
 
  

Aan: De leden van de Gemeenteraden en 
Raadscommissies, en de Colleges van B&W 
van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest 
en Leidschendam-Voorburg 
 

Datum: 5 juli 2022 

 

Betreft: Start onderzoek naar onderhoud 

van wegen, bruggen en onderdoorgangen  

 

 

 

Geachte leden, 

 

De Rekenkamercommissie start een onderzoek naar het onderhoud van wegen, 

bruggen en onderdoorgangen. Naar verwachting ontvangt u in het najaar van 2022 

de onderzoeksresultaten.  

 

Doel 
Het onderzoek moet inzicht geven in de besluitvorming, financiering en monitoring 

van het onderhoud van wegen, bruggen en onderdoorgangen.  

 

Daarbij is de Rekenkamercommissies benieuwd naar verbetermogelijkheden.  

 

Aanpak 
Het bureau EIB voert het onderzoek uit. Zij start met het bestuderen van 

beleidsvisies, verordeningen, beheerplannen, enzovoorts.  

 

Daarna vinden verdiepende gesprekken plaats met ambtenaren en verantwoordelijk 

wethouders. Belangrijkste bevindingen worden in een rondetafelgesprek voorgelegd 

aan partijen uit de infrasector.  

 

Vervolgens analyseert EIB de overeenkomsten en verschillen tussen de vier 

gemeenten. Ook toetst zij of het gemeentelijk beleid resulteert in doelgericht en 

doelmatig onderhoud. 

 

Tot slot maakt het bureau een onderzoeksrapportage met bevindingen, conclusies 

en aanbevelingen. 
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Aanleiding 
In mei 2020 is in de klankbordgroep van raadsleden geopperd om onderzoek te laten 

doen naar het onderhoud van bruggen. De Rekenkamercommissie overlegt zo’n 

twee keer per jaar met deze klankbordgroep.  

 

Wegen, bruggen en onderdoorgangen behoren tot de kapitaalgoederen; één van de 

vier leidende thema’s uit het Onderzoeksplan 2021-2022.  

 

Het gewenste onderzoek vormt het tweede onderzoek in het kader van het leidende  

thema kapitaalgoederen. Het eerste onderzoek ging over onderwijshuisvesting. 

 

Inzicht 
Wij verwachten dat u door het onderzoek een beter inzicht krijgt in het beleid en de 

kosten rondom het onderhoud van wegen, bruggen en onderdoorgangen. Dit kan de 

effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid vergroten. 

  

Meer informatie 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de 

Rekenkamercommissie, Gerard Lappee (06-13153487, info@rekenkamerwvolv.nl). 

  

 

Met vriendelijke groet,  

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-

Voorburg 

 
Dolf Kamermans, voorzitter 

https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-18-Onderzoeksplan-2021-2022-Rekenkamercommissie-WVOLV.pdf
https://www.rekenkamerwvolv.nl/onderwijshuisvesting/
mailto:info@rekenkamerwvolv.nl

