigheid	en	kostenbewust

•	 Toekomstgericht

Prestaties

Het hoogheemraadschap levert de volgende prestaties om de resultaten te behalen:

1. De wegen voldoen aan de landelijke richtlijnen en aan het beleid in het wegenbeleidsplan;

2.  In 2017 zijn alle wegen die het hoogheemraadschap in beheer heeft, ingericht conform het principe 

 ‘Duurzaam Veilig’. 

Maatregelen

Om de genoemde prestaties te leveren heeft het hoogheemraadschap voor de volgende beleidsthema’s maatre-

gelen opgesteld: 

1.  Verkeersveiligheid

2.		 Bereikbaarheid

3.		 Berijdbaarheid

4.  Inpassing in het landschap

•	 Kostenveroorzakingsprincipe

•	 Samenwerking	

•	 Milieu-	en	klimaatbeleid

•	 Subsidiemogelijkheden

•	 Landschap	en	cultuurhistorie

•	 Recreatie
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1. Inleiding

Hoogheemraadschap	Hollands	Noorderkwartier	(HHNK)	beheert	in	32	van	de	38	gemeenten	ruim	1400	kilometer	

wegen en is daarmee een van de grootste wegbeheerders van Noord-Holland. Het gaat hierbij voornamelijk om 

gebiedsontsluitings-	en	erftoegangswegen	(type	I	en	II)	buiten	de	bebouwde	kom	in	de	zin	van	de	Wegenwet.	

Slechts	een	klein	deel	(ruim	140	kilometer)	ligt	binnen	de	bebouwde	kom	in	de	zin	van	de	Wegenverkeerswet.	

In	dit	wegenbeleidsplan	beschrijft	HHNK	wat	het	in	de	periode	2012-2017	met	het	wegenbeheer	wil	bereiken	en	

wat het daarvoor allemaal wil doen. Het stuk gaat eerst kort in op de maatschappelijke context waarbinnen het 

hoogheemraadschap	het	wegenbeheer	uitvoert	(hoofdstuk	2)	en	brengt	het	beleidskader	(hoofdstuk	3)	in	beeld.	

Hoofdstuk 4 beschrijft het wegenbeleid voor de periode 2012-2017 en bevat daarom de visie, missie, het te 

bereiken effect, de te behalen resultaten, uitgangspunten, de te leveren prestaties en de te nemen maatregelen. 

Belangrijke	pijlers	zijn	daarvoor	de	beleidslijnen	uit	het	Wegenbeleidsplan	2003-2010.	

Vervolgens behandelt hoofdstuk 5 de financiën. 

En tot slot geeft hoofdstuk 6 de systematiek van monitoring en rapportage weer.
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2 Achtergrond

2.1	 Wegen	in	beheer	bij	HHNK

Van oorsprong werden wegen in ons beheergebied op dijken aangelegd, omdat dit de enige droge en berijdbare 

verbindingen in het landschap waren. Deze wegen waren vaak in beheer bij het desbetreffende waterschap. 

Vervolgens ontstonden door landaanwinning polders en droogmakerijen waar de waterschappen de wegen ook 

vaak in beheer kregen. Dit cultuurhistorische gegeven heeft uiteindelijk geleid tot het huidige, geïntegreerde 

beheer van dijken, wegen en waterlopen door HHNK.

In de bijlage staat op kaart 1 het beheergebied van HHNK met daarin ons wegennet weergegeven. 

Op kaart 2 en in de tabel in bijlage 7.2 zijn deze wegen onderverdeeld in wegen op waterkeringen (dijkwegen) 

en overige wegen (buiten de bebouwde kom). Kaart 3 toont alle fiets- en voetpaden die in beheer zijn bij het 

hoogheemraadschap en ten slotte laat kaart 4 de huidige categorisering van het wegenstelsel met een 

onderverdeling in gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen (type I en II) zien.

2.2 Financiering wegentaak

HHNK financiert de exploitatiekosten van het wegenbeheer voor een kwart uit gelden uit het gemeentefonds 

zoals in 1993 is vastgelegd in de Wet herverdeling wegenbeheer. Verder heft het hoogheemraadschap een 

aanvullende omslag (Wegenheffing) op de ingezetenen van gemeenten waar het hoogheemraadschap wegen 

buiten de bebouwde kom in de zin van de Wegenwet in beheer heeft. Door het feit dat er wegen op waterkeringen 

liggen, heeft het bestuur in 2009 besloten dat 30% van de kosten van het wegenbeheer uit de Watersysteemheffing 

wordt betaald.

Daarnaast krijgt het hoogheemraadschap voor investeringen in het wegennet ook bijdragen van de provincie 

Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de Europese Commissie.

2.3 Ontwikkelingen

Dit hoofdstuk beschrijft demografische, economische en technologische ontwikkelingen en de effecten die zij 

hebben op de mobiliteit en de wijze waarop HHNK de wegentaak uitvoert. 

2.3.1 Demografisch en economisch

De bevolking in Nederland neemt nog toe tot 17,5 miljoen mensen rond 2035, waarna de omvang naar verwachting 

zal afnemen. Ook het beheergebied van HHNK heeft te maken met groei, met name in Amsterdam-Noord, 

Purmerend, Zaanstad, IJmond, Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk en Hoorn. In combinatie met verstedelijking leidt 

dit plaatselijk tot een hogere bevolkingsdichtheid. Daarbinnen is er ook nog eens sprake van vergrijzing, toename 

van de welvaart en individualisering van de samenleving.

