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Aanleiding 
De infrasector heeft in het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer haar zorgen 
geuit over de orderportefeuille met groot onderhoudsprojecten voor 2023. De 
infrasector zou ‘thuis komen te zitten’. In het debat van de vaste commissie voor 
Infrastructuur en Waterstaat van 23 november jl. heeft u toegezegd de kamer te 
informeren over het gesprek dat u hierover met de infrasector zou aangaan. 
In de bijgevoegde brief treft u het voorstel aan hoe de Tweede kamer te 
informeren over de acties die u in dit kader uitvoert. Deze acties zijn in lijn met 
wat u in eerdere kamerbrieven heeft gemeld. 

Geadviseerd besluit 
Akkoord op en verzending van bijgevoegde brief naar de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
- De infrasector maakt zich zorgen over de orderportefeuille met groot 

onderhoudsprojecten voor 2023. De sector zou ‘thuis komen te zitten’.  
- De Tweede Kamer heeft de minister verzocht hierover het gesprek met de 

sector aan te gaan. 
- De instandhoudingsopgave is zeer groot. Alles tegelijk doen is niet mogelijk. 

Goede beheersing van de opgave is dus belangrijk. 
- Dat wordt bereikt door onder meer te werken met een meerjarenopdracht. Dit 

zorgt voor stabiliteit in de onderhoudsprogrammering en continuïteit in de 
orderportefeuillestroom richting de infrasector. 

- Programmering betekent tevens prioriteren. Contractuele verplichtingen, 
wettelijke taken en bestuurlijke verplichtingen evenals het waarborgen van 
constructieve veiligheid van constructies zijn prioritair.  

- In de kamerbrief van 16 september is aangegeven dat Rijkswaterstaat met de 
extra middelen uit het coalitieakkoord de komende jaren tenminste elf 
projecten toevoegt aan de programmering. In het commissiedebat is 
gesproken over zes projecten die al in 2023 zouden worden uitgevoerd. 
Achtergrond bij dit aantal en welke dit precies zijn is niet te achterhalen. Van 
de genoemde elf projecten worden er uiteindelijk drie in 2023 uitgevoerd.   

- Daarnaast is de Tweede kamer met, bij de rapportage Staat van de 
Infrastructuur gevoegde, kaarten geïnformeerd over de grootschalige 
werkzaamheden die in 2023 gaan plaatsvinden. 

- Ook vindt er periodiek overleg plaats met de sector via onder meer het 
Bestuurlijk overleg met de brancheorganisaties en de Taskforce Infra. In de 
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eerst volgende gesprekken met de markt zal opnieuw specifiek aandacht 
worden besteed aan de zorgen met betrekking tot de orderportefeuille 

- In Q1 van 2023 wordt de kamer opnieuw geïnformeerd over de voortgang en 
effecten van de aanpak gericht op de verbetering van de samenwerking met 
de markt. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief met de invulling van 
de toezegging uit het debat met 
de vaste commissie voor 
Infrastructuur en Waterstaat om 
in gesprek te gaan met de 
infrasector (23 november 2022) 

 

 


