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1

Inleiding

De gemeente Drimmelen heeft aan Grontmij Nederland B.V. opdracht gegeven voor het
opstellen van het beleids-/beheerplan voor de wegverhardingen voor de periode 2016 - 2020.
Dit beleids-/beheerplan is opgesteld aan de hand van de CROW-systematiek voor wegbeheer,
zoals die is beschreven in CROW-publicatie 147, uitgave december 2011. Hierbij is gebruik
gemaakt van het door Grontmij ontwikkelde computerprogramma dg DIALOG Wegen, dat op de
CROW-systematiek is gebaseerd.
Wegbeheer is een belangrijk onderdeel van het integraal beheer van de openbare ruimte.
Hoewel dit beleids-/beheerplan uitsluitend betrekking heeft op het wegbeheer, komen de
relaties met de overige onderdelen van de openbare ruimte wel aan de orde. Binnen het beheer
van de wegen kunnen verschillende activiteiten worden onderscheiden: groot en klein onderhoud van de verhardingen en reconstructies. In dit beleidsplan worden alleen de kosten
weergegeven die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de verhardingen. De relatie met
het groen- en rioolonderhoud en herinrichtingen wordt wel aangegeven in dit plan, maar de
kosten hiervoor worden niet gekwantificeerd. Ook de kosten voor het beheer en onderhoud van
bewegwijzering, wegmeubilair, markering, bebording, vegen van verhardingen, maaien van
bermen en onkruidbestrijding blijven buiten beschouwing.
Leeswijzer
Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 de relatie tussen beleid en beheer beschreven.
In hoofdstuk 3 en 4 worden respectievelijk het areaal en de kwaliteit van de verhardingen
weergegeven. In hoofdstuk 5 worden de wegbeheersystematiek en de beleidskaders nader
toegelicht. In hoofdstuk 6 en 7 worden de financiële resultaten gepresenteerd en wordt een
financiële analyse gegeven. Uiteindelijk volgen in hoofdstuk 8 de conclusies voor het beheer en
onderhoud van de verhardingen voor de periode 2016 - 2020.

Alle in dit rapport genoemde prijzen zijn, indien niet anders aangegeven, inclusief de
toeslagpercentages voor: verkeersmaatregelen, uitvoeringskosten, algemene
bedrijfskosten, winst & risico, maar exclusief V&T (Voorbereiding en Toezicht, doorgaans
10 à 15%) en 21% btw. De prijzen zijn verder exclusief verwerkingskosten voor
teerhoudend asfalt. De prijzen waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd zijn gebaseerd
op de Elsevier GWW-kostenboeken. Het prijspeil is juni 2015.
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2

Beheren met beleid

2.1

Inleiding

De functie van het wegennet is het veilig, vlot en comfortabel verwerken van het verkeer.
Het verkeer bestaat uit weggebruikers als personenauto’s, vrachtauto’s, motorrijders,
(brom)fietsers en voetgangers. Het is de taak van de gemeente er voor te zorgen dat het
gemeentelijke wegennet haar functie kan blijven vervullen. Hiervoor dienen regelmatig onderhoudswerkzaamheden te worden uitgevoerd (technisch beheer). Deze werkzaamheden zijn
noodzakelijk omdat wegen in de loop van de tijd in kwaliteit achteruit gaan. Voor het uitvoeren
van deze werkzaamheden dient de Raad de benodigde (financiële) middelen ter beschikking te
stellen.
Het beheer van wegen is niet statisch, maar aan veel veranderingen onderhevig. In dit kader
kunnen onder andere genoemd worden de wetgeving, maatschappelijke visies op bijvoorbeeld
de verkeersveiligheid en wijziging in het soort weggebruik: zo worden bijvoorbeeld steeds
grotere landbouwvoertuigen gebruikt, die tot extra schade aan landbouwwegen kunnen leiden,
en de laatste jaren is een duidelijke toename zichtbaar in het gebruik van scootmobielen en
rollators. Deze veranderingen brengen wijzigingen met zich mee in de wijze waarop het beheer
en onderhoud van het wegennet wordt uitgevoerd (functioneel beheer). Om te kunnen
aangeven wat de consequenties zijn van deze veranderingen, is het noodzakelijk om periodiek
het bestaande beleid te evalueren. Een instrument daarvoor is een beleids-/beheerplan, waarin
het kader wordt aangegeven waarbinnen het wegbeheer en -onderhoud moet worden
uitgevoerd. In figuur 2-1 is grafisch de plaats van het beleids-/beheerplan binnen het
beheerproces weergegeven.
Gemeentelijke
beleidsthema’s
en plannen

