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Kennisnemen van: 
 

1. Beheerplan wegen 2019-2023  
2. Uitvoeringsplan wegen 2019  
 

Inleiding: 
 
De gemeente heeft in de openbare ruimte wegen in eigendom en is verantwoordelijkheid deze als goed 
huisvader te beheren. In 2017 is het meerjarig beleid en financieel kader voor het beheer van het 
wegenareaal door de raad vastgesteld. Voorliggend beheerplan beschrijft hoe komende jaren invulling 
wordt gegeven aan het beleid en wat de bijbehorende aandachtspunten en risico’s zijn. Voorliggend 
uitvoeringsplan beschrijft concreet hoe de beschikbare middelen van 2019 worden ingezet. 

 

Kernboodschap: 

 
Ter informatie sturen wij u het vastgestelde beheerplan en uitvoeringsplan wegen. 

 

  



 

Financiën 

1. Het beheerplan is geraamd binnen het budget zoals vastgesteld in het beleid. 
2. Uitvoeringsplan 2019 is geraamd binnen de vastgestelde begroting 2019. 

Vervolg: 
 

Realisatie & Beheer gaat verder met de werkzaamheden 2019. De geplande werkzaamheden worden in 
hoofdlijn gepubliceerd in de IJsselbode. 

Bijlagen: 
 

1. Raadsbesluit Wegbeheerplan 2017-2026, geregistreerd onder Corsanummer: 17R.00390 
2. Beheerplan wegen 2019-2023, geregistreerd onder Corsanummer: 19.009262 
3. Uitvoeringsplan wegen 2019, geregistreerd onder Corsanummer: 18.025644 

 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
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II 
Agendapunt: 7 

Onderwerp: Wegbeheerplan 2017-2026 

De raad van de g e m e e n t e O u d e w a t e r ; 

gelezen het voorstel d.d. 6 juni 2017 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 189 (budgetrecht van de Raad) 

b e s l u i t : 

1) Te kiezen voor het kwaliteitsniveau B volgens de Kwaliteitscatalogus van het CROW voor het 
onderhoud van alle wegen; 
2) Te kiezen voor de versnellingsvariant om het kwaliteitsniveau B te bereiken; 
3) De extra kosten voor het onderhoud volgens de versnellingsvariant ten laste te brengen van de 
Algemene Reserve 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 6 juli 2017 

de griffier, De burgemeester 

ugt mr. drs. P. Verhoeve 



 

Corsanr. 19.009262 

Beheerplan wegen 2019-2023 
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Managementsamenvatting 

In 2017 is door de raad het wegenbeleid vastgesteld met de kwalitatieve 

kaders voor het areaal en de financiële kaders voor het onderhoud. Met 

voorliggend beheerplan vertaalt het college het vastgestelde beleid naar 

een meerjarige werkwijze waarbij de focus ligt op: 

 Het wegnemen van ergernissen van bewoners ten aanzien van 

achterpaden en bermen in het buitengebied; 

 Het intensiveren van belijning- en markeringsonderhoud; 

 Overlast beperken door een gebiedsgerichte onderhoudsaanpak. 

 

De gebiedsgerichte onderhoudsaanpak is afgeleid van de provinciale trajectaanpak . Kortgezegd probeer je binnen een gebied al het 
onderhoud uit te voeren en een aantal jaar onderhoudsvrij te zijn. Deze 

aanpak reduceert de hinder van jaarlijks werkzaamheden in dezelfde 

omgeving, zorgt er voor dat gericht vooruit gewerkt kan worden om 

klachten te voorkomen. Vanuit wegen wordt toegewerkt naar een 7-jarige 

cyclus waarop de buurten onderhoud krijgen.   

 

De gewenste gebiedsverdeling is opgenomen in bijlage 7, deze aanpak is 

een groeimodel die niet van de ene op de andere dag kan worden ingezet. 

In de uitvoeringsplannen wordt concreet invulling gegeven aan het uit te 

voeren onderhoud. 

 

Bovenstaande aanpak is budgetneutraal mogelijk binnen het 

onderhoudsbudget, mits de noodzakelijke investeringen separaat 

gefinancierd worden. Wanneer de benodigde investeringen uitblijven zal 

het onderhoudsbudget ingezet moeten worden om de wegen veilig te 

houden en kan niet worden ingezet op een kwaliteitsimpuls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1: Havenstraat 
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1 Inleiding 
Voor u ligt het Beheerplan wegen. Dit plan vertelt hoe we het wegen 

areaal beheren, binnen wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid. Het 

beheerplan vertaalt het vastgestelde beleid naar concrete kaders 

waarbinnen het operationeel uitvoeringsplan wordt opgesteld. 

 

 
Figuur 2: positie van het beheerplan 

Het beheerplan omvat vijf uitvoeringsjaren en geeft een indicatieve 

doorkijk voor de opvolgende periode. Het doel van dit beheerplan is 

drieledig: 

1. Het informeert de politiek over de werkwijze van wegbeheer; 

2. Het legt werkafspraken/werkwijzen vast; 

3. Het geldt als basis voor de uitvoeringsplannen. 

 

Literatuurverwijzing 

Ref. Documentnr. Datum Titel 

[1] 17R.00390 2017 Raadsbesluit  

Wegbeheerplan 2017-2026 

[2] 18.025644 2018 Uitvoeringsplan wegen 2019 

[3] 18R.00838 2019 Beheerplan wegen 2019-2023 
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2 Wat is wegbeheer? 
Wegbeheer is het in stand houden van het openbare wegenareaal in de 

gemeente. Het gaat dus om het onderhouden van wat aanwezig is, niet 

om aanpassingen of functieveranderingen. De hoofdmoot betreft de 

verharding, maar ook de belijning/markering en berm(versteviging)1 

maken hier onderdeel van uit. 

