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Inleiding
Aanleiding
Het beheer van de openbare ruimte is één van de kerntaken van de gemeente Hoogeveen.
De openbare ruimte is de buitenruimte die voor iedereen toegankelijk is en in eigendom of beheer
is van de gemeente Hoogeveen. Het vormt de woon-, leef-, werk- en recreatie-omgeving van
bewoners en bezoekers van de gemeente. Een goed onderhouden en aantrekkelijke openbare
ruimte vervult een belangrijke functie en laat mensen zich thuis voelen. Een dergelijke openbare
ruimte draagt bij aan de algemene gezondheid, de sociale veiligheid en de economische positie van
een gemeente. Door de vele verschillende functies en gebruikers moet de openbare ruimte aan een
breed pakket van eisen voldoen.
Het voorliggende wegenbeheerplan 2019-2023 is een actualisatie van het wegenbeheerplan 20122016 zoals dat in 2011 is opgesteld.
In de periode augustus tot en met oktober 2017 is het volledige wegenareaal van de gemeente
Hoogeveen door Roelofs Advies en Ontwerp geïnspecteerd conform CROW-publicatie 146. Op basis
van deze inspectie heeft Roelofs in opdracht van de gemeente Hoogeveen het wegenbeheerplan
voor de periode 2019 – 2023 opgesteld.

Doelstelling en doelgroep
Het beheerplan heeft als doel om inzicht te krijgen in de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.

Huidige wegenareaal onderverdeeld in asfalt, elementen en beton;
De kwaliteit van alle verhardingen;
De benodigde financiële middelen voor het wegenonderhoud in de periode 2019 – 2023.

Daarnaast is een doel van het wegenbeheerplan om een
eerste globale inzicht te verkrijgen in de verhouding
tussen prestaties, kosten en risico’s behorende bij
wegbeheer. Als deze 3 aspecten inzichtelijk zijn en goed
gemanaged worden, werkt een organisatie volgens het
systeem van assetmanagement.
Assetmanagement is het management van primair
fysieke assets met het doel daar meerwaarde mee te
creëren voor de organisatie. Het strekt zich uit over de
gehele levenscyclus van een asset: van aanleg tot en
met sloop en alle fasen daartussen. Goed assetmanagement staat ten dienste van de organisatie
en haar stakeholders. Het beheren van assets en alle aan assets gerelateerde activiteiten zijn terug
te herleiden naar de doelstellingen, de risicohouding en het beleid van de organisatie.
Assetmanagement gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het primaire doel van
assetmanagement is om de optimale prestatie uit de gebruiksmiddelen (assets) te halen binnen
acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten gemeten over de gehele levensduur van de
assets.
Burgers en bezoekers van de gemeente maar ook lokale organisaties en stichtingen zijn de
doelgroep van dit beheerplan. Deze groepen zijn in zoverre doelgroep dat ze als gebruikers moeten
kunnen weten hoe de gemeente omgaat met haar wegen en de tot haar beschikking gestelde
financiële middelen. Voor de uitvoering van het plan zijn de eigen dienst en aannemers de
doelgroep. Zij voeren de werkzaamheden aan wegen uit op een manier zoals in dit plan is
omschreven.
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Uitgangspunten
Het areaal van de gemeente Hoogeveen is gebaseerd op de inventarisatiegegevens uit het huidige
beheersysteem GBI (Geïntegreerd Beheer en Informatiesysteem) versie 4.10. De kwaliteit van het
areaal is gebaseerd op de uitgevoerde globale visuele inspectie van 2017. De onderhoudsplanning
en de daarbij behorende maatregelen inclusief de benodigde financiële middelen zijn op het
zogenaamde netwerkniveau bepaald. Verderop in deze rapportage wordt in paragraaf 2.1 het
begrip ‘netwerkniveau’ nader toegelicht.
De kwaliteit van het areaal en de benodigde financiële middelen zijn vastgelegd conform de
landelijk geaccepteerde richtlijnen uit CROW-publicatie 147, uitgave december 2011. Het CROW is
het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. De
publicatie 147 is als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van dit beheerplan. De
kwaliteitsoverzichten, onderhoudsplanning en benodigde financiële middelen komen voort uit het
CROW-gecertificeerde beheersysteem van de gemeente Hoogeveen.
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1

Het wegbeheer

Wegbeheer is de verantwoording er voor te zorgen dat de weggebruiker zich veilig en efficiënt van
a naar b kan verplaatsen. Hiervoor zijn juridische kaders beschikbaar, is er vaak een gemeentelijk
beleid vastgesteld en zijn er landelijke richtlijnen voorhanden. Wegbeheer kan tevens worden
gedefinieerd als de zorg voor het blijven voldoen van alle verhardingen aan de wettelijke eisen en
richtlijnen, één en ander binnen de beleidskaders vastgesteld door de beheerder.

1.1

Juridische kaders

Wegenwet
De Wegenwet verplicht de eigenaar van de weg (de wegbeheerder) dat hij er voor moet
zorgdragen dat de weg zijn functie behoudt en dat het kapitaal dat geïnvesteerd is in de wegen zijn
waarde blijft behouden door het tijdig uitvoeren van onderhoud. De basis is in feite dat de
wegbeheerder goed rentmeesterschap moet toepassen op de wegen in zijn beheer. De functie van
een weg is om de gebruiker in staat te stellen zich veilig en efficiënt van a naar b te verplaatsten.
Daarnaast is de eigenaar van de weg (in dit geval de gemeente Hoogeveen), conform het
Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk bij schade van de burger als de gemeente heeft verzuimd zorg te
dragen voor het in goede staat verkeren van de openbare weg. Het gaat hierbij met name om
technisch beheer.
De Wegenwet vereist dus van de beherende instantie goed rentmeesterschap. Dit houdt in dat door
het tijdig uitvoeren van het juiste onderhoud de weg zijn primaire functie behoudt en dat het
geïnvesteerde kapitaal in de wegen zijn waarde blijft behouden. De primaire functie van een weg
kan als volgt omschreven worden: de weggebruiker in staat stellen om zich vlot, veilig en efficiënt
van a naar b te verplaatsen.
Voor wegen hangt de mate waarin aan de onderhoudsplicht moet worden voldaan af van de functie
van de weg en de verwachtingen die de weggebruiker mag hebben op grond van het feitelijke
beeld van de weg. Jurisprudentie heeft uitgewezen dat een onderhoudsachterstand ten opzichte
van de richtlijnen van de CROW-wegbeheersystematiek in de meeste gevallen juridisch wordt
beoordeeld als het niet nakomen van de onderhoudsplicht.
De Wegenwet legt de wegbeheerder nog een andere verplichting op, namelijk om een actuele en
vastgestelde wegenlegger te hebben. De wegenlegger is een registratie-instrument waarin voor
alle relevante wegen buiten de bebouwde kom wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor het
onderhoud van een openbare weg. De wegenlegger geeft juridische duidelijkheid over de
openbaarheid van de weg en de onderhoudsplichtige. De volgende wegen worden in een
wegenlegger beschreven:
1.
2.

3.

Buiten de bebouwde kom of kommen gelegen wegen;
Van wegen welke deels binnen en deels buiten de bebouwde kom of kommen liggen, wordt
ook het binnen een bebouwde kom gelegen deel op de legger gebracht, indien en voor
zover dat deel niet door de gemeente wordt onderhouden;
Toegangswegen naar stations (binnen en buiten de bebouwde kom).

Wegenverkeerswet
De Wegenverkeerswet verwacht dat de wegbeheerder streeft naar maatregelen die de veiligheid
van de weggebruiker en de functionaliteit van de wegen waarborgen. Deze wet doet een beroep op
de publiekrechtelijke zorg van de wegbeheerder voor de veiligheid van de weggebruiker maar
schrijft geen maatregelen voor. Het gaat hierbij met name om functioneel beheer.
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Met de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is ten opzichte van het oude Burgerlijk
Wetboek de bewijslast omgedraaid. De wegbeheerder kan nu wettelijk aansprakelijk worden
gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van een gebrek aan de weg. Dit betekent dat een
preventief onderhoudsbeleid, een goede klachtenregistratie, regelmatige inspecties volgens de
landelijk geaccepteerde methode van het CROW en een goed werkend en CROW-gecertificeerd
systeem van rationeel wegbeheer onontbeerlijk zijn.
Op basis van publicatie 185 ‘Handboek aansprakelijkheid beheer openbare ruimte’ van het CROW
en A.O.G. (Aansprakelijkheids-Onderlinge van Gemeenten) is gebleken dat het aantal schadeclaims
vooralsnog beperkt is toegenomen. Het percentage claims dat wordt toegekend stijgt echter
duidelijk, net als het aantal claims met letselschade. De verwachting is dat deze trend zich de
komende jaren zal voortzetten. Dit heeft een negatieve invloed op de kosten, de tijdsbesteding en
het imago van de wegbeheerder. Claims hebben vooral betrekking op het beheerproduct ‘wegen’
en niet zozeer op bijvoorbeeld groen, water, reiniging. De cijfers onderbouwen in deze zin de
noodzaak om aandacht te schenken aan het terugdringen van het aantal claims, vooral die met
letselschade, op het gebied van wegbeheer.
De wettelijke aansprakelijkheid kan worden onderverdeeld in twee hoofdvormen:
Risicoaansprakelijkheid
Het burgerlijk wetboek (BW) regelt de risicoaansprakelijkheid (artikel 6:174) van de wegbeheerder
indien de schade het gevolg is van een gebrek aan de openbare weg. Er is sprake van een gebrek
aan de weg indien de weg niet voldoet aan de eisen die men er onder de gegeven omstandigheden
aan mag stellen en er hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Met andere woorden, de
wegbeheerder is aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek, ook al was hij niet op de
hoogte van het gebrek. Aansprakelijkheid treedt in, onafhankelijk van de vraag of de
wegbeheerder het gebrek kende of behoorde te kennen. Ook wordt voorbijgegaan aan de vraag of
de wegbeheerder een verwijt valt te maken ten aanzien van de aanwezigheid van een gebrek. Is
eenmaal vastgesteld dat schade is ontstaan als gevolg van een gebrek, dan is de enige
mogelijkheid voor de wegbeheerder om onder de aansprakelijkheid uit te komen een beroep te
doen op de ‘tenzij-clausule’. De tenzij-clausule houdt onder meer in dat de wegbeheerder niet
aansprakelijk is als er een zeer korte periode ligt tussen het ontstaan van het gebrek en het
ontstaan van de schade. Een beroep op deze clausule dient goed te worden onderbouwd. Een
mogelijke onderbouwing is het periodiek schouwen van het wegenareaal of het regelmatig laten
uitvoeren van een globale visuele inspectie door een CROW-gediplomeerde inspecteur.
Schuldaansprakelijkheid
Indien de ontstane schade niet het gevolg is van een gebrek aan de weg zelf maar van de
aanwezigheid van losse voorwerpen of substanties op de weg - die geen deel uitmaken van de weg
- kan als praktische vuistregel gesteld worden dat artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek (BW)
niet van toepassing is. In dergelijke gevallen dient de aansprakelijkheid te worden beoordeeld op
grond van artikel 6:162 BW. Toerekenbaar tekortschieten van de wegbeheerder in zijn zorgplicht
om de onder zijn beheer vallende wegen naar behoren te onderhouden is een noodzakelijke
voorwaarde voor aansprakelijkheid. Dit moet dan wel door de gedupeerde worden aangetoond. In
tegenstelling tot artikel 6:174 BW geldt voor artikel 6:162 BW dat de wegbeheerder aan de
aansprakelijkheid kan ontkomen door aan te tonen dat hij niet op de hoogte was (of had kunnen
zijn) van de betreffende situatie.
Zowel bij de
weggebruiker
wordt dat de
wegbeheerder
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risicoaansprakelijkheid als schuldaansprakelijkheid kan eigen schuld van de
de schadevergoedingsplicht van de wegbeheerder verminderen. Geconcludeerd
bepalingen uit het Nieuw Burgerlijk Wetboek over de aansprakelijkheid van de
niet zijn toegespitst op specifieke gevallen. In de rechtspraak wordt nader bepaald