Voor wat betreft de economische ontwikkeling streeft de provincie Noord-Holland in de Structuurvisie 2040 naar 

een internationaal concurrerende economie. Dit geldt niet alleen voor de hoogstedelijke diensteneconomie van de 

Metropoolregio Amsterdam, maar ook voor grote landbouwclusters (Agriport A7 en Seedvalley) en duurzame 

energie in het noorden van de provincie.

Demografische en economische ontwikkelingen hebben hun weerslag op het landelijk gebied. 

Niet alleen is er een toename van het (vracht)verkeer, ook vindt het woonrecreatieverkeer - door de vergrijzing - 
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steeds vaker doordeweeks plaats. De veranderingen brengen met zich mee dat er hogere en andere eisen worden 

gesteld aan de kwaliteit van de openbare ruimte. De eenzijdige, op de landbouw gerichte structuur van het 

platteland wordt hierdoor verbreed, bijvoorbeeld door de aanleg van fietsroutenetwerken. Het hoogheemraadschap 

krijgt hier als wegbeheerder ook mee te maken.

2.3.2 Technologisch

Autonavigatiesystemen zijn niet meer weg te denken en deze kunnen ook steeds vaker op basis van actuele 

gegevens alternatieve routes aanbieden. Dit betekent dat mensen makkelijker een weg door ons beheergebied 

weten te vinden. Gevolg is dat de weggebruikers daardoor niet altijd de logische categorisering van het wegennet 

volgen. Daarnaast nemen de aslast en breedte van de transport- en/of landbouwvoertuigen steeds verder toe. 

Dit veroorzaakt voornamelijk problemen in het veenweidegebied, omdat daar knelpunten in de belastbaarheid 

ontstaan door de slappe ondergrond en de hoge grondwaterstanden.

Ook op het gebied van verkeersveiligheid heeft de techniek een grote vlucht genomen. Airbags, ABS en 

Elektronische Stabiliteitscontrole horen tegenwoordig tot de standaarduitrusting van voertuigen, waardoor onder 

meer het aantal ernstige verkeersslachtoffers is afgenomen. Desalniettemin moet het hoogheemraadschap 

- en dan met name vanuit het oogpunt van kwetsbare verkeersdeelnemers - blijven investeren in het verbeteren van 

de verkeersveiligheid van onze wegen.
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3 Beleidskader

Het kader voor dit wegenbeleidsplan bestaat uit zowel relevante wet- en regelgeving, alsook uit het beleid van 

andere wegbeheerders en van samenwerkingsverbanden tussen organisaties.

3.1 Wet- en regelgeving

Voor het wegenbeheer is de volgende wet- en regelgeving relevant:

Wegenwet

De openbaarheid en het beheer en onderhoud van wegen worden beschreven in de Wegenwet. Deze wet beschrijft 

ook de onderhoudsplicht (artikel 15.1) en de zorgplicht (artikel 17) door de beheerder en een eventuele overdracht 

daarvan aan een andere beheerder. Het onderhoud richt zich op de bruikbaarheid en de instandhouding van de 

wegen. Ook regelt de Wegenwet het opstellen en onderhouden van leggers der wegen en het vaststellen van de 

bebouwde kom door provincies. 

Wegenverkeerswet 1994

De Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) verplicht de wegbeheerder om de verkeersveiligheid te verzekeren, de wegen 

berijdbaar te houden, de bereikbaarheid te waarborgen, milieuhinder en aantasting van het landschappelijk karakter 

te beperken of te voorkomen en het energiegebruik te beperken. De wegbeheerder is bevoegd om in dit kader 

aanvullende regels te stellen. Van belang zijn ook het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) en 

het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). In de Wvw en het BABW zijn onder meer 

bepalingen opgenomen voor het vaststellen van grenzen van de bebouwde kom door gemeenten. 

Wet herverdeling wegenbeheer 1993

Op basis van de Wet herverdeling wegenbeheer (Whw) uit 1993 is HHNK in een aantal gemeenten beheerder van 

wegen buiten de bebouwde kom in de zin van de Wegenwet. Als gevolg van oude afspraken beheert het hoog-

heemraadschap in diverse gemeenten echter ook nog wegen binnen de bebouwde kom. In 2013 vindt een lande-

lijke evaluatie van de Whw plaats. 

Wegenverordening Noord-Holland

Voor de wegen buiten de bebouwde kom ingevolge de Wegenwet en in beheer bij het hoogheemraadschap 

gelden de bepalingen in de Wegenverordening Noord-Holland. De ge- en verbodsbepalingen stellen regels aan 

het beheer, onderhoud en gebruik. Voor deze bepalingen voor het gebruik kan het hoogheemraadschap ontheffing 

verlenen.

Keur

In de keur (2009) is een overgangsbepaling opgenomen waarmee de wegenbepalingen uit de vorige keur (2006) 

van kracht blijven. De bepalingen vormen een aanvulling op hetgeen is geregeld in de Wegenwet en de Wegenver-

ordening Noord-Holland en gelden uitsluitend voor wegen binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenwet. 

De verbodsbepalingen hebben betrekking op het verrichten van werkzaamheden en het hebben of aanbrengen van 

werken of beplantingen in, op, onder, boven, naast of langs wegen. Van deze bepalingen kan ontheffing worden 

verleend.

2819.HHNK.Wegenbeleidsplan.2012-2015.indd   16 11-04-2012   16:03:05



Wegenbeleidsplan 2012 - 2017          17

3.2	 Beleid	

3.2.1 Nationaal

Nota Ruimte 

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2030. Zij schept 

ruimte voor gebiedsgerichte ontwikkeling uitgaande van het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ en ver-

schuift het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. Eén 

van de uitwerkingen van de Nota Ruimte is de Nota Mobiliteit. 