Wet- en
Regelgeving

Landelijke
ontwikkelingen
en trends

Beleidskaders

Beleids-/
beheerplan
Figuur 2-1

Processchema
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2.1.1
Wet en regelgeving
De taken van de gemeente omtrent wegbeheer zijn vastgelegd in de wegenwet en de
wegenverkeerswet. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een goed beheer is
vastgelegd in het Nieuw Burgerlijk wetboek (NBW).
Het niet of onvoldoende uitvoeren van wegbeheer leidt naast technische gevolgen ook tot
maatschappelijke effecten. Een direct effect van een onvoldoende onderhouden wegennet is
bijvoorbeeld een grotere kans op struikelen van mensen die slecht ter been zijn. Dit kan leiden
tot een toename van schadeclaims. Het aantal toegewezen schadeclaims in Nederland neemt
de laatste jaren toe. Een recente uitspraak van de rechter is die waarbij een gemeente schuldig
werd bevonden aan dood door schuld als gevolg van het niet tijdig uitvoeren van onderhoud.
De Wegenwet eist van de beheerder ‘goed rentmeesterschap’. Dit betekent dat hij ervoor moet
zorgen dat het kapitaal dat in de wegen is geïnvesteerd in stand blijft door het tijdig plegen van
onderhoud. Het betreft hierbij voornamelijk technisch beheer.
De Wegenverkeerswet verwacht dat de wegbeheerder streeft naar maatregelen die de
veiligheid van de weggebruiker en de functionaliteit van de wegen waarborgen. De 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 vooral om functioneel
beheer.
In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een goed
beheer vastgelegd. De beheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand
lijdt als gevolg van gebreken aan de weg. Dit betekent dat een preventief onderhoudsbeleid,
een goede klachtenregistratie, regelmatige inspecties volgens de landelijk geaccepteerde
methode en een goed werkend systeem van rationeel wegbeheer onontbeerlijk zijn.
Het wegbeheer heeft een aantal raakvlakken met het milieu. Zo regelen de Wet Milieubeheer,
de Besluit Asbestwegen Milieubeheer en het Besluit Bodemkwaliteit welke stoffen mogen
worden toegepast en welke voorwaarden aan het gebruik worden gesteld.
2.1.2
Landelijke ontwikkelingen
Enkele voorbeelden van (landelijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op het beheer van de
verhardingen:
 Mechanisch aanbrengen elementenverharding
Twee normen vanuit de Arbobeleidsregels, die tot eind 2009 werden gehanteerd bij
mechanisch straten, zijn komen te vervallen: de tilnorm van maximaal vier kg (9,5 kg voor
2
tegels die met twee handen worden getild) en de oppervlaknorm van minimaal 1.500 m .
Naar aanleiding hiervan heeft de CROW publicatie 282 ‘Mechanisch aanbrengen
elementenverharding, verantwoorde afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk’
samengesteld. Het uitgangspunt hierbij is: ‘Mechanisch, tenzij…’. Dit uitgangspunt geeft
duidelijk aan dat iedereen eraan mee moet werken om het straatwerk zo veel mogelijk op
mechanische wijze uit te voeren. De werkwijze zoals beschreven staat in de publicatie 282
is sinds januari 2010 verplicht in Nederland. Daarnaast is deze publicatie in de
Standaard 2010 van toepassing verklaard.
 Vergrijzing
Nederland is momenteel aan het vergrijzen. Een van de oorzaken hiervan is de geboortegolf
na de Tweede Wereldoorlog en de stijgende levensverwachting. Deze vergrijzing is ook
binnen de gemeente Drimmelen te zien en de verwachting is dat mensen steeds langer
zelfstandig zullen blijven wonen. Om deze steeds groter wordende groep ouderen
zelfstandig en mobiel te houden, dienen er hogere eisen gesteld te worden aan de kwaliteit
van de verhardingen. Met name de vlakheid en bereikbaarheid van trottoirs zijn hierbij van
belang. Bij de bereikbaarheid kan onder andere gedacht worden aan het verlagen van
trottoirbanden bij kruisingen en het verhogen van de trottoirs bij bushaltes. Mede hierdoor is
de verwachting dat mensen steeds langer zelfstandig kunnen blijven wonen
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2.1.3
Gemeentelijk beleid
In deze rapportage is het wegbeleid en wegbeheer gecombineerd. Het beleidsmatige gedeelte
van dit plan, dat door het bestuur vastgesteld dient te worden, heeft tot doel om de wijze van
beheren voor een langere periode vast te leggen. Het daarvan afgeleide beheer geeft een
overzicht van de uit te voeren beheermaatregelen op korte termijn (≤ 5 jaar).
Door het beleid helder te formuleren voor het beheer, wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed
is van beleidskeuzes op het benodigde budget. Het toezicht op dit beleid wordt door de
Provincie uitgevoerd. Hierbij stelt de Provincie dat de gemeenteraad autonoom is in het vaststellen van het kwaliteitsniveau. Echter, dit kwaliteitsniveau mag niet onvoldoende zijn, waarbij
achterstallig onderhoud optreedt of vergroot wordt, of dat er onveilige situaties kunnen
optreden. Een schrijven van de Provincie Noord-Brabant is weergegeven in bijlage 7.
Het beheer is gebaseerd op de vastgestelde beleidskeuzen, waardoor de in deze rapportage
aangegeven budgetten minder onzekerheden bevatten. In het voorliggende beleids-/beheerplan
Wegen is het te voeren beleid aangegeven voor de periode 2016 tot 2020.
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3

Areaal verhardingen

3.1

Huidig areaal verhardingen

Uit de database blijkt dat de gemeente Drimmelen 1.881.300 m² verharding in beheer heeft.
Hiervan is 735.200 m² asfaltverharding, 1.119.900 m² elementenverharding en 26.200 m²
betonverharding. Naast deze verhardingen beheert de gemeente ook een areaal van 6.800 m²
halfverharde wegen. Deze halfverharding wordt niet meegenomen in de berekeningen omdat
voor deze verhardingen geen CROW-systematiek beschikbaar is. Binnen de begroting zijn wel
middelen opgenomen voor het onderhoud aan de halfverhardingen.
Het bestaande areaal is, naast de onderverdeling in de verhardingstypen, geografisch onder te
verdelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in zes kernen (Drimmelen, Hooge Zwaluwe,
Lage Zwaluwe, Made, Terheijden, Wagenberg) en het buitengebied. In figuur 3-1 zijn de
woonkernen grafisch weergegeven.