op welke wijze de wettelijke bepalingen worden toegepast. Nogmaals wordt benadrukt dat de
wegbeheerder de kans op claims kan verkleinen door een goed functionerend onderhouds-,
meldingen- en inspectieproces en de nadelige gevolgen van claims kan verminderen door een goed
functionerend klachtenbehandelingsproces.
Milieuwetgeving
Wegbeheer heeft een aantal raakvlakken met milieuwetgeving. Zo regelen de Wet Milieubeheer, de
Regeling Asbestwegen en het Bouwstoffenbesluit welke stoffen mogen worden toegepast in een
wegconstructie en welke voorwaarden aan het (her)gebruik worden gesteld.
De Regeling Asbestwegen bepaalt dat in (half-)verhardingen geen asbest aanwezig mag zijn.
Indien het asbest voor 1 juli 1993 is aangebracht kan het worden afgeschermd door een
verharding die voldoet aan eenduidig vastgestelde eisen. Asbest dat na 1 juli 1993 is aangebracht
moet worden verwijderd.
Een voor de wegbeheerder ingrijpende wettelijke regeling is het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit
bodemkwaliteit heeft als doel vervuiling van de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen. Eén
van de bepalingen in het Besluit bodemkwaliteit waarmee de wegbeheerder direct te maken krijgt
is dat teerhoudend asfalt sinds 1 januari 2001 onder hetzelfde regime valt als alle andere
bouwstoffen. Indien bij het reconstrueren van wegen teerhoudend asfalt vrijkomt dient er rekening
mee te worden gehouden dat dit asfalt moet worden aangeboden aan een erkende verwerker van
teerhoudend asfalt met als uiteindelijke doel thermische reiniging van het teerhoudend asfalt.
De teerproblematiek is voor het CROW aanleiding geweest om in opdracht van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu een publicatie op te stellen met betrekking tot dit probleem. In CROWpublicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt “ (herziene uitgave juni 2015) is
beschreven hoeveel, wanneer en welke milieukundige onderzoeken uitgevoerd moeten worden om
het teerhoudend asfalt uiteindelijk te verwijderen uit de keten.

1.2

Landelijke richtlijnen

De landelijke richtlijn voor wegbeheer is CROW-publicatie 147. Deze richtlijn wordt door 97% van
alle wegbeherende instanties gebruikt.

1.3

Verantwoord wegbeheer

Wegbeheer moet verantwoord ingericht en uitgevoerd worden. Om verantwoord te beheren zijn de
onderstaande aspecten van belang:
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Minimaal 1x per 2 jaar een globale visuele inspectie uitvoeren;
Het hebben en bijhouden van een CROW-gecertificeerd (integraal) wegbeheersysteem;
Het hebben van vastgesteld beleid en hier “commitment” voor hebben;
Het hebben van een actueel beheerplan. Het momenteel gebruikte Onderhoudsplan wegen
is opgesteld voor de periode 2012-2016. Het onderhoudsplan wegen 2012-2016 wordt
vervangen door dit wegenbeheerplan.;
Het monitoren van de kwaliteitsgegevens;
Het bijhouden van landelijke ontwikkelingen en trends.

1.4

Gemeentebeleid

Beleidskeuzes die specifiek in het gemeentebeleid gemaakt kunnen worden zijn de volgende:











Kwaliteitsniveaus. Over het algemeen wordt voor verhardingen voor basiskwaliteit (B)
gekozen. De basiskwaliteit gaat uit van verantwoord wegbeheer waarbij de
onderhoudsmaatregel op een zo optimaal mogelijk moment wordt ingepland met een zo
hoog mogelijke rendement tegen minimale kosten. Echter kan het bestuur ook kiezen om
een hogere of lagere kwaliteit te hanteren. Dit is alleen mogelijk als er weloverwogen en
onderbouwd een beslissing wordt genomen en ook aan de juridische kaders wordt voldaan;
dit geldt met name bij een lagere kwaliteit.
Gemeente Hoogeveen hanteert basiskwaliteit.
Voor het voeren van verantwoord wegbeheer dient minimaal 1x per 2 jaar een globale
visuele inspectie te worden uitgevoerd. De gemeente Hoogeveen voert jaarlijks een globale
visuele inspectie uit (conform CROW publicatie 146), hetgeen resulteert in een zeer actueel
beeld van de staat van het wegenareaal.
Het hebben en bijhouden van een CROW-gecertificeerd (integraal) wegbeheersysteem is
zeer wenselijk voor het wegenbeheer. De gemeente Hoogeveen gebruikt GBI versie 4.10
als wegbeheersysteem.
In het wegbeheer wordt er vanuit gegaan dat de functie en inrichting van wegen
onveranderd blijft. Als dit niet het geval is zouden de werkzaamheden niet of slechts
gedeeltelijk voor rekening komen van het wegbeheer.
Standaard onderhoudsmaatregelen kunnen ook in het beleid worden vastgelegd. Hierbij
valt te denken aan bepaalde onderhoudsmaatregelen juist wel of niet voor te schrijven.
Burgerparticipatie. De gemeente Hoogeveen betrekt de inwoners actief bij het beheer en
onderhoud van de wegen. Elk jaar wordt met de inwoners van de verschillende dorpen en
wijken (plaatselijk belang en wijk vertegenwoordigingen) op locatie een afspraak gemaakt
om de klachten en op- en aanmerkingen die er zijn (waar mogelijk) mee te kunnen nemen
binnen de onderhoudswerkzaamheden en projecten die in het bepaalde jaar worden
uitgevoerd.

Bovenstaande aspecten zijn de basis voor het inrichten en uitvoeren van verantwoord wegbeheer.
Wat verder van belang is, is het volgen van een goed en overzichtelijk beheerproces. In figuur 1.1.
wordt schematisch het beheerproces weergegeven.
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Figuur 1.1

Gestandaardiseerd processchema wegbeheer

Naast de eerder genoemde aspecten is ook communicatie erg belangrijk voor verantwoord
wegbeheer. Immers, de verhardingen zijn niet de enige objecten in de openbare ruimte waar de
gemeente verantwoordelijk voor is. Voor verantwoord beheer is een nauwe samenwerking (lees
afstemming) noodzakelijk tussen de afdelingen riolering, kunstwerken, groen, spelen, mobiliteit,
projecten, verkeer, etc.. Om de efficiëntie van de onderhoudsmaatregelen goed te waarborgen
moeten planningen van de verschillende afdelingen op elkaar afgestemd worden. Om hier
draagvlak voor te krijgen is een goede communicatie nodig tussen het ambtelijk apparaat, het
gemeentebestuur, de gemeenteraad en burgers.
Bij de gemeente Hoogeveen volgen de rioolherstelwerkzaamheden voor 2018, uit de rioolinspectie
van 2017.
Naast de rioolherstelwerkzaamheden voortkomend uit de rioolinspectie zijn er incidentele projecten
(zoals revitalisering, reconstructie, afkoppelen enzovoort) waar riolering vervangen kan worden.
Deze zijn al gecontroleerd aan de hand van de wegeninspectie en verwerkt in het programma
wegen 2018.
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2

De beheersystematiek

De beheersystematiek volgens CROW-publicatie 147 is de landelijk geaccepteerde richtlijn en wordt
ook door de gemeente Hoogeveen toegepast. De systematiek voorziet erin om kapitaalvernietiging
(de extra kosten voor het te laat uitvoeren van onderhoud) zoveel mogelijk te beperken.

2.1

Achtergrond van de systematiek

De systematiek voor wegbeheer is beschreven in CROW-publicatie 147 waarvan in december 2011
een herziene versie is uitgebracht. Voor de theoretische achtergronden van de systematiek wordt
verwezen naar deze publicatie.
Wegbeheer conform CROW-publicatie 147 is bedoeld als managementsysteem. Het hoofddoel van
wegbeheer is informatie te verstrekken op netwerkniveau over het wegennet. Het netwerkniveau
geeft indicatief aan welke maatregelen benodigd zijn op korte (1-2 jaar) en middellange (3-5 jaar)
termijn om het areaal te herstellen én wanneer deze maatregelen uitgevoerd dienen te worden.
Het netwerkniveau geeft derhalve inzicht in de geplande maatregelen gedurende een periode van 5
jaar.
Op basis van de planning op netwerkniveau wordt een projectplanning opgesteld. Deze
projectplanning dient jaarlijks te worden opgezet met behulp van een maatregeltoets. In de
maatregeltoets wordt gedetailleerd bepaald welke maatregel toegepast moet worden, wanneer
deze toegepast wordt en vindt er afstemming plaats tussen alle beheerdisciplines en de
verschillende projecten zowel intern als extern.

2.2

De systematiek in hoofdlijnen

De systematiek gaat in op onderstaande 4 aspecten welke de basis zijn voor verantwoord
wegbeheer.