 

Wegbeheer valt uiteen in drie hoofdonderdelen: 

 Inspectie & Onderzoek 

 Onderhoud 

 Vervanging 
 

Inspectie & Onderzoek 

Inspectie is nodig om kwaliteit van het areaal in kaart te brengen en te 

kunnen vergelijken met de gewenste situatie, in de 

wegbeheersystematiek is dit een reguliere visueel inspectie. Waar de 

inspectieresultaten of objectgegevens aanleiding geven, kan nader 

(technisch) onderzoek naar bijvoorbeeld de staat van de wegfundering 

nodig zijn. Inventarisatie is nodig om te weten wat het areaal omvat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bermen in het kader van wegbeheer zijn de randen direct langs de verharding, waar 

voertuigen met hun wiel in kunnen komen. In geval van verhoogde opsluitbanden is 

geen sprake van een berm voor wegbeheer.  

 

 
Figuur 3: asfaltonderhoud Meent 
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Onderhoud 

Onderhoud heeft tot doel de weg schoon, heel en veilig te houden. In het 

onderhoud wordt onderscheid  gemaakt tussen klein (of dagelijks) 

onderhoud en groot (of planmatig) onderhoud.  

 

Onderhoud omvat grofweg de volgende activiteiten: 
Verharding Onderhoud Activiteit Verantwoordelijke 

Asfalt Klein Gaten dichten Wijkonderhoud 

Klein Schadevakken frezen R&B wegbeheer 

Klein Bermen aanvullen 

Klein Belijning bijwerken 

Groot Belijning vernieuwen 

Groot Deklaag vervangen / overlagen 

Elementen Klein Herstraten tot 5m2. Wijkonderhoud 

Klein Herstraten < 30% wegvak R&B wegbeheer 

Groot Herstraten >30% wegvak 

 

Klein / Dagelijks Onderhoud (KO) 

Klein onderhoud richt zich op het verhelpen van kleine gebreken,. 

Bijvoorbeeld het opvullen van een gat in het asfalt of de berm, dan wel het 

her-straten van enkele meters weg of trottoir. De noodzaak voor dagelijks 

onderhoud komt voort uit inspecties en meldingen van inwoners en 

gebruikers. Dagelijks onderhoud is daarmee niet echt planbaar.  

 

Vanuit bewonersmeldingen van schade aan verharding, levert team 

Wijkonderhoud de eerste dienstverlening. Zij zijn snel ter plaatse en 

beoordelen of zij het kunnen herstellen dan wel veiligstellen en wanneer 

mogelijk voeren ze dit direct uit. Wanneer team Wijkonderhoud het 

probleem niet kan verhelpen wordt de actie door Realisatie en Beheer, 

team wegbeheer uitgevoerd.  

 

Groot / Planmatig Onderhoud (GO) 

Groot onderhoud richt zich op grootschaliger herstel van de verharding. 

De noodzaak volgt primair uit de tweejaarlijkse weginspectie.   

Vervanging 

Vervanging is de meest grootschalige vernieuwing van wegen. Denk 

hierbij aan het vervangen/herstellen van de wegfundering, het ophogen 

van wegen welke verzakt zijn en het vervangen van de stenen in een 

straat. Vervangingsprojecten zijn belegd bij Realisatie en Beheer, team 

Realisatie.    

 

De noodzaak voor vervanging volgt uit een maatregeltoets of nader 

onderzoek, ingegeven door de resultaten van de visuele weginspectie. 

Nader onderzoek naar fundering of zetting is benodigd omdat de 

fundering niet zichtbaar.  

 

Soms is een project geïnitieerd vanuit de riolering welke vervangen moet 

worden, op dat moment moet het straatwerk worden opengebroken en 

wordt gezamenlijk opgetrokken. In deze gevallen spreken we van 

integrale vervanging. 

 

Wanneer de inrichting of functie wordt aangepast is geen sprake van 

vervanging maar van reconstructie. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Gescheiden fietspad aanleggen 

 Aantal parkeerplaatsen uitbreiden  

 

Pas bij de initiatie fase van een project komt zicht op de wensen voor 

herinrichting/verandering (reconstructie) en duidelijkheid of riolering 

vervangen moet worden of bijvoorbeeld gerelined wordt (integraal 

project). Tot die tijd geldt 1:1 vervanging van de huidige situatie als 

uitgangspunt, ook voor de financiën. Dit is namelijk technisch de 

noodzaak vanuit wegbeheer en hiervoor kunnen met kentallen de 

benodigde budgetten worden vastgesteld. Wanneer er sprake is van 

reconstructie, zullen andere disciplines hun wensen financieel moeten 

onderbouwen en benodigde middelen aanvragen. 
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3 Beleidskaders 
Beleidskaders omvatten wettelijk beleid, gemeentelijk beleid en 

ontwikkelingen ten aanzien van beleid. 

 

Wettelijke kaders  

Het wettelijk kader voor wegbeheer volgt uit de in de Wegenwet 

opgenomen zorgplicht. De zorgplicht verlangt dat de wegen van 

voldoende kwaliteit zijn om hun functie veilig te vervullen.  

 

In de wegenwet wordt onderscheid gemaakt in twee soorten 

aansprakelijkheid: 

 Risicoaansprakelijkheid 

 Schuldaansprakelijkheid   

 

Risicoaansprakelijkheid richt zich op de staat van de weg. Als de weg een 

gebrek vertoont die niet aansluit op de verwachtingen die de gebruikers 

op dat moment onder die omstandigheden van de weg mogen hebben, is 

de eigenaar aansprakelijk voor de gevolgschade. Heeft een gloed nieuw 

fietspad een verzakking waardoor iemand ten val komt, is er een andere 

casus dan wanneer iemand halverwege een heel slecht fietspad ten val 

komt.   

 

Schuldaansprakelijkheid richt zich niet op de staat van de weg zelf, maar 

op voorwerpen/objecten of substanties die zich op de weg bevinden en 

daar niet behoren te zijn.  