Figuur 3-1

Grafische weergave woonkernen

In paragraaf 3.2 is het areaal verhardingen geografisch onderverdeeld en in paragraaf 3.3 is het
areaal verhardingen onderverdeeld in wegtypes. Uiteindelijk wordt in paragraaf 3.4 het verloop
van het verhardingsareaal vanaf 2009 weergegeven.
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Areaal verhardingen

3.2

Areaal verhardingen per geografisch gebied

De gemeente Drimmelen is geografisch grofweg onder te verdelen in zeven gebieden:
 woonkern Drimmelen;
 woonkern Hooge Zwaluwe;
 woonkern Lage Zwaluwe;
 woonkern Made;
 woonkern Terheijden;
 woonkern Wagenberg;
 buitengebied.
In tabel 3-1 en figuur 3-2 is het areaal verhardingen per gebied weergegeven.
Tabel 3-1

Areaal verhardingen per geografisch gebied [ m²]
Asfalt
29.300

Drimmelen

Elementen
59.300

Beton
400

Totaal
89.000
4,7%

Hooge Zwaluwe

26.100

47.700

0

73.800

3,9%

Lage Zwaluwe

37.800

141.800

300

179.900

9,6%

Made

62.200

465.700

700

528.600

28,1%

Terheijden

69.000

222.400

600

292.000

15,5%

Wagenberg

5.800

82.900

3.400

92.100

4,9%

505.000

100.100

20.800

625.900

33,3%

735.200

1.119.900

26.200

1.881.300

Buitengebied

Drimmelen
Hooge Zwaluwe
Lage Zwaluwe

Made
Terheijden
Wagenberg

Buitengebied

0

100.000

200.000

Asfalt
Figuur 3-2

300.000

400.000

Elementen

500.000

600.000

700.000

Beton

Areaal verhardingen per geografisch gebied [ m²]

Uit tabel 3-1 en figuur 3-2 blijkt dat het grootste areaal verhardingen buiten de kom ligt.
Met 625.900 m², is dit een derde van het totale areaal verhardingen.
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Areaal verhardingen

3.3

Areaal verhardingen per wegtype

Het areaal verhardingen kan naast geografische ligging ook onderverdeeld worden naar
wegtype. Het wegtype geeft globaal aan wat de functie van de verharding is en hoe deze
gebruikt wordt. Hierbij wordt volgens de CROW-systematiek onderscheid gemaakt in zeven
wegtypen. In tabel 3-2 zijn de verschillende wegtypen omschreven en zijn voorbeelden binnen
de gemeente toegevoegd.
Tabel 3-2

Wegtypen met voorbeelden binnen de gemeente

Wegtype

Omschrijving

Gebruiksfunctie

Voorbeeld binnen
gemeente Drimmelen

1 Hoofdweg

Stroomwegen
Rijkswegen

Autosnelweg
Autoweg

De gemeente Drimmelen
heeft geen wegen in
beheer met wegtype 1

2 Zwaar belaste weg

Gebiedsontsluitingswegen
(voormalige) provinciale wegen

Stadsautosnelweg
(voormalige) provinciale
wegen

Adelstraat
Godfried Schalckenstraat
Zuideindsestraat

3 Gemiddeld belaste weg

Gebiedsontsluitingswegen
drukke wegen en industriewegen
met veel vrachtverkeer

Stadsontsluitingsweg
Landbouwweg (druk)
Busbaan
Industrieweg

Bredaseweg
Hoofdstraat
Schanseind

4 Licht belaste weg

Gebiedsontsluitingswegen/
erftoegangswegen
wegen met weinig vrachtverkeer

Landbouwweg (rustig)
Buurtontsluitingsweg

Ruilverkavelingsweg
Brandestraat
Koekoekweg
Zeggeweg

5 Weg in woongebied

Erftoegangswegen
verhardingen binnen
woongebieden met sporadisch
vrachtverkeer

Woonstraat
Parkeerterrein
Wijkstraat

Rozenbloemstraat
Klompenmakerstraat
Abtslaan

6 Weg in
verblijfsgebied

verhardingen die voornamelijk door (vrij) liggende voetpaden,
voetgangers worden gebruikt
winkelerven en pleinen

Trottoirs, voetpaden en
pleinen

7 Fietspad

verhardingen die voornamelijk
door fietsers worden gebruikt

Fietspaden en fietsstroken
Bijvoorbeeld langs
Brandestraat,
Dirk de Botsdijkje

Nr. Benaming

(vrij) liggende fietspaden

De gemeente Drimmelen heeft geen verhardingen met wegtype 1 (Rijkswegen) in beheer.
In tabel 3-3 is per wegtype het areaal verhardingen in beheer bij de gemeente weergegeven.
Tabel 3-3

Oppervlakten verhardingen naar onderdeeltype [m²]

Onderdeeltype

Verdeling

Areaal

Asfalt

Elementen

Beton

1 hoofdweg

0,0%

0

0

2 zwaar belaste weg

1,5%

27.900

3 gemiddeld belaste weg

5,0%

94.600

4 licht belaste weg

14,5%

272.700

213.900

55.600

3.200

5 weg in woongebied

55,1%

1.037.200

307.900

715.900

13.400

6 weg in verblijfsgebied

16,1%

302.800

11.800

289.800

1.200

7 fietspad

7,8%

146.100

105.600

32.100

8.400

1.881.300

735.200

1.119.900

26.200

Totaal

0

0

27.900

0

0

68.100

26.500

0

Uit tabel 3-3 blijkt dat meer dan de helft van de verhardingen binnen de gemeente in wegtype 5
valt. Het betreft hierbij voornamelijk woonstraten. De zwaarbelaste wegen omvatten het kleinste
areaal verhardingen.
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3.4

Verloop verhardingsareaal sinds 2009

Door reconstructies, herinrichtingen en nieuwbouwprojecten kan het totale areaal verhardingen
in beheer bij de gemeente veranderen. Voor de gemeente is een vergelijking gemaakt tussen
het areaal in 2009, 2011, 2013 en 2014. Uit deze vergelijking (tabel 3-4) blijkt dat het totale
areaal verhardingen sinds 2009 met 4% is toegenomen.
Tabel 3-4

Vergelijking verhardingsarealen 2009, 2011, 2013 en 2014
Areaal
Asfalt
Elementen

Beton

2009

1.809.500 (ref.)

