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Naar aanleiding van uw onderzoek danken wij u voor de geboden gelegenheid om te reageren op 

de conclusies en aanbevelingen in uw Bestuurlijke nota ‘Vervolgonderzoek Onderhoud wegen en 

kunstwerken’. Wij zijn u erkentelijk voor de gedegen en constructieve wijze waarop u dit 

onderzoek hebt vormgegeven. Onze waardering gaat ook uit naar het hoofdstuk waarin u een 

vergelijking presenteert tussen de vier Randstedelijke provincies op de aspecten beleid, 

uitvoering en verantwoording.

Wij herkennen en onderschrijven dan ook uw conclusies en aanbevelingen en zijn verheugd met 

uw centrale conclusie dat de provincie grote stappen heeft gezet in de ontwikkeling van het 

beheer en onderhoud en de aanbevelingen uit 2009 grotendeels zijn opgevolgd. U heeft 

vastgesteld dat de provincie Zuid-Holland het beleid heeft uitgewerkt op verschillende niveaus; 

van een visie op het niveau van mobiliteit tot een vastgesteld kwaliteitsniveau, met bijbehorende 

indicatoren. De provincie Zuid-Holland heeft voldoende maatregelen genomen om inzicht te 

hebben in de staat van de wegen en kunstwerken. U concludeert echter ook dat de 

verantwoording over het kwaliteitsniveau beter kan en aandacht behoeft.

Ten aanzien van de aanbevelingen hebben wij de volgende reactie.

Aanbeveling 1a: Vraag GS in toekomstige voortgangsrapportages te rapporteren over de staat 

van de wegen en kunstwerken ten opzichte van het vastgestelde kwaliteitsniveau

Aanbeveling 1b: Vraag GS in toekomstige voortgangsrapportages op te nemen welk percentage 

van het areaal welk kwaliteitsniveau heeft.

Wij nemen deze aanbevelingen over en verwerken deze in de paragraaf onderhoud 

kapitaalgoederen van de p&c-producten.
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Aanbeveling 2: Vraag GS na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere 

Randstadprovincies geleerd kan worden.

Wij zien als belangrijkste leerpunten het definiëren van de te bereiken kwaliteitsniveaus en het 

verantwoorden over de werkelijke staat van het areaal. Dit is een belangrijk onderdeel van het 

lopende implementatietraject van de NEN-ISO 55001 Assetmanagement.

De provincie Zuid-Holland is, net als andere overheden, momenteel bezig de norm NEN-ISO 

55001 – Assetmanagement te implementeren. Centraal in de norm staat de Plan-Do-Check-Act 

cirkel. Deze norm ondersteunt ons niet alleen in het definiëren van de met de provinciale 

infrastructurele middelen te bereiken doelen, de hiervoor te leveren prestaties (kwaliteitsniveaus) 

en de daarvoor benodigde middelen, maar ook om hierover adequaat te verantwoorden aan 

Provinciale Staten. De analyses in uw rapport betrekken wij bij de verdere ontwikkeling van 

assetmanagement.

Wij zien in uw rapport en aanbevelingen aan Provinciale Staten aanleiding om met Provinciale 

Staten in gesprek te gaan over de wijze waarop wij hen via de bestuurlijke P&C-producten 

kunnen informeren over de kwaliteit van het areaal. Daarnaast verwachten wij, in aanloop naar de 

Nota onderhoud kapitaalgoederen en de onderliggende Nota budgetbehoefte, verder met 

Provinciale Staten te kunnen spreken over het differentiëren van de na te streven beheerniveaus 

en dit ook te verwerken in de bestuurlijke P&C-producten.

Wij zien met belangstelling de definitieve versie van de Bestuurlijke nota ‘Vervolgonderzoek 

Onderhoud wegen en kunstwerken’ tegemoet en zeggen nogmaals dank voor de wijze waarop u 

het onderzoek en de bevindingen hebt vormgegeven. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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