Bijlage 3 Evaluatie 2009 van het Wegenbeheerplan, dynamisch deel 2008

Volgnr.

Paragraaf Omschrijving actiepunten Wegenbeheerplan

Voortgang
Tijd

Tijd

Toelichting
Financieel
Investering

Hoofdstuk 1 Evaluatie
1

1

HHSK wil jaarlijks een volledige inspectie uitvoeren op alle wegen
die het in beheer heeft.

2

1

HHSK legt streefbeelden vast (in het statisch deel)

3

1

4

1

HHSK neemt voor het instandhouden en verbeteren van de
wegen maatregelen op in de meerjarenbegrotingen.
HHSK initieert regelmatig overleg wegbeheerders
Krimpenerwaard.

HHSK zal in 2007 het steunpunt Zuidbroek herbouwen en
opnieuw inrichten.
HHSK zal in 2007 een onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling
in ongevallencijfers op alle wegen.
Hoofdstuk 2 Beleid en kosten
7
2.1.1
HHSK integreert het Wegenbeheerplan in 2009 in het nieuwe
WBP 2010-2015.
8
2.1.2
HHSK implementeert de gedragscode voor waterschappen als
uitwerking van de Flora- en faunawet.
9
2.1.2
HHSK implementeert de uitvoeringswijze in werkprotocollen.

2007-2009

2007
2007-2009
2007-2009

Loopt.

Gerealiseerd.
Loopt. Het gaat daarbij zowel om berijdbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, als om
milieu, landschappelijke inpassing en recreatiebeleid.
Loopt.

5

1

2007

Gerealiseerd.

6

1

2008-2009

Gerealiseerd.

2009

Gerealiseerd.

10

2.1.3

11
12

2.2.1
2.2.1

13

2.3.1

14

2.3.2

15

2.3.2

16
17

2.3.2
2.4.1

18
19

2.4.1
2.4.1

20

2.4.1

21

2.4.2

22

2.4.2

23

2.4.4

24

2.4.4

25

2.4.5

26

2.5.1

27

2.5.2

28

2.5.2

HHSK werkt in 2008 het scenario 'stremming wegen' uit in een
verkeerscirculatieplan.
HHSK geeft reacties op (strategische) plannen van derden.
HHSK stelt en visie op voor wegen die in toekomstige
natuurgebieden liggen.
De gemeenten houden een legger bij van wegen, kunstwerken en
wegsloten.
HHSK houdt de actuele toestand van de wegen, wegbermen,
wegsloten en kunstwerken bij in een Beheerregister.
HHSK verwerkt de uitgevoerde groeninventarisatie langs de
wegen.
HHSK ontwikkelt beheerskaarten.
HHSK reconstrueert wegen overeenkomstig het in 2006
aangepaste reconstructieprogramma.
HHSK verwerft de ondergrond van wegen; passief.
HHSK neemt de fietspaden in beheer over die in het kader van de
landinrichting worden aangelegd.
HHSK treft aanvullende infrastructurele maatregelen om
overbelasting van de bestaande wegen als gevolg van hoge
intensiteiten en zwaar verkeer tegen te gaan.
In 2008 vindt scholing plaats om de onderhoudswerkzaamheden
te kunnen uitvoeren overeenkomstig de gedragscode Flora- en
faunawet.
HHSK wil kwaliteitswinst bewerkstelligen door het opstellen van
beheerkaarten en onderhoudsrichtlijnen.
HHSK start in 2008 een onderzoek naar de status van de
wegbruggen en de onderhoudsverplichtingen.
HHSK zal in 2008 een uitgebreide inspectie uitvoeren naar de
onderhoudstoestand van kunstwerken in wegen.
HHSK faciliteert en initieert de aanleg van natuurvriendelijke
oevers en het plaatsen van wegmeubilair voor recreatieve
doeleinden.
Begin 2008 wordt het uitvoeren van verkeerstellingen door HHSK
planmatig aangepakt.
HHSK zal in 2008, naast het reguliere onderhoud, delen van de
Lekdijk en de IJsseldijk herinrichten naar aanleiding van
werkzaamheden aan de primaire waterkering.
HHSK voert voor de Ijsseldijk in 2008 een integraal onderzoek uit
naar de verkeersveiligheidproblematiek.
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2009

Gerealiseerd.

2009

Gerealiseerd.

2008

Gerealiseerd.

2007-2009
2009

Loopt.
Gerealiseerd.

2007-2009

Gedeeltelijk het geval, sommige leggers zijn sterk verouderd.

2007-2009

Er is geen actueel beheerregister voor de wegen.

2009

Inventarisatie uitgevoerd in 2006. De gegevens zijn maar gedeeltelijk verwerkt.

2009
2007-2009

Is niet gebeurd.
Loopt, met enige achterstand.

2007-2009
2007-2009

Loopt.
Loopt.
Dit ziet vooral op de aanleg van overslagplaatsen. Van de 8 geplande overslagplaatsen zijn er
2 gerealiseerd. Het programma is gestopt.

2008

Gerealiseerd.

2009

Niet gebeurd.

2008

Gedeeltelijk bezien, niet opgeschreven.

2008

In 2005 globaal geinventariseerd, gegevens zijn niet verwerkt. Dit wordt nu alsnog oppgepakt.

2007-2009

In beperkte mate. Vanuit wegenbeheer zijn de ambities niet hoog.

2008

Loopt.

2008

Vertraagd, maar wordt wel verder opgepakt/uitgewerkt.

2008

Gerealiseerd.
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Volgnr.

Paragraaf Omschrijving actiepunten Wegenbeheerplan

Voortgang
Tijd

Tijd

Toelichting
Financieel
Investering

29

2.7.1

In verband met de handhaving wordt in 2008 gestart met het,
via een vergunning of algemene regel legaliseren van alle werken
in, op of aan de wegen

2008

Niet gebeurd.

Toelichting
Tijd
Actiepunt
Actiepunt
Actiepunt
Actiepunt

wordt niet binnen de planperiode gerealiseerd.
is vertraagd
loopt volgens planning, c.q. is gerealiseerd.
is niet langer actueel door nieuw beleid, c.q. nieuwe wetgeving

Financieel
Budget is/wordt overschreden
Budget wordt mogelijk overschreden
Budgetbesteding loopt volgens planning
Geen afzonderlijk budget voor beschikbaar
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