712.700 (ref.))

1.073.700 (ref.))

23.100 (ref.))

2011

1.834.000 (+
1,4%)

723.200 (+
1,5%)

1.087.000 (+
1,2%)

23.800 (+ 3,0%)

2013

1.878.800 (+
735.200 (+
1.117.400 (+
3,8%)
3,2%)
4,1%)
2014
1.881.300 (+
735.200 (+
1.119.900 (+
4,0%)
3,2%)
4,3%)
N.B. de relatieve toename ten opzichte van 2009 is tussen haakjes opgenomen

26.200 (+ 3,4%)
26.200 (+ 3,4%)

Beton

Elementen

Asfalt
0

250.000

2009
Figuur 3-3

500.000

2011

750.000

2013

1.000.000

2014

Grafische weergave van de verhardingsarealen in 2009, 2011, 2013 en 2014

Uit tabel 3-4 en figuur 3-3 blijkt dat het totale areaal verhardingen in beheer bij de gemeente
Drimmelen sinds 2009 met 4% is toegenomen. De grootste toename is te zien tussen 2011 en
2
2013 (+44.800 m ). De toename wordt grotendeels veroorzaakt door het in het beheer
opnemen van de verhardingen van de uitbreidingswijken Prinsenpolder, Made-Oost, overname
openbaar gebied Sovak en het F-veld in Terheijden.
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4

Kwaliteit van de verhardingen

4.1

Inleiding

Het in de komende periode uit te voeren onderhoud en de daarmee samenhangende kosten
worden voornamelijk bepaald door de huidige kwaliteit van de verhardingen. De kwaliteit van de
verhardingen zal, zonder onderhoud, in de tijd verslechteren. Dit gaat niet bij alle wegen even
snel, daarom wordt jaarlijks de kwaliteit van het wegennet opgenomen aan de hand van een
globale visuele inspectie. Deze inspectie levert informatie over de actuele onderhoudstoestand
van de weg, de technische kwaliteit. Om deze technische kwaliteit leesbaar te maken wordt
deze vervolgens vertaald naar een kwaliteitsbeoordeling.
4.1.1
Technische kwaliteit
Voor het plannen en begroten van het noodzakelijke constructieve wegonderhoud
en het vaststellen van de aanwezige kwaliteit maken wegbeheerders al sinds
1985 gebruik van de wegbeheersystematiek (CROW-publicatie 147).
De wegbeheersystematiek heeft een technische invalshoek. De kwaliteit wordt in
de wegbeheersystematiek gedefinieerd per schadebeeld (zoals rafeling,
scheurvorming, dwarsonvlakheid) en uitgedrukt in een classificatie die de ernst en
de omvang bevat. Bijvoorbeeld plaatselijk matige schade. Deze systematiek is
minder goed bruikbaar voor de communicatie tussen bestuur en de (technische)
wegbeheerder.
4.1.2
Kwaliteitsbeoordeling
Kwaliteit is een subjectief begrip. Wat de één een goede weg vindt, vindt de ander juist weer
een slechte weg. Om de onderhoudstoestand van de verhardingen in beheer bij de gemeente
toch op een eenduidige manier inzichtelijk te maken voor de bestuurders en
burgers kan de kwaliteit van de openbare ruimte gedefinieerd worden met behulp
van de beeldkwaliteitsniveaus A+, A, B, C en D. In CROW-publicatie 323
‘kwaliteitscatalogus’ zijn deze kwaliteitsniveaus voor alle aspecten van de
openbare ruimte (wegonderhoud, groenonderhoud, zwerfafval etc.) gedefinieerd.
Elk niveau is beschreven in voor bestuurders begrijpelijke (niet-technische)
bewoordingen en zijn geïllustreerd met foto’s. Op beleidsniveau kunnen
bestuurders en beheerders hierdoor beter discussiëren over het geambieerde
kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en de bijbehorende onderhoudskosten.
Op basis hiervan kunnen bestuurders dan beter en eenvoudiger besluiten nemen
over het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare ruimte (inclusief wegverhardingen). Het is daarbij ook eenvoudig om onderscheid te maken tussen de
gewenste kwaliteitsniveaus in verschillende gebieden (zoals woonwijken, centrumgebieden,
ontsluitingswegen en buitengebieden). In bijlage 4 ‘Beeldkwaliteit verhardingen gemeente
Drimmelen’ zijn referentiebeelden weergegeven aan de hand van foto’s binnen de gemeente.
Betonverhardingen zijn buiten beschouwing gelaten gezien de zeer geringe hoeveelheid
hiervan.
4.1.3
Relatie beeldkwaliteit - wegbeheer
Door een koppeling te leggen tussen de wegbeheersystematiek en de kwaliteitscatalogus is
een goede communicatie gewaarborgd en kan de wegbeheerder ook in de toekomst gebruik
blijven maken van de wegbeheersystematiek voor het bepalen van de benodigde budgetten en
het plannen van het noodzakelijke onderhoud. In tabel 4-1 is de relatie tussen de technische
kwaliteit en de kwaliteitsbeoordeling weergegeven, zoals deze in de CROW-kwaliteitscatalogus
is beschreven.
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Tabel 4-1
Relatie diverse CROW-publicaties
Publicatie 147
Publicatie 323
Wegbeheer
CROW Kwaliteitscatalogus
Er is geen schade
Er is enige schade
De waarschuwingsgrens is
overschreden
De richtlijn is overschreden
Achterstallig onderhoud
(de richtlijn is met meer dan 1
klasse overschreden)

