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Onderwerp 

Aanbieding Uitvoeringsstrategieën provinciale infrastructuur Wegen en  
Vaarwegen 
 
Doel van deze mededeling: 

De zes uitvoeringstrategieën (Weginfrastructuur, Kunstwerken, Vaarwegen, 
Groen, Openbare verlichting en Verkeersregelinstallaties) aan te bieden aan PS, 
als kaders voor de discussie over het toekomstige beheer en onderhoudsniveau 
van de provinciale weg- en vaarweginfrastructuur. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Op de Statendag van 5 juni jl. is toegezegd om voor het zomerreces de zes uit-
voeringsstrategieën onder de PS leden te verspreiden. 
 

Inleiding: 

De provincie heeft kaders opgesteld voor het onderhouden van de provinciale 
infrastructuur (Wegen en Vaarwegen). Aan het eind van 2013 kan er een integra-
le keuze worden gemaakt voor het gewenste beheer van de provinciale weg- en 
vaarweginfrastructuur.  
 
De uitvoeringsstrategieën beschrijven per onderwerp: het bestaande beleid, het 
areaal, de functies, de keuzemogelijkheden en de kosten. De keuzemogelijkhe-
den bestaan uit een minimumniveau, een basisniveau en een plusniveau. Het 
minimumniveau zich richt op wettelijke vereisten, het voorkomen van claims, 
het voorkomen van onveilige situaties en een kostenefficiënt beheer en onder-
houd. Het basisniveau richt zich aanvullend op het voorkomen van overlast en 
verkeersveiligheid. Bij het plusniveau bestaat de aanvulling op het basisniveau 
uit extra maatregelen die de kwaliteit, het comfort en het aanzien van de infra-
structuur vergroten. 
 
De uitvoeringsstrategieën zijn uitwerkingen van bestaande beleidskaders (zoals 
het Omgevingsplan en de nota Mobiliteit Flevoland) ten behoeve van het beheer 
en onderhoud van de provinciale infrastructuur. De normen zijn gebaseerd op 
basis van onder andere landelijke CROW richtlijnen. 
 
 Mededeling: 

Het college van GS biedt ter kennisname de uitvoeringsstrategieën aan de leden 
van PS.  
 
Door deze notities ter kennisname aan te bieden aan PS, kunnen de notities als  
informatie gebruikt worden voor de discussie over het toekomstige beheer van de 
provinciale wegen- en vaarwegeninfrastructuur, die in het najaar van 2013 zal 
plaats vinden.  
 
Het vervolg 

Eind 2013 zal PS een keuze maken in de kwaliteitsniveaus van de uitvoeringsstra-
tegieën en daarmee de kaders voor het toekomstige beheer van de provinciale 
wegen en vaarwegen vast stellen. De vaststelling van de kwaliteitsniveaus lopen 
parallel met de eindrapportage van de vervangingsinvesteringen. Hierdoor wordt 
er een compleet kader (toekomstig beheer en instandhouding op lange termijn) 
op één moment, eind 2013, vastgesteld.  
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Ter inzage in de leeskamer 

 De zes uitvoeringsstrategieën: 
- Uitvoeringsstrategie Weginfrastructuur 
- Uitvoeringsstrategie Civiele kunstwerken in Flevoland 
- Uitvoeringsstrategie Groen langs provinciale wegen 
- Uitvoeringsstrategie Openbare verlichting langs provinciale wegen 
- Uitvoeringsstrategie Verkeersregelinstallatie en andere sturingsmiddelen verkeersstromen.  
- Uitvoeringsstrategie Vaarwegen 
 

Verdere informatie 

N.v.t.        
 
  