 

Het wegbeheerplan richt zich op de invulling van de zorgplicht ten 

aanzien van de risicoaansprakelijkheid. De schuldaansprakelijkheid valt 

buiten dit plan en is onder andere belegd bij straatreiniging en 

gladheidsbestrijding. 

 

 

Gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijk beleid voor de verharding is in 2017 vastgesteld [1] en 

schijft de IBOR beeldkwaliteit B voor.  

 

Ontwikkelingen 

Beleidsmatig is de gebruiksfunctie van wegen niet geborgd: er is niet per 

weg vastgesteld welke eisen worden gesteld ten aanzien van verkeerslast 

en –intensiteit en er zijn geen beleidsuitgangspunten ten aanzien van 

Convoi Exceptionel (groot/zwaar transport).  

 Enerzijds kan hiermee niet getoetst  worden of de huidige inrichting van 
wegen voldoet. Dit is een verkeersvraagstuk, maar de gevolgen zijn 

kostenverhogend voor onderhoud. Op bijvoorbeeld een buitenweg die te 

smal is, rijden passerende voertuigen dichter op de berm, dit leidt tot 

randschade aan het asfalt en uitrijden van de berm. 

 

Anderzijds ontbreken de kaders waarop aanvragen voor zwaar transport 

routes en inritvergunningen voor vrachtverkeer, getoetst kunnen 

worden. Zonder kaders om te toetsen, ontbreken ook de kaders om een 

vergunning af te wijzen. Dit is een risico op schade aan de weg en 

wegfundering. 

 

Risico: Hogere onderhoudskosten ten gevolgen van overbelasting 

Door het ontbreken van eisen ten aanzien van verkeersbelasting kan niet 

gehandhaafd worden op afwijkingen en verzoeken tot afwijking (o.a. 

inritvergunning, convoi exceptionnel). Hierdoor kan schade ontstaan wat 

resulteert in hogere onderhoudskosten en kortere levensduur van het 

wegenareaal. 

 

  



 

Pagina 7 

4 Areaal 
Het wegen areaal bevat alle openbare wegen, fiets- en voetpaden en 

pleinen, zowel met een doorgaande verkeersfunctie als recreatieve- of 

verblijfsfunctie. De aanwezige (half)verharding en daarin en –op 

aangebrachte voorzieningen zoals belijning en verkeersdrempels maakt 

onderdeel uit van het wegbeheer. Overige inrichting is ondergebracht in 

andere beheertakken. 

 

Daar waar de gemeente wel grondeigenaar is, maar geen sprake is van 

openbare ruimte, ligt het beheer bij team Vastgoed. 

4.1 Areaal omvang 

In de gemeente Oudewater ligt 575 duizend vierkante meter aan 

openbare wegen, verdeelt in vier verhardingstypes.  

 

Elementen vormt het grootste deel van de verharding. Dit loopt uiteen 

van de gebakken klinkers en sierbestrating in de binnenstad  tot 

betonklinkers in de woonstraten. 

 

Asfalt staat net op de tweede plaats. Dit ligt in enkele woonwijken zoals , 

maar grotendeels betreft dit de hoofdontsluitingswegen zoals de J.J. 

Vierbergenweg en het buitengebied.  

 

Half- of onverharde wegen zijn bijvoorbeeld de Nieuwe Singel en de 

Oostkade in Hekendorp.  

 

Betonwegen  zijn minimaal aanwezig, dit zijn verkeersgeleiders en in-

/uitritconstructies aan bijvoorbeeld de Kastanjeweg.  

 
Figuur 4: Areaalverdeling in verhardingstype 

4.2 Areaalwijzigingen 

Areaal is onderhevig aan wijzigingen, welke consequenties voor 

beheer(kosten) kunnen hebben. Als voorbeeld de Touwfabriek welke 

momenteel wordt opgeleverd en de ambitie om Tappersheul 3 te 

realiseren. Pas na oplevering worden deze in de beheerdata opgenomen 

en maakt beheer de kostenconsequentie voor beheer inzichtelijk. 

 

Risico: Onderhoudsbudget te laag door areaaluitbreiding 

Areaaluitbreidingen, zoals de ontwikkeling van de Oude Touwfabriek,  

leiden tot extra te onderhouden areaal. In het proces voor nieuwe 

ontwikkelingen is nog niet geborgd dat beheerkostenverhoging in de 

begroting wordt doorgevoerd. Middels de kadernota voorheen juni briefjes ) zal jaarlijks een budgetcorrectie voor areaalmutaties in de 

openbare ruimte worden aangevraagd.  

 

48% 

0% 

51% 

1% 

Asfalt Beton Elementen Half- of onverhard
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Figuur 5: Elementenverharding, Havenstraat/Kapellestraat 

 
Figuur 6: Asfaltverharding, Tappersheul 

 
Figuur 7: Halfverharding, Oostkade Hekendorp 

 
Figuur 8: Betonwegen, Hoenkoopse Buurtweg 
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4.3 Bijzonderheden in het areaal 

Binnen het wegenareaal zijn enkele bijzonderheden die consequenties 

voor beheer hebben. 

 

4.3.1 Slappe bodem 

De binnenstad van Oudewater staat op redelijk stevige bodem, in het 

verleden is bebouwing vaak juist op deze stevige locaties gestart. Bij 

latere uitbreidingen van (woon)gebieden zijn ook de locaties met 

slappere bodem betrokken. Wegen op slappe bodem verzakken door de 

jaren heen sneller en het traditionele ophogen met bijvoorbeeld zand, 

versterkt deze zakking door het extra gewicht wat wordt aangebracht. .  Afgelopen jaren is er meer kennis over de slappe bodem problematiek  
gekomen. Hieruit blijkt dat de technische levensduur van wegen op 

slappe bodem korter is tenzij maatregelen worden getroffen met lichte 

ophoogmaterialen..  