A+
(zeer goed)
A
(goed)
B
(voldoende)
C
(matig)
D
(te slecht)

Publicatie 323
CROW Kwaliteitscatalogus
De komende 5 jaar is geen
onderhoud noodzakelijk
De komende 5 jaar is waarschijnlijk geen onderhoud noodzakelijk
Binnen 3 tot 5 jaar dient onderhoud te worden uitgevoerd
Binnen 2 jaar dient onderhoud te
worden uitgevoerd
Er is direct onderhoud
noodzakelijk

Het laagste kwaliteitsniveau dat een beheerder of bestuurder kan kiezen is niveau C.
Kwaliteitsniveau D (te laag) is gedefinieerd om aan te kunnen geven dat niet aan het minimale
niveau wordt voldaan. In de wegbeheersystematiek zijn CROW-richtlijnen zodanig gedefinieerd
dat deze overeenkomen met het minimale niveau van verantwoord wegbeheer. De systematiek
beschrijft dat als niet wordt voldaan aan de CROW-richtlijnen, een verhoogd risico ontstaat op
(terechte) schadeclaims en dat niet meer wordt voldaan aan de minimale eisen met betrekking
tot veiligheid en comfort. Verder leidt uitstel van onderhoud aan de asfaltverhardingen mogelijk
tot verzwaring van de noodzakelijke onderhoudsmaatregel. Deze verzwaring heeft kapitaalvernietiging tot gevolg.
Kwaliteitniveau D hoeft niet per definitie te betekenen dat er sprake is van een onveilige situatie.
Indien dit wel het geval is, tracht de gemeente om met kleine ingrepen weer een veilige situatie
te creëren. Er dient echter wel rekening te worden gehouden met onderhoud op (zeer) korte
termijn
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4.2

Kwaliteit verhardingen gemeente Drimmelen

In een normale situatie is jaarlijks een bepaald deel (percentage) van het wegenareaal aan
onderhoud toe; deze wegen hebben dan kwaliteit ‘C’. Zo zal er ook altijd een bepaald
percentage zijn met kwaliteit ‘D’. Het areaal waar al onderhoud uitgevoerd had moeten worden.
Het verloop van de kwaliteit is geen lineaire lijn over de kwaliteitsniveaus. Een verharding zit in
een normale situatie relatief lang op kwaliteitsniveau A+ en A. Dit betekent dat wanneer een
verharding van kwaliteit ‘A’ naar kwaliteit ‘B’ zakt, deze ook binnen afzienbare tijd onderhoud
behoeft (< 5 jaar). In figuur 4-1 is schematisch het verloop van de kwaliteit van een verharding
weergegeven. De nieuwbouwsituatie danwel de situatie van reconstructie is aangegeven met
cijfer 1. Bij onderhoud (waarbij de cijfers 2 staan voor gedeeltelijk onderhoud en 3 voor groot
onderhoud) wordt de kwaliteit van de verhardingen weer beter. Na een bepaalde periode is rehabilitatie/reconstructie nodig, dit moment is aangegeven met cijfer 4.

Figuur 4-1

Grafische weergave van het kwaliteitsverloop van verhardingen

Op basis van de technische kwaliteit is voor de beeldkwaliteit een kwaliteitsverdeling bepaald.
Om te toetsen of de kwaliteit van het totale areaal verhardingen voldoet aan het door de
gemeenteraad vastgestelde ambitieniveau is door het CROW de 90%-regel bepaald. Hierbij
wordt gesteld dat de ingedikte kwaliteit van de verhardingen gelijk is aan het kwaliteitsniveau
dat bij negentig procent van het areaal wordt gehaald. Deze methode is verder beschreven in
’Bijlage III’ van CROW-publicatie 323.
4.2.1
Huidige kwaliteit
Op basis van de inspectiewaarden en CROW-richtlijnen is de kwaliteit bepaald. De huidige
kwaliteit van de verhardingen is bepaald op basis van de door Grontmij uitgevoerde weginspectie uit 2015. In tabel 4-2 is de kwaliteitsverdeling van de verhardingen weergegeven op basis
van de weginspectie 2014.
Tabel 4-2
Huidige kwaliteit van de verhardingen gemeente Drimmelen [% van het oppervlak]
+
Verhardingstype
A
A
B
C
D
90%
Asfaltverhardingen

