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AANGENOMEN

Motie Verdere uitrol infrastructuur van gerecycled plastic bij positieve pilotresultaten
Agendapunt 12 Vaststellen Perspectief Mobiliteit (VD-42)
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 september 2021,
constaterende dat:
-

In het Perspectief Mobiliteit is opgenomen dat de provincie inzet op het beter en langer benutten
van bestaande infrastructuur voor wat betreft onderhoud waarbij bij langer benutten (het
verlengen van de levensduur) wordt gedacht aan het toepassen van nieuwe materialen en andere
innovaties;

-

KWS Infra de PlasticRoad heeft ontwikkeld, zijnde infrastructuur van gerecycled plastic dat door
middel van prefab-wegdelen in elkaar wordt geklikt waarin holle ruimtes zitten voor kabels,
leidingen en waterafvoer dat tevens prefab kan worden geïntegreerd;

-

De PlasticRoad volgens de makers een vrijwel onderhoudsvrij product zou zijn vanwege zeer
beperkte slijtage en ongevoeligheid voor weersinvloeden waardoor de levensduur van
infrastructuur verdrievoudigd zou kunnen worden wat leidt tot lagere kosten en minder files door
reductie van onderhoud;

-

De gemeente Zwolle in 2018 de primeur had met een eerste fietspad van gerecycled plastic en de
gemeente Almere dit jaar volgde met de aanleg van een straat van hetzelfde materiaal;

-

In antwoord op schriftelijke vragen (nr. 68 2021) van het Statenlid K.J. Terwal (VVD) Gedeputeerde
Staten aangeven mogelijkheden te zien in toepassing van de PlasticRoad in een deel van het
fietspad bij de N247;

overwegende dat:
-

De PlasticRoad goed aansluit bij de provinciale ambities ter verduurzaming van de provinciale
infrastructuur en het circulair bouwen ervan;

-

Genoemd concept uitvoering geeft aan de gewenste betere benutting van de beschikbare
infrastructuurnetwerken zoals beschreven in het Perspectief Mobiliteit;

-

Door de langere levensduur van de PlasticRoad minder onderhoud nodig is en daarmee de
provincie kan besparen op de onderhoudskosten en dit tevens de doorstroming op de provinciale
infrastructuur verbeterd;

verzoekt Gedeputeerde Staten:
-

Provinciale Staten op de hoogte te houden van de ervaringen en lessons learned van de pilot
PlasticRoad in het fietspad bij de N247;
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-

Bij (tussentijdse) positieve resultaten te onderzoeken of een verdere uitrol van genoemd concept
in de provinciale infrastructuur haalbaar en betaalbaar is;

en gaan over tot de orde van de dag.
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