De kwantiteit
De kwaliteit
Het onderhoud
De financiën






De areaalgegevens per eenheid (m2 of wegéénheden)
De actuele toestand op basis van de inspectie
Wat moeten we doen en wanneer
Wat zijn de kosten

Om deze gegevens inzichtelijk te krijgen, zijn de volgende hoofdonderdelen van belang:





het beheren van gegevens van het wegennet:
o verzamelen en actueel houden van de areaalgegevens.
het opstellen van planningen en begrotingen:
o toetsen aan de richtlijnen en waarschuwingsgrenzen en vervolgens de financiële
behoefte en de daaruit volgende kwaliteiten bepalen
het presenteren van resultaten.
o Vastleggen in een rapport van alle voorgaande zaken zodat dit ondersteunend is
voor de besluitvorming van de bestuurders.

Naast deze onderdelen wordt het onderhoud ingepland. Hiervoor dient een maatregeltoets te
worden uitgevoerd, een projectplanning te worden gemaakt en bestekken te worden opgesteld.
Deze werkzaamheden vallen buiten de scope van dit beheerplan.
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2.3

Levenscyclus verhardingen

In het algemeen kunnen we de levenscyclus van een weg in 4 fases onderverdelen:
1.
2.
3.
4.

Behoefte
Ontwerp & Bouw
Gebruik & onderhoud
Sloop (Rehabilitatie)

Dit wegenbeheerplan richt zich op fase 3 en fase 4. In onderhavig wegenbeheerplan is budget
meegenomen voor onderhoudswerkzaamheden en investeringen in wegen en fietspaden.
De kwaliteit van de wegen gaat in de loop van de tijd achteruit. De mate en de snelheid waarin de
kwaliteit van een weg vermindert, wordt door verschillende factoren bepaald. De
verkeersintensiteit, het type gebruiker, de grondslag, de functie van de weg, de ligging, de huidige
kwaliteit en de weersomstandigheden zijn de bepalende factoren in deze. Regelmatig onderhoud
voorkomt dat de kwaliteit dermate afneemt dat deze door de ondergrens zakt. De ondergrens (de
onderste grijs gestippelde lijn in afbeelding 2.1) markeert het punt waarop het minimale
onderhoudsniveau wordt bereikt en er direct onderhoud uitgevoerd moet worden. Indien men dit
niet doet, treedt er kapitaalvernietiging op, de kans op ongevallen en aansprakelijkstellingen neemt
toe, het aanzien neemt af en de gebruiker ervaart minder comfort.

Figuur 2.1 Onderhoud tijdens de levenscyclus van een weg

De twee lijnen in onderstaande figuur laten theoretische levensduren van een weg zien. De zwarte
lijn geeft de levensduur van een weg weer, wanneer er regelmatig klein en groot onderhoud wordt
gepleegd. De rode lijn is een theoretische weergave van de levensduur van dezelfde weg wanneer
het benodigde onderhoud niet op tijd wordt uitgevoerd. Het niet tijdig uitvoeren van regulier
onderhoud verkort de levensduur aanzienlijk en kan leiden tot kapitaalvernietiging .

12

Figuur 2.2 Levenscyclus van een weg

Binnen regulier onderhoud is het volgende onderscheid te maken:






Klein onderhoud: dit is gericht op het wegwerken van plaatselijke schades, het geven van
een kwaliteitsimpuls en uitstel van groot onderhoud. Voorbeelden van klein onderhoud zijn:
plaatselijk herstraten van oneffenheden, gaten in asfalt dichten, scheuren vullen.
Groot onderhoud is gericht op het verlengen van de levensduur van het onderdeel en het
geven van een kwaliteitsimpuls. Voorbeelden van groot onderhoud zijn: geheel of
gedeeltelijk herstraten rijbaan, deklaag van asfalt geheel of gedeeltelijk vervangen en of
slijtlagen aanbrengen.
Rehabilitatie en eventuele herinrichting bij einde van de levensduur van een asset. Hierbij
wordt de gehele verhardingsconstructie (inclusief fundering) opgebroken en geheel
opnieuw opgebouwd met nieuwe materialen. Optioneel kan ervoor worden gekozen bij een
rehabilitatie een herinrichting uit te voeren, er wordt dan gesproken van een reconstructie.

In de CROW-wegbeheersystematiek zijn de richtlijnen zodanig gedefinieerd dat deze
overeenkomen met het minimale niveau van verantwoord wegbeheer. Ze zijn zo opgesteld dat het
technisch noodzakelijk onderhoud in de juiste periode wordt uitgevoerd, niet te vroeg en niet te
laat. Als niet wordt voldaan aan de CROW-richtlijnen, dan betekent dit dat te laat onderhoud wordt
uitgevoerd. Hierdoor komt niet alleen de veiligheid van de weggebruikers in het geding maar zal
ook kapitaalvernietiging optreden. Kapitaalvernietiging kan alleen optreden bij asfaltverhardingen.
Wanneer onderhoud niet op het juiste moment wordt uitgevoerd, dan wordt de noodzakelijke
maatregel zwaarder en dus duurder. Achterstallig onderhoud bij elementen- en betonverhardingen
leidt niet tot andere (zwaardere) maatregelen maar wel tot een grotere omvang van de
maatregelen.
Uitgangspunt van de wegbeheersystematiek is dat onderdelen die niet aan de kwaliteitsnorm
(richtlijn) voldoen op zeer korte termijn (planjaar 1 of 2) worden onderhouden.
Om voor de nabije toekomst een voorspelling te kunnen doen wanneer de richtlijn wordt
overschreden, zijn binnen de CROW-wegbeheersystematiek voor diverse (combinaties van)
schadebeelden gedragsmodellen gedefinieerd. Deze modellen voorspellen op basis van historie van
de weg of het wegvakonderdeel, de waargenomen schade en het moment van vaststelling van
deze schade wanneer de betreffende richtlijn wordt bereikt. Op basis van ervaringen en de
betrouwbaarheid van de voorspellingen vanuit de gedragsmodellen, is de tijdsspanne waarbinnen
volgens bovenstaande systematiek wordt gepland een periode van vijf jaar na het jaar van de
visuele inspectie. De wegen die binnen deze periode niet in aanmerking komen voor een
onderhoudsmaatregel worden gepland volgens een vaste onderhoudscyclus. In deze
onderhoudscyclus zijn verschillende maatregelen opgenomen die binnen de levensduur van een
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weg normaal worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan conserveren, het verbeteren van
de vlakheid of het uitvoeren van gedeeltelijk groot onderhoud. Binnen de levensduur is ook
rekening gehouden met de vervanging c.q. rehabilitatie van de verhardingen.

2.4

Maatregeltoets

De maatregeltoets vormt binnen het systeem van wegbeheer de schakel tussen de resultaten van
de inspectie en de vertaling naar het daadwerkelijk uit te voeren onderhoud. In de maatregeltoets
worden de aard en omvang van de definitieve onderhoudsmaatregelen en de planning bepaald en
worden de werkzaamheden afgestemd met andere disciplines.

2.5

Klein onderhoud

Bij klein onderhoud binnen de wegbeheersystematiek gaat het om alle schades die ernstig zijn,
maar die een te kleine omvang hebben om als schade te noteren en door middel van een groot
onderhoudsmaatregel te herstellen. Met behulp van klein onderhoud kan groot onderhoud worden
uitgesteld. Kanttekening hierbij is wel dat soms vaker op één en dezelfde locatie onderhoud
uitgevoerd wordt, waar een structurele maatregel wellicht beter is. Klein onderhoud bij wegen richt
zich specifiek op het voorkomen van aansprakelijkheid.
De inspectie klein onderhoud is een volwaardig onderdeel van de methodiek van wegbeheer en kan
onderdeel zijn van de globale visuele inspectie. In het geval van Hoogeveen is de klein
onderhoudsinspectie daadwerkelijk uitgevoerd tijdens de GVI 2017 en gerapporteerd als onderdeel
van de oplevering van de GVI. De inspectie klein onderhoud legt in detail de plaats en omvang van
de schade en het soort reparatiemaatregel vast. Terugkoppeling van de uitvoering van de
reparaties naar bijvoorbeeld het klachten- of beheersysteem is wenselijk. Klein onderhoud maakt
onderdeel uit van de wegbeheersystematiek, maar niet van het administratieve deel van de
kwaliteitsbeoordeling en planning van onderhoud.

2.6

Financiering

De budgetten voor wegenbeheer en reconstructies bestaan in Hoogeveen uit 3 onderdelen: groot
onderhoud, klein onderhoud en investeringen.
Budget groot onderhoud
Het budget voor het groot onderhoud wordt vastgesteld met behulp van de CROWwegbeheersystematiek. De inspectieresultaten zijn de basis van de kapitaalbehoefte op korte (1-2
jaar) en middellange termijn (3-5 jaar).
De budgetten voor wegonderhoud worden bepaald aan de hand van een per onderhoudsmaatregel
opgegeven éénheidsprijs. Dit betekent dat voor alle binnen de opgestelde onderhoudsstrategie
gedefinieerde onderhoudsmaatregelen een bedrag per vierkante meter is berekend. De budgetten
per onderhoudsmaatregel zijn opgenomen in het beheersysteem.
In hoofdstuk 1 is in de alinea ‘Milieuwetgeving’ de Regeling Asbestwegen en teerproblematiek
beschreven. Voor het eventueel verwijderen van asbest is geen budget meegenomen in dit
Wegenbeheerplan. Op het moment van schrijven van dit beheerplan is het nog compleet onzeker
of en in welke mate er asbest wordt aangetroffen.
In het verleden uitgevoerde verhardingsonderzoeken hebben uitgewezen dat er in de gemeente
Hoogeveen teerhoudend asfalt ligt. Voor het verwijderen van dit teerhoudend asfalt is een stelpost
meegenomen. Deze stelpost is niet verwerkt in het Budget groot onderhoud en is dus extra
benodigd budget.
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Budget klein onderhoud
Het beschikbare budget voor groot onderhoud speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van klein
onderhoud. Bij een tekort aan budget voor groot onderhoud moet meer klein onderhoud
plaatsvinden.
Het budget voor het klein onderhoud bestaat in Hoogeveen uit 2 onderdelen, te weten klein
onderhoud elementenverharding en klein onderhoud asfalt.
Het budget voor het klein onderhoud elementenverharding bestaat uit 2 ploegen straatmakers die
gedurende het gehele jaar herstelwerkzaamheden uitvoeren. Het klein onderhoud asfalt bestaat uit
1 ploeg asfalt medewerkers die via een re-integratie traject worden ingezet en het resterende deel
wordt uitbesteed aan een marktpartij.
Investeringen
Onder investeringen vallen de kosten voor het in zijn geheel vervangen van een rijbaan of fietspad,
die aan het einde van zijn levensduur is gekomen. Waarbij in een later stadium er fietspaden in de
verschillende hoofdroutes zijn toegevoegd. Deze kosten ten behoeve van het wijzigen van
verhardingstype (bijvoorbeeld een fietspad waar de betontegels worden vervangen door asfalt)
moeten ook uit dit budget worden gefinancierd.
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3

Het wegenareaal

De basis voor goed en verantwoord wegbeheer is om precies te weten waar het wegenareaal uit
bestaat. In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welk areaal bij de gemeente Hoogeveen in
beheer is.