25,8%

50,0%

12,7%

5,6%

5,9%

C

Elementenverhardingen

35,5%

46,7%

10,6%

0,9%

6,3%

B

Betonverhardingen

39,5 %

21,5 %

37,6 %

0%

1,4 %

B

Uit tabel 4-2 blijkt dat het areaal asfaltverhardingen binnen de gemeente er redelijk bij ligt. De
ingedikte kwaliteit komt uit op niveau ‘C’. Er is echter wel 5,9% achterstallig onderhoud.
Het areaal elementenverhardingen binnen de gemeente ligt er goed bij. De ingedikte kwaliteit
komt uit op niveau ‘B’. Een aandachtpunt is ook hier het percentage achterstallig onderhoud
(6,3%). Het areaal betonverhardingen ligt er goed bij.
Wanneer het totale areaal verhardingen wordt beschouwd dan blijkt ongeveer 6% van het
areaal verhardingen kwaliteit ‘D’ te hebben.
4.2.2
Verloop kwaliteit sinds 2006
De huidige kwaliteit van het areaal verhardingen in de gemeente is vergeleken met de kwaliteit
van de verhardingen in voorgaande jaren. Door het ontbreken van historische gegevens van het
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areaal betonverhardingen zijn deze buiten beschouwing gelaten. In tabel 4-3 en figuur 4-2 is de
vergelijking van de kwaliteit van de asfaltverhardingen weergegeven.
Tabel 4-3

Vergelijking kwaliteit asfaltverhardingen [% van het oppervlak]
+
A
A
B
C
D
Zeer goed

Goed

Voldoende

Matig

Te slecht

Ingedikte
kwaliteit

2015

25,8%

50,0%

12,7%

5,6%

5,9%

C

2014

27,8%

46,6%

11,5%

6,4%

7,7%

C

2013

36,3%

45,3%

4,6%

5,1%

8,7%

C

2012

39,3%

37,9%

4,3%

10,0%

8,5%

C

2011

39,8%

38,6%

3,1%

10,2%

8,3%

C

2010

39,3%

37,9%

4,3%

10,0%

8,5%

C

2009

42,1%

41,1%

2,3%

8,8%

5,7%

C

2008

46,3%

45,9%

1,6%

2,6%

3,6%

A

2007

37,5%

49,5%

1,8%

4,6%

6,6%

C

2006

29,5%

45,6%

2,2%

13,3%

9,4%

C

Jaar

2015

2014
2013

A+

2012

A

2011

2010

B

2009

C

2008

D

2007

2006
0%
Figuur 4-2
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Grafische weergave kwaliteit asfaltverhardingen

Uit tabel 4-3 blijkt dat de ingedikte kwaliteit van het areaal asfaltverhardingen in beheer bij de
gemeente de laatste jaren relatief constant is gebleven op kwaliteit ‘C’. Alleen in 2008 lijkt de
kwaliteit beter te zijn geweest. Een duidelijke reden daarvoor is onbekend.
In tabel 4-4 en figuur 4-3 is de vergelijking van de kwaliteit van de elementenverhardingen
weergegeven.
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Tabel 4-4

Vergelijking kwaliteit elementenverhardingen [% van het oppervlak]
+
A
A
B
C
D
Zeer goed

Goed

Voldoende

Matig

Te slecht

Ingedikte
kwaliteit

2015

35,5%

46,7%

10,6%

0,9%

6,3%

B

2014

34,6%

49,3%

8,1%

1,7%

6,3%

B

2013

35,5%

46,4%

8,0%

1,9%

8,2%

C

2012

46,0%

41,8%

3,9%

2,3%

6,0%

B

2011

46,3%

41,7%

3,8%

2,3%

5,9%

B

2010

46,0%

41,8%

3,9%

2,3%

6,0%

B

2009

37,0%

48,6%

3,6%

3,7%

7,1%

C

2008

36,0%

46,1%

6,8%

2,5%

8,6%

C

2007

41,1%

51,1%

1,0%

2,5%

4,3%

A

2006

40,6%

49,6%

2,5%

2,6%

4,7%

B

Jaar

2015

2014
2013

A+

2012

A

2011

2010

B

2009

C

2008

D

2007

2006
0%
Figuur 4-3

20%

40%

60%

80%

100%

Grafische weergave kwaliteit elementenverhardingen

Uit tabel 4-4 blijkt dat de kwaliteit van de elementenverhardingen in beheer bij de gemeente
vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van 2006. Het areaal achterstallig onderhoud (kwaliteit D)
is licht toegenomen. Alleen in 2007 lijkt de kwaliteit beter te zijn geweest. Een duidelijke reden
daarvoor is onbekend.
4.2.3
Waarstaatjegemeente
In de burgerpeiling ‘Waarstaatjegemeente’ uit 2013 is in onderstaande tabel 4-5 af te lezen dat
het onderhoud van wegen en fietspaden in de kern Lage Zwaluwe onvoldoende scoren. Gemiddeld scoort de gemeente Drimmelen in totaal een 5,7.
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Tabel 4-5

Resultaten vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente (2013)
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Wegbeheer en beleidskaders