 

Bij kleine redelijk gelijkmatige verzakking is de impact voor de 

verharding niet zo groot, die zakt in z n geheel mee. Bij grotere en bij 

ongelijkmatige verzakking ontstaat schade aan de fundering en het 

wegdek. Maar verzakking kan ook de functionele levensduur verkorten, 

verzakking kan tot overlast leiden en hiervoor heeft de beeldkwaliteit een 

maximale zakkingsnorm gesteld.  

CROW beeldkwaliteit zettingsnorm ten opzichte van aanleghoogte: 

 Beeldkwaliteit A: zetting ≤  cm  
 Beeldkwaliteit B: zetting ≤  cm 

 Beeldkwaliteit C: zetting ≤  cm 

 

Beeldkwaliteit B is vastgesteld als beleid. Dergelijke zettingen naast 

particuliere gronden leiden tot echter overlast en klachten over het 

hoogteverschil bij de erfgrens en in alle gevallen leiden verzakkingen tot 

grotere kans op water op straat en ook langduriger water op straat. Zie 

hiervoor ook 4.3.2 Achterpaden. 

 

Technieken met lichte ophoogmaterialen vertragen de verzakking, 

waardoor de periode totdat weer moet worden opgehoogd verlengt 

wordt, dit vergt bij aanleg wel hogere kosten. Bij 

ophoging/vervanging/reconstructie wordt de afweging voor 

ophoogmaterialen altijd gemaakt.    

 

Om vooraf meerjarig een goede inschatting te kunnen maken welk type 

fundering toegepast moet worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn, 

is meer informatie va de ondergrond benodigd. Op dit moment is de 

bodem gedifferentieerd naar klei en klei/veen. In plaats van de huidige 

tweedeling is onderscheid nodig in drie varianten, welke bepalend zijn 

voor de maatregelkosten: 

- Stevige bodem 

- Zettingsgevoelige bodem 

- Zeer slappe bodem 

 

Risico: Slappe bodem problematiek 

De draagkracht van de bodem is niet voldoende inzichtelijk, hierdoor kan 

geen meerjarig perspectief worden gegeven over 

vervangingsmaatregelen en bijbehorend investeringen. Er is geen 

monitoring georganiseerd voor de zetting, om te kunnen toetsen aan de 

zettingseisen van het beeldkwaliteitsbeleid. De maatregel om 

draagkracht van de bodem in kaart te brengen is meegenomen in de 

kadernota klimaatadaptie. De mogelijkheid om middels satellietdata de 

daadwerkelijke zetting te monitoren wordt in 2019 onderzocht. 
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4.3.2 Achterpaden 

Achterpaden bij particuliere tuinen zijn grotendeels eigendom van de 

gemeente, dit bedraagt grofweg 10km aan paden. In de meeste andere 

gemeenten is dit particulier eigendom van de aanpalende woningen.  

 

Voor beheer zijn achterpaden kostenverhogend omdat het smalle stroken 

zijn welke veelal niet machinaal in snelle productie opgeknapt kunnen 

worden. Daarnaast hebben inwoners de verwachting dat de gemeente 

deze paden kwalitatief en in hoogte op niveau houdt wat aansluit bij de 

tuinen. Het vastgestelde beeldkwaliteit B, wat zetting tot 40cm toelaat, 

sluit hier niet op aan. Bewonersmeldingen over achterpaden met het 

verzoek deze te herstraten/op te hogen, getuigen hiervan.  

 

 
Figuur 9: Handmatig straten in een achterpad, om weer aan te sluiten op tuinen. 

4.3.3 Provinciaal karakter van hoofdwegen 

De hoofdwegenstructuur, sprekend hierbij is de Joh. J. Vierbergenweg, is 

voor een gemeente een dure wegstructuur. Doordat de verkeersbelasting 

op het niveau van een provinciale weg is, waar de fundering niet op 

gedimensioneerd is en de levensduur van het asfaltpakket is minder lang 

is dan gewone  asfaltwegen in het areaal, vallen kosten voor instandhouding hoger uit dan gewoon  is voor gemeentelijke wegen. 
 

Begin 2019 zijn verkeerstellingen en funderingsonderzoek uitgevoerd. 

Uit dit onderzoek blijft dat de weg gedeeltelijk einde levensduur is en niet 

middels onderhoud in stand gehouden kan worden. Een 

investeringsbudget is benodigd om de weg op niveau te krijgen. Middels de kadernota voorheen juni briefjes  is het benodigde 

investeringsbudget aangevraagd. 
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4.4 Kwaliteit van het areaal 

In de zomer van 2018 zijn visuele weginspecties uitgevoerd 

Geconstateerde schades zijn vertaald naar onderstaande 

beeldkwaliteitsscore van het areaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 10: Areaal beeldkwaliteit zomer 2018 

Gemiddeld voldoet 90% van het areaal aan de beleidseis beeldkwaliteit B 

en is het leeuwendeel zelfs op het hogere niveau A. De CROW stelt dat het 

niveau waarop de 90% lijn ligt, het overall niveau is. Daarmee voldoet de 

gemeente overall aan het vastgestelde beleid. Niveau C is de ingrijpgrens, 

hierop bevindt 2% van het areaal zich. Niveau D, 8% van het areaal, 

voldoet niet aan het niveau. 