3.1

Algemeen

De gemeente Hoogeveen bestaat uit elf officiële kernen waarvan Hoogeveen veruit de grootste
kern is. De overige kernen zijn:

Hollandscheveld,

Elim,

Noordscheschut,

Pesse,

Nieuwlande,

Nieuweroord,

Tiendeveen,

Stuifzand,

Nieuw Moscou,

Fluitenberg,
Het grondgebied van de gemeente Hoogeveen beslaat ca. 129 km2. Het verhardingsareaal dat
per oktober 2017 in beheer is bij de gemeente Hoogeveen bedraagt 3.902.334 m2. Op 30 april
2017 had de gemeente 55.252 inwoners (bron CBS). In onderstaande figuur 3.1 is de ligging
en de gemeentegrens van Hoogeveen weergegeven.

Figuur 3.1

Grafische weergave gemeentegrens Hoogeveen

Het wegenareaal van Hoogeveen bestaat uit asfaltverharding, elementenverharding,
betonverhardingen en ongedefinieerde verhardingen voornamelijk bestaande uit semi-verharding.
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3.2

Het areaal verdeeld

De richtlijnen, de waarschuwingsgrenzen (zie bijlage I begrippenlijst) en de maatregelkeuze binnen
het wegenbeheersysteem GBI verschillen per wegtype. Kwaliteitsoverzichten en de prioriteiten
kunnen per wegtype worden gegenereerd. Hieronder staat een overzicht van het areaal van de
gemeente Hoogeveen per wegtype.

Nr Benaming
1 Hoofdwegennet

Gebruiksfunctie

2 Zwaar belaste weg

Oppervlak in m2

Stadsautosnelweg
Autoweg

0

Stadsautosnelweg
Provinciale weg

0

3 Gemiddeld belaste weg
Waterschapsweg (druk)
Stadsontsluitingsweg
Busbaan
Industrieweg

730.826

Waterschapsweg (rustig)
Buurtontsluitingsweg
Parallelweg
Landbouwweg

138.138

4 Licht belaste weg

5 Weg in woongebied
Woonstraat
Woonerf
Parkeerterrein
Wijkstraat

1.847.675

6 Weg in verblijfsgebied

7 Fietspaden

Winkelerf
Plein
Voetpaden

780.064

(Vrijliggend) fietspad

405.631

totaal
Figuur 3.2

3.902.334

Areaal per wegtype

In onderstaande tabel wordt het huidig areaal verdeeld in verhardingsgroep zoals asfalt,
elementen, beton en halfverharding. Onder de titel halfverharding zijn ook wegen/ paden van o.a.
zand en houtsnippers meegenomen.

asfalt
1.420.917

elementen
853.110

37.301

328.169

8.771

1.291

375.532

fietspad

199.547

156.328

76.694

1.587

434.156

voetpad

54.643

650.103

3.244

70.894

778.884

1.712.408

1.987.710

99.505

rijbaan
parkeren en overige

totaal
Figuur 3.3
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Areaal per verhardingsgroep

beton halfverharding
totaal
10.796
28.939 2.313.762

102.711 3.902.334

Naast de verdeling per wegtype en verhardingsgroep is ook een verdeling van het areaal op leeftijd
van belang. In paragraaf 2.3 is aangegeven dat de kwaliteit van de wegen in de loop van de tijd
achteruit gaat door ouderdom, verkeersintensiteit en weersinvloeden. Er is dus een duidelijke
relatie tussen kwaliteit en leeftijd.
In hoofdstuk 1 is bij de paragraaf 1.1 uitleg gegeven over de Milieuwetgeving. Tot aan 1995 werd
teer gebruikt als bindmiddel in asfalt en bij toepassing van oppervlakbehandelingen. Sinds 1995 is
dit niet meer toegestaan. Het beleid is er sindsdien op gericht om teerhoudend asfalt uit de keten
te verwijderen. Het totale areaal aan asfaltverharding in de gemeente Hoogeveen is 1.712.408 m2.
Van deze totale hoeveelheid is ca 884.920 m2 aangelegd voor 1995. Ongeveer de helft van het
totale asfaltareaal is dus verdacht op toepassing van teer.
De oudste rijbaan van asfalt (een gedeelte van de asfalt constructie) in Hoogeveen (volgens
beheergegevens GBI) dateert uit 1949, te weten Het Haagje in Hoogeveen. Figuur 3.4 laat de
aangelegde oppervlaktes asfalt rijbaan per jaar zien. Duidelijk is te zien dat dit sterk is gerelateerd
aan de economische situatie door de jaren heen. De jaren 50 en 60 tonen de naoorlogse
wederopbouw, vervolgens wordt er weinig aangelegd tijdens de crisis van de jaren 80. De periode
2000 t/m 2009 laat weer een grote piek zien, gevolgd door de meest recente economische crisis.

500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Figuur 3.4

Jaar van aanleg asfalt rijbaan

De in de jaren 50 en 60 aangelegde verhardingen hebben inmiddels een dusdanige leeftijd dat
hiervan een groot deel in de nabije toekomst vervangen moet worden.
Middels een visuele inspectie (waar dit wegenbeheerplan op gebaseerd is) valt niet waar te nemen
of een constructie aan het einde van zijn levensduur is. Om dit te kunnen bepalen is nader
onderzoek noodzakelijk, waaronder bijvoorbeeld deflectiemetingen en constructieboringen.
Ook voor wegen uitgevoerd in elementenverharding is het jaar van aanleg van belang. Een
betonstraatsteen heeft een levensduur van 40 jaar, een gebakken klinker gaat daarentegen tot wel
100 jaar mee.
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Figuur 3.5

3.3

Jaar van aanleg betonstraatstenen en gebakken klinkers rijbaan

Areaalvergelijking

Jaarlijks wordt er onderhoud uitgevoerd waardoor er omvormingen (bv. asfalt wordt
elementenverharding) plaats kunnen vinden. Tevens worden regelmatig nieuwbouwprojecten of
reconstructies van de weginfrastructuur uitgevoerd. Dit resulteert in mutaties van het te beheren
areaal. Meer of minder areaal is van groot invloed op het beheerbudget. Indien er binnen het
areaal van de gemeente Hoogeveen een in-uitbreiding en of wijziging plaats vind, dienen deze door
middel van een beheer paragraaf inclusief de afwijkende kosten ter goedkeuring te worden
aangeboden aan het college van B&W.
De afwijkende kosten dienen in het jaar daarop
beschikbaar te worden gesteld binnen het onderhoudsbudget om zo geen verdere achterstanden
binnen het onderhoud op te lopen.
Als er veel nieuwe wegen zijn aangelegd in een bepaalde periode, zal er ook een piek in
onderhoudskosten ontstaan een cyclus later.
Het totale areaal van de gemeente Hoogeveen is in het onderhoudsplan 2012-2016 vastgesteld op
3.800.728 m2. Het totaal areaal in het voorliggende beheerplan is vastgesteld op 3.902.334 m2. Dit
is een absoluut verschil van 101.606 m2. In percentage uitgedrukt bedraagt het verschil 2,6%. Dit
wordt vermoedelijk veroorzaakt door ruimtelijke en planologische ontwikkelingen (bv.
nieuwbouwwijk Erflanden).
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4

De kwaliteit

4.1

Inleiding kwaliteit

In dit hoofdstuk beschouwen we de huidige kwaliteit van het areaal en kijken we terug naar de
afgelopen periode.
De kwaliteit van de wegen wordt bepaald aan de hand van technische weginspecties die door
Roelofs Advies en Ontwerp zijn uitgevoerd. De inspectieresultaten worden (conform CROW
publicatie 323) vervolgens vertaald in vijf categorieën: kwaliteit A+/A,B, C en D.

Kwaliteits‐ Omschrijving Indicatie kwaliteit
niveau

Relatie met wegbeheer

A+
A

Zeer hoog
Hoog

Nagenoeg ongeschonden
Mooi en comfortabel

Er is geen schade
Er is enige schade, maar de
waarschuwingsgrens is nog
niet overschreden

B

Basis

Functioneel

C

Laag

Onrustig beeld, discomfort of enige
vorm van hinder

D

Zeer laag

Kapitaalvernietiging, uitlokking van
vernieling, functieverlies, juridische
aansprakelijkheidsstelling of sociale
onveiligheid

De waarschuwingsgrens(zie
bijlage I begrippenlijst) is
overschreden: er is klein
onderhoud nodig of binnen
vijf jaar is groot onderhoud
nodig
De richtlijn is overschreden: er
is binnen twee jaar groot
onderhoud nodig
De richtlijn is meer dan één
klasse overschreden: er is
direct groot onderhoud nodig

Figuur 4.1

Kwaliteitsniveaus conform CROW publicatie 323

De kwaliteitsverdeling voor het basisniveau is vanuit de CROW-onderhoudscycli te herleiden naar
een algemene kwaliteitsomschrijving. Deze verdeling is in onderstaande figuur 4.2 weergegeven.
Voor de ongedefinieerde verhardingen is er geen kwaliteitsbeoordeling. Daarom wordt dit type
verharding verder buiten beschouwing gelaten in dit hoofdstuk. Het basisniveau gaat uit van
verantwoord wegbeheer waarbij de onderhoudsmaatregel op een zo optimaal mogelijk moment
wordt ingepland met een zo hoog mogelijke rendement tegen minimale kosten.

Figuur 4.2
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Verdeling basiskwaliteit

De basiskwaliteit zoals in bovenstaande tabel is omschreven is de kwaliteit die verwacht mag
worden op een ‘normaal’ en goed onderhouden wegennet. Uit figuur 4.2 blijkt dat er altijd een deel
van het areaal een slechte kwaliteit heeft. Dit is ook niet te voorkomen: er is namelijk altijd een
deel van het wegenareaal aan onderhoud toe. Wegen met kwaliteitsaanduiding ‘zeer laag’ betreffen
wegen met een onderhoudsachterstand oftewel onderhoud dat al uitgevoerd had moeten zijn.

4.2

Huidige kwaliteit totale areaal

Figuur 4.3 geeft op hoofdlijnen de kwaliteit van het totale areaal weer.