Nota Mobiliteit 

In de Nota Mobiliteit wordt het ruimtelijk beleid verder uitgewerkt en wordt het landelijke verkeers- en vervoersbeleid 

tot 2020 beschreven. Doelstellingen zijn een sterke economie door de bereikbaarheid te verbeteren, groei van verkeer 

en vervoer mogelijk te maken, betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid van deur tot deur, ‘decentraal wat kan, en 

centraal wat moet’, de veiligheid permanent verbeteren en kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

Het hoofdwegennet en onderliggend wegennet worden in de Nota Mobiliteit als een samenhangend netwerk bena-

derd. Vanuit een gebiedsgerichte benadering zoeken wegbeheerders en private partijen samen naar oplossingen voor 

files. Prioriteit ligt op de hoofdverbindingen, maar voorkomen moet worden dat (gebrek aan) maatregelen daar leiden 

tot extra verkeersstromen op de plattelandswegen. Daarnaast moet ook het gebruik van de fiets worden gestimuleerd. 

Provincies, stadsregio’s, gemeenten en waterschappen zorgen voor een netwerk van veilige routes. Het beleid inzake 

Duurzaam Veilig, gericht op het terugdringen van het aantal ernstige verkeersslachtoffers, wordt verder uitgewerkt.

Door met Duurzaam Veilig (2005, actualisatie in 2012)

Het landelijke programma Duurzaam Veilig is een integrale benadering van het verkeerssysteem waarbij weg en voer-

tuig dienen aan te sluiten bij wat de mens kan en hem ook bescherming dienen te bieden. Daarnaast moet de mens 

ook door educatie goed voorbereid zijn op de verkeerstaak en uiteindelijk moet worden gecontroleerd of hij wel 

veilig aan het verkeer deelneemt. Dit gaat veel verder dan de taak die het hoogheemraadschap heeft. Samenwerking 

met andere overheden, zoals provincies, gemeenten en politie is dan ook noodzakelijk.

Qua verkeersveiligheidsmaatregelen streeft Duurzaam Veilig naar maatregelen die zo vroeg mogelijk ingrijpen in de 

‘keten’ van systeemontwerp naar uiteindelijk verkeersgedrag. Vijf principes staan hierbij centraal:

•  functionaliteit van wegen;

• homogeniteit in massa, in snelheid en in richting;

• herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van het wegverloop en het gedrag van  

 weggebruikers;

• vergevingsgezindheid van de omgeving (fysiek) en van de weggebruikers onderling (sociaal);

 statusonderkenning van de weg door de verkeersdeelnemer.

In 2012 vindt een actualisatie van het landelijke programma Stichting Wetenschappelijk Onderzoek

Verkeersveiligheid (SWOV) plaats.

Visie Wegbeheer (Unie van Waterschappen)

De Unie van Waterschappen heeft in 2010 de Visie Wegbeheer; Een strategische dialoog ‘over wegen van beheer 

en ruimte voor maatwerk’ vastgesteld. Dit stuk beschrijft wat de wegbeherende waterschappen de komende tien jaar 

gezamenlijk willen bereiken.

Tot 2013 is in ieder geval de insteek dat waterschappen het wegenbeheer intern ‘slimmer’ (lees doelmatiger) gaan 
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organiseren door bijvoorbeeld meer met andere overheden te gaan samenwerken en meer uit te besteden. Na dat 

jaar zou het als mogelijke uitkomst van de evaluatie Wet herverdeling wegenbeheer kunnen zijn dat de waterschap-

pen de wegentaak in zijn geheel overdragen. 

Bestuursakkoord Water

Het Rijk wil met betrokken overheden komen tot een doelmatiger waterbeheer om invulling te geven aan de initiële 

besparingen van e 100 miljoen vanaf 2011 en e 200 miljoen vanaf 2015. Daarom is er hiervoor onlangs tussen de 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, IPO, VNG en Unie van Waterschappen een Bestuursakkoord Water 

afgesloten.

Voor wat betreft het wegbeheer is in het Bestuursakkoord Water opgenomen dat een eventuele overdracht door 

waterschappen aan gemeenten of provincies in de evaluatie van de Wet Herverdeling wegenbeheer in 2013 wordt 

meegenomen. Overigens staat er ook in dat regionale differentiatie mogelijk blijft vanuit oogpunt van doelmatigheid.

3.2.2 Regionaal

Structuurvisie 2040

De Structuurvisie 2040 van de provincie Noord-Holland is een leidraad voor de manier waarop de ruimte in Noord-

Holland de komende dertig jaar zou moeten worden ontwikkeld. De drie hoofdbelangen die de provincie met de 

structuurvisie heeft vastgelegd zijn ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid.

In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is dit uitgewerkt in concrete activiteiten om de visie te realiseren en via 

de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is de doorwerking naar gemeentelijke bestemmingsplannen 

geregeld.

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan 2007-2013

Het is niet te verwachten dat na 2013 het beleid structureel zal wijzigen.

Het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan bevat het beleid van de provincie Noord-Holland op het gebied van 

Verkeer en Vervoer voor de periode 2007-2013. Doel is ‘vlot en veilig door Noord-Holland’. Lopende plannen voor 

verbetering van de infrastructuur worden verder ontwikkeld en waar mogelijk verwezenlijkt. Verschillende andere 

beleidsonderdelen worden geïntensiveerd, zodat het totaal van netwerken – auto, openbaar vervoer, fiets – efficiën-

ter wordt gebruikt en alternatieven voor het autogebruik worden gestimuleerd.