 

Beschouwen we de kwaliteit per verhardingstype, dan voldoen asfalt en 

beton ruimschoots en elementen net niet. De asfaltwegen zijn in de 

beeldkwaliteitsscore iets beter, wat vooral voortkomt aan het onderhoud 

wat afgelopen jaren in het buitengebied heeft plaatsgevonden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 11: Oude Singel voor en na uitvoering onderhoud (2018) 

Risico: Onzichtbare schade  bij visuele weginspecties. 
Reguliere weginspecties zijn visueel. Wanneer cosmetisch onderhoud  is 
uitgevoerd, scoren deze wegen een korte periode goed op de inspectie 

maar zijn binnen enkele jaren onverwachte herstelkosten nodig. Als 

voorbeeld bedrijventerrein Tappersheul waar een nieuwe deklaag is 

aangebracht, in de wetenschap dat de fundering onvoldoende is. De 

deklaag zal een kortere levensduur kennen en bij herstel is zowel een 

deklaag als funderingsmaatregel benodigd. Onbekend is op welke locaties 

dit nog meer speelt, dit zal komende jaren blijken uit schadebeelden en 

nader onderzoek.  
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4.5 Areaal leeftijd en vervanging 

Vervangingswaarde 
Het huidige areaal heeft, wanneer deze traditioneel wordt uitgevoerd 

zonder rekening te houdend met de slappe bodem problematiek (4.3.1 

Slappe bodem) een vervangingswaarde van ca. 45 miljoen euro.  

Om de vervangingswaarde rekening houdend met de slappe bodem 

problematiek  te berekenen is onvoldoende informatie beschikbaar. Doen 

we een niet onderbouwde aanname, dat de bodem die als klei/veen is 

aangemerkt 50% zettingsgevoelig en 50% zeer slap is, loopt de 

vervangingswaarde op naar ca. 82 miljoen euro.  

 

Het verschil tussen de twee vervangingswaarden komt voort uit de 

kosten voor toepassing van lichte ophoogmaterialen zoals BIMS en EPS. 

Met lichtgewicht ophogen kan de huidige afschrijfperiode van 40 jaar 

gehandhaafd blijven. Wanneer op slappe bodem traditioneel wordt 

opgehoogd, zal de technische levensduur korter zijn maar niet bekend is 

met welke periode daarvoor gerekend zou moeten worden. 

 De  miljoen  is door de onderliggende aannames geen basis om op 

door te rekenen. Het is wel een indicatie om de mogelijke impact van 

slappe bodem op de begroting te duiden en onderschrijft daarmee de 

noodzaak om deze informatie in kaart te brengen. Per vervangingsproject 

wordt de wijze van fundering en ophoging nader beschouwd, maar dat 

gebeurt pas in de projectvoorbereiding en geeft daarmee geen meerjarige 

verwachtingen voor de begroting. 

 

Leeftijd 
De grafiek geeft per jaar het percentage aangelegde wegen weer. Om een 

meerjarenperspectief te geven over verwachte levensduur en dus 

vervangingsjaar is meer informatie over de ondergrond nodig. Om het 

ingrijpmoment op basis van zettingen vast te stellen, zijn aanleggegevens 

en satellietgegevens van zetting nodig, in 2019 wordt onderzoek hoe dit 

verkregen kan worden. 

 

 
Figuur 12: Percentage wegen per aanlegjaar 

Het enige vastgestelde kader waar de leeftijd aan getoetst kan worden is 

de financiële afschrijvingstermijn van 40 jaar. 25% van het areaal is reeds 

afgeschreven en 15% is in 2027, het einde van voorliggende 

beleidsplanperiode, afgeschreven. Uitgaande van traditionele 

vervangingswaarde bedraagt dit ca. twintig miljoen euro. Wanneer 

lichtgewicht materialen toegepast moeten worden, zal dit substantieel 

hoger uitvallen. 

 

Deze financiële investeringsachterstand  is theoretisch maar dat er 

daadwerkelijk een opgave ligt is merkbaar. De investeringsachterstand 

heeft afgelopen jaren tot hogere kosten voor klein onderhoud geleidt dan 

op basis van areaalomvang en kentallen nodig zou zijn. Wanneer de 

achterstand verder oploopt, lopen de kosten voor KO ook op, wanneer de 

achterstand wordt ingelopen zullen de kosten voor KO afnemen.  

 

In het beleidsplan zijn vervangingen Brede Dijk, Hoenkoop en Klein 

Hekendorp reeds aangekondigd maar niet in de begroting verwerkt. De 

investeringsnoodzaak voor de Joh. J. Vierbergenweg is recent uit 

onderzoek gebleken (4.3.3 Provinciaal karakter van hoofdwegen). 

Overige investeringen zijn niet geconcretiseerd.  
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5 Beheer 

5.1 Verhardingenonderhoud 

Elke twee jaar vind een visuele onafhankelijke inspectie van de 

verhardingen plaats volgens de CROW richtlijnen. Dit is een landelijk 

geaccepteerde methode en frequentie waarmee invulling wordt gegeven 

aan de zorgplicht, om de staat van het areaal in beeld te hebben. 

Waar vanuit schadebeelden, leeftijd of voor projectvoorbereiding meer 

informatie nodig is over bijvoorbeeld de opbouw van het asfaltpakket, 

restlevensduur van de fundering en aanwezigheid van teerhoudend asfalt 

wordt gericht nader onderzoek uitgevoerd.  

 

Onderhoud gebiedsaanpak Met als voorbeeld de provinciale trajectaanpak  is de Oudewaterse 
gebiedsaanpak  opgezet. (et uitgangspunt is dat per gebied periodiek 

groot onderhoud wordt uitgevoerd en daarbij alles wordt opgepakt wat 

niet tot de volgende onderhoudsronde kan blijven liggen. Hiermee 

worden gebreken van dat moment aangepakt en wordt op andere 

stukken voorkomen dat de gebreken optreden: vooruitwerken om een 

kwaliteitsslag te behalen. Wat levert dit op? 

 Minder hinder door niet elk jaar onderhoud te plegen 

 Meer begrip doordat niet pas onderhoud wordt gedaan als een 

wegvak is afgekeurd, maar vooruit wordt gewerkt 

 Meer duidelijkheid doordat bewoners weten dát we komen en dat 

we vooruitkijken. 

