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Overdrachtstekening
Onderwèrp

Wegenwet. Streven van Gedeputeerde Staten tot
overdracht van beheer, onderhoud en eigendom van een
gedeelte van de N442 (tussen hmp 0,5-0,87) aan de
gemeente Hillegom (principebesluit)
Geacht college,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Verlies regionale functie gedeelte N442
De provincie Zuid-Holland is wegbeheerder van wegen met een regionale verbindingsfunctie (de
zogenaamde "N-wegen"). Verliest een provinciale weg de regionale verbindingsfunctie, dan dient
deze te worden overgedragen aan een andere wegbeheerder.
Groot onderhoud
Momenteel wordt door de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uitgevoerd aan de N442.
Hierbij wordt het gedeelte tussen hmp 0,5-0,87 in overleg met uw gemeente ingericht als een
gemeentelijke weg, waardoor dit gedeelte feitelijk de regionale verbindingsfunctie zal verliezen.
De overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van het gedeelte van de N442 gelegen
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tussen hmp 0,5-0,87 aan uw gemeente wordt hierdoor wenselijk geacht. Het gaat om een stuk
van de Wilhelminalaan (inclusief aansluiting 2u Loosterweg), een stuk van de Beeklaan (tot aan
de spoorbrug), de daartussen gelegen rotonde en de aansluiting van de Vrijheidslaan op de
rotonde en de aansluiting van de 3" Loosten¡veg (tot boven het water) op de rotonde'
Afspraken overdracht
Er zijn diverse overleggen gevoerd tussen vertegenwoordigers van uw gemeente en de provincie

Zuid-Holland over de voorwaarden voor de bedoelde beheer- en onderhoudsoverdracht. Dit heeft
geresulteerd in de volgende afspraken. De bebouwde komgrens zal worden verplaatst, het
betreffende gedeelte van de N442 tussen hmp 0,5-0,87 zal door ons worden ingericht conform de
wens van uw gemeente en het beheer en onderhoud van dit gedeelte zal door ons na afronding
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van het groot onderhoud om niet worden overgedragen aan uw gemeente. Het overte dragen
gedeelte van de N442 is aangegeven op de bijgaande kaart.
Wegenwet
Tot de overdracht van het onderhoud van provinciale wegen of gedeelten daarvan kunnen wij
besluiten op grond van artikel 19 lid 1 van de Wegenwet. \Mj zullen echter niet eerder definitief tot
de overdracht besluiten dan nadat het college van uw gemeente heeft besloten tot instemming
met deze overdracht en de voorwaarden daarvoor.

lndien u met het bovenstaande kunt instemmen, verzoeken wij u te bevorderen dat uw college
besluit tot overname van het beheer en onderhoud van dit gedeelte van de N442 (gelegen tussen
hmp 0,5-0,87).

Grond in eigendom provincie
Op het betreffende traject is de grond in eigendom van de provincie Zuid-Holland. Het gaat om
één perceel, te weten sectie A, nr.09217 (kadastrale gemeente Hillegom). lndien u instemt met
overdracht van beheer en onderhoud van dit gedeelte van de N442 (gelegen tussen hmp 0,50,87), zal de provincie Zuid-Holland u een aanbod doen het bovenstaande perceel om niet in
eigendom over te dragen, één en ander conform de Gemeentewet. De overdracht van dit perceel
zal dan door de provincie worden geregeld, waarbij de notariskosten voor onze rekening komen.

Vervolgprocedure
Na ontvangst van het bovenbedoelde collegebesluit van uw gemeente zullen wij de definitieve
besluitvormingsprocedure opstarten om tot de genoemde wegoverdracht te komen en u daarvan

dan in kennis stellen.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en wachten intussen uw nadere
berichten af.
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
R.L. de Jager
Hoofd Bureau Beheer & Verkeer
Dienst Beheer lnfrastructuur
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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