
Droogteschade   provinciale wegen

Lelystad 6 april 2022



Inhoud presentatie

• Terugblik commissie EMS/RND 29 september 2021
• Vervolgaanpak
• Toelichting op nota droogteschade
• Standpunt GS inzake aanpak droogteschade
• Inhoudelijke vragen

• Peil en toets ronde 



Terugblik – commissie 29 sept 2021
• Droogteschadeprobleem langs provinciale wegen toegelicht.
• Vragen beantwoord
• Conclusies commissie (peilen en toetsen):

- Kom met vervolgaanpak met scenario’s
- Verkeersveiligheid staat op nummer 1
- Visualiseren van de landschappelijke effecten bij kappen van een 

bomenrij



Vervolgaanpak
• Opstellen notitie droogteschade
• Notitie vastgesteld op 1 maart 2022 door GS 

- met een voorkeurscenario 
- keuze van GS om alle te kappen bomen te compenseren.

• Bespreking notitie commissie EMS (6 april)
- feedback op de scenario’s
- ophalen van een voorkeursscenario vanuit de commissie

• Opstellen definitief voorstel en dekking
• Bestuurlijke vaststelling



Notitie aanpak droogteschade
Onderzoeksbureau geeft meerdere oplossingsrichtingen:

• Verwijderen van de storende klei/veenlagen
• Tegengaan van verdroging
• Beperken van de invloed van de bomen

Op basis hiervan zijn er 5 scenario’s uitgewerkt.



Scenario 1 

Het verwijderen van de storende lagen

Uitwerking
- Wegcunet uitgraven, storende lagen verwijderen en weg en fundering 

herstellen.

Afweging
- Ingrijpend voorstel met veel overlast tijdens uitvoering
- Goede oplossing voor droogteschade problematiek
- Bomen blijven gehandhaafd    

21,9 miljoen



Scenario 2 

Het toepassen van technische maatregelen

Uitwerking
- Opzetten waterpeil in kavelsloten
- Het plaatsen van een waterkerend scherm
- Het aanbrengen van infiltratiedrains

Afweging
- Opzetten waterpeil in sloten geeft conflicten met omliggende agrariërs
- Ervaring met schermen is wisselend
- Infiltratiedrains niet overal toepasbaar en afhankelijk van wateraanbod
- Bomen blijven gehandhaafd

4 - 7,1 miljoen



Scenario 3 

De invloedssfeer van de bomen beperken
zonder de verharding te versterken
Uitwerking
- Het kappen van alle bomen in de invloedsfeer van de droogteschade aan 

wegen

Afweging
- Grote impact op landschapsstructuur
- Maatschappelijk oogpunt geen haalbaar voorstel
- Geen reëel scenario voor GS

3,7 miljoen



Landschappelijke impact scenario 3 uitgewerkt

Voor: Na:



Scenario 4

Toepassen van maatregelen afgestemd op 
locale omstandigheden
Uitwerking
- De weg wordt versterkt, waardoor bomen dichter op de weg kunnen blijven 

gehandhaafd (circa 12 meter)
- Op basis van afwegingskader wordt keuze gemaakt of het verwijderen van 

een bomenrij acceptabel is of niet.

Afweging
- Scenario probeert een afgewogen keuze te maken, middels afwegingskader.
- Er worden 379 bomen gekapt die allemaal worden gecompenseerd.

6,8 miljoen



Landschappelijke impact uitgewerkt

Voor:                                                      Na:

- Landschappelijk effecten in notitie in beeld gebracht
- Geborgd door afwegingskader
- Langs alle wegen blijven bomenrijen/beplantingen behouden



Scenario 5 

Geen specifieke maatregelen treffen, alleen
oplappen bij schadevorming
Uitwerking
- De weg wordt bij het optreden van droogteschade gerepareerd.
- Er treden meer onverwachte onderhoudsmomenten op die impact hebben op 

de doorstroming en de schadebeelden kunnen een verhoogde kans geven op 
schadeclaims en ongevallen.

- Bomen blijven gehandhaafd.

Afweging
- De huidige situatie voortzetten met de droogteschade is ongewenst in het 

kader van de verkeersveiligheid. 6,9 miljoen



Overzicht scenario’s

Doen?

Kosten  

Infra/
verkeersveiligheid Landschap/natuur Kosten

Scenario 1 
Het verwijderen van de storende lagen 21,9 miljoen

Scenario 2
Technische maatregelen O O 4,0 - 7,4 miljoen

Scenario 3
Invloedsfeer bomen beperken 3,7 miljoen

Scenario 4(a)
Toepassen maatregelen afgestemd op 
locale omstandigheden

O 6,8 miljoen
(4a + 115.000,-)

Scenario 5
Geen specifieke maatregelen alleen 
herstel bij schadevorming

6,9 miljoen



Voorkeur GS

• Voorkeur voor scenario 4 – versterken wegen en toepassing 
afwegingskader

• Bomen te compenseren middels boscompensatiefonds, hierdoor meer 
mogelijkheden voor motie aanplant bomen langs wegen 

• Kiest ervoor om alle bomen te compenseren, in plaats van alleen de 
wettelijk te compenseren bomen (scenario 4a).



Vragen?



Peilen en toetsen

Doen?

Kosten  

Infra/
verkeersveiligheid Landschap/natuur Kosten

Scenario 1 
Het verwijderen van de storende lagen 21,9 miljoen

Scenario 2
Technische maatregelen O O 4,0 - 7,4 miljoen

Scenario 3
Invloedsfeer bomen beperken 3,7 miljoen

Scenario 4(a)
Toepassen maatregelen afgestemd op 
locale omstandigheden

O 6,8 miljoen
(4a + 115.000,-)

Scenario 5
Geen specifieke maatregelen alleen 
herstel bij schadevorming

6,9 miljoen


