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MOTIE Wegenonderhoud in Zeeland
Motie van de leden G.D. Roeland (SGP) en P.C.A. de Milliano (CDA).
Ontvangen op 3 juni 2016.
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 3 juni 2016.

Kennis genomen hebbende van:
-

-

De basisbegroting 2017 waarin Gedeputeerde Staten voorstellen om een besparing te realiseren op
het wegbeheer en onderhoud van 350.000 euro op basis van het vastgestelde niveau in 2010.
De plannen om assetmanagement in te voeren waarbij kosten en risico’s aan elkaar worden
verbonden.

Overwegende dat:
-

-

-

-

Provinciale Staten in 2010 het beoogde kwaliteitsniveau voor het wegbeheer hebben vastgesteld.
In de afgelopen jaren het wegenareaal qua oppervlakte groter geworden is.
Er sindsdien diverse bezuinigingen zijn doorgevoerd waarbij in de praktijk onderhoudscycli niet
geheel konden worden ingevuld.
Een zorgvuldige afweging nodig is om de kwaliteit van wegen op peil te houden in samenhang
met het benodigde onderhoud en daarbij behorende kosten.

Zijn van oordeel dat:
-

-

-

-

Het besparen op wegbeheer en onderhoud gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid.
Het besparen op groot onderhoud zorgt voor hogere kosten op dagelijks onderhoud.
Op korte termijn besparen leidt mogelijk tot grotere uitgaven in de toekomst en maakt daarmee
‘goedkoop is duurkoop’.
Op basis van een objectief beeld de consequenties inzichteljk gemaakt dienen te worden om
kwaliteit en kosten voor het beheer en onderhoud op korte en lange termijn beheersbaar te houden.

Dragen liet College van Gedeputeerde staten op:
-

-

Bij de behandeling van de begroting 2017 een doorrekening te verstrekken waarbij op basis van de
huidige kwalitatieve staat van de wegen en kunstwerken inzichteljk wordt gemaakt welke
consequenties een besparing heeft voor korte en lange termijn.
De Staten bij de behandeling van de begroting op de hoogte te stellen van de stand van zaken van
invoering van assetmanagement in relatie tot de nota kapitaalgoederen.

En gaan over tot de orde van de dag.

.D.

Milliano