 

De gebiedsaanpak wordt gepland in een 7-jarige cyclus, gebaseerd op een 

levensduur van 40 jaar met het theoretisch benodigd onderhoud: 

 Asfalt: deklaagvervanging na ca. 12-15 jaar  

 Elementenverharding: herstraten ca. 30% in jaar 7 en 14 en 

100% in jaar 20. 

 

 

Om de aanpak in een 7-jarige cyclus uit te voeren is het areaal in zeven 

gebieden verdeeld zoals aangeven in bijlage 7. Hierbij zijn de hoofdwegen 

apart beschouwd en de buurten geclusterd zodat gebieden van gelijke 

verhardingsoppervlakte ontstaan. 

 

De gebiedsaanpak kan niet van de ene op de andere dag worden ingezet, 

immers zouden er dan afgekeurde wegvakken in sommige buurten nog 

jaren moeten liggen. Omdat de Binnenstad in reconstructie is en Brede Dijk in reconstructie gaat, ontstaat de eerste jaren schuifruimte  om naar 
de gebiedsaanpak toe te groeien. In de uitwerking van de jaarplannen 

wordt dit verder vormgegeven.  

5.2 Belijningonderhoud 

De omvang van het areaal belijning en markering is onbekend, derhalve 

kan het benodigde onderhoudsbudget niet bepaald worden. Een globale 

onderhoudsopname uit  komt op ca. € 0k achterstand. Deze 

achterstand is ongewenst vanwege de functie van belijning binnen de 

wegenverkeerswet, voor attentie  (haaientanden) en geleiding  

(kantstrepen). Wanneer deze niet voldoende zichtbaar/reflecterend is, 

vormt dit een gevaar voor de weggebruiker en een 

aansprakelijkheidsrisico voor de gemeente. 

 

De voorgenomen aanpak is om proactieve de belijning te laten schouwen 

door een markeringenaannemer die een maatregelenvoorstel doet. Het 

huidige belijningbudget is echter ontoereikend om deze werkwijze 

mogelijk te maken, het omslagpunt ligt rond de € . ,-. Dit wordt 

budgetneutraal mogelijk gemaakt door het benutten van het 

onderhoudsbudget verhardingen waarmee komende jaren de 

achterstand wordt ingelopen.  
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5.3 Bermonderhoud 

Het areaal bermen is onbekend evenals waar sprake is van 

bermverharding zoals puin of grasbetontegels. Wanneer bermverharding 

uit bijvoorbeeld grasbetontegels bestaat, is dit aangemerkt als verharding 

en valt dit onder 5.1 Verhardingenonderhoud. Grasbermen worden 

geïnspecteerd vanuit het groenbeheer. Waar de berm met bijvoorbeeld 

puin is verstevigd, valt dit onder bermonderhoud vanuit wegbeheer.  

 

Het lastige van gras- en puinbermen is dat schade van de ene op de andere dag  kan ontstaan. (et (vracht)verkeer kan er vlak na aanleg weer 

kuilen in gereden. Grote hoogteverschillen vlak naast de weg zijn onveilig 

voor voertuigen die in de berm belanden, een te hoge grasberm zorgt dat 

water niet van de weg kan afstromen. Asfaltverbreding en bijvoorbeeld 

grastegelversteviging kunnen leiden tot een toename in verkeerssnelheid.  

In de huidige situatie is jaarlijks het volledige bermenbudget benodigd 

om de bermen langs de Damweg gemiddeld tweemaal per jaar te 

herstellen. De Ruige Weide en Papekopperdijk zijn andere locaties waar 

vaak meldingen over de berm komen. Alleen al de Ruige Weide is 

tweemaal de lengte van de Damweg, beschouwen we het huidig budget 

als toereikend voor de Damweg, dan is duidelijk dat het bermen budget te 

laag is voor het hele areaal. 

 

Evenals belijning wordt bermonderhoud budgetneutraal geïntensiveerd 

door een deel van het onderhoudsbudget verhardingen te benutten.  

 
Figuur 13: Oudeweg met bermverharding, groot onderhoud uitgevoerd 2018 
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6 Financiën 

6.1 Begroting 

De begroting voor wegbeheer is gebaseerd op het beleidsdocument [1] en 

verdeeld over twee grootboeknummers: 

 

62100011 Asfaltverharding 

 38000 Uitbesteed werk  €         29 .000  
38075 Belijning  €              .000  
38273 Klein onderhoud wijkteams  €           .000  
38504 Afrastering en bermen   €              .0 0  

62100012 Elementenverharding 

 38000 Uitbesteed werk  €         29 .000  
38273 Klein onderhoud wijkteams  €           .000  

Figuur 14: Overzicht begroting 

De begroting à € . ,- voor de verharding is conform vastgesteld 

beleid [1]. De budgetten belijning en bermen vallen hier buiten, hiervan is 

geen budgetonderbouwing bekend. 

 

Het beleid is opgesteld met prijspeil 2017, hierop is met de 

begrotingswerkwijze van de voorziening geen indexatie toegepast. De 

GWW-sector kent over deze periode wel een inflatie2 van gemiddeld 7%. 

 

Risico: Inflatie 

Indien de begroting niet wordt geïndexeerd ontstaat, zeker gezien de 

huidige hoge GWW-inflatie, een tekort om de ambities uit voorliggend 

plan te kunnen realiseren. De inflatiecorrectie is middels de kadernota 

aangevraagd. 

                                                           
2
 CBS GWW prijsindex, deelgebieden 4211a Wegen met open verharding en 4211b 

Wegen met gesloten verharding. Juli 2017 vs. oktober 2018. Asfalt 10%, elementen 

5%. 

