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Motie wegbehee

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 25 juni 2020

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en
overige werkzaamheden van de raad;

overwegende dat:

• de raad in zijn vergadering van 29 oktober 2015 een motie heeft aangenomen, met de
opdracht aan het college om met voorstellen te komen om te bereiken dat het na een
eerder ingesteld onderzoek vastgestelde percentage van 16% “onvoldoende kwaliteit van
de verharding” overeenkomstig de kwaliteitsnormen van het Centrum voor Regelgeving
en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek CROW
wordt teruggebracht tot maximaal 8% “onvoldoende kwaliteit van de verharding”;

• in de raadsvergadering van 30 juni 2016 de Rapportage Wegbeheer 2016-2019 is
behandeld, en de raad daarbij een motie heeft aangenomen waarin het college is
opgedragen pakketten samen te stellen uit de extra beheers- en
onderhoudswerkzaamheden die verricht moeten worden om het streefpercentage van
maximaal 8% “onvoldoende kwaliteit van de verharding” te behalen, en hier minimaal de
pakketten “doorgaande wegen”, “fietspaden” en “infrastructuur in wijken” in op te nemen;

• de raad in zijn vergadering van 15 december 2016 op voorstel van het college gekozen
heeft voor een onderhoudspakket “hoofdwegen, fietspaden en een deel woonwijken
(boomwortelschade)”, en besloten heeft de hiermee gemoeide kosten, ad €1.215.000,-
in 2016 te storten in de Reserve infrastructuur en te onttrekken aan de Vrije ruimte in de
egal isatiereserve;

• bij het betreffende raadsvoorstel een “Notitie Wegbeheer 2017-2026” gevoegd was die
een periode tot en met 2021 overziet, waarin vermeld staat dat elke twee jaar de
inspectie herhaald wordt en de planning geactualiseerd wordt;

• het gevoelen bij de raad is dat thans de kwaliteit van het wegonderhoud, en met name de
fietspaden, niet (meer) in overeenstemming is met de doelen waartoe in december 2016
is besloten;

• informatie over de huidige stand van de kwaliteit van het wegonderhoud t.o.v. het
streefcijfer maximaal 8% “onvoldoende kwaliteit van de verharding”, en een beeld



daarvan in meerjarenperspectief, niet gevonden kan worden bij het voorstel
“Meerjarenonderhoudsplanning 2020 tlm 2024 voor infrastructuur en rioolexploitatie”

• er behoefte is aan een actueel beeld van het niveau van het wegonderhoud t.o.v. het in
2016 gestelde doel van maximaal 8% onvoldoende kwaliteit van de verharding”

draagt het college op:
L

• uiterlijk in het eerste kwartaak 2021 aan de raad een rapportage voor te leggen, met de
actuele stand van zaken t.a.v. het onderhoud van wegen en fietspaden en daarbij, zo
nodig, voorstellen te doen (zo mogelijk meerdere alternatieven met een kostenplaatje)
hoe de in 2016 beoogde kwaliteitsverbetering van het wegonderhoud alsnog kan worden
bereikt, op basis waarvan de raad vervolgens een keuze kan maken;

en gaat over tot de orde van de dag.
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