Kwaliteit
A+ Zeer hoog
A Hoog
B Basis
C Laag
D Zeer laag
Figuur 4.3

percentage
36,0%
3,5%
43,0%
1,5%
16,0%

Kwaliteit totale areaal

Algemeen kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een redelijk percentage wegen dat
voldoet aan kwaliteitsniveau A. Vervolgens is er sprake van een behoorlijk percentage B. Het
percentage D, met achterstallig onderhoud, is met 16% hoog en strookt niet met het beleid van de
gemeente Hoogeveen. Binnen de gemeente Hoogeveen is het beleid dat men wil voldoen aan
vigerende wet- en regelgeving. De gemeente Hoogeveen kiest ervoor om conform de CROWsystematiek onderhoud uit te voeren op het basisniveau.
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4.3

Huidige kwaliteit per verhardingstype

4.3.1 Asfalt

Kwaliteit

percentage 2017

doel

verschil

A+ Zeer hoog

45%

25%

20%

A

Hoog

18%

50%

-32%

B

Basis

14%

15%

-1%

C

Laag

7%

10%

-3%

D

Zeer laag

16%

0%

16%

Figuur 4.5

Kwaliteit asfalt op hoofdlijnen

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er voor het asfalt sprake is van achterstallig onderhoud. Het
percentage D (Zeer laag/ onderhoud noodzakelijk) mag 0% zijn bij het basisniveau. Achterstallig
onderhoud leidt tot kapitaalsvernietiging, volgens de wegenbeheersystematiek moeten de
maatregelen zodanig worden gepland dat het achterstallige onderhoud in het eerste jaar wordt
weggewerkt.
In onderstaande figuur 4.6. is de ernst-omvangcombinatie weergeven van de aangetroffen
schadebeelden. In bijlage II staat een nadere uitleg van de schadebeelden.

Schadebeeld

Wegtype Geen L1

Rafeling

3 t/m 7

Scheurvorming

Randschade

Figuur 4.6

L3

M1

M2

M3

E1

E2

E3

57%

18%

4%

3%

9%

2%

1%

5%

1%

1%

94%

3%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

4,5

76%

10%

4%

2%

3%

0%

0%

3%

1%

0%

3 t/m 6

89%

0%

0%

0%

9%

0%

0%

1%

0%

0%

7

79%

0%

0%

0%

19%

1%

0%

0%

0%

0%

6

84%

5%

0%

0%

5%

0%

0%

5%

0%

2%

3, 4, 5, 7

76%

4%

1%

1%

4%

0%

0% 10%

4%

1%

6

69%

0%

0%

0%

13%

0%

0% 16%

2%

0%

3, 4, 5, 7

68%

1%

0%

0%

9%

1%

0% 14%

5%

2%

Dwarsonvlakheid 3, 6, 7

Oneffenheden

L2

Kwaliteit asfalt per schadebeeld

Uit deze tabel valt op te maken dat scheurvorming en randschade in ernstige vorm vaak voorkomt
op asfaltverhardingen. Ook rafeling komt veel voor.
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De rood aangegeven vlakken hebben de richtlijn met meer dan één klasse overschreden (niveau
D), de oranje met één klasse (niveau C) en de gele vlakken liggen net voor de richtlijn (niveau B),
maar hebben wel de waarschuwingsgrens overschreden.
Asfaltwegvakken die vallen in de categorie D (Onderhoud noodzakelijk) zijn bijvoorbeeld
Coevorderstraatweg in Noordscheschut en het fietspad Kerkhoflaan in Hollandscheveld.

Coevorderstraatweg te Noordscheschut

23

4.3.2 Elementenverharding
Kwaliteit

percentage

doel

A+ Zeer hoog

verschil

33%

30%

3%

A

Hoog

0%

53%

-53%

B

Basis

50%

10%

40%

C

Laag

0%

7%

-7%

D

Zeer laag

17%

0%

17%

Figuur 4.7

Kwaliteit elementenverharding per schadebeeld

Niet alleen bij de asfaltverharding, maar ook op het gebied van elementenverharding is sprake van
achterstallig onderhoud.

Schadebeeld

Wegtype Geen L1

Dwarsonvlakheid

6, 7

77% 12%

6%

2%

2%

1%

0%

0%

0%

0%

3, 4,5

71%

9%

6%

4%

5%

2%

2%

2%

0%

0%

3 t/m 6

33%

0%

0%

0% 45%

5%

1% 16%

1%

0%

7

49%

0%

0%

0% 43%

4%

1%

3%

1%

0%

6, 7

99%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Oneffenheden
Voegwijdte

3, 4,5
Figuur 4.8

L2

L3

M1

M2

M3

E1

E2

E3

Kwaliteit elementenverharding per schadebeeld

Het schadebeeld oneffenheid komt ver uit het meest voor bij de elementenverharding.
Een ander risico bij de kwaliteit van de elementenverharding is het hoge aantal M1 (= matige
schade in geringe omvang) waardes, dit blijkt uit een nadere analyse van de inspectiecijfers. Een
M1 wordt nu nog beoordeeld als voldoende maar kan op korte termijn een achteruitgang in de
kwaliteit veroorzaken. Dit brengt risico’s in het beheer met zich mee doordat het schadebeeld
oneffenheden zich vaak ontwikkelt van een M1 naar een E1 (ernstige schade in een geringe
omvang). Wegen van elementenverharding die vallen in de
categorie D (Onderhoud noodzakelijk) zijn bijvoorbeeld de
Ruysdaelstraat

te

Hoogeveen

Nieuwlande.

Ruysdaelstraat te Hoogeveen
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en

de

Bernhardlaan in

4.3.3 Betonverharding
Figuur 4.9 geeft op hoofdlijnen de kwaliteit van de betonverharding weer.
Kwaliteit

percentage

doel

A+ Zeer hoog

verschil

84%

50%

34%

Hoog

0%

30%

-30%

B

Basis

16%

15%

1%

C

Laag

0%

5%

-5%

D

Zeer laag

0%

0%

0%

A

Figuur 4.9

Kwaliteit betonverharding per schadebeeld

Onderstaand figuur geeft voor de betonverharding het percentage per schadebeeld weer.
Schadebeeld

Wegtype

Oneffenheden

3 t/m 6

89%

0%

0%

0%

9%

2%

0%

0%

0%

0%

7

92%

0%

0%

0%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

Scheurvorming

3 t/m 7

89%

4%

3%

1%

3%

0%

0%

1%

0%

0%

Voegvulling

3 t/m 7

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Figuur 4.10

Geen

L1

L2

L3

M1

M2

M3

E1

E2

E3

Kwaliteit betonverharding per schadebeeld

Uit bovenstaande resultaten kunnen we opmaken dat de betonverhardingen er prima bijliggen.
4.3.4 Halfverharding en overige verharding
De kwaliteit van de halfverharding en overige verhardingen (bijvoorbeeld schelpen, zand, of het
hout van een brug) is niet geïnspecteerd en vallen derhalve buiten de scope van dit
wegenbeheerplan.

4.4

Kwaliteitsverloop

4.4.1 Kwaliteitsverloop totale areaal
Figuur 4.11 geeft op hoofdlijnen het kwaliteitsverloop van het totale areaal over de laatste 4 jaren
weer.

2014
Zeer hoog
Hoog

2015

Basis
2016

Laag
Zeer laag

2017
0%
Figuur 4.11
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40%

60%

80%

Kwaliteitsverloop totale areaal laatste 4 jaar

100%

Het percentage ‘Onderhoud noodzakelijk’ schommelt de afgelopen 4 jaren continu rond de 16%.
4.4.2 Kwaliteitsverloop asfaltverharding
Figuur 4.12 geeft op hoofdlijnen het kwaliteitsverloop van het asfalt over de laatste 4 jaren weer.

2014
Zeer hoog
2015

Hoog
Basis
Laag

2016

Zeer laag
2017
0%
Figuur 4.12

20%

40%

60%

80%

100%

Kwaliteitsverloop asfalt over laatste 4 jaar

Het percentage ‘onderhoud noodzakelijk is van 14% in 2014 opgelopen naar 16% in 2017.
4.4.3 Kwaliteitsverloop elementenverharding
Figuur 4.13 geeft op hoofdlijnen het kwaliteitsverloop van het asfalt over de laatste 4 jaren weer.
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Zeer hoog
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Hoog
Basis

2016

Laag
Zeer laag
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0%
Figuur 4.13
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Kwaliteitsverloop elementenverharding over laatste 4 jaar

Het percentage ‘Onderhoud noodzakelijk’ is in 2017 (17%) met 4% teruggedrongen ten opzichte
van 2014 (21%). Dit komt met name door een andere aanpak voor het onderhoud binnen de
gemeente Hoogeveen. (zie art 1.4 burgerparticipatie)
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4.4.4 Kwaliteitsverloop betonverharding
Figuur 4.14 geeft op hoofdlijnen het kwaliteitsverloop van de betonverharding over de laatste 4
jaren weer.
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60%
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Kwaliteitsverloop betonverharding over laatste 4 jaar

Aan 2 % van de betonverharding moest in 2014 binnen één jaar onderhoud worden gepleegd. In
2017 is dit percentage teruggedrongen tot 0%.
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5

De financiële middelen

Op basis van de kwaliteitsgegevens uit hoofdstuk 4 worden in dit hoofdstuk de benodigde
budgetten bepaald voor de periode 2019 – 2023.

