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1. Aanleiding en Achtergrond 
 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft in 2009 met het onderzoek Onderhoud onderbouwd in kaart gebracht welk 

beleid de provincies op het gebied van beheer en onderhoud van civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, 

duikers e.d.) hebben ontwikkeld, hoe de provincies dit beleid uitvoeren en in hoeverre de prestaties en doelen zijn 

behaald. De aanbevelingen om het beheer en onderhoud van kunstwerken planmatig aan te pakken, waren ook 

te verbreden naar het beheer en onderhoud van wegen. In 2012/2013 heeft de Rekenkamer voor de provincie 

Flevoland een verkenning gedaan naar de zogenoemde stille lasten problematiek (dit betrof het eventueel 

ontoereikend budget voor vervanging van wegen en kunstwerken). Deze verkenning heeft destijds niet geleid tot 

een onderzoek omdat GS op dat moment bezig waren deze problematiek aan te pakken. 

 

De Rekenkamer streeft ernaar om elk jaar een zogenoemd doorwerkingsonderzoek te doen. Hierbij wordt 

nagegaan in hoeverre de aanbevelingen uit een eerder onderzoek zijn opgevolgd. Het onderwerp beheer en 

onderhoud van wegen en kunstwerken leent zich goed voor zo’n doorwerkingsonderzoek, omdat de Rekenkamer 

de laatste jaren weinig onderzoek heeft gedaan naar onderwerpen binnen het thema mobiliteit. Daarnaast 

hebben de provincies voldoende tijd gehad om de aanbevelingen uit 2009 op te pakken. Op 8 oktober 2015 heeft 

de Programmaraad positief geadviseerd over een doorwerkingsonderzoek naar het beheer en onderhoud van 

wegen en kunstwerken. 

 

Een ontwikkeling die binnen de provincies en andere overheden speelt is de invoering van assetmanagement. Op 

het kennisportaal voor professionals in het assetmanagement is de volgende definitie voor assetmanagement 

opgenomen: “het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie”. De invulling 

van ‘optimaal’ wordt volgens het portaal ingegeven door de doelen die de organisatie nastreeft en de balans 

tussen prestaties, risico’s en kosten.
1
 Assetmanagement kan provincies helpen om meer ‘grip’ te krijgen op de 

infrastructuur. Het wordt voorspelbaar welke maatregelen wanneer moeten worden genomen. Hierdoor is ook de 

budgetbehoefte op langere termijn beter te becijferen en kan achterstallig onderhoud zo goed mogelijk worden 

vermeden.
2
 Om een goede afweging te kunnen maken in de uit te voeren beheer- en onderhoudsmaatregelen is 

inzicht in de staat van de kapitaalgoederen, zoals wegen en kunstwerken, van belang. 

 

2. Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 

Het doel van het onderzoek is inzicht bieden in waar verbeteringen mogelijk zijn in het beleid ten aanzien van het 

beheer en onderhoud van wegen en civiele kunstwerken. Hiervoor maken we inzichtelijk hoe de provincie gevolg 

heeft gegeven aan de aanbevelingen van het onderzoek Onderhoud Onderbouwd uit 2009 en hoe de provincie 

het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken (verder) heeft vormgegeven. Een belangrijke focus van het 

onderzoek zal zijn of de provincie inzicht heeft in de staat van de wegen en kunstwerken en de benodigde 

beheer- en onderhoudsmaatregelen. Ook is er aandacht voor de raming van de te verwachten lange termijn 

kosten en het beschikbare budget. In Flevoland heeft dit bijvoorbeeld betrekking op de aanpak van de stille lasten 

problematiek. 

 

 

 

 

                                                      
1
 iAMPro (2016), www.iampro-portaal.nl 

2
 TNO (2016), www.tno.nl  

http://www.iampro-portaal.nl/wat-assetmanagement
http://www.tno.nl/
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Centrale onderzoeksvraag 

Hoe heeft de provincie het beheer en onderhoud van wegen en civiele kunstwerken vormgegeven, is daarbij 

invulling gegeven aan de aanbevelingen uit 2009 en heeft de provincie voldoende inzicht in de staat van de 

wegen en kunstwerken? 

