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Onderwerp

Ontwikkelingen Dienst Beheer Infrastructuur

Advies

1. Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij worden geïnformeerd over de laatste 

ontwikkelingen bij de Dienst Beheer Infrastructuur op het terrein van beheer en onderhoud 

van de provinciale wegen en vaarwegen;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de ontwikkelingen bij de Dienst 

Beheer Infrastructuur.
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1 Toelichting voor het College

Zie bijgevoegde brief aan PS.

De brief is eerder in GS van 10 oktober jl. op verzoek van gedeputeerde Vermeulen 

aangehouden, in verband met het vertrek van toenmalig directeur Arjan Driesprong. De brief 

is nu in afstemming met Petrouchka den Dunnen, per 1 januari 2018 de nieuwe directeur van 

DBI, nog op enkele punten aangepast: Aanvulling bij Assetmanagement en certificering, 

toevoeging van de missie van DBI bij Samenwerking met anderen, enkele aanvullingen bij 

ontheffingverlening en aan het eind van de brief het aantreden van Petrouchka den Dunnen 

als nieuwe directeur en het overnemen van het ambtelijk opdrachtgeverschap van de RLR 

door Gemma Smid.

Financieel en fiscaal kader

Geen financiële of fiscale consequenties.

Juridisch kader

Geen juridische consequenties.

2 Proces

Met bijgaande brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de huidige stand van zaken 

rondom de ontwikkelingen op het terrein van beheer en onderhoud van de provinciale 

infrastructuur. Indien daar aanleiding toe is kunnen Provinciale Staten in een later stadium nader 

worden geïnformeerd.

3 Communicatiestrategie

Er is geen aanvullende communicatie noodzakelijk, volstaan kan worden met de 

publiekssamenvatting.
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