5.1

Rekenmethodiek

De inrichting van het huidige beheerpakket GBI en de daarbij behorende maatregelpakketten is
volledig gebaseerd op de richtlijnen voor wegbeheer van het CROW. De hierin vastgestelde
maatregelen en de in bijlage III aangegeven maatregelprijzen zijn leidend voor het bepalen van de
technisch noodzakelijk financiële middelen.
Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de verhardingsconstructies gedimensioneerd zijn op
de aanwezige verkeersfuncties met bijbehorende verkeersbelastingen.
In de planning wordt voor de wegen waar dat nodig is, een indicatieve onderhoudsmaatregel
bepaald. De kosten worden berekend door het te onderhouden areaal te vermenigvuldigen met de
bijbehorende eenheidsprijs. De maatregelen en planjaar zijn gebaseerd op een netwerkplanning.
De netwerkplanning is een tool die gebruikt wordt om onderhoud te plannen voor het gehele
areaal. Een netwerkplanning geeft indicatief aan welke maatregelen benodigd zijn om het areaal te
herstellen en wanneer deze benodigd zijn. De netwerkplanning bepaalt de maatregelen voor een
periode van 5 jaar. De wegen die in het eerste planjaar gepland staan moeten vervolgens getoetst
worden aan een maatregeltoets. Een maatregeltoets is de beoordeling en eventuele aanpassing
van de door de methode gegenereerde maatregel en planjaar, inclusief afstemming met andere
plannen van bijvoorbeeld riolering, of andere vakdisciplines en de verschillende projecten in- en
extern.
De levensduur van een weg is ondanks het uitvoeren van goed wegonderhoud niet onbeperkt. De
gemiddelde theoretische levensduur van een weg is 60 jaar. Aan het einde van deze levensduur
dient de weg weer op het oorspronkelijke structurele en kwalitatieve gebruiksniveau te worden
gebracht. Er wordt dan gesproken van een rehabilitatie. De kosten voor het uitvoeren van
rehabilitaties vallen, volgens de CROW-systematiek, buiten het wegbeheer. De CROW-systematiek
gaat er namelijk vanuit dat hiervoor een apart vervangingsbudget (investering) beschikbaar is. Als
rehabilitatie aan de orde is zal hiervoor een aanvullend budget worden aangevraagd. Rehabilitatie
behelst het vervangen van de volledige constructie (incl. fundering).
De vermelde budgetten zijn exclusief BTW en VAT (voorbereiding, algemene kosten en toezicht) en
uitgangspunt is dat er geen asbest aangetroffen wordt. Voor het verwijderen van teerhoudend
asfalt is een stelpost meegenomen.

5.2

Basisplanning en-begroting onderhoud

De basisplanning voor het technisch noodzakelijk onderhoud is bepaald conform de
onderhoudsrichtlijnen en voorgestelde onderhoudsmaatregelen van de CROW-richtlijnen (CROW
publicatie 147). De budgetten geven aan wanneer onderhoud zo optimaal mogelijk uitgevoerd
wordt om zo ook de kwaliteitsdoelstelling ten aanzien van de kwaliteit van de gemeente te
behalen. Het exact volgen van de budgetten wil niet zeggen dat er een garantie is dat de gestelde
kwaliteitsdoelstelling behaald wordt. Dit komt door het fluctuerende karakter van het
wegonderhoud. Indien onderhoud uitgevoerd wordt, zal de kwaliteit van dat gedeelte weg naar de
kwaliteit zeer goed gaan. Elk jaar zal er dus een bepaald percentage in de kwaliteit Zeer goed,
Goed, Matig, Slecht en Zeer slecht aanwezig zijn. Het is echter niet exact te voorspellen hoe snel
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schades zich ontwikkelen. Dit is sterk
weersomstandigheden, de constructie, etc..

afhankelijk

van

het

gebruik

van
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weg,

de

Allereerst worden de technisch noodzakelijk budgetten voor de korte (1-2 jaar) en middellange (35 jaar) termijn bepaald voor de planperiode 2019 – 2023. Hieruit volgt een gemiddeld (technisch
noodzakelijk) jaarlijks onderhoudsbudget; dit zijn kosten gebaseerd op de CROW richtlijnen.
Asfalt

Elementen

Beton

Stelpost teer

Totaal

2019

€ 4.101.964

€ 3.195.604

€ 9.100

€ 87.562

€ 7.394.230

2020

€ 2.400.997

€ 191.730

€0

€ 51.253

€ 2.643.980

2021

€ 1.230.116

€ 434.888

€0

€ 26.259

€ 1.691.262

2022

€0

€ 620.386

€ 547

€0

€ 620.933

2023

€ 3.978.487

€ 1.769.350

€0

€ 84.926

€ 5.832.764

Totaal 2019
- 2023

€ 11.711.564

€ 6.211.959

€ 9.647

€ 250.000

€ 18.183.170

Gemiddeld
per jaar

€ 2.342.313

€ 1.242.392

€ 1.929

€ 50.000

€ 3.636.634

Figuur 5.1

Technisch benodigde onderhoudsbudgetten periode 2019 - 2023, prijspeil 2018

De gemeente Hoogeveen heeft voor de periode 2019 t/m 2023 gemiddeld € 3.636.634,-- per jaar
aan onderhoudsbudget nodig, dit is inclusief een stelpost van € 50.000,-- (gemiddeld per jaar)
voor het verwijderen van teerhoudend asfalt. De onderhoudspiek die in 2019 zichtbaar is, komt
door de onderhoudsachterstand op basis van de CROW-richtlijnen. Een onderhoudsachterstand is
gedefinieerd als onderhoud dat al eerder uitgevoerd had moeten worden: de richtlijn is met meer
dan 1 klasse overschreden. Langer uitstellen van dit onderhoud is niet wenselijk. De budgetten zijn
nog niet getoetst aan een maatregeltoets. De daadwerkelijke onderhoudskosten kunnen hoger
maar ook lager uitvallen dan gepland. De budgetten voor asfalt en elementen die opgesomd zijn in
bovenstaande tabel zijn gebaseerd op een theoretische benadering vanuit de CROWwegbeheersytematiek. Het uitvoeren van een maatregeltoets conform de CROW-systematiek is
noodzakelijk om de onderhoudsplanning voor 2018 definitief te maken.
De CROW-systematiek geeft voor planjaar 1 en 2 (2019 en 2020) concrete maatregelen aan, voor
de planjaren 3 – 5 (2021 – 2023) worden er maatregelgroepen vastgesteld. De betrouwbaarheid is
ook lager voor de periode 3-5 jaar omdat vooraf niet voorspeld kan worden of al het onderhoud
van planjaar 1 en 2 uitgevoerd gaat worden. Tevens is ook niet met zekerheid te voorspellen of
eventuele schades die nu nog niet zijn vastgesteld zich sneller ontwikkelen. Om deze reden wordt
ook geadviseerd om minimaal iedere 2 jaar de budgetten en kwaliteit te monitoren en daar waar
nodig bij te stellen.
Tevens zijn er ook nog componenten die niet op kosten te zetten zijn doordat ze te variabel zijn.
Zaken die ten laste van het budget voor beheer en onderhoud kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
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Calamiteiten
Herinrichting conform duurzaam veilig
Herinrichting conform klimaatbestendig
Wensen bewoners voortkomend uit burgerparticipatie
Verlegging kabels en leidingen
Laagwatertoeslag grondstoffen

€ 8.000.000
€ 7.000.000
€ 6.000.000
stelpost teer

€ 5.000.000

beton

€ 4.000.000

elementen
€ 3.000.000

asfalt

€ 2.000.000
€ 1.000.000
€‐
2019
Figuur 5.2

2020

2021

2022

2023

Grafische weergave technisch benodigde onderhoudsbudgetten 2019 - 2023

Uit bovenstaande figuur is de onderhoudspiek voor het eerste jaar goed zichtbaar welke
voornamelijk veroorzaakt wordt door onderhoud achterstallig onderhoud
In dit hoofdstuk zijn in tabel- en grafiekvorm overzichten gemaakt van de technisch benodigde
onderhoudsbudgetten. In bijlage IV is de totale basisbegroting onderhoud weergegeven.

5.3

Budgetplanning en -begroting

Zoals vermeld in hoofdstuk 2.6 (Financiering) bestaat het budget voor wegenbeheer en
reconstructies in de gemeente Hoogeveen uit 3 onderdelen: groot onderhoud, klein onderhoud en
investeringskosten. Hieronder in tabel 5.3 staat een overzicht van de beschikbare budgetten voor
het groot en klein onderhoud. Een overzicht van de investeringen staat in hoofdstuk 5.4.

ONDERHOUD (exploitatie)
2019

2020

2021

2022

2023

Groot onderhoud asfalt
Groot onderhoud element
verhardingen
Klein onderhoud element
verhardingen

€ 457.369

€ 457.369

€ 457.369

€ 457.369

€ 457.369

€ 956.524

€ 956.524

€ 956.524

€ 956.524

€ 956.524

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

Klein onderhoud asfalt

€

€ 75.000

€

€

€

totaal

€ 1.638.893

€ 1.638.893

€ 1.638.893

Figuur 5.3

75.000

75.000

75.000

€ 1.638.893

75.000

€ 1.638.893

Overzicht budgetten groot en klein onderhoud

Hoofdstuk 5.2 geeft aan dat voor het technisch noodzakelijk onderhoud gemiddeld € 3.636.634,-per jaar nodig is. Het beschikbaar gestelde budget is € 1.638.893,-- per jaar, wat resulteert in een
tekort van € 1.997.741,-- per jaar voor het klein en groot onderhoud.
Gevolg van bovenstaand tekort is dat er geprioriteerd moet gaan worden.
De maatregeltoets wordt in de gemeente Hoogeveen praktisch ingevuld. Aan alle schades is een
prioritering gehangen, waaruit de lijst voor groot onderhoud volgt. Deze lijst is weergegeven in
bijlage V.
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De lijst wordt in volgorde van boven naar beneden afgewerkt, totdat het budget voor het
betreffende jaar op is.

5.4

Investeringen

5.4.1 Investeringen wegen
Er is een lijst opgesteld met investeringen in wegen, als bijlage VI toegevoegd aan dit
wegenbeheerplan. De geraamde kosten voor investeringen in wegen is gesteld op € 3.725.524,--.

