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Bijlage(n):  

 Rapport Randstedelijke Rekenkamer 

 Brief Randstedelijke Rekenkamer 

 5-minutenversie 

   

 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft vervolgonderzoek gedaan naar het beheer en onderhoud van wegen en 

kunstwerken. 

 

Conclusies en aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer 

Hoofdconclusie is dat de provincie grote stappen heeft gezet en dat de aanbevelingen uit een in 2009 uitgevoerd 

onderzoek grotendeels zijn opgevolgd. Aandacht wordt gevraagd voor de financiële dekking van toekomstig 

beheer en onderhoud. 

 

De Rekenkamer komt met zes aanbevelingen: 

1. Vraag GS om voor de huidige en komende collegeperiode dekking te regelen voor de kosten van het 

beheer en onderhoud. 

2. Vraag GS om, ten behoeve van aanbeveling 1, in de nieuwe Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen de 

totale kosten voor beheer en onderhoud in relatie tot verschillende kwaliteitsniveaus inzichtelijk te maken 

en vraag GS hierbij ook expliciet de ontwikkeling van de kapitaallasten en het beschikbare budget 

inzichtelijk te maken. 

3. Vraag GS om, gezien de lange afschrijvingstermijn die de provincie Utrecht hanteert ten opzichte van de 

andere Randstadprovincies, te heroverwegen om de afschrijvingstermijn voor investeringen naar 

beneden bij te stellen. 

4. Vraag GS onderzoek te doen naar de meerwaarde van aslastmetingen en indien deze metingen 

uitgevoerd gaan worden om de resultaten ervan te betrekken bij het inschatten van de risico’s en de 

afweging van de te nemen beheer- en onderhoudsmaatregelen. 

5. Vraag GS in toekomstige voortgangsrapportages op te nemen welk percentage van wegen welk 

kwaliteitsniveau heeft, zoals nu al voor kunstwerken wordt gedaan. 
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6. Vraag GS na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere Randstadprovincies geleerd kan 

worden. 

 

GS hebben een reactie gegeven op de aanbevelingen (pag. 18-21). In haar nawoord (pag. 22) geeft de 

Rekenkamer aan verheugd te zijn met het feit dat GS de aanbevelingen lijkt over te nemen en brengt nog een 

enkele nuancering aan. 

 

De aanbevelingen van de Rekenkamer treft u, hergeformuleerd als besluiten, aan in het ontwerp-besluit van dit 

Statenvoorstel. Voorgesteld wordt te besluiten om GS te verzoeken de verbeterpunten ter hand te nemen. 

 

Resumerend: voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit.
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           Ontwerp-besluit 

 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 25 september 2017 

 

Besluit van 25 september 2017; 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van 4 september 2017,  

Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud 

wegen en kunstwerken”; 

 

Besluiten:  

 

1. GS te verzoeken om voor de huidige en komende collegeperiode dekking te regelen voor de kosten van 

het beheer en onderhoud. 

2. GS te verzoeken om, ten behoeve van aanbeveling 1, in de nieuwe Nota Infrastructurele 

Kapitaalgoederen de totale kosten voor beheer en onderhoud in relatie tot verschillende 

kwaliteitsniveaus inzichtelijk te maken en vraag GS hierbij ook expliciet de ontwikkeling van de 

kapitaallasten en het beschikbare budget inzichtelijk te maken. 

3. GS te verzoeken om, gezien de lange afschrijvingstermijn die de provincie Utrecht hanteert ten opzichte 

van de andere Randstadprovincies, te heroverwegen om de afschrijvingstermijn voor investeringen naar 

beneden bij te stellen. 

4. GS te verzoeken onderzoek te doen naar de meerwaarde van aslastmetingen en indien deze metingen 

uitgevoerd gaan worden om de resultaten ervan te betrekken bij het inschatten van de risico’s en de 

afweging van de te nemen beheer- en onderhoudsmaatregelen. 

5. GS te verzoeken in toekomstige voortgangsrapportages op te nemen welk percentage van wegen welk 

kwaliteitsniveau heeft, zoals nu al voor kunstwerken wordt gedaan. 

6. GS te verzoeken na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere Randstadprovincies 

geleerd kan worden. 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

Griffier, 


