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Motie PMO - verduurzaming wegaanleg en -onderhoud 

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 12 november 2018, behandelend het Provinciaal 
Meerjarenprogramma Onderhoud; 

Overwegende dat: 

• In de provincie Noord-Holland het onderhoud van de infrastructuur er op gericht is om 
optimale prestaties in relatie tot doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid van 
de infrastructuur te bereiken op een duurzame manier; 

• Verdere verduurzaming van het aanleg- en onderhoudswerk van de infrastructuur 
essentieel is voor een relevante bijdrage aan het behalen van de duurzaamheid- en 
klimaatdoelen; 

• In het coalitieakkoord is afgesproken dat bij beheer en onderhoud gebruik wordt 
gemaakt van innovaties en slimme oplossingen; 

• Het bevorderen van de verkeersveiligheid een van de uitgangspunten is bij het 
vergroten van de bereikbaarheid in de provincie Noord-Holland; 

• Nederland zich heeft gecommitteerd aan klimaatdoelstellingen voor 2020 en 2030; 
• De ingeschatte kosten van infrastructuur, beheer en onderhoud in de provincie Noord

Holland een stijgende lijn laten zien; 

Constaterende dat: 

• Er verschillende innovatieve manieren zijn waarop beheer en onderhoud van 
infrastructuur steeds duurzamer plaats kan vinden; 

• Er nieuwe soorten asfalt zijn met positieve mogelijkheden, zoals het opnemen van 
C02 of het verlagen van hittestress. 

• Er gebruik gemaakt kan worden van lichtreflectie van wegdek ten behoeve van 
zichtbaarheid, veiligheid en het besparen op verlichting. 

• Er positieve ervaring is opgedaan in andere provincies, zoals in Groningen met 
innovatieve en duurzame wijzen van beheer en onderhoud en in Zuid-Holland waar de 
N211 onlangs als eerste C02 negatieve weg van Nederland in gebruik is genomen. 

• Zuid-Holland werkt met een C02-boekhouding en concrete ambities heeft vastgelegd 
over C02 afname en C02 neutraal zijn. 

• Nederland en daarmee ook de provincies, op alle beleidsvelden veel inzet moeten 
plegen om de afgesproken klimaatdoelen te behalen. 

• Meer inzet op duurzamere aanleg- en onderhoudsmethoden ook een kans zijn de 
kosten te reduceren. 



Verzoekt Gedeputeerde Staten: 

• De klimaatbijdrage en daarmee verduurzaming van wegaanleg en -onderhoud 
?adrukke!ijk mee te nemen in d~ gebiedscontracten en hierover te rapporteren in de 
Jaarrekenmg. h ie-uwe 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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