Het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan geeft tevens de essentiële onderdelen aan voor het beleid van de andere 

wegbeheerders in Noord-Holland, zoals gemeenten en HHNK. Uitgangspunten hierin zijn gebiedsbenadering, ver-

keersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Regionaal Verkeers- en Vervoerplan 2005-2015

Het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) is het beleidskader voor de Stadsregio Amsterdam op het gebied 

van verkeer en vervoer. Het is richtinggevend voor de beleidsontwikkeling over een periode van tien jaar en voor 

de uitvoering van de exploitatie van het openbaar vervoer en de subsidieverlening op het gebied van infrastructuur 

en verkeersveiligheid. Onderdeel van het RVVP is een uitvoeringsprogramma waarin de verantwoordelijkheden ten 

aanzien van beleid en uitvoering van projecten zijn vastgelegd.

Netwerkvisie Noord-Holland 2015

De Netwerkvisie Noord-Holland is opgesteld door Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam 

en de gemeente Amsterdam om de bestaande auto-infrastructuur door middel van het bevorderen van 
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netwerkmanagement op regionaal niveau beter te gaan benutten. De visie bevat daarvoor onder andere een 

regelstrategie die als doel heeft de verkeersafwikkeling op het totale netwerk zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

3.2.3 Lokaal

Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplannen

Gemeenten hebben hun Verkeers- en Vervoerplannen vervoerbeleid beschreven in gemeentelijke verkeers- en ver-

voersplannen (GVVP). Deze plannen moeten zijn afgestemd met de overige relevante wegbeheerders. En andersom 

houdt het hoogheemraadschap in zijn wegenbeleid natuurlijk met GVVP’s rekening.
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4. Wegenbeleid
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4 Wegenbeleid 

Dit	hoofdstuk	gaat	in	op	het	wegenbeleid	van	HHNK	voor	de	periode	2012-2017.	Als	eerste	beschrijft	het	daar-

voor	de	visie,	missie,	het	effect	en	resultaten	die	HHNK	wil	bereiken	en	de	uitgangspunten	die	HHNK	daarbij	

hanteert. Vervolgens staan de te behalen prestaties en per beleidsthema (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, 

berijdbaarheid	en	inpassing	in	het	landschap)	de	te	nemen	maatregelen	genoemd.

4.1 Visie

HHNK is op grond van de Wet herverdeling wegenbeheer 1993 beheerder van gebiedsontsluitingswegen en erftoe-

gangswegen buiten de bebouwde kom in de zin van de Wegenwet.

HHNK vindt echter dat wegenbeheer niet tot de kerntaken van het waterschap behoort.

Op dit moment draagt HHNK, uit oogpunt van zichtbaarheid voor de gebruiker, financiële ongelijkheid tussen 

gemeenten en beheeraspecten al wegen over binnen de bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet, 

inclusief de wegen op waterkeringen. In 2013 vindt een landelijke evaluatie van de Wet herverdeling wegenbeheer 

1993 plaats waarbij een mogelijke uitkomst is dat waterschappen geen wegbeheerder meer hoeven te zijn. Op dat 

moment zal HHNK ook alle wegen buiten de bebouwde kom overdragen, inclusief wegen op waterkeringen.

4.2 Missie

Van de wegen die het hoogheemraadschap (nog) beheert, mogen inwoners, collega-overheden als Rijkswaterstaat, 

provincie Noord-Holland, gemeenten en de Stadsregio Amsterdam verwachten dat zij aan de landelijke richtlijnen 

voldoen. Daarnaast kan iedereen te allen tijde een beroep doen op onze kennis en deskundigheid.

4.3 Effect en resultaten

Het maatschappelijk gewenste effect dat HHNK met het wegenbeleid wil bereiken is: ‘Veilige wegen’. 

De volgende resultaten moeten daaraan bijdragen:

1.  Het beheren van gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen, utilitaire fietspaden en wandelpaden buiten 

 de bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet;

2.  Het inrichten van de wegen conform het landelijke programma Duurzaam Veilig.

4.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

HHNK hanteert de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in het wegenbeleid:

• Verkeersveiligheid 

Het maatschappelijke gewenste effect dat het hoogheemraadschap wil bereiken is: ‘Veilige wegen’. Verkeersveilig-

heid staat dan ook op de eerste plaats en gaat altijd voor op bereikbaarheid, berijdbaarheid en inpassing van de we-

gen in het landschap. Bermmonumenten worden bijvoorbeeld dan ook alleen – voor maximaal vijf jaar –toegestaan 

op plaatsen waar de verkeersveiligheid niet in het geding komt.

• Weg op waterkering 

Het hoogheemraadschap stelt het belang van de waterkering boven dat van de weg, omdat het veiligheidsbelang 

boven het belang van bereikbaarheid gaat.
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• Mobiliteit

Mobiliteit draagt bij aan de economische groei en geeft mensen de kans zich te ontwikkelen en te ontspannen. 

Hierbij gaat het niet alleen om automobiliteit, maar ook om het bevorderen van het gebruik van de fiets en het 

openbaar vervoer.

• Bereikbaarheid

Een actuele categorisering draagt bij aan de routesturendheid van het verkeer en daarmee aan de bereikbaarheid 

van en binnen het beheergebied. Categorisering is leidend voor de inrichting van de weg. Voor bereikbaarheid 

kunnen geografische, fysische en ecologische factoren zoals kanalen, spoorlijnen en ecologische verbindingszones 

een barrière vormen. Per geval zal er altijd een kosten-batenanalyse worden gemaakt om te kijken in hoeverre hier 

speciale maatregelen voor genomen moeten worden.

• Doelmatig en kostenbewust 

Uitgaande van de huidige situatie voert het hoogheemraadschap het wegenbeheer tegen zo laag mogelijke kosten 

uit (werk met werk). Het bekijkt daarnaast de mogelijkheden om taken slimmer te organiseren.