6.2 Technisch maatregeladvies 

In 2018 zijn de laatste visuele inspecties uitgevoerd, hieruit volgt 

technisch maatregeladvies om de slechte wegdelen te herstellen. De 

methode werkt zo goed mogelijk vijf jaar (2019-2023) naar het budget 

toe, het zesde jaar (2024) bevat alle maatregelen waarvoor eerder geen 

budget is, hieruit blijkt of wel of geen achterstand  wordt opgebouwd. 
Afgezet tegen het beschikbare budget, leidt het technisch advies tot het 

volgende overzicht. 

 

De berekening laat zien dat met het huidige budget in 2024 een 

onderhoudsachterstand van 1,1 miljoen euro is opgebouwd. Gemiddeld per jaar is dit een tekort van € k.  
 

 
Figuur 15: CROW budgetplanning versus budget 
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6.3 Noodzaak van investeringen 

Naast onderhoud is ook sprake van vervangingen. Er is geen structureel 

investeringsbudget. Er zijn wel investeringsprojecten aangemerkt binnen 

de beheerplanperiode, maar in de begroting nog niet opgenomen.  

 

In onderstaande grafiek is het geadviseerde onderhoud in de Binnenstad 

en Brede Dijk in groen aangegeven, dit bedraagt ca. 1,8 miljoen euro over 

de weergegeven 6 jaar. De hoogte van dit bedrag onderschrijft de 

noodzaak om daar te investering, omdat het met onderhoud onbetaalbaar 

wordt. Masterplan Binnenstad is reeds een lopend investeringsproject. In 

de kadernota 2019 zijn investeringen voor Joh. J. Vierbergenweg 

(uitvoering 2020) en Brede Dijk (uitvoering 2021) aangevraagd. 

 

Door te investering hoeft hier geen onderhoudsbudget ingezet te worden. 

Hiermee wordt het tekort van ruim een miljoen op het onderhoudsbudget 

ingevuld. Er ontstaat zelfs een theoretisch restant budget  van ca. € k/jaar tot 2024. Dit restant is benodigd om invulling te geven aan de 

ambities uit voorliggend beheerplan.    

 

 
Figuur 16: CROW budgetplanning en reconstructie-oormerk 

 

Risico: Onvoldoende investeringsbudget 

Indien benodigde investeringsbudgetten niet beschikbaar komen, is het 

onderhoudsbudget niet toereikend. Als consequentie is het vastgestelde 

beleid niet meer haalbaar. Onderhoudsmaatregelen zijn een 

desinvestering en op termijn moeten mogelijk veiligheidsmaatregelen als 

snelheidsverlaging en zelfs wegafsluitingen geïnitieerd worden. 

6.4 Herverdeling onderhoudsbudget  De € 115k die in de beschouwde planperiode per jaar resteert door 

invulling te gegeven aan de benodigde investeringsprojecten, moet her-

bestemd worden om de ambities uit voorliggend plan te realiseren. 

 

Het huidige verouderde areaal leidt tot meer klein onderhoud dan de door het CROW theoretisch vastgesteld jaarbedrag van € k. Afgelopen jaren laat zien dat het budget klein onderhoud à € k daadwerkelijk 
benodigd is, ofwel € k extra . In 2019 worden de achterpaden kern 

Hekendorp opgeknapt, hiervoor is 50% meer achterpadenbudget 

benodigd om de klachten op te lossen, dan technisch vanuit de CROW is 

geadviseerd. Dit komt neer op € k extra/jaar. Tezamen met de 

ambities, beschreven in hoofdstuk 5 Beheer, is de volgende 

herbestemming nodig om voorliggend plan uitvoering te kunnen geven.  

 

Herbestemming Budget/jaar Toelichting 

Klein onderhoud € k 4.5 Areaal leeftijd en vervanging 

Achterpaden € k 4.3.2 Achterpaden 

Belijning € k 5.2 Belijningonderhoud 

Bermen € k 0  
Bermonderhoud 

Restant € 4k  

 

Het theoretisch restant biedt ruimte om vooruit te werken (gebiedsaanpak) 

en achterstand in te lopen (belijning en bermen). Na 2024, als de 

investeringen gedaan zijn en achterstand is ingelopen, ontstaat mogelijk 

ruimte om het onderhoudsbudget structureel iets te verlagen.  
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7 Risicoparagraaf 
Risico Omschrijving Verwijzing 

Hogere 

onderhoudskosten door 

overbelasting 

Door het ontbreken van eisen ten aanzien van verkeersbelasting kan niet gehandhaafd worden op afwijkingen 

en verzoeken tot afwijking (o.a. inritvergunning, convoi exceptionnel). Hierdoor kan schade ontstaan wat 

resulteert in hogere onderhoudskosten en kortere levensduur van het wegenareaal. 

§3  

Beleidskaders 

Onderhoudsbudget te 

laag door 

areaaluitbreiding 

Areaaluitbreidingen, zoals de ontwikkeling van de Oude Touwfabriek,  leiden tot extra te onderhouden areaal. In 

het proces voor nieuwe ontwikkelingen is nog niet geborgd dat beheerkostenverhoging in de begroting wordt doorgevoerd. Middels de kadernota voorheen juni briefjes  zal jaarlijks een budgetcorrectie voor 
areaalmutaties in de openbare ruimte worden aangevraagd. 

§4.2 

Areaalwijzigingen 

Slappe bodem 

problematiek  

De draagkracht van de bodem is niet voldoende inzichtelijk, hierdoor kan geen meerjarig perspectief worden 

gegeven over vervangingsmaatregelen en bijbehorend investeringen. Er is geen monitoring georganiseerd voor 

de zetting, om te kunnen toetsen aan de zettingseisen van het beeldkwaliteitsbeleid. De maatregel om 

draagkracht van de bodem in kaart te brengen is meegenomen in de kadernota klimaatadaptie. De mogelijkheid 

om middels satellietdata de daadwerkelijke zetting te monitoren wordt in 2019 onderzocht. 

§4.3.1  

Slappe bodem 

Onzichtbare schade  bij 
visuele weginspecties. 

