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Bijgaand bieden wij u ter kennisname aan het dynamisch deel van het Beheerplan Wegen
2006 van Schieland en de Krimpenerwaard.
De plancyclus van de zorg voor de wegen kent twee planvormen, te weten het statisch deel
dat iedere vier jaar bestuurlijk wordt vastgesteld (thans het Beheerplan Wegen 2003-2008)
en het dynamisch deel dat jaarlijks de inzet van het komende jaar voor het beheer in geld en
personeel weergeeft.
Het jaarlijks te actualiseren dynamisch deel is in 2005 als een werkdocument voor een eerste
keer voor Schieland en de Krimpenerwaard opgesteld. Dit is echter niet aan het bestuur
gepresenteerd aangezien er is aangesloten bij het Waterkeringenbeheerplan en het proces
van de doorlichting. Het voorliggende dynamisch deel 2006 is daarom het eerste exemplaar
dat door ons aan uw vergadering wordt voorgelegd.
In dit dynamisch deel wordt een drietal jaren van de zorg voor de wegen beschreven, te
weten het voorgaande (en financieel af te sluiten jaar), het lopende jaar en het komende
jaar. Hiermee vormt het dynamisch deel dat in het vervolg jaarlijks in juni aan u wordt
aangeboden zowel een toelichting op de jaarrekening als een bouwsteen voor de begroting
van het komende jaar.
In de informele verenigde vergadering van 28 juni 2006 is de zorg voor de wegen nader
belicht. De uitkomsten van de peilingen zijn in dit dynamisch deel verwerkt. Daartoe is in een
bijlage een overzicht opgenomen van de gepeilde stellingen en de uitkomsten van de
peilingen. Voorts is in het rapport in kaders bij de onderwerpen aangegeven of de betreffende
activiteit als scenario is gepeild, wat de uitkomst van de peiling was en hoe deze uitkomst
doorwerkt in de desbetreffende activiteit. Het in het kader opgenomen nummer slaat op het
nummer van het scenario dat in de bijlage verder is belicht. In hoofdstuk 8 van het rapport
“Nabeschouwing doorlichting van de zorg voor de wegen” is samengevat hoe wij de
resultaten van de informele VV interpreteren en ons voornemen dit in de begroting voor het
komende jaar te verwerken.
Kortweg vermelden wij dat de resultaten van de informele VV ons inziens geen aanleiding
geeft om het ambitieniveau ten aanzien van de zorg voor de wegen drastisch bij te stellen.
Wel gaan wij er van uit dat door het toepassen van het efficiency scenario van reconstructie
versus onderhoud met dezelfde middelen de achterstand in reconstructie kan worden
ingelopen.

Tenslotte benadrukken wij dat in de begrotingscyclus het dynamisch deel van het Beheerplan
Wegen geen definitieve status heeft. De geplande inzet voor het volgende jaar wordt niet
eerder bekrachtigd dan bij het vaststellen de begroting in uw vergadering in de maand
november. Dit is de reden waarom wij u het dynamisch deel van het beheerplan Wegen 2006
thans ter kennisname voorleggen.
Voorstel.
Wij stellen u voor dit dynamisch deel 2006 van het Beheerplan Wegen voor kennisgeving aan
te nemen.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
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