• Toekomstgericht

Het hoogheemraadschap volgt de ontwikkelingen en inzichten op het gebied van ruimtelijke ordening, evenals de ontwik-

kelingen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement, reis- en route-informatie en ‘anders betalen voor mobiliteit’. 

• Kostenveroorzakingsprincipe

De initiatiefnemer is bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen verantwoordelijk voor eventuele noodzakelijke aanpas-

singen van onze wegen of infrastructuur. Het hoogheemraadschap neemt deze alleen in beheer als het gaat om 

utilitaire voorzieningen of infrastructuur buiten de bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet.

• Samenwerking

Het hoogheemraadschap werkt samen met de andere wegbeheerders in het beheergebied. Daarnaast ondersteunt 

het (landelijke) publiekscampagnes om verkeersveilig gedrag te bevorderen.

• Milieu- en klimaatbeleid

Het wegenbeleidsplan sluit aan bij de doelstellingen zoals die geformuleerd staan in het Milieu- en klimaatbeleid 

2009-2012; De weg naar de toekomst. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van materialen en producten die 

bij de winning, productie of toepassing het milieu en klimaat zo min mogelijk belasten en om het voorkomen van afval.

• Subsidiemogelijkheden  

Voor aanpassingen van het wegennet maakt het hoogheemraadschap zo veel mogelijk gebruik van subsidies van 

de Europese Commissie, het Rijk, de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam. Echter het wel of niet 

aanwezig zijn van subsidiemogelijkheden of het niet toekennen ervan, is geen criterium voor het al dan niet door-

gaan van projecten. 

• Landschap en cultuurhistorie 

HHNK draagt met zijn taken bij aan de belevingswaarde van ons beheergebied. Het gaat daarbij om natuurwaar-

den, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Leidraad zijn hierbij onder andere (gemeentelijke) landschaps-

plannen en de provinciale Structuurvisie 2040.

• Recreatie 

HHNK beheert recreatieve fiets-, wandel- en ruiterpaden wanneer het gecombineerd is met andere taken van het 

hoogheemraadschap. Zo liggen veel recreatieve fietspaden op primaire waterkeringen van o.a. Texel en Wieringen. 
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Het hoogheemraadschap treedt niet op als de beheerder van vrijliggende recreatieve fiets-, wandel- en ruiterpaden. 

Wel ondersteunt het eventuele initiatieven van derden, indien de kosten voor beheer en onderhoud door hen

worden gedragen.

4.5 Prestaties

HHNK wil het wegennet vanuit de genoemde uitgangspunten en randvoorwaarden (paragraaf 4.4) op zodanige 

wijze beheren en inrichten dat daarmee het maatschappelijk gewenste effect ‘Veilige wegen’ en de resultaten die 

daaraan moeten bijdragen, worden bereikt. 

Bij de te bereiken resultaten horen de volgende te leveren prestaties:

• Resultaat 1: Het beheren van gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen, utilitaire fietspaden en wandelpaden 

  buiten de bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet;

• Prestatie  1:  De wegen voldoen aan de landelijke richtlijnen en aan het beleid in het wegenbeleidsplan;

• Resultaat 2: Het inrichten van de wegen conform het landelijke programma Duurzaam Veilig;

• Prestatie  2:  In 2017 zijn alle wegen van het hoogheemraadschap ingericht conform Duurzaam Veilig.

In de volgende paragraaf staat beschreven hoe wij de genoemde prestaties willen behalen. Daarvoor wordt per 

beleidsthema eerst kort de stand van zaken weergegeven, vervolgens de keuzes die zijn gemaakt en tot slot welke 

maatregelen het hoogheemraadschap gaat nemen.

4.6 Maatregelen per beleidsthema

4.6.1 Verkeersveiligheid

Voor verkeersveiligheid is het landelijke doel om in 2020 het aantal ernstige verkeersslachtoffers, doden en 

gewonden met respectievelijk 46% en 34% ten opzichte van 2001 - 2003, te laten afnemen. In de Nota Mobiliteit is 

aangegeven dat deze doelstellingen naar evenredigheid doorwerken in het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan en 

het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan. HHNK sluit hierop aan.

Op de wegen die HHNK in beheer heeft, is over de periode 1998-2008 een gestage daling zichtbaar van het aantal 

ongevallen en aantal verkeersslachtoffers. In 2009 vond een sterkere daling plaats, waardoor de aantallen bijna met 

de helft verminderd zijn ten opzichte van 1998. Het aantal ernstige slachtoffers in 2009 ligt onder de doelstellingen 

voor 2010 en 2020, maar het driejaargemiddelde over 2007-2009 ligt hier nog boven. Dit betekent dat wij als weg-

beheerder fysieke maatregelen zullen blijven nemen en daarbij blijven inzetten op voorlichting en handhaving.

Om het effect ‘Veilige wegen’ te bereiken worden in de planperiode de volgende maatregelen genomen:

1.  Het evalueren van het huidige Verkeersveiligheidsplan en eventueel bijwerken van het jaarlijkse 

     actieprogramma om daarmee het totaal aantal vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers conform de 

    landelijke normen te laten afnemen;

2.  In 2017 zijn alle wegen in beheer bij het hoogheemraadschap ‘Duurzaam Veilig’ ingericht. 

     Voor de gebiedsontsluitingswegen bestaat daarvoor een apart investeringsprogramma;

3.  Het nemen van fysieke maatregelen en het handhaven van de maximumsnelheid, zodat in 2017 85% van

     alle verkeersdeelnemers zich aan de maximaal toegestane snelheid houdt;

4.  In 2014 heeft HHNK een beheerplan ‘Schone Wegen’ gereed, waarin maatregelen komen te staan ter

     bestrijding van verwijtbare wegvervuiling door agrarische werkzaamheden, olie, bladeren etc. 