Investeringen wegen

2019

2020

2021

2022

2023

totaal

budget investeringen asfalt
wegen

€ 525.375

€ 800.000

€ 800.000

€ 800.000

€ 800.000

€ 3.725.375

raming investering wegen

€ 525.375

€ 800.000

€ 800.000

€ 800.000

€ 814.005

€ 3.739.380

verschil budget ‐ investering

€0

€0

€0

€0

€0

Figuur 5.4

€ ‐14.005

Overzicht budgetten en ramingen investeringen wegen

Het beschikbare budget voor investeringen in wegen is vanaf 2020 € 800.000 per jaar, voor 2019
is nog € 525.375 beschikbaar. Het totale budget voor investeringen in wegen gedurende de periode
2019 – 2023 is € 3.725.375,--. Dit budget sluit goed aan bij de geraamde kosten, zoals
weergegeven in bijlage IV.
Het niet tijdig uitvoeren van onderhoud zorgt er voor dat er zwaardere maatregelen nodig zijn om
een wegvakonderdeel weer op het gewenste niveau te krijgen. Een onderhoudsachterstand zorgt er
dan ook voor dat wegen eerder op de lijst met investeringen komen te staan. Met een groot
onderhoudsmaatregel zijn deze wegen niet meer te herstellen.
5.4.2 Investeringen fietspaden

Investeringen
fietspaden

2020

2021

2022

2023

budget investering
€
fietspaden

€

€ 300.000

€

raming investering
€ 1.501.106
fietspaden

€ 1.501.106

€ 1.501.106

verschil budget ‐
investering

‐€ 1.501.106 ‐€ 1.201.106

Figuur 5.5

‐€ 1.501.106

300.000

2024

totaal

€

€ 600.000

€ 1.501.106

€ 1.501.106

€ 7.505.528

‐€ 1.201.106

‐€ 1.501.106

‐€ 6.905.528

Overzicht budgetten en ramingen investeringen fietspaden

Voor de investering in fietspaden is in zeer beperkte vorm budget aangevraagd. Voor 2021 en
2022 is jaarlijks een bedrag van €300.000,-- aan budget voor investeringen in fietspaden
beschikbaar. Ook voor de gewenste investeringen in fietspaden is een lijst opgesteld, bijlage VI
geeft de lijst weer. Om de fietspaden binnen dit programma te kunnen realiseren in asfalt of beton
zou er een bedrag van € 7.505.528,-- beschikbaar gesteld moeten worden. Het totale tekort loopt
op naar € 6.905.528,--.
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Ons advies is om kritisch te kijken naar de lijst met investeringen. Met name het investeren van
asfalt in fietspaden die nu nog zijn voorzien van een goede kwaliteit elementenverharding is
kapitaalvernietiging. De totale kapitaalvernietiging als gevolg van het asfalteren van fietspaden die
nog niet aan onderhoud toe zijn, hebben wij berekend op € 7.505.528,-- (exclusief kosten voor het
verleggen van kabels en leidingen).
Naast bovenstaande civieltechnische kosten, moeten voorafgaand aan het asfalteren van een
fietspad vaak kabels en leidingen worden verplaatst. Dit is een aanzienlijke extra kostenpost, die
nog niet in bovenstaand bedrag is opgenomen aangezien de kosten hiervoor niet bekend zijn.
Om binnen gestelde tijd van het wegenbeheersplan 2020-2024 het gehele programma
investeringen fietspaden te realiseren en de daarbij behorende kwaliteiten te kunnen halen zal er
jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld moeten worden. Geadviseerd wordt om de realisatie fase
van dit programma dan ook te verlengen naar minimaal 10 jaar, waardoor de kosten om dit
investeringsprogramma fietspaden te kunnen realiseren meer over de jaren worden verspreid.
Er zal een bedrag van € 690.522, - per jaar (2020 – 2030) beschikbaar moeten worden gesteld om
alle fietspaden binnen het programma investeringen fietspaden te kunnen realiseren.
Kanttekening hierbij is uiteraard dat de veiligheid niet in het geding komt.

5.5

Verschillende scenario’s

5.5.1 Wat gebeurt er als we blijven lappen
De kwaliteit van het gehele areaal is de laatste jaren globaal gezien op hetzelfde peil gebleven. Dit
is echter wel een peil waarbij grofweg 20% van het areaal in categorie D( zeer laag) valt. Indien
het wegenbeheer wordt voortgezet op de manier zoals het de afgelopen jaren is uitgevoerd, dan is
de kans op aansprakelijkheidsstelling bij een schadegeval aanzienlijk (zie de actuele stand
uitgekeerde aansprakelijkheden collegevoorstel).
5.5.2 Onderhoudsmaatregel op creatieve manier oplossen
Een creatieve oplossing om op de onderhoudskosten te besparen is de inzet van een nog nader te
bepalen aantal ploegen stratenmakers en ploegen voor asfalt onderhoud. Deze ploegen die vanuit
de stichtingen (stichting werkgelegenheid onderzoek Hoogeveen) binnen de gemeente Hoogeveen
aan het werk gaan, kunnen wellicht in de (nabije) toekomst via re-integratie trajecten worden
ingezet.
5.5.3 Duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit
Uit de inspectieresultaten blijkt dat betonverharding minder onderhoud vergt dan asfalt- en
elementenverharding. De aanleg van meer betonverhardingen is dus een keuze op duurzaamheid.
De aanlegkosten zijn hoger, de onderhoudskosten daarentegen fors lager.
5.5.4 Preventief onderhoud
Het doel van preventief onderhoud is met een kleine ingreep voorkomen dat een schade groter
wordt.
Voorbeelden zijn:

Een open naad in de asfaltverharding direct vullen, zodat voorkomen wordt dat de naad
verder open gaat staan.

Voorafgaand aan de vorst- dooiperiodes scheuren dichten om te voorkomen, dat de schade
dieper in de constructie gaat zitten en/of vorstschade (winterschade) ontstaat.

Lichte rafeling kan preventief worden behandeld door het aanbrengen van een slijtlaag.
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5.6

Onderhoudsbudget na 2023

Om inzicht te krijgen in de toekomstige uitgaven schrijft CROW publicatie 145 ‘beheerkosten
weginfrastructuur’ een methodiek uit voor het bepalen van de onderhoudskosten voor de lange
termijn. Het resultaat van een onderhoudscyclus is het gemiddeld benodigd bedrag per vierkante
meter per jaar (ook wel het cyclusbedrag genoemd). Dit budget is een inschatting van het
benodigd budget om het wegennet in de jaren na 2023 te kunnen onderhouden. Het cyclusbedrag
is berekend op basis van alle uit te voeren onderhoud aan een constructie gedurende de
levensduur. Hierbij gaat men er vanuit dat er geen onderhoudsachterstand aanwezig is. De
cyclusbedragen voor asfalt-, elementen-, beton- en ongedefinieerde verhardingen zijn in tabel 5.3
vastgesteld. Hierbij is gerekend met eenheidsprijzen (prijspeil 2013) conform de GWW en vaste
onderhoudscycli zoals omschreven in CROW-publicatie 147. Tevens zijn de vastgestelde
cyclusbedragen getoetst aan marktconforme cyclusbedragen.
De cyclusbedragen zijn vermenigvuldigd met het areaal dat in beheer is bij de gemeente
Hoogeveen om zo een inschatting van de jaarlijkse kosten te kunnen maken waarmee het areaal
op basisniveau onderhouden kan worden.
Verharding

Oppervlakte

Cyclusbedrag
[€/m2]

Asfalt

1.712.408 m2

€ 0,80

€ 1.369.926

2

€ 0,60

€ 1.192.626

€ 0,30

€ 29.852

€ 1,00

€ 102.711

Elementen
Beton

1.987.710 m
2

99.505 m

2

Ongedefinieerd

102.711 m

Totaal

3.904.334 m2

Tabel 5.6

Totaal

Opmerking

De CROW kent geen
cyclusbedrag voor de
ongedefinieerde
verharding; dit is op
basis van ervaring bij
Roelofs

€ 2.695.115

Prognose onderhoudskosten > 2023

Verwacht wordt dat het technisch noodzakelijk onderhoudsbudget in de toekomst hoger zal
uitvallen dan dat nu blijkt uit het technisch noodzakelijk onderhoud. Vuistregel in het wegbeheer is
dat een gemeente gemiddeld per jaar tussen de €0,67 en € 1,-- per m2 aan onderhoud uitgeeft.
Als deze vuistregel voor de gemeente Hoogeveen wordt toegepast zou dat betekenen dat in de
periode na 2023 jaarlijks tussen de € 2.614.564,-- en de € 3.902.334,-- aan wegonderhoud
uitgegeven dient te worden.
Hoofdstuk 5.2 geeft aan dat het technisch noodzakelijk onderhoudsbudget voor de periode 2019 2023 gemiddeld € 3.636.634,-- per jaar is. Hetgeen neer komt op € 0,93 per m2.

5.7

Budgetvergelijk met andere gemeentes.

Indien we het beschikbare budget voor groot en klein onderhoud delen door het areaal, dan is het
huidige budget van de gemeente Hoogeveen € 0,42/m2. Om alle wegvakonderdelen, conform het
beleid, weer op basis niveau te krijgen is gedurende 5 jaar een budget van € 0,93/m2 nodig.
Het gemiddelde onderhoudsbudget van buurgemeentes en gemeentes van gelijke omvang is ca
€ 0,70/m2.
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6

Conclusie en aanbevelingen

De gemeente Hoogeveen heeft 3.902.334 m2 verhardingen in beheer. Hiervan is 1.712.408 m2
asfaltverharding en 1.987.710 m2 elementenverharding. Naast deze arealen heeft de gemeente
Hoogeveen ook nog 99.505 m2 betonverhardingen en 102.711 m2 halfverharding (inclusief
zandpaden en schelpenverharding) in beheer.
De huidige kwaliteit van de verhardingen voldoet niet aan de door de gemeenteraad bepaalde
kwaliteitsdoelstellingen. Voor zowel asfalt- als elementenverhardingen is de combinatie laag en
zeer laag gemiddeld ca. 20 % te hoog. Dit is een structureel probleem wat al jaren speelt.
Het niveau van het areaal blijft ongeveer op hetzelfde niveau, er zal dus een éénmalige financiële
injectie gedaan moeten worden om alle verhardingen weer op het niveau ‘basis’ te krijgen.
Het gemiddelde technisch benodigde onderhoudsbudget voor alle verhardingen in de periode 2019
– 2023 bedraagt € 3.636.634,-- per jaar. Het werkelijk beschikbare budget voor groot en klein
onderhoud is € € 1.638.893,-- per jaar, wat resulteert in een tekort van € 1.997.741,-- per jaar
voor het klein en groot onderhoud.
Naast het onderhoudsbudget is er een investeringsbudget. Het totale investeringsbudget in wegen
is voor de periode 2019 t/m 2023 vastgesteld op € 3.725.375,--. De geplande investeringen
staan weergegeven in bijlage VI en zijn nader toegelicht in paragraaf 5.4. Op basis van de
geraamde kosten blijft er van dit totale budget geen geld over.
De geraamde kosten voor investeringen in fietspaden is € 7.505.528,--. Er is echter een zeer
beperkt budget (€ 600.000,--) aangevraagd voor deze investeringen, er is dus een tekort van €
6.905.528,--.
Ons advies is om kritisch te kijken naar de lijst met investeringen in fietspaden. Met name het
investeren van asfalt en beton in fietspaden die nu nog zijn voorzien van een goede kwaliteit
elementenverharding is kapitaalvernietiging en op dit onderdeel valt makkelijk te bezuinigen.
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6.1
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Aanbevelingen samengevat:



Voor het onderhoudsbudget (exploitatie) voor de periode van 2020- 2024 een bedrag
beschikbaar stellen van (€ 1.997.741,-- ) € 2.000.000,-- per jaar, wat in totaal over de
jaren 2019 t/m 2023 neerkomt op een totaal bedrag van (€ 9.988.705,--) € 10.000.000,--.



