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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
Deventer, 12 februari 2016 
 
Embargo tot 17 februari 14.00 uur 
 
Actievere sturing PS Gelderland nodig bij groot onderhoud aan wegen en kunstwerken  
 
De kwaliteit van de wegen en kunstwerken voldoet aan de eisen die GS daaraan stellen. 
Maar Provinciale Staten van Gelderland moeten meer gaan sturen op het groot onderhoud 
aan provinciale wegen en kunstwerken. Dat concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland in 
haar rapport Grip op groot onderhoud. 
 
De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan provinciale 
wegen en kunstwerken zoals bruggen en viaducten. Aan het groot onderhoud aan wegen en 
kunstwerken wordt jaarlijks zo’n € 25 mln. besteed. 
 
De Rekenkamer concludeert dat Provinciale Staten, het hoogste orgaan van de provincie, 
nauwelijks sturen op de kwaliteit van wegen en kunstwerken. De inhoudelijke sturing laten 
PS aan het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, over. Daarmee worden 
volgens de Rekenkamer besluiten over de beoogde kwaliteit niet op het juiste niveau 
genomen.  
GS stellen jaarlijks een uitvoeringsprogramma op voor het onderhoud en hebben zicht op de 
kwaliteit van de wegen en de kunstwerken. De kwaliteit voldoet aan de eisen die GS daaraan 
stellen. GS legden de uitgangspunten voor het groot onderhoud echter niet vast in een 
onderhoudsplan. Dit onderhoudsplan is van belang om te onderbouwen hoeveel geld er 
nodig is voor het groot onderhoud aan wegen en kunstwerken.  
 
De provincie weet dat er een stijging van de kosten van het groot onderhoud van wegen en 
kunstwerken wordt verwacht. Deze stijging heeft te maken met de leeftijd van een deel van 
de kunstwerken; de komende jaren is een deel aan het einde van de levenscyclus en zal naar 
verwachting vervangen moeten worden. Dekking voor de te verwachten kosten, er is 
gemiddeld € 10 miljoen extra nodig per jaar, is nog niet geregeld. De Rekenkamer 
concludeert dat het nodig is om op korte termijn keuzes te maken om ambitie en de 
daarvoor benodigde financiële middelen ook voor de langere termijn met elkaar in evenwicht 
te brengen.  
 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij doen 

onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten zijn openbaar en 

worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten vervolgens wat er met 

de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt. Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de 

kwaliteit van het provinciaal bestuur en aan het vergroten van de publieke verantwoording. 

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland, 

de heer Mekel: 06-44657866 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur van de Rekenkamer via 0570-

665800. Het rapport is te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer 

informatie aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland.  
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