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Panoramaronde 5      

Onderwerp 
Koepelnotitie Integraal Infrabeheerplan 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

PS uitleg geven over het proces en de inhoud 
van de Koepelnotitie Integraal Infrabeheer.   

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Vragen te stellen over de inhoud van de 
koepelnotitie en aan te geven of zij inhoudelijk 
voldoende geïnformeerd zijn, in dit stadium van 
het besluitvormingsproces. 
     

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

In oktober zijn PS geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek naar de 
vervangingsinvesteringen/stille lasten en eerder 
in juni/juli hebben de Staten de 
uitvoeringsstrategieën voor beheer en 
onderhoud van de provinciale infrastructuur 
ontvangen. Deze twee componenten zijn 
bouwstenen, op basis waarvan nu een integrale 
afweging kan worden gemaakt over de balans 
tussen beheer en onderhoud enerzijds en 
vervangingsinvesteringen anderzijds, voorzien 
van een financieel kader. 
     

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Aanleiding om tot een integrale afweging te 
komen over het beheer van de provinciale 
infrastructuur zijn de afspraken in het 
coalitieakkoord 2011-2015 over het oplossen van 
de stille lastenproblematiek. In december 2012 
hebben PS een presentatie gekregen met de 
voorlopige resultaten van het onderzoek naar de 
vervangingsinvesteringen (stille lasten). In juli 
hebben PS de uitvoeringsstrategieën voor 
beheer en onderhoud ter informatie 
toegezonden gekregen. En in oktober zijn de 
Staten geïnformeerd over de eindresultaten van 
het onderzoek naar de 
vervangingsinvesteringen. 
    

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Besluitvorming over de Koepelnotitie Integraal 
Infrabeheer is voorzien in januari 2014. In de 
opinieronde van 18 december krijgen PS de 
gelegenheid om politieke discussie te voeren 
met GS over de keuzes die gemaakt worden voor 
de gewenste kwaliteitsniveaus voor beheer en 
onderhoud van de provinciale infrastructuur en 
de financiële middelen die nodig zijn 
verantwoord en kostenefficiënt infrabeheer. 
 

  


