
Rapporten Team Wegen Team Vaarwegen

Schouwrapporten

Schaderapporten

Controlerapporten

Een (vaar)weginspecteur maakt een 

schaderapport wanneer deze een schade 

tegenkomt op het provinciaal areaal.

Een (vaar)weginspecteur maakt een 

controlerapport wanneer deze een overtreding 

constateert, zoals reclame langs de provinciale 

weg en parkeren van voertuigen waar dit niet is 

toegestaan.

Een (vaar)weginspecteur maakt een 

schouwrapport tijdens het inspecteren 

van de wegen en vaarwegen. Een schouwrapp

met gebrek betekent dat de (vaar)weginspecteur 

tijdens de inspectie gebreken tegenkomt, zoals 

bivoobeeld:verbogen palen of gaten in het asfalt.

Wegen 533 
Vaarwegen 63

Wegen 77 
Vaarwegen 360

Strooiacties 7

Verbruikt zout 410 ton Verbruikt calcium  161,4 m3 

Zodra de temperatuur rond het vriespunt komt en onze 

meetgegevens aangeven dat de vochtigheid van het 

wegdek hoger wordt, zal onze gladheidscoördinator 

een strooiactie uitvoeren.

Gecontroleerde verkeermaatregelen 200

Bij werkzaamheden op en langs de wegen dient de aan-

nemer tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. De weg-

inspecteurs controleren of de aannemer de werkzaam-

heden veilig uitvoert volgens de CROW 96B-richtlijnen.

Opleverrapporten 369

Incidenten  4640

Handhaving
Bestuursdwang toegepast   13

Vooraankondiging bestuursdwang  49

Processen verbaal  53

Snelheidscontroles  59

Piket-meldingen  363

Evenementen  3
In 2020 hebben onze boa’s op verzoek van de veiligheidsregio 

Hollands-Midden een rol gespeeld in het beperken en voorkomen van 

illegale feesten met plezierbootjes.

Stremmingen 10
Dit betreffen vaarwegstremmingen die 
werden begeleid door onze 

vaarweginspecteurs.

Begeleiding bijzonder transport  17
De genoemde transporten werden begeleid door patrouillevaartuigen 
van de provincie Zuid-Holland. 

Aanvaringen
In 2020 hebben meerdere aanvaringen plaatsgevonden op de provinci-

ale vaarwegen, waarvan één aanvaring met meerdere gewonden en één 

dodelijk slachtoffer.

Controles ligplaatsvakken

KCC-meldingen 820

Wanneer een aannemer werkzaamheden uit wil voeren

 of provinciale grond is een vergunning noodzakelijk. 

Zodra de vergunning is goedgekeurd, maakt de 

weginspecteur uit de regio vooraf een nulmeting

Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, maakt de weg

inspecteur een opleverrapport met daarin alle 

bevindingen.

Via het KCC van de provincie Zuid-Holland  worden meldingen en 

klachten doorgezet naar de betreffende weginspecteurs in de

regio’s. De weginspecteurs pakken  deze meldingen op en  geven

een reactie terug aan de  collega’s van het KCC voor de verdere 

afhandeling.

Dit zijn meldingen die binnenkomen via onze IC-desk of die de

weginspecteur zelf constateert. Een incident varieert van een 

object op de rijstrook tot grootschalige ongevallen met letsel 

en/of schade.

Binnen ligplaats        81                145
Buitenligplaats        21                  6274

   Gestickerd Controle 

Vlot en veilig over weg en water, samen met anderen – missie DBI.
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Met gebrek          Zonder gebrek

Wegen            1675               16856
Vaarwegen     554                       2236


