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 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Droogteschade langs provinciale wegen 

Datum beeldvorming 
 

September 2021 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Peilen & toetsen 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Het doel is inzicht te geven in de problematiek van 
de droogteschade langs provinciale wegen. Bij 
droogte ontstaan blijvende lengtescheuren in het 
asfalt. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van 
deze droogteschade en er zijn oplossingen 
benoemd. De genoemde oplossingsrichtingen 
geven een spanningsveld tussen de gewenste 
instandhouding van de infrastructuur en de 
gewenste instandhouding van het landschap.  
Daarnaast wordt inzicht gegeven in de benodigde 
financiële middelen. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Met een presentatie wordt inzicht gegeven in de 
problematiek van de droogteschade. De 
consequenties voor de infrastructuur en het 
landschap worden in beeld gebracht door middel 
van geschetste scenario’s. Hierna is er de 
gelegenheid om op de presentatie te reageren. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

Circa 45-60 minuten, 15 minuten presentatie en 30-
45 minuten vragen en discussie. 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

Dit onderwerp is niet eerder besproken in de 
Staten. Wel zijn de kwaliteitsniveaus van de 
provinciale infrastructuur (29 november 2019) en 
de landschapsvisie in PS (31 maart 2021) 
besproken.  

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Notitie droogteschade langs provinciale wegen. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Adviseur Infra 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, Jan de Reus 

 
 
 
20 augustus 2021 
 
INFRA 
 
Droogteschade langs provinciale wegen 
   
 

 
2821435 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

Het College van GS zal een nader voorstel over de 
aanpak van droogteschade moeten vaststellen en 
wil aan de hand van de geschetste scenario’s en 
kosten hiervan, de reactie van de commissie hierin 
meenemen om te komen tot een gedragen voorstel 
voor de aanpak van de droogteschade. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Notitie droogteschade langs provinciale wegen 2836360 Ja 
  