Bij de investeringen de later toegevoegde fietspaden uit het programma investeringen
wegen te halen inclusief het daarbij horende budget van € 600.000, - (2021 en 2022).
Hiermee houd je de verschillende programma’s overzichtelijk en krijg je geen
achterstanden in het programma investeringen wegen



Om binnen gestelde tijd van het wegenbeheersplan 2019-2023 het gehele programma
investeringen fietspaden te realiseren en de daarbij behorende kwaliteiten te kunnen halen
zal er een bedrag beschikbaar gesteld moeten worden van €6.905.528, --.
Geadviseerd wordt om de realisatie fase van dit programma dan ook te verlengen naar
minimaal 10 jaar, waardoor de kosten om het investeringsprogramma fietspaden te kunnen
realiseren meer over de jaren zal worden verspreid.


Er zal een bedrag van € 690.522, - per jaar (2019 – 2029) beschikbaar moeten
worden gesteld om alle fietspaden binnen het programma investeringen fietspaden
te kunnen realiseren.



Ons advies blijft naast om kritisch te kijken naar de lijst met investeringen. Met
name het investeren van asfalt in fietspaden die nu nog zijn voorzien van een
goede kwaliteit elementenverharding is kapitaalvernietiging en op dit onderdeel valt
makkelijk te bezuinigen.

TIPS
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-

Geef voorrang aan onderhoud van asfaltverharding.

-

Voer een maatregeltoets uit voor de wegen die in 2018 en 2019 staan gepland.

-

Actualiseer de eenheidsprijzen in het beheersysteem; deze dateren uit 2013 en dienen
aangepast te worden.

-

Geadviseerd wordt om asfalteringswerkzaamheden uit te voeren gedurende de periode van
april tot en met september, wat de kwaliteit van het asfalt en daarmee de restlevensduur ten
goede komt. Hierbij moeten de diverse asfaltwerkzaamheden binnen projecten in de
gemeente Hoogeveen op elkaar worden afgestemd om zo het asfalt binnen de gestelde tijd
aan te kunnen brengen. Tevens dient er de mogelijkheid te zijn om het beschikbaar gestelde
budget bij het niet halen van de gestelde tijd mee te kunnen nemen naar het daarop volgend
uitvoeringsjaar.

-

Voorafgaand aan de vorst- dooiperiodes is het aan te bevelen alle scheuren te hebben gedicht
om te voorkomen, dat de schade dieper in de constructie gaat zitten en/of vorstschade
(winterschade) ontstaat.

-

Voor extra areaal is ook extra budget voor onderhoud nodig. Wegen in nieuwbouwwijk (De
Boommarter) et cetera zit nog niet in areaalgegevens.

-

Verplicht dat er beheer paragraven bij in-uitbreidingen en wijzigingen van het areaal
ingediend worden.
Indien er binnen het areaal van de gemeente Hoogeveen een inuitbreiding en of wijziging plaats vind, dienen deze door middel van een beheer paragraaf
inclusief de afwijkende kosten ter goedkeuring te worden aangeboden aan het college van
B&W. De afwijkende kosten dienen in het jaar daarop beschikbaar te worden gesteld binnen
het onderhoudsbudget om zo geen verdere achterstanden binnen het onderhoud op te lopen.

-

Actualiseer het handboek openbare ruimte (civiel technische standaard), de laatste versie
dateert uit 2011.

-

Actualiseer de wegenlegger (zie paragraaf 1.1 juridische kaders/wegenwet), de laatste versie
is van 7 maart 1978 (no II/A8/3628).

-

Zorg voor een goed functionerend onderhouds-, meldingen- en inspectieproces om de kans op
claims te verkleinen. En de claims kan verminderen door een goed functionerend
klachtenbehandelingsproces. (zie paragraaf 1.1 juridische kaders/schuld aansprakelijkheid)

-

Zorg voor een goed werkend beheerssysteem, de GBI versie 4.10 is een verouderde versie en
dient te worden vervangen.

I.

Begrippenlijst

Begrip

Omschrijving

Beheer

Systematisch plannen, budgetteren, voorbereiden en uitvoeren
van activiteiten die erop gericht zijn een object blijvend zijn
functie te laten vervullen.
Het geheel van gegevensinwinning en bewerking om te komen
tot een meerjarenplanning en begroting.
Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte. CROW is een afkorting van
‘Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, wateren Wegenbouw en de verkeerstechniek’.
Planning om de kosten eeuwigdurend te presenteren. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat er geen onderhoudsachterstand
aanwezig is.
De systematiek om alle schades, op netwerkniveau, voor het
gehele areaal vast te leggen.
Onderhoudsmaatregelen die lokaal, over een beperkt gedeelte
van het wegvakonderdeel, worden uitgevoerd. De maatregelen
zijn bedoeld om de verharding in goede/veilige staat te houden.
Een onderhoudsplanning voor de duur van 1-2 jaar met
maatregelen op netwerkniveau bepaald.
Groep van gelijksoortige maatregelen.

Beheersysteem
CROW

Cyclusplanning

Globale Visuele Inspectie
Klein onderhoud

Korte termijn planning
Maatregelgroep
Maatregeltoets

Middellange termijn planning
Netwerkplanning/netwerkniveau

Onderdeelgroep
Onderhoudsachterstand

Planjaar
Planperiode

Richtlijn
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Beoordeling en eventuele aanpassing van de door de
systematiek gegenereerde onderhoudsmaatregel en planjaar,
inclusief afstemming met andere onderhoudsplannen van
bijvoorbeeld riolering.
Een onderhoudsplanning voor de duur van circa 3-5 jaar, hierin
staan alleen maatregelgroepen omschreven
Netwerkplanning is een tool die gebruikt wordt om onderhoud te
plannen voor het gehele areaal. Een netwerkplanning geeft
grofweg aan welke maatregelen benodigd zijn om het areaal te
herstellen en wanneer deze benodigd zijn. De netwerkplanning
bepaalt de maatregelen voor een periode van 5 jaar.
Relevante clustering van diverse onderdeeltypes.
Het begrip onderhoudsachterstand is tweeledig.
Actuele onderhoudsachterstand: wordt geconstateerd tijdens de
Globale Visuele Inspectie. Dit zijn alle wegvakonderdelen waar
de richtlijn met meer dan 1 klasse is overschreden.
Achterstand door uitstel van onderhoud: ontstaat door
ontoereikende budgetten waardoor niet al het noodzakelijk
onderhoud uitgevoerd kan worden binnen de gestelde
planperiode. Onderhoud wordt tot voorbij de planperiode
doorgeschoven.
Het jaar waarin een onderhoudsmaatregel gepland is.
Periode waarin een maatregel gepland staat; de wegbeheerder
staat het vrij om een maatregel in een planperiode te
verschuiven.
De maatstaf voor een schadebeeld welke ernst en omvang nog
acceptabel is. Onderhoud op korte termijn is noodzakelijk.

Technisch noodzakelijk onderhoud

Verhardingsgroep
Waarschuwingsgrens
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Al het onderhoud dat op basis van de globale visuele inspectie
uitgevoerd moet worden met als doel de levensduur van de
verhardingen te verlengen en de veiligheid van de gebruiker te
waarborgen.
Relevante clustering van diverse verhardingstypes.
Schadebeoordeling waarbij de beheerder gewaarschuwd wordt
dat de weg schade heeft en op middellange termijn onderhoud
nodig heeft.
De waarschuwingsgrens verschilt per schadebeeld en per
wegtype. Indien er bijvoorbeeld over 5 meter lengte
dwarsonvlakheid aanwezig is, dan is dit bij wegtype 4 en 5 een
ernstige schade. Bij de overige wegtypen valt deze schade in de
categorie matige schade.

II.

Nadere uitleg van de schadebeelden

Conform publicatie 147 van de CROW wordt de verharding geïnspecteerd op de volgende
onderdelen:






rafeling
dwarsonvlakheid
oneffenheid
scheurvorming
randschade.

Rafeling . Rafeling is het verdwijnen van stenen met een doorsnede groter dan 2 mm uit het
wegoppervlak door onvoldoende hechting van de steen aan een bindmiddel of door verwering.
Deze schade treedt meestal op bij ‘schrale mengsels’ ter plaatse van de aanzet van asfaltstroken,
bij langs- en dwarslassen, bij scheurvorming en op plaatsen die lang nat blijven. Het oppervlak kan
ook aangetast zijn door lekkage van olie, benzine en andere bitumenoplossende vloeistoffen.

Stuifzandseweg te Hoogeveen

Kastanjelaan te Hoogeveen

Dwarsonvlakheid. Onder dwarsonvlakheid vallen alle onvlakheden in dwarsrichting, waaronder
spoorvorming. Te diepe rijsporen houden een direct gevaar in voor de verkeersveiligheid. Bij
aanwezigheid van water in het spoor kan aquaplanning optreden.
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Blankenslaan West te Hoogeveen
Oneffenheid. Bij oneffenheden (of langsonvlakheid) kan onderscheid worden gemaakt tussen korte
en lange golven. Ribbelvorming is een kortgolvige verstoring in het lengteprofiel bij opstelstroken
voor verkeerslichten. Het blijft vaak niet beperkt tot de deklaag, maar kan zich ook doorzetten in
de tussenlaag.

Griendsveenweg te Hoogeveen

Griendsveenweg te Hoogeveen

Scheurvorming. Scheurvorming manifesteert zich in de vorm van scheuren in lengterichting en/of
scheuren in lengte- en dwarsrichting die onderling verbonden zijn. Deze laatste vorm van
scheurvorming wordt aangeduid als craquele. Scheurvorming kan verschillende oorzaken hebben,
zoals vervorming in de ondergrond, vermoeiing van asfalt en gebonden funderingen en thermische
invloeden. Scheuren die van onderuit ontstaan hebben invloed op de draagkracht. Dwarsscheuren
ontstaan meestal door reflectie van scheuren vanuit een hydraulisch gebonden fundering.
Dwarsscheuren hebben geen of nauwelijks invloed op de draagkracht van verhardingen.
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Eikenlaan te Hoogeveen

Eikenlaan te Hoogeveen

Randschade kan optreden als gevolg van plaatselijk onvoldoende draagkracht of bij een smalle
rijstrook, waardoor zware lasten te dicht bij de zijkant rijden. Verweking van de ondergrond bij
onvoldoende afwatering via de bermen kan hierbij ook een rol spelen.

Stuifzandseweg te Hoogeveen
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III.
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Maatregelprijzen

IV.
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Totale basisbegroting onderhoud

V. Budgetbegroting met prioritering
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VI.

Totaaloverzicht beoordeling
asfaltinvesteringswegen juni 2017
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