     Daarnaast heeft HHNK in dat jaar een registratiesysteem voor klachten en meldingen;

5.  HHNK heeft in 2017 een beheerplan ‘Gladheidsbestrijding’, waarin maatregelen staan om de totale 
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 gebruikte hoeveelheid strooizout terug te dringen, mits daarmee een kostenbesparing van ten minste 10%   

 kan worden gerealiseerd;

6.  In 2017 heeft HHNK een nieuw Beheerplan ‘Openbare verlichting’ met als uitgangspunt dat openbare 

     verlichting alleen voor verkeersveiligheid wordt aangelegd en onderhouden.

4.6.2. Bereikbaarheid

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor wonen, werken en recreëren. Als wegbeheerder is HHNK volgens de 

Wegenverkeerswet onder andere verplicht zorg te dragen voor de bereikbaarheid vanuit en binnen het beheerge-

bied. Door demografische en economische ontwikkelingen (verstedelijking, vergrijzing, toegenomen autobezit) is 

de intensiteit van het wegverkeer de laatste decennia sterk toegenomen. Om dit in goede banen te leiden is het 

belangrijk dat HHNK een wegennet heeft dat hierop is ingericht. 

Daarom worden er in de planperiode de volgende maatregelen genomen:

1.  Voor 2015 is de huidige categorisering van ons wegennet getoetst aan de richtlijnen en waar nodig is in

     2015 een nieuw categoriseringsplan opgesteld;

2.  In 2015 zet HHNK routenetwerken op voor landbouwverkeer in samenwerking met de andere 

     wegbeheerders in beheergebied van HHNK;

3.  Voor 2017 heeft HHNK de op zijn wegen ontbrekende schakels van het fietsroutenetwerk voor utilitair 

     verkeer van de provincie Noord-Holland gerealiseerd;

4.  In 2014 heeft HHNK een onderzoek uitgevoerd naar reistijden en verkeersintensiteit op zijn wegen in lijn 

     met de Netwerkvisie Noord-Holland 2015;

5.  HHNK levert actief bijdragen aan RegioRegie (NHBereikbaar), zowel door aanwezigheid bij bijeenkomsten  

 van de regiegroep alsook door alle geplande wegafsluitingen en omleidingsroutes aan te melden.

4.6.3. Berijdbaarheid

De berijdbaarheid van de wegen is afhankelijk van de kwaliteit van de wegconstructie. Het hoogheemraadschap 

hanteert als kwaliteitsniveau R (basis) zoals deze door de CROW is vastgelegd in publicatie 145. Dat betekent dat 

een weggebruiker een weg aantreft die goed berijdbaar is. Dat geldt zowel voor de wegverhardingen alsook voor 

de in de weg gelegen kunstwerken (kwaliteitsniveau B conform de CROW-richtlijn in publicatie 288). De wijze 

waarop het hoogheemraadschap bermschade wil voorkomen, staat beschreven in het beheerplan ‘Bermschade; 

Voorkomen en herstel van schade aan bermen door weggebruik’. 

In de praktijk scoort 27% van de wegverhardingen op dit moment een onvoldoende. Dat is ver onder de norm. 

Daarom neemt het hoogheemraadschap in de planperiode de volgende maatregelen:

1.  In 2015 voldoen alle wegverhardingen aan de minimale eisen voor het kwaliteitsniveau R (basis) volgens

    de CROW-richtlijn in publicatie 145;

2.  In 2017 voldoen alle kunstwerken in de wegen aan kwaliteitsniveau B conform de CROW-richtlijn in 

 publicatie 288.

4.6.4. Inpassing in het landschap

Het hoogheemraadschap houdt bij het beheer en onderhoud van wegen rekening met cultuurhistorische, land-

schappelijke en natuurwaarden van het beheergebied. Wij volgen daarbij de Structuurvisie 2040 van de provincie 

Noord-Holland en/of het landschapsplan of visie van de betreffende gemeente. Dat betekent dat wegen zo goed 

mogelijk worden ingepast in het landschap en dat wegbermen waar mogelijk natuurtechnisch worden beheerd (op 

dit moment 4% van het totale wegbermareaal). Daarnaast hebben wij een bomenbestand langs wegen, dat lijnvor-

mige structuren accentueert en tegelijkertijd de verkeersveiligheid zo min mogelijk in het geding brengt.

Om dit te bereiken neemt het hoogheemraadschap in de planperiode de volgende maatregelen:
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1.  In 2017 wordt maximaal 10% van het wegbermareaal natuurtechnisch beheerd (maaien+afvoeren), 

 mits daarmee op de langere termijn ecologische kwaliteitswinst valt te behalen. Op plaatsen waar wegen

 aansluiten op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) onderzoekt HHNK of er nog aanvullende maatregelen

 mogelijk zijn om daar het beste rekening mee te houden.

 Overige bermen worden vanuit doelmatigheid maximaal twee keer per jaar gemaaid (exclusief de 

 veiligheidsronde in het voorjaar). Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid kan het hoogheemraadschap 

 besluiten kruisingen vaker te maaien.