5.1

Algemeen

Het hoofddoel van wegbeheer als managementsysteem is informatie te verstrekken op
netwerkniveau over het wegennet. Op netwerkniveau wordt er naar het totale wegennet als één
geheel gekeken. Het gaat dan niet om details, zoals welke onderhoudsmaatregel op welke
locatie wordt uitgevoerd, maar om de grote lijnen. Op netwerkniveau worden bijvoorbeeld de
totale kosten voor het onderhoud aan de verhardingen in de komende jaren bepaald, evenals
de algemene kwaliteit van het wegennet.
Op projectniveau wordt gekeken naar individuele wegvakken of wegvakonderdelen. Hier is het
wel van belang welke onderhoudsmaatregel wordt toegepast, wanneer dat gaat gebeuren en
wat de exacte kosten daarvan zijn.
In deze rapportage wordt de nadruk gelegd op het netwerkniveau. Bij het nemen van
beslissingen op projectniveau is het wegbeheersysteem slechts één van de bronnen waarop de
beslissingen over onderhoud worden gebaseerd.
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 bijlage 1 van dit rapport. Tevens wordt aangegeven welke informatie
(berekeningsresultaten) het systeem biedt en hoe deze informatie dient te worden gebruikt.
Wegbeheer is op basis van wetgeving in Nederland een
verplichting van de wegbeheerder. Het gaat daarbij om
milieuwetgeving (bijvoorbeeld hoe om te gaan met
teerhoudend asfalt) en wettelijk vastgelegde aspecten als risicoen schuldaansprakelijkheid. In bijlage 2 wordt hier nader op
ingegaan. Het niet of onvoldoende uitvoeren van wegbeheer
leidt naast technische gevolgen ook tot maatschappelijke effecten.
Het is dus van belang om te beschikken over een goed functionerend
inspectie-, onderhouds- en klachtenregistratieproces.

GM-0167861A, revisie D1
Pagina 19 van 41

Wegbeheer en beleidskaders

5.2

Hoofdlijnen van de systematiek

Binnen de systematiek voor wegbeheer kunnen de volgende hoofdactiviteiten worden
onderscheiden:
1. het verzamelen en actueel houden van gegevens van het wegennet (locatie, constructie,
gebruik, omvang en kwaliteit van de verhardingen, uitgevoerd onderhoud en dergelijke);
2. het interpreteren en verwerken van deze gegevens tot een indicatieve financiële meerjarenplanning en -begroting van het verhardingsonderhoud;
3. het samenstellen van een rapportage voor het bestuur op grond waarvan het bestuur
beslissingen kan nemen;
4. het nemen van beslissingen door het bestuur, in het algemeen over budgetten en
prioriteiten;
5. het uitvoeren van het vastgestelde plan binnen de gestelde randvoorwaarden door de
afdeling openbare werken.
Dit beleidsplan is voornamelijk gericht op hoofdactiviteit 2 en 3, met als doel het bestuur
beslissingen te laten nemen (activiteit 4). Als hulpmiddel bij de hoofdactiviteiten 1 en 2 wordt
gewerkt met het softwarepakket dg DIALOG van Grontmij. Dit systeem bestaat uit drie
hoofdonderdelen:
 het beheren van gegevens van het wegennet;
 het opstellen van planningen en begrotingen;
 het presenteren van resultaten.
In bijlage 1 is de wegbeheersystematiek nader toegelicht.
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5.3

Wegbeheerproces gemeente Drimmelen

Voor de bepaling van het jaarlijks regulier onderhoudsprogramma maakt gemeente Drimmelen
gebruik van de wegbeheersystematiek van het CROW en het wegbeheerprogramma
dg DIALOG Wegen van Grontmij.
In het kader van de CROW-systematiek worden jaarlijks de onderstaande stappen doorlopen:
1. inspecteren van de wegen;
2. opstellen CROW basisplanning;
3. inhoudelijke analyse en afstemming;
4. opstellen definitieve planning en begroting;
5. opstellen contracten uitvoering van het onderhoud.
In figuur 5-1 is het beheerproces globaal weergegeven.

Figuur 5-1

Beheerproces

In de volgende paragrafen zijn de verschillende stappen verder omschreven.
Wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid en landelijke ontwikkelingen zijn hierbij buiten
beschouwing gelaten omdat deze in hoofdstuk 2 al nader zijn beschreven. Het gaat in deze om
het operationele beheerproces, zoals in figuur 5-1 aangegeven met de stappen 1 tot en met 5.
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5.3.1
Visuele weginspectie
Op basis van een jaarlijkse visuele weginspectie wordt een actueel beeld gekregen van de
conditie van het wegennet. Een visuele inspectie wordt uitgevoerd om de met het oog
waarneembare schade aan de bovenzijde van de verharding tijdig vast te stellen.
Door de inspectie uit te voeren volgens de CROW-inspectiemethode (omschreven in
CROW-publicatie 146), wordt de kwaliteit van de verhardingen eenduidig vastgelegd. Na het
uitvoeren van de inspectie dienen de tijdens de inspectie geconstateerde afwijkingen tussen het
databestand (de digitale wegbeheergegevens) en de situatie in het veld doorgevoerd te worden
in het wegbeheerbestand. Hierdoor is de basis voor de berekeningen actueel en betrouwbaar.
In bijlage 1 is de inspectiemethodiek verder uitgewerkt.
5.3.2