 

De aanbevelingen uit het onderzoek van 2009 (voor een overzicht van deze aanbevelingen en de bijbehorende 

conclusies zie bijlage A) zijn geclusterd in de volgende drie onderdelen waarop tevens de deelvragen van dit 

onderzoek zijn gebaseerd: 

1. Beleid (aanbeveling 2 en 3 uit onderzoek 2009) 

2. Uitvoering (aanbeveling 1 en 4 uit onderzoek 2009) 

3. Verantwoording (aanbeveling 5 uit onderzoek 2009) 

 

De deelvragen luiden als volgt: 

1. Hoe is het beleid ten aanzien van het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken vormgegeven en is 

invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek van 2009?  

2. Hoe is de uitvoering van het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken vormgegeven en is invulling 

gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek van 2009?  

3. Hoe is de verantwoording over de uitvoering van het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken 

vormgegeven en is invulling gegeven aan de aanbeveling uit het onderzoek van 2009? 

 

De uitwerking van de onderzoeksvragen en de wijze waarop deze beantwoord zullen worden, komen aan bod in 

paragraaf 4. 

 

3. Afbakening 
 

Het onderzoek richt zich op: 

 Het beheer en onderhoud van de wegen en kunstwerken, die in beheer zijn van de Randstadprovincies. Met 

kunstwerken worden bouwwerken bij wegen en vaarwegen bedoeld, zoals bruggen, viaducten, tunnels, 

duikers
3
 en sluizen. 

 Het huidige beleid van de provincie omtrent beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken. De meest 

recente beleidsplannen ten aanzien van wegen en kunstwerken worden in dit onderzoek meegenomen. 

 Eventuele aandachtspunten in de onderhoudssituatie van wegen en kunstwerken, zoals achterstallig 

onderhoud en vervangingsonderhoud.  

 

In het onderzoek komt niet aan bod: 

 De onderzoeksmethode ‘veldonderzoek’, waarbij de wegen en kunstwerken in opdracht van de Rekenkamer 

worden geïnspecteerd. Dit onderzoek maakt gebruik van inspecties van de wegen en kunstwerken zoals 

uitgevoerd door of in opdracht van de provincie. 

 De rol die andere betrokken partijen (bijvoorbeeld Rijk en gemeenten) spelen bij het beheer en onderhoud 

van wegen en kunstwerken. 

 

                                                      
3
 Duiker: een gesloten constructie onder een weg, spoorweg, kade, dijk, enz. voor het afvoeren of inlaten van water. 
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4. Werkwijze 
 

Deze paragraaf bevat een uitwerking van de onderzoeksvragen en beschrijft op welke wijze de beantwoording 

van de vragen zal plaatsvinden. 

 

 

Vraag 1: Hoe is het beleid ten aanzien van het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken vormgegeven 

en is invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek van 2009? 

 

Elementen die aan de orde zullen komen bij de beantwoording van deze vraag zijn onder andere: 

 het gewenste kwaliteitsniveau; 

 de raming van de te verwachte kosten en de periode die hierbij vooruit wordt gekeken; 

 of de verwachte kosten voor het beheer en onderhoud zijn meegenomen in de besluitvorming rond de aanleg 

van nieuwe wegen en kunstwerken; 

 de kennisoverdracht binnen de provincie van het team dat verantwoordelijk is voor de aanleg van nieuwe 

wegen en kunstwerken naar het team dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud; 

 de relatie tussen maatregelen in het kader van beheer en onderhoud en maatregelen in het kader van 

geluidsoverlast, veiligheid en groen. 

 

Bij het beantwoorden van deze vraag zal worden gekeken naar de doorwerking van de volgende twee 

aanbevelingen uit 2009: 

 Pas bij de beleidsvoorbereiding de uitgangspunten van planmatig beheer en onderhoud toe. 

 Ontwikkel het beleid voor beheer en onderhoud van kunstwerken planmatig, zodanig dat de doelen, 

prestaties en middelen op elkaar aansluiten en er volledige samenhang is met de aandachtspunten uit de 

beleidsvoorbereiding. 

 

De onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van een documentenstudie en interviews met de 

ambtelijke organisatie. 

 

 

Vraag 2: Hoe is de uitvoering van het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken vormgegeven en is 

invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek van 2009? 

