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1. Beslispunten 

- Een krediet van € 108.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aan
schaf van autoDRIP's (elektronisch informatiepaneel) op 6 dienstauto's wegen 
en vaarwegen. 

Lelystad 

16 november 2010 

Registratienummer 

1061096 

2. Inleiding 

In 2009 is een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) uitgevoerd door de Ar
bo unie naar bezwarende omstandigheden voor medewerkers in de buiten
dienst. Uit het onderzoek volgt dat de medewerkers risico's lopen bij het op
ruimen van rommel langs en op de weg en het uitvoeren van klein onderhoud 
aan de weg. Dit risico wordt versterkt bij slecht weer en/ of in de avond/ 
nacht. Voor de gesignaleerde risico's zijn maatregelen - in de vorm van auto
DRIP's - uitgewerkt om ze tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Au
toDRIP's zijn elektronische informatiepanelen op de dienstauto's waarmee de 
toezichthouder het overige wegverkeer kan Informeren over gevaar of over 
werkzaamheden op of langs de weg. 

3. Beoogd effect 

Waarborgen van de veiligheid van de provinciale medewerkers bij het uitvoe
ren van werkzaamheden in het kader van dagelijks en jaarlijks beheer & on
derhoud. 

Inlichtingen 
drs.ir. A.W. Valkhof 

Afdeling/Bureau 

vwv 

Portefeuillehouder 

Diessen, M.F.A. van 

4. Argumenten 

Aangezien een autoDRIP een economisch nut heeft wordt de betreffende ob
jecten voor de waarde van € 108.000 op de balans opgenomen conform de 
BBV. De autoDRIP's worden gedurende vijf jaar lineair afgeschreven tegen 
een rekenrente van 5%. De jaarlijkse kapitaallasten van ± € 25.000 worden 
gedekt binnen het begrotingsonderdeel 2.2.1. (instandhouding landwegen). 
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5. 

6. 

7. 

Kanttekeningen 

geen 

Evaluatie 

Nvt. 

Advies van de C 

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de ver
gadering van Provinciale Staten d.d. 27 januari 2011 
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8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 november 2010, nummer 1061040 

BESLUITEN: 

- Een krediet van € 108.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanschaf van autoDRIP's 
op 6 dienstauto's wegen en vaarwegen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 januari 2011. 
griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

10. Ter lezing gelegde stukken 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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