Ontwerpbesluit 18/18 B
Voorgestelde behandeling
PS-vergadering

:

Onderwerp

Datum

Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur

6 maart 2018
Documentnummer

4327183

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen:
het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 6 maart 2018 – 18/18 A;
overwegende dat:


Provinciale Staten met de programmering mobiliteit zijn geïnformeerd over
de gewijzigde wijze van programmeren van infrastructurele projecten en
gewijzigde vorm van samenwerking met de regio’s;



in de begroting Kritische Prestatie Indicatoren moeten worden opgenomen
om de uitvoering van provinciale ambities te kunnen monitoren;



naar aanleiding van Statenvoorstel 66/17 toegezegd is dat de kosten en
opbrengsten van het versneld aanbrengen van duurzame verlichting op
provinciale wegen inzichtelijk worden gemaakt;



middelen nodig zijn om de verlichting op provinciale wegen te vervangen
door duurzame verlichting;

besluiten:
1. In te stemmen met het in de begroting 2018 opnemen van de volgende
voorgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s):

-

Uitvoering projecten planmatig onderhoud: aantal kilometers uitgevoerd
groot onderhoud en vervanging. Streefwaarde is > 30 km per jaar
(technische staat);
Gebruik van gerecycled materiaal (asfalt en beton) bij
onderhoudswerkzaamheden (duurzaamheid). Streefwaarde > 50%;
Aantal innovatieve initiatieven of projecten; Streefwaarde 3;
2. In te stemmen met € 0,6 mln extra structurele middelen per jaar voor het
uitvoeren van innovatieprojecten en het aanpakken van geluidsproblematiek
vanuit de onderhoudstaak provinciale wegen en daartoe de begroting te
wijzigen, en dit te dekken uit de besparing van het voorstel “versneld
vervangen verlichting provinciale infrastructuur door LED (beslispunt 3).
3. In te stemmen met het voorstel “versneld vervangen verlichting provinciale
infrastructuur door LED” en daarvoor:
In te stemmen met een structurele besparing van € 0,9 mln per jaar
(vanaf 2020) op energie- en onderhoudskosten en daartoe de begroting
te wijzigen.
Een investeringskrediet van € 7,5 mln. te voteren.
In te stemmen met structurele extra afschrijvingslasten van € 0,3 mln per
jaar (vanaf 2020) en dit bij een volgend P&C-moment op basis van de
herberekening kapitaallasten in de begroting op te nemen.
In te stemmen met het opnemen van de Kritische Prestatie Indicator (KPI)
in de begroting 2018: Percentage LED openbare verlichting en
verkeersregelinstallaties. Streefwaarde 100% in 2020.
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