
Besluit PS/2016/120 

Provinciale Staten van Overijssel, 

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 30 maart 2016 

overwegende 

besluiten: 

1. in te stemmen met het rapport "Grip op groot onderhoud". Onderzoek naar het groot 
onderhoud van wegen en kunstwerken door de provincie Overijssel van de Rekenkamer 
Oost-Nederland; 

2. in te stemmen met de hoofdconclusie: 
PS hebben beleidsinhoudelijke en financiële kaders vastgesteld voor het beheer en 
onderhoud van de provinciale infrastructuur en daarmee invulling gegeven aan hun 
kaderstellende taak. De verbeter(en)de informatievoorziening draagt er aan bij dat PS hun 
controlerende rol kunnen invullen. De informatie over de kwaliteit van wegen en 
kunstwerken is een aandachtspunt. Verbetering van deze informatie zorgt voor een 
sterkere borging van de kwaliteit. GS hebben de te verwachten ontwikkelingen in beeld, 
PS zijn hier deels over geïnformeerd en worden in de nabije toekomst nader hierover 
geïnformeerd. PS en GS hebben zicht op de naar verwachting stijgende kosten voor 
beheer, onderhoud en vervanging in de toekomst. De dekking daarvoor is nog niet 
geregeld. Dit is een cruciaal aspect in de voorbereiding op de toekomst. 

3. de aanbevelingen: 
1. Verzoek GS het zicht op de kwaliteit van het wegen en kunstwerken te verbeteren en 

daarmee de betrouwbaarheid van de gegevens over de gerealiseerde kwaliteit van 
wegen en kunstwerken in het jaarverslag te vergroten. 

2. a. Hanteer een langjarig gemiddelde als dotatie aan de voorziening door te kiezen 
voor een onderhoudsplan met een langere looptijd, bijvoorbeeld 8 jaar. 

2. b. Begin hier op korte termijn mee en wacht niet tot het einde van de looptijd van het 
huidige beheerplan. 

3. Verzoek GS een jaar na de behandeling van dit rapport inzicht te geven in de 
implementatie van de aanbevelingen. 

over te nemen en GS op te dragen uitwerking te geven aan deze aanbevelingen. 

Zwolle, 11 mei 2016 

Provinciale Staten voornoemd, 

voorzitter, 

plaatsvervangend griffier, 


