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VOORTGANGSRAPPORTAGE REGIOPROJECTEN INFRASTRUCTUUR

SAMENVATTING

In deze voortgangsrapportage staat de stand van zaken weergegeven van de projecten die in 2017 in
de drie Flevolandse regio’s worden uitgevoerd en opgeleverd. Het jaarprogramma 2017 is per regio door
middel van een kaart inzichtelijk gemaakt. Bij een aantal projecten vinden afwijkingen plaats, inherent
aan het dynamische proces van infrastructuurontwikkeling. Deze afwijkingen in tijd en scope zijn nader
toegelicht.
De voortgangsrapportage heeft een sterke relatie met het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) en het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen (MBVI 2017). Hierin is aangegeven welke investeringen nodig zijn om de provinciale infrastructuur op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Op operationeel niveau vormt dit de basis voor
de infrastructurele projecten (niet-jaarlijks onderhoud), die we elk jaar in de regio opleveren.
Met de vervanging van asfalt op rijwegen, de aanleg van fietspaden en kleine reconstructies zoals
de aanleg van rotondes, voorsorteervakken voor afslagen maar ook VRI-installaties, wordt voldaan aan
de doelstellingen voor een veilige en vlotte doorstroming op de provinciale wegen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers en vervanging van beschoeiingen dragen bij aan een doelmatig en duurzaam beheer
van de provinciale vaarwegen. Door gebruik te maken van programmamanagement, goed risicomanagement, adequaat contractmanagent en te anticiperen op de marktsituatie is het mogelijk om de gewenste
resultaten binnen het projectbudget te realiseren.
In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de realisatie van alle projecten in 2017 goed
op koers ligt. Voor de jaren 2018 t/m 2021 (MBVI 2018) kan worden opgemerkt dat er wederom een
evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de jaren heen ligt. Wel is het zo dat in de regio
Noord een duidelijke groei in de werkzaamheden zichtbaar is, die tot meer overlast kan leiden.
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PROJECTEN REGIO NOORD
Overzichtskaart 2017

Projecten 2017
Naam Project

Korte omschrijving

16104 Nagelerweg

Reconstructie Nagelerweg vanaf kruising Zuidwesterringweg tot bebouwde
kom Emmeloord en onderhoud kunstwerken Nagelervaart en Zuidertocht.

17112 Schokkerringweg

Reconstructie parallelweg Schokkerringweg, vanaf rotonde Nagele tot
de rotonde oprit N50. De parallelweg van asfalt wordt vervangen voor een
betonnen fietspad. Daarnaast wordt in samenwerking met de gemeente
Noordoostpolder, Het Flevo-landschap en Museum Schokland een parkeervoorziening aangelegd ter hoogte van het Schokkerbos.

20106 Gemaalweg

Reconstructie rijbaan tussen de Lemsterweg en de Friese sluis en
conserveren brugdek gemaal Buma.

18106 Duiker Urkerweg

Vervangen duiker Pilotentocht onder de Urkerweg.

17126 Urkervaart

Aanleg natuurvriendelijke oevers Urkervaart tussen Urk en Emmeloord.
Houten beschoeiing wordt vervangen door kraagstukken met stortsteen.

18128 Carpoolplaats
Hannie Schaftweg

De huidige carpoolplaats wordt opnieuw ingericht en de capaciteit
wordt vergroot.
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Waar staan we
Naam project

Geplande periode uitvoering Gereed

Conform MBVI / P-Mirt

16104 Nagelerweg

maart - mei

ja

nee (zie toelichting)

17112 Schokkerringweg

juni – augustus

ja

ja

20106 Gemaalweg

september – oktober

ja

ja

18106 Duiker Urkerweg

juni – juli

ja

nee (eerder, zie toelichting)

17126 Urkervaart

september – december

december 2017

ja

18128 Carpoolplaats Hannie
Schaftweg

november

november 2017

nee (eerder, zie toelichting)

Toelichting

16104 Nagelerweg: Fase 1 en 2 in het dorp Nagele zijn uitgevoerd en opgeleverd in 2016. Bij fase 3 t/m 6 is een fundering
in zeer slechte staat aangetroffen. I.v.m. afspraken met de omgeving (aanwonenden, Tennet, RWS, gemeente e.d.)
was een uitvoering in 2016 niet meer haalbaar. De werkzaamheden in fase 3 t/m 6 zijn doorgeschoven naar het voorjaar
van 2017 en inmiddels uitgevoerd.
18106 Duiker Urkerweg: In verband met de vele projecten in 2018 en 2019 in de regio is het project qua uitvoering
een jaar naar voren gehaald.
18128 Carpoolplaats Hannie Schaftweg: In verband met de vele projecten in 2018 en 2019 in de regio en de eenvoud
van de maatregel is het project qua uitvoering een jaar naar voren gehaald.

Toprisico’s

Beheersmaatregelen

Slechte fundering weg vanuit het verleden

Tijdig aanvullende onderzoeken uitvoeren zoals boringen
en bodemscans. Hierdoor krijgen we een goed beeld van
de huidige situatie en kunnen hier rekening mee houden
in tijd en budget.
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PROJECTEN REGIO OOST
Overzichtskaart 2017

Projecten 2017
Naam Project

Korte omschrijving

12116 Dronterringweg

Vervanging bestaande verharding tussen de Tarpanweg en de Swifterringweg, aanleg twee
rotondes op kruising Tarpanweg en de Kolk, vervangen duiker Elandtocht en het vervangen asfaltverharding fietspaden door een betonverharding.

17130 Spijkweg

Reconstructie gedeelte tussen Elburgerweg en Cerespark. Het vervangen van geleiderail
en het aanbrengen van linksaf-vak ter hoogte van de Enkweg.