 

Elementen die aan de orde zullen komen bij de beantwoording van deze vraag zijn onder andere: 

 de betrouwbaarheid en actualiteit van het wegen- en kunstwerkenbestand; 

 het inzicht van de provincie in de staat van de wegen en kunstwerken en de benodigde beheer- en 

onderhoudsmaatregelen; 

 het aandeel wegen en kunstwerken dat aan de kwaliteitseisen voldoet; 

 de controle of nieuw aangelegde wegen en kunstwerken en uitgevoerd onderhoud voldoen aan de eisen van 

de provincie en of de uitvoering binnen het budget is gebleven; 

 het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in relatie tot de aanleg ervan; 

 de kennisoverdracht van afgeronde nieuwe projecten naar de beheersorganisatie; 

 de relatie tussen maatregelen in het kader van beheer en onderhoud en maatregelen in het kader van 

geluidsoverlast, veiligheid en groen. 
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Bij het beantwoorden van deze vraag zal worden gekeken naar de doorwerking van de volgende twee 

aanbevelingen uit 2009: 

 Zorg dat het kunstwerkenbestand een betrouwbaar en actueel beeld geeft van het kunstwerkareaal. 

 Voer het beheer en onderhoud bij de kunstwerken op een planmatige wijze uit.  

 

Hierbij vindt een verdieping plaats rond het proces van actueel houden van het wegen- en kunstwerkenbestand, 

het inzicht dat de provincie heeft in de staat van de wegen en kunstwerken en de controle op de uitgevoerde 

maatregelen. 

 

De onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van een documentenstudie, interviews met de 

ambtelijke organisatie en het inzien van de beheersystemen. 

 

 

Vraag 3: Hoe is de verantwoording over de uitvoering van het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken 

vormgegeven en is invulling gegeven aan de aanbeveling uit het onderzoek van 2009? 

 

Elementen die aan de orde zullen komen bij de beantwoording van deze vraag zijn onder andere: 

 de afspraken tussen GS en PS over de verantwoordingsinformatie; 

 de momenten waarop PS worden betrokken bij en/of geïnformeerd over het beheer en onderhoud. 

 

Bij het beantwoorden van deze vraag zal worden gekeken naar de doorwerking van de volgende aanbevelingen 

uit 2009: 

 PS: Maak afspraken met GS over de gewenste verantwoordingsinformatie.   

 GS: Zorg voor inzicht in de mate waarin het doel en de prestaties binnen de begrote middelen worden 

behaald. 

 

De onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van een documentenstudie, interviews met de 

ambtelijke organisatie en het analyseren van de stateninformatie in deze collegeperiode.  

 

5. Beoordelingskader 
 

De grondslag voor de beoordeling ligt in de door PS overgenomen aanbevelingen uit het onderzoek dat in 2009 is 

uitgevoerd. Zie bijlage A voor het overzicht van deze aanbevelingen. In dit onderzoek zullen we ook 

ontwikkelingen van de provincie op het gebied van assetmanagement inzichtelijk maken. Dit onderdeel is 

beschrijvend van aard en zal dan ook geen oordeel bevatten. De provincievergelijking zal hierbij met name de 

toegevoegde waarde leveren, omdat een bepaalde aanpak binnen de ene provincie ook nuttig kan zijn voor een 

andere provincie. 

 

6. Organisatie, rapportage, planning en procedure 
 

Organisatie 

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door: 

 Kirsten Bijkerk MSc. (onderzoeker); 

 Maarten Franken MSc. (onderzoeker); 

 drs. Linda Voetee (adjunct-directeur/senior projectleider). 
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Rapportage, planning & procedure 

In Tabel 1 is een planning op hoofdlijnen opgenomen voor het opstellen van het rapport.  

 

Tabel 1 Planning onderzoek 

Fase Planning Product 

Onderzoek Augustus 2016 - Februari 2017 Concept Nota van bevindingen 

Wederhoor, feitelijk Maart 2017 Nota van bevindingen 

Wederhoor, bestuurlijk April 2017 Bestuurlijke nota 

Publicatie Mei 2017 Eindrapport + 5-minutenversie 

Behandeling Voor het zomerreces 2017 Presentatie + behandeling 

 

De Rekenkamer stelt een rapport op waarin de bevindingen staan uitgeschreven. Deze concept Nota van 

bevindingen zal bij de provincie worden voorgelegd voor feitelijk wederhoor. Na ontvangst van de feitelijke reactie 

wordt de Bestuurlijke nota opgesteld. Deze nota bevat de conclusies en aanbevelingen inclusief een 

provincievergelijking. De Bestuurlijke nota zal worden voorgelegd voor bestuurlijk wederhoor. Voorafgaand aan 

het bestuurlijk wederhoor vindt over de resultaten van het onderzoek eventueel een gesprek plaats met de 

verantwoordelijk gedeputeerde. De Bestuurlijke nota, de reactie van GS en het nawoord van de Rekenkamer 

vormen samen het eindrapport. Het streven is om het rapport in mei 2017 te publiceren, zodat het voor het 

zomerreces behandeld kan worden door PS. 

