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Doel:

Presidium

“Raad vooraf betrekken bij het Wegbeheerplan”

Vanavond

Inzicht geven in de systematiek van het wegbeheer



Keuzes uit het verleden

Wegbeheerplan 2005-2009(Raad 26 mei 2005)

Doorschuiven van onderhoudsmaatregelen en een ‘onderhoudsbuffer’ van

ca. 1,1 mln laten ontstaan in 2010.

Beschikbaar budget € 230.000/jr.

Wegbeheerplan 2011-2015(Raad 15 maart 2012)

Amendement: Hoofdwegenstructuur onderhoudsniveauB-niveau en overige wegen opC-niveau onderhouden

Beschikbaar budget € 330.000/jr.

Eenmalig € 500.000 extra t.l.v. AR(besteed in 2012 t/m 2015)



Vormen van wegonderhoud

2 soorten wegonderhoud

- Correctief (klein) onderhoud

- Planmatig (groot) onderhoud



Correctief onderhoud

-   Ad hoc verhelpen geconstateerde problemen

-   Oplossen van calamiteiten, meldingen, schaderijdingen en kleine aanpassingen in de openbare 

ruimte

Brandjes blussen



Planmatige onderhoud

-Lange termijn

-   Gericht op hetin stand houdenvan de wegen

Preventie

Géénherinrichting,reconstructie,revitalisering,ophogen, etc.



Systematiek

Basis

Visuele globale inspectie(CROW 146)

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek Grond- weg- en waterbouw

Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte



Visuele globale inspectie(CROW 146)

Doel visuele globale inspectie:

1) Op een snelle, relatief goedkope en efficiënte wijze inzicht krijgen in de kwalitatieve toestand 

van het gehele wegennet;

2) Opstellen van een meerjarenplanning en -begroting.











Beeld/kwaliteit

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2015

(landelijke standaard voor onderhoudsniveaus)

A+                    A                    B                      C                    D

A+             ABC              D

Basis LaagHoog Zeer laagZeer hoog Basis LaagHoog Zeer laagZeer hoog Basis LaagHoog Zeer laagZeer hoog





Schaalbalk volgens CROW publicatie 245 en vertaling Gemeente

  CROW Gemeente Omschrijving Technische staat

A
+ Zeer goed Zeer hoog Nagenoeg ongeschonden Perfect, heel, niets kapot

A Goed Hoog Mooi en comfortabel Weinig op aan te merken

B Voldoende Basis Functioneel Lichte schade, één en ander op aan te merken

C Matig Laag Onrustig beeld, discomfort of enige vorm 

van hinder

Duidelijke schade, veel op aan te merken

D Te slecht Zeerlaag Kapitaalvernietiging, uitlokking van 

vernieling, functieverlies, juridische 

aansprakelijkheidsstelling of sociale 

onveiligheid

Ernstigeschade,kapot,onveilig





Bijzondere wegen

 Bedrijventerrein Tappersheul(groot onderhoud en revitalisering)

 Binnenstad

 Noord- en Zuid-Linschoterzandweg

 Brede Dijk(wijk)

 Klein Hekendorp



Stand vanzaken/vervolg

-nieuwwegbeheersysteemObsurvSweco(voorheenGrontmij)

- dataoudewegbeheerplanMi2,geconverteerdnaarObsurv

-inspectieszijnuitgevoerdeningevoerd

-gewenstekwaliteitsbeeldeninvoeren

-functionaliteitvan de wegeninvoeren

- ‘scenario’sdraaien’



Wegbeheerplan 2011-2015



-Raadsvoorstel(financieel)wegonderhoud 2017-2021

(2dekwartaal2017)

-Opstellenuitvoeringsplan2017-2019

(o.b.v.gewenstonderhoudsniveau,beschikbaargesteldbudget enrekening

houdendmetanderewerken)

- 2018herinspectie

- 2018/2019naherinspectie,monitoren,informerenen

bijstellen



vragen
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