15132 Lage Dwarsvaart

Vervangen oeverbeschoeiing beide zijden van de vaart door blokkenmatconstructie.

15201 Vervangen wilgen
Biddingringweg

Verwijderen zieke wilgen en de buitenste bomenrij vanwege valgevaar voor verkeersdeelnemers Biddingringweg.

17341 Versnelde toepassing
LED

Het project omvat het vervangen van armaturen (van SOX naar LED), het dimbaar maken
van de verlichtingslocaties, het verminderen van lichtpunten en het vervangen van
slechte masten. Project wordt In alle drie de regio’s uitgevoerd.

19105 Houtribweg

Reconstructie gedeelte vanaf de rotonde Parlaan tot de brug Houtribsluizen.

18108 Gooiseweg – Biddingringweg incl. de “Bult”

Reconstructie van gedeelte tussen Larserweg en Harderringweg, tussen Kubbeweg
en Swifterweg en het kruisvlak van de “Bult”.
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Waar staan we
Naam project

Geplande periode uitvoering

Gereed

Conform MBVI / P-mirt

12116 Dronterringweg

juli - augustus

ja

ja

17130 Spijkweg

maart

ja

ja

15132 Lage Dwarsvaart

januari -juli

ja

ja

15201 Vervangen wilgen
Biddingringweg

januari - februari

ja

ja

17341 Versnelde toepassing LED

september - december

december 2017

ja

19105 Houtribweg

september - oktober

april 2018

nee

18108 Gooiseweg – Biddingringweg incl. de “Bult”

augustus – september

november 2017

ja

Toelichting
19105 Aanpassingen bij rotonde vanwege de langer benodigde doorlooptijd van het vergunningentraject in
afstemming met het waterschap ZZL verschoven van het programma 2017 naar april 2018

Toprisico’s

Beheersmaatregelen

Planning uitvoering werkzaamheden in relatie tot bezoek
recreatieparken en evenementen in regio Oostelijk
Flevoland.

In nauw overleg met stakeholders wegafsluitingen plannen
voor de opening van het recreatieseizoen en/of plannen
tussen de grote evenementen door.
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PROJECTEN REGIO ZUID
Overzichtskaart 2017

Projecten 2017
Naam Project

Korte omschrijving

15112 Hogering

Vervanging verharding Hogering tussen de Herman Gorterweg en het spoorviaduct, tussen de Contrabasweg en de Karperweg en onderhoud aan
een zevental kunstwerken op het traject.

16109 Zeewolderdijk

Reconstructie rijbaan en fietspad Zeewolderdijk tussen de Knardijk en
de komgrens Zeewolde. Het fietspad wordt voorzien van beton met een
lage CO2-emissie.

18118 Nijkerkerpad

Reconstructie Nijkerkerpad tussen de Winkelweg en de Slingerweg.

17127 Hoge en Lage Vaart

Vervanging oeverbeschoeiing langs de Hoge en Lage Vaart tussen hm. 0 en 2.0.
De bestaande damwand wordt ingekort en voorzien van een betonblokkenmat.

15303 VRI’s Hogering

Vervanging van verkeersregelinstallaties en verkeerslussen op de Hogering.

15137 inhaalslag NVO’s

Het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de natuurvriendelijke oevers
langs de Hoge en Lage vaart.

16019 Grote Trap

Het aanleggen van een recreatief fietspad tussen de Gooiseweg en A6 en
de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Duikertocht, Dodaarstocht
en Wulptocht.
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Waar staan we
Naam project

Geplande periode uitvoering

Gereed

Conform MBVI / P-mirt

15112 Hogering

juni – september

ja

ja

16109 Zeewolderdijk

juli- augustus

ja

Ja

18118 Nijkerkerpad

juni- juli

ja

Ja

17127 Hoge en Lage Vaart

september- december

december 2017

ja

15303 VRI’s Hogering

juni – september

september 2017

nee (zie toelichting)

15137 inhaalslag NVO’s

oktober-december

december 2017

ja

16019 Grote Trap

september 2017-maart 2019

maart 2019

ja

Toelichting
15303 VRI’s vanwege de levertijd van 2 VRI’s kan de installatie op de Tussenring pas worden uitgevoerd in 2018.

Toprisico’s

Beheersmaatregelen

Planning uitvoering projecten in relatie tot grote
infrastructurele werkzaamheden rondom Almere

Tijdig en in nauw overleg met de omgeving
(o.a. gemeente Almere en Rijkswaterstaat) afspraken
maken over de uitvoeringsperiode van projecten.

Besluitvorming en rol Provinciale Staten
• Voortgang bewaken via voortgangsrapportages.
In het coalitieakkoord is afgesproken een sober en doelmatig beleid na te streven. Dit vraagt vooral
bij de uitvoering van de infrastructurele projecten een sterke sturing om de afgesproken ambities
te realiseren.
Externe Communicatie
• Met stakeholders als gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, grondeigenaren
en pachters is regelmatig overleg;
• Omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd
tijdens speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;
• Voor de uitvoeringsfase wordt een communicatieplan opgesteld (verspreiding infobulletins,
aankondiging in huis-aan-huis bladen, bordbusters langs wegen etc.) met als doel alle betrokkenen
zo goed mogelijk te informeren en zodoende de overlast door de uitvoeringswerkzaamheden zo
veel mogelijk te beperken;
• Social media wordt ingezet om te communiceren over uitvoeringsperiodes, calamiteiten e.d.
Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot het draagvlak
voor de projecten. Transparantie en mondigheid van stakeholders leiden evenwel tot een toename
in communicatie en een langere voorbereidingstijd. Dit vergt goede voorbereiding, vooral gericht
op de kwaliteit van de te doorlopen procedures.
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