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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 1 7 oktober 201 3

Ons kenmerk 4213.1 51201 300751 0

Behandeld door de heer G. Jansen (0592) 36 54 88
Ondenrerp: Mogelijkheden versnelde uitvoering grootonderhoudsprojecten

Geachte voorzitter/leden,

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 4 september
2013 heeft gedeputeerde Brink toegezegd te zullen onderzoeken welke grootonder-
houdsprojecten voor de provinciale wegen en vaarwegen versneld kunnen worden
uitgevoerd.
ln zijn algemeenheid kan gezegd worden dat het versneld naar voren halen van de
huidige grootonderhoudsprojecten geen voordelen biedt. Te vroeg onderhoud plegen

aan wegen, vaarwegen en kunstwerken leidt in principe tot kapitaalvernietiging. Dit
concludeert ook Royal Haskoning DHV in haar toets op de kostenraming beheerkos-
ten van wegen, kunstwerken, vaarwegen en groenvoorzieningen van de provincie

Drenthe.

Voor de navolgende kunstwerken geldt echter datzij wel in de uitvoering van het on-
derhoud naar voren worden gehaald. Dit gebeurt om functionele en constructieve
redenen.

Brug De Heege in de N382
Uit de herbeoordeling van de provinciale kunstwerken is gebleken dat deze brug
vroegtijdig moet worden vervangen. De uitvoering vindt plaats in de eerste helft van
2014.

Brug Drentsche Aa in de N386

Deze brug is in zeer matige staat en voldoet niet meer aan de wensen van de gebrui-
ker. Besloten is de brug te vervangen. Het werk is inmiddels in uitvoering.
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Fietsbrug Andersche Diep
Deze brug is in slechte staat en wordt vervangen. De vervanging vindt plaats in de
eerste helft van 2014.

Bediening op afstand vaalweg Noord Wiilemskanaal
Voor de bediening op afstand van de objecten in de vaarweg Noord Willemskanaal
wordt m omenteel een m aatschappelij ke kosten-batena nalyse u iþevoerd.
Bij een gunstig resultaat kan de realisatie hiervan versneld naar voren worden ge-

haald. De kosten-batenanalyse zal in het najaar worden afgerond,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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