Opstellen CROW-planning

Stap 2a
Opstellen CROW basisplanning
Nadat de inspectiegegevens zijn ingevoerd worden door het wegbeheerprogramma
dg DIALOG Wegen, aan de hand van de buiten geconstateerde schadebeelden en de
ouderdom van de constructie per wegvakonderdeel, voor de komende vijf jaar, per jaar, de te
onderhouden wegvakonderdelen geselecteerd, het voor die onderdelen benodigde type onderhoud vastgesteld en de daarmee gepaard gaande kosten berekend en vastgelegd in de basisplanning. De basisplanning brengt in beeld wat het minimaal technisch benodigde budget is om
het wegennet op verantwoorde wijze in stand te houden.
Het beheerprogramma bepaalt een basisplanning en een basisbegroting. Het gaat hierbij om de
technisch noodzakelijke planning en begroting. Deze worden dus gezien als een eerste
conceptuitdraai. Hierbij wordt geen rekening gehouden met prioriteiten, begrotingsbudgetten of
eventuele budgetbeperkingen en is daarmee dus niet direct maatgevend voor het uiteindelijke
uitvoeringsprogramma. De kosten die nodig zijn voor het onderhoud aan de verhardingen in de
planjaren 1-5, zijn op basis van de actuele onderhoudstoestand te bepalen.
Stap 2b
Opstellen beheer- en beleidsplan wegen
Om inzicht te verkrijgen in de actuele stand van zaken wat betreft areaal verhardingen, kwaliteit
verhardingen, onderhoudskosten voor de komende 5 à 10 jaar en dergelijke, is het raadzaam
om één keer per vier jaar een beheer- en/of beleidsplan op te stellen voor de wegverhardingen.
Met dit plan kan de beheerafdeling van de gemeente monitoren hoe de kwaliteit van de
verhardingen verloopt in de tijd en sturen op mee- of tegenvallers (bijvoorbeeld snellere
achteruitgang van het wegennet dan verwacht) en tevens het bestuur informeren over
benodigde onderhoudsbudgetten.
5.3.3
Inhoudelijke analyse en afstemming
De basisplanning betreft een planning op netwerkniveau waarin de wegvakonderdelen staan
die naar verwachting de komende vijf jaar aan onderhoud toe zijn. De planjaren en voorgestelde onderhoudsmaatregelen zijn gebaseerd op de bij de weginspectie genoteerde (visueel
zichtbare) schade en de landelijk toegepaste CROW-richtlijnen. De eerste twee planjaren zijn
daarbij redelijk concreet, omdat dit wegvakonderdelen betreft met schades die op of over de in
Nederland geaccepteerde (technische) norm gaan. De planjaren 3 tot en met 5 zijn al minder
concreet, omdat hier weliswaar schade is geconstateerd, maar deze schade heeft de norm nog
niet bereikt.
Om te komen van een planning op netwerkniveau tot een planning op projectniveau (zie
paragraaf 5.3.4), dus welke wegvakonderdelen worden wanneer onderhouden en welke
onderhoudsmaatregel(en) wordt (worden) daadwerkelijk uitgevoerd, dienen een inhoudelijke
analyse en afstemming uitgevoerd te worden. De onderstaande handelingen dienen hiervoor
verricht te worden:
Afstemming met andere projecten
Alvorens wegen te gaan bekijken om het onderhoud vast te stellen, dienen eerst de actuele
plannen binnen de gemeente beoordeeld en afgestemd te worden op het wegonderhoud (of
andersom). Met name projecten met rioleringswerkzaamheden kunnen van invloed zijn op de
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wegverharding die boven het riool liggen. Ook bij verkeerstechnische projecten, bijvoorbeeld de
aanleg van een rotonde, dient afstemming plaats te vinden. Voor een weg, die op basis van de
weginspectie aan onderhoud toe is, maar over twee jaar op de planning staat voor rehabilitatie
of reconstructie in verband met een rioolrenovatie of iets dergelijks, hoeft geen maatregeltoets
uitgevoerd te worden. Daarnaast kan het zijn dat wegen, die nu op de basisplanning staan, al
op korte termijn onderhouden worden in het kader van eerder gepland onderhoud. Ook op deze
wegen is verder onderzoek vooralsnog niet nodig. Op deze manier wordt de overlast voor de
burger beperkt. Verder tracht het college ‘werk met werk’ te maken. Onderhoud wordt waar
mogelijk integraal uitgevoerd.
Uitvoeren maatregeltoets
Zodra de lijst van wegen/wegvakonderdelen uit de basisplanning op basis van de uitgevoerde
afstemming is aangepast, resteert een lijst van wegen waar mogelijk (groot) onderhoud nodig
is. Om dit te kunnen bepalen, dient de maatregeltoets uitgevoerd te worden. Hierbij wordt op
locatie bekeken of er in de eerste plaats (groot) onderhoud nodig is. Vervolgens wordt bepaald
of de voorgestelde planjaren en maatregelen uit de basisplanning kloppen. Hierbij worden de in
de basisplanning genoemde onderhoudsmaatregelen inhoudelijk door de wegbeheerder
beoordeeld. Bij elementenverhardingen bestaat het (groot) onderhoud nagenoeg altijd uit het
(plaatselijk) herstraten en dat kan een wegbeheerder zelf goed beoordelen. Bij de asfalt- en
betonverhardingen is het, gezien het specifieke karakter van deze materialen, raadzaam om de
maatregeltoets samen met een ervaren wegbouwkundig adviseur uit te voeren. Hierbij wordt de
specifieke kennis van de adviseur gecombineerd met de lokale kennis van de wegbeheerder.
Verder hecht de gemeente grote waarde aan de beleving van de bewoners. Hiervoor participeert de gemeente in de landelijk opgezette enquête ‘waar staat je gemeente’. Hierin wordt de
mening van de bewoners gepeild betreffende de kwaliteit van de openbare ruimte in de
gemeente. Deze resultaten worden meegenomen bij de maatregeltoets.
Daarnaast vindt er frequent een dorpsschouw plaats. Tijdens deze dorpsschouw hebben burgers onder andere de mogelijkheid om in de gaan op de staat van de verharding. De resultaten
van de dorpsschouw dienen mede als input voor de op te stellen projectplanning.
Nader onderzoek en advisering
Om bij asfaltverhardingen en in mindere mate bij betonverhardingen de meest geëigende
onderhoudsmaatregel te kunnen bepalen, is veelal aanvullend onderzoek nodig. Zo is bij de
asfaltverhardingen feitelijk altijd inzicht nodig in de constructieopbouw en/of de opbouw van het
asfalt. Ook de diepte van aanwezige scheuren