2.  In 2017 heeft HHNK een evenwichtig en robuust bomenareaal langs wegen waarbij rekening is gehouden  

 met landschappelijke waarden in het beheergebied, zoals bijvoorbeeld het werelderfgoed Beemster.
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5 Financiën 

In dit hoofdstuk staan de kosten geraamd om het effect te bereiken en de resultaten te behalen voor de 

planperiode kostenraming 2012-2017. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het exploitatiebudget voor 

wegenbeheer en het investeringsprogramma Duurzaam Veilig. De kosten voor het wegenbeheer en de uitvoering 

van het investeringsprogramma worden jaarlijks vastgesteld bij de behandeling van de begroting en het 

meerjarenplan. Ieder jaar is er daarmee een afwegingsmoment waarbij er wordt gekeken naar prioritering,

 fasering, doelmatigheid en haalbaarheid van de uit te voeren maatregelen.

5.1 Exploitatiebudget

Het beleidsvoornemen om het achterstallig onderhoud aan de wegverhardingen weg te werken, zorgt ervoor dat 

het reguliere budget voor groot onderhoud in de periode 2012-2014 met HHNK € 3 miljoen per jaar wordt 

verhoogd tot € 8,2 miljoen. In 2015 en 2016 dalen wij voor twee jaar naar ruim € 4 miljoen om vervolgens in 2017 

weer op het reguliere budget uit te komen (zie tabel 1). De toename van het natuurtechnisch beheer naar maximaal 

10% van het wegbermareaal zorgt ervoor dat het onderhoudsbudget met jaarlijks € 100.000,- stijgt.

In omgekeerde richting zorgt de overdracht van wegen binnen de bebouwde kom, in de zin van de 

Wegenverkeerswet, aan gemeenten er dan weer voor dat de komende jaren de omvang van ons wegennet afneemt 

en naar rato ook het budget voor regulier groot onderhoud.

Tabel 1: Exploitatiebudget groot onderhoud

5.2 Investeringsprogramma Duurzaam Veilig

Het hoogheemraadschap heeft een investeringsprogramma voor gebiedsontsluitingswegen. In dat programma 

worden de wegen conform het landelijk programma Duurzaam Veilig ingericht. Begin 2011 is 50% van de in totaal 

circa 24 kilometer aangepakt. In 2014 is volgens planning 95% van deze lengte heringericht. Voor de overige 5% 

van de gebiedsontsluitingswegen is het hoogheemraadschap afhankelijk van besluitvorming en activiteiten van de 

provincie en gemeenten en/of het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg (werk met werk).

Dit beleidsvoornemen is financieel gezien geen verandering van de ingezette koers. Dat betekent dat de ramingen 

van het investeringsprogramma niet wijzigen.

 Begroting 

 Exploitatielasten (bedragen x € 1 miljoen)    2012       2013         2014        2015        2016        2017

 

 Regulier budget groot onderhoud        5,2          5,2            5,2           4,2 4,5  5,2

 

 Wegwerken achterstallig onderhoud       3,0          3,0            2,8 -   -    -

 

 Totaal budget groot onderhoud        8,2         8,2           8,0           4,2 4,5  5,2
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6 Monitoring en rapportage 

6.1 Monitoring en rapportage van het beleid

Het beheer van wegen leidt tot het maatschappelijk gewenste effect: ‘Veilige wegen’. Daarnaast zijn er ook 

bestuurlijk gewenste effecten. Het bestuur stuurt op het goed functioneren van de organisatie en de algemene 

maatschappelijke verantwoordelijkheid die het hoogheemraadschap neemt bij het uitvoeren van zijn taken.

Het doel van monitoring en rapportage van het beleid is om in beeld te brengen welke voortgang wordt geboekt 

bij het behalen van de gewenste effecten. Door middel van voortgangsrapportages en de jaarrapportage wordt de 

stand van zaken aan het bestuur gemeld.

6.2 Monitoring en rapportage van het beheer

Monitoring is ook een belangrijk instrument om te toetsen in welke mate de resultaten worden bereikt. 

Daarom worden er triaalrapportages opgesteld waarin duidelijk wordt aangegeven in hoeverre de prestaties al zijn 

behaald en wat de prognose is. Hierdoor vindt de noodzakelijke terugkoppeling plaats waardoor tijdig kan worden 

bijgestuurd in het beleid en beheer. De geformuleerde uitgangspunten in hoofdstuk 4.4 zijn hiervoor het kader. 

6.3 Monitoring en rapportage van het investeringsprogramma Duurzaam Veilig

HHNK heeft voor het Duurzaam Veilig inrichten van gebiedsontsluitingswegen een investeringsprogramma. 

Om de voortgang hiervan in beeld te brengen wordt één keer per jaar op programmaniveau gerapporteerd. 

Deze rapportage is opgebouwd uit zowel projectinformatie alsook programma-informatie. 

Op basis van de voortgangsrapportages kunnen aanpassingen van het programma plaatsvinden.

 

2819.HHNK.Wegenbeleidsplan.2012-2015.indd   30 11-04-2012   16:03:12



Wegenbeleidsplan 2012 - 2017          31

7. Bijlage

2819.HHNK.Wegenbeleidsplan.2012-2015.indd   31 11-04-2012   16:03:13



32 Wegenbeleidsplan 2012 - 2017

7 Bijlage

7.1	 Begrippenlijst/	Definities

Categorisering

Indeling van het wegennet (in het kader van Duurzaam Veilig) om een herkenbare en eenduidige vormgeving van 

het wegennet te krijgen. Hiertoe wordt gecategoriseerd op grond van functioneel gebruik (gebruik van een weg 

moet in overeenstemming zijn met de functie), homogeen gebruik (geen grote verschillen in snelheid, massa en 

richting) en voorspelbaar gebruik (inrichting van de weg moet de gebruiker duidelijk maken wat van hem/haar wordt 

verlangd). Categorieën waarbinnen de wegen van het hoogheemraadschap vallen zijn gebiedsontsluitingsweg en 

erftoegangsweg type I en II.