Reguliere weginspecties zijn visueel. Wanneer cosmetisch onderhoud  is uitgevoerd, scoren deze wegen een 
korte periode goed op de inspectie maar zijn binnen enkele jaren onverwachte herstelkosten nodig. Als 

voorbeeld bedrijventerrein Tappersheul waar een nieuwe deklaag is aangebracht, in de wetenschap dat de 

fundering onvoldoende is. De deklaag zal een kortere levensduur kennen en bij herstel is zowel een deklaag als 

funderingsmaatregel benodigd. Onbekend is op welke locaties dit nog meer speelt, dit zal komende jaren blijken 

uit schadebeelden en nader onderzoek. 

§4.4 

Kwaliteit van het 

areaal 

Inflatie Indien de begroting niet wordt geïndexeerd ontstaat, zeker gezien de huidige hoge GWW-inflatie, een tekort om 

de ambities uit voorliggend plan te kunnen realiseren. De inflatiecorrectie is middels de kadernota aangevraagd. 

§6.1 

Begroting  

 

Onvoldoende 

investeringsbudget 

Indien benodigde investeringsbudgetten niet beschikbaar komen, is het onderhoudsbudget niet toereikend. Als 

consequentie is het vastgestelde beleid niet meer haalbaar, onderhoudsmaatregelen zijn een desinvestering en 

op termijn moeten mogelijk veiligheidsmaatregelen als snelheidsverlaging en zelfs wegafsluitingen geïnitieerd 

worden. 

§6.3  

Noodzaak van 

investeringen 
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Bijlage: Areaalverdeling gebiedsaanpak 
 

Gebied Buurt 

1 Kern Oudewater 

2 Hekendorpse Buurt 

Hoenkoopse Buurt 

Klein Hekendorp Buitengebied 

Tappersheul 

3 De Noort Syde 

Groenbuffer Noord 

4 Brede Dijk 

Kern Hekendorp 

Ruige Weide 

5 Kern Hoenkoop 

Klein Hekendorp 

Markveld 

Rozendaal 

Willeskop 

6 Buitengebied Snelrewaard 

Diemerbroek 

Kern Papekop 

7 Hoofdwegen* 

 
Omdat de hoofdwegen door diverse buurten lopen,  
maar functioneel een geheel zijn, zijn deze apart 
als gebied aangemerkt. Dit is ook nodig om tot 
gelijk verdeelde gebieden te komen. 
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1 Inleiding 

Voor u ligt het Uitvoeringsplan Wegen 2019, hierin staat beschreven welk onderhoud gepland is voor 2019.  

De basis voor het uitvoeringsplan ligt in het beheerplan wegen 2019 – 2023, de in 2018 uitgevoerde visuele weginspecties en de lokale kennis van 

het eigen team en meldingen van bewoners. 

2 Werkwijze 

Wegbeheer omvat drie soorten onderhoud: 
- Klein onderhoud is op basis van meldingen/constateringen en is niet vooraf te plannen; 
- Groot Onderhoud is planmatig en beschreven in voorliggend Uitvoeringsplan wegen; 
- Projecten zijn separate investeringsbudgetten en worden parallel aan het Uitvoeringsplan uitgevoerd. Dit betreft momenteel: 

o Project Masterplan Binnenstad omvat alle wegen binnen de vastgestelde plangrenzen; 
o Project Lange Linschoten omvat de Noord- en Zuid Linschoterzandweg; 

 
Aanpak 
Gezien de eerdere ervaringen is voor 2019 is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, in lijn van het Masterplan Binnenstad wat ook het geheel 
bekijkt in plaats van individuele straten. Met deze werkwijze kunnen we de bewoners duidelijker informeren waar ze ons kunnen verwachten en 
trekken we zoveel mogelijk het hele gebied naar het gewenste kwaliteitsniveau B. De gedachte hierbij is dat elk jaar een aantal buurten wordt 
opgeknapt en deze buurten wijken aarna ook een aantal jaar “onderhoudsvrij” zijn, incidenten daargelaten. Omdat in 2018 veel meldingen over 
achterpaden en parkeerplaatsen zijn gekomen, waarbij de situatie wel aan het beleid voldoet maar toch tot begrijpelijke klachten leidt, is hier extra 
aandacht voor. Met de gebiedsgerichte aanpak wordt komende jaren buurt voor buurt de gemeente opgeknapt en op niveau gebracht. 
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3 Activiteiten 2019 

 

Wijkaanpak 

Asfalt Wijk Hoenkoop Deklaagvervanging 

Elementen Wijk Hoenkoop Herstraten 

Elementen Wijk Klein Hekendorp Herstraten 

 

Aanpak achterpaden en parkeerterreinen 

Elementen Voet- en achterpaden Hekelen Herstraten 

Elementen Parkeerterrein Prinses Margrietstraat nabij huisnr. 16 Gedeeltelijk herstraten 

Elementen Parkeerterrein Schakenboschdreef nabij huisnr. 37 Gedeeltelijk herstraten 

Elementen Achterpaden Hekendorp Herstraten 

 

Overige werkzaamheden 

Asfalt Joh. J. Vierbergenweg Onderzoek 

Asfalt Van Veenendaalstraat tussen Biezenpoort en Léfébureplein Deklaagvervanging  

Asfalt Tappersheul tussen Ruige Weide en Vierbergenweg Deklaagvervanging  

Asfalt Tappersheul splitsing Elzenweg Deklaagvervanging en fundering-herstel 

(uitvoering 2018, facturatie 2019) 

Asfalt Rotonde Vierbergenweg Deklaagvervanging en verbetering kantopsluiting 

(uitvoering 2018, facturatie 2019) 

Asfalt Oude Singel Deklaagvervanging en verbetering fietssuggestiestroken 

(uitvoering 2018/2019, facturatie 2019) 

Elementen Lijndraaier, voetpad richting Tros Herstraten 

 

 


