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Adviescommissie   3 maart 2010 
Dagelijks bestuur 10 maart 2010 
Algemeen bestuur   9 juni 2010 
 

Aantal bijlagen:  1       Agendapunt: 9 
 

Onderwerp Beheer tunnel onder de N504  
 

Het algemeen bestuur besluit: 
• Het onderhoud aan de tunnel onder de N504, incl. he t beheer en onderhoud aan de 

recreatieve routes die door de tunnel gaan, aan het  takenpakket toe te voegen en 
hiervoor jaarlijks € 23.205,00 beschikbaar te stell en. 

• De kosten voor beheer en onderhoud te dekken uit ee n aanvullende bijdrage van de 
Provincie Noord-Holland (€ 11.602,50) en een aanvul lende bijdrage van de gemeenten 
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (€ 11.602,50) u it het groenbeheerfonds HAL-
gemeenten. 

 

Korte toelichting 
De tunnel onder de N504 zal een belangrijke verbinding noord-zuid gaan vormen tussen de 
gemeente Harenkarspel en het recreatieschap Geestmerambacht. Deze tunnel zal worden 
aangelegd en gefinancierd in het kader van de Uitbreiding Geestmerambacht. Voorafgaand aan 
de aanleg van de tunnel is het noodzakelijk dat er afspraken worden vastgelegd m.b.t. het beheer 
en onderhoud van de tunnel. Het voorstel is dat het recreatieschap klein onderhoud zal uitvoeren 
en dat het groot onderhoud wordt uitgevoerd door en voor rekening van de Provincie Noord-
Holland. 
Het recreatieschap heeft in 2009 besloten o.a. de deelgebieden Diepsmeer en De Druppels in 
beheer te nemen onder de voorwaarden zoals op genomen in het bestuursbesluit d.d. 22-04-
2009. Ook de beheerkosten voor deze deelgebieden zullen door het recreatieschap worden 
betaald, conform de betalingsregeling tussen de Provincie Noord-Holland en de gemeenten 
Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk die is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. In 
de ramingen van de beheerkosten voor de deelgebieden Diepsmeer en De Druppels is geen 
rekening gehouden met de jaarlijkse kosten voor het beheer en onderhoud van de tunnel onder 
de N504. Omdat deze tunnel een waardevol onderdeel van deze deelgebieden vormt voor 
recreanten uit bijv. de gemeente Harenkarspel, wordt voorgesteld het beheer en onderhoud van 
de tunnel aan het takenpakket toe te voegen en hiervoor jaarlijks € 23.205,00 beschikbaar te 
stellen. 
Consequenties 
Juridisch: voor het onderhoud van de tunnel wordt een overeenkomst afgesloten tussen GAB en PNH 
Communicatie: beantwoorden brief GEEST/2010/5504 van DLG 
Financieel: aanvullende bijdrage PNH en gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk 
 

Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in 
programmabegroting 

Toelichting afwijking begroting 

Investering €  €  €  
Structurele lasten € 23.205 € - Aanvullende bijdrage 
Incidentele lasten €  €  €  
Structurele baten €  €  €  
Incidentele baten €  €  €  
 
Meegezonden stukken Specificatie kosten klein onderhoud tunnel N504 
Voorbereid door Miriam Brouwer, Jeron Boellaard 
In overleg met Fred Rodenbach 
Akkoord verantwoordelijke 
J.W. Nieuwenhuis 
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BIJLAGE 
 
Specificatie kosten klein onderhoud tunnel N504 
werkzaamheden kosten   
  excl btw incl btw 
inspectie  €   1.600,00   €   1.904,00  
rapportage naar provincie  €      400,00   €      476,00  
onderhoud tunnel en toegang   
graffiti verwijderen  € 10.000,00   € 11.900,00  
reparaties (dek/wanden/vloer)  €   1.500,00   €   1.785,00  
elektrische installatie   
elektra  €   1.000,00   €   1.190,00  
vervanging lampen  €   1.000,00   €   1.190,00  
afwatering   
schoonmaken  €      750,00   €      892,50  
storingen verhelpen  €      750,00   €      892,50  

diverse  €   2.500,00   €   2.975,00  

totaal   € 19.500,00   € 23.205,00  
 
 
 