 

 
Slotopmerkingen 

 Deze onderzoeksopzet is opgesteld op basis van een globale verkenning van het onderwerp. Op basis van 

het verzamelde onderzoeksmateriaal kan de aanpak gedurende het onderzoek worden bijgesteld. Indien dit 

naar het oordeel van de Randstedelijke Rekenkamer tot majeure aanpassingen van de opzet leidt, wordt dit 

schriftelijk kenbaar gemaakt. 

 De Rekenkamer deelt aan PS en GS alle opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar 

bevindingen van belang acht. Ook als dit niet expliciet onderdeel is van de onderzoeksopzet. 

 Voor de uitvoering van het onderzoek is het van belang dat wij inzage hebben in alle relevante stukken 

waarover de provincie beschikt.  
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Bijlage A | Conclusies en 
aanbevelingen uit onderzoek 2009 | 

Algemene conclusie: De provincie Utrecht heeft het beleid voor het beheer en onderhoud van kunstwerken in 

geringe mate doeltreffend en doelmatig ingericht. De voorbereiding,  ontwikkeling, uitvoering en verantwoording 

van het beleid zijn in geringe mate ingericht volgens de uitgangspunten van planmatig beheer en onderhoud. 

  

Uit de algemene conclusie is onderstaande algemene aanbeveling voor zowel PS als GS gevolgd:  

  

Algemene aanbeveling: Hanteer bij het beheer en onderhoud van de kunstwerken de uitgangspunten van 

planmatig beheer en onderhoud. NB. Deze aanbeveling is te verbreden naar het beheer en onderhoud van de 

gehele infrastructuur. 

 

Conclusies en aanbevelingen aan PS en GS: 

 

Conclusies Aanbevelingen 

1.  Het kunstwerkenbestand geeft nog geen juist beeld 

van het kunstwerkareaal.   

1.  Zorg dat het kunstwerkenbestand een betrouwbaar 

en actueel beeld geeft van het kunstwerkareaal. 

2.  In de beleidsvoorbereiding zijn de uitgangspunten 

van een planmatig beheer en onderhoud in geringe  

mate aanwezig.  

2.  Pas bij de beleidsvoorbereiding de uitgangspunten 

van planmatig beheer en onderhoud toe. 

 

3.  De uitgangspunten van planmatig beheer en 

onderhoud zijn in geringe mate toegepast bij de 

beleidsontwikkeling.   

 

3.  Ontwikkel het beleid voor beheer en onderhoud van 

kunstwerken planmatig, zodanig dat de doelen, 

prestaties en middelen op elkaar aansluiten en er 

volledige samenhang is met de aandachtspunten uit 

de beleidsvoorbereiding. 

 4.  De uitvoering van het beleid voor beheer en 

onderhoud vindt in geringe mate planmatig plaats.  

4.  Voer het beheer en onderhoud bij de kunstwerken 

op een planmatige wijze uit.   

 5.  De verantwoordingsinformatie biedt geen inzicht in 

hoeverre de doelen en prestaties voor het beheer en 

onderhoud van de kunstwerken zijn behaald binnen de 

daarvoor begrote middelen. Dit sluit niet aan op  

planmatig beheer en onderhoud.  

5.  PS: Maak afspraken met GS over de gewenste 

verantwoordingsinformatie.   

GS: Zorg voor inzicht in de mate waarin het doel en de 

prestaties binnen de begrote middelen worden 

behaald. 

 

 

  



 

9 

 

| Colofon | 

Randstedelijke Rekenkamer 

Teleportboulevard 110 

1043 EJ Amsterdam 

020 – 58 18 585 

info@randstedelijke-rekenkamer.nl 

www.randstedelijke-rekenkamer.nl 

Volg ons op twitter via: @rekenrandstad   

 

mailto:info@randstedelijke-rekenkamer.nl
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