CROW

CROW is een onafhankelijke stichting die professionals technische en specialistische kennis over infrastructuur, 

verkeer, vervoer en openbare ruimte biedt. Onder andere is er een wegbeheersystematiek ontwikkeld die 

handvatten biedt voor diverse stappen in het beheerproces, zoals het vaststellen van de gewenste kwaliteit, 

het berekenen van de kosten en het toezicht op de uitvoering. 

Doelmatig

Als inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in 

verhouding staan tot de opbrengsten.

Erftoegangsweg

Wegtype bedoeld voor het toegankelijk maken van erven. Dit betekent dat alle groepen verkeersdeelnemers 

hiervan gebruik moeten kunnen maken. Manoeuvres zoals keren, draaien, in- en uitstappen en oversteken moeten 

zo veilig mogelijk kunnen worden uitgevoerd. De snelheid van het gemotoriseerde verkeer moet daarom laag zijn.

Erftoegangsweg type I buiten de bebouwde kom

Erftoegangsweg met relatief hoge verkeersintensiteiten en over het algemeen een verhardingsbreedte groter dan 

4,5 meter, die vaak de verbinding vormt tussen kleine woonkernen.

Erftoegangsweg type II buiten de bebouwde kom

Erftoegangsweg met relatief lage verkeersintensiteiten en over het algemeen een verhardingsbreedte kleiner dan 

4,5 meter.

Gebiedsontsluitingsweg

Wegtype met een functie voor enerzijds het stromen en anderzijds het uitwisselen van verkeer. Deze functies 

worden echter naar plaats gescheiden: stromen vindt plaats op de wegvakken, uitwisselen gebeurt op kruispunten. 

Op de wegvakken wordt zo veel mogelijk voldaan aan de eisen van een stroomweg (gescheiden rijrichtingen, 

geen kruisend en overstekend verkeer en een relatief homogene groep weggebruikers). Op de uitwisselpunten 

(kruispunten en oversteekpunten) moet de snelheid zo laag zijn dat ernstige conflicten worden uitgesloten.

Keur

Waterschapsverordening die de regels, voorwaarden, geboden en verboden bevat met betrekking tot de bescher-

ming en de beheer- en onderhoudsplannen voor de instandhouding, bruikbaarheid en veiligheid van wegen buiten 

de bebouwde kom in de zin van de Wegenwet en in beheer bij het hoogheemraadschap.
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Kosteneffectief

Rendabel; het meeste effect voor de minste kosten.

Kwaliteitsniveau B

De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van de CROW geeft landelijke standaardnormen voor het beheer van de 

openbare ruimte. Kwaliteitsniveau B voor kunstwerken geeft aan dat deze voldoen aan de minimale aan kwaliteitsni-

veau B behorende kwaliteitsvereisten.

Meerjarenplan 

Het plan dat voor een langere periode inzicht en richting geeft aan het uit te voeren werkpakket en de daarbij beho-

rende uitgaven en kosten.

R (basis)

Het kwaliteitsniveau van de wegverhardingen voldoet aan de minimale aan kwaliteitsniveau R (basis) behorende 

eisen zoals die door de CROW zijn vastgesteld.

RVV-richtlijnen

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 oftewel RVV 1990 is een uitvoeringsbesluit bij de Wegenver-

keerswet 1994. In het RVV zijn de verkeersregels en verkeerstekens te vinden die in Nederland van toepassing zijn.

Stroomweg

Het wegtype bedoeld voor een continue, ongestoorde verkeersafwikkeling over langere afstand met een relatief 

hoge snelheid. Voor de weginrichting betekent dit onder meer gescheiden rijrichtingen, het ontbreken van overste-

kend en kruisend verkeer en een relatief homogene groep weggebruikers.

SWOV

De SWOV is het nationale wetenschappelijke instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Taak is om met kennis uit 

wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

Weg

Een weg/pad is een lijnvormige verbinding tussen twee bestemmingen die geschikt is gemaakt voor het (openbare) 

wegverkeer.

Tot een weg/pad worden gerekend:

•  de rijbaanverharding inclusief fundering;

•  kruisende en inliggende kunstwerken;

•  bermen;

•  greppels en sloten;

•  vrijliggende fietspaden inclusief de bermen aan weerszijden;

•  in de berm aanwezig bomen en beplanting;

•  bebording (uitgezonderd wegnaambebording), bebakening, markering, belijning, bushaltes en beplanting;

•  in de berm gelegen parkeerplaatsen;

•  op de weg aansluitende uitritten;

•  openbare verlichting.

Een veerpont wordt beschouwd als een bijzonder kunstwerk, namelijk een varende verbinding tussen twee ter 

weerszijden van het water gelegen, openbare wegen.
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Wegberm

De bermen gelegen langs wegen tot aan de insteek van de eventueel aanwezige wegsloot.

7.2	 Kentallen

Kentallen wegen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (peiljaar 2011)

 Kenmerk                  Eenheid 

 Gemeenten waarin wegbeheer    st   32

 • Wegen op waterkeringen    km   589

 • Overige wegen     km   900

 Wegen totaal      km   1489

 • Erftoegangswegen type I    km   263

 • Erftoegangswegen type II    km   988

 • Gebiedsontsluitingswegen    km   24

 • Stroomwegen     km   0

 • Onverharde wegen    km   13

 Wegen binnen bebouwde kom (Ww)   km   65

 (Vrijliggende) fietspaden     km   115

 Voetpaden      km   19

 Grote kunstwerken (bruggen, tunnels, ponten, e.d.)  st   319

 Lichtmasten      st   10000

 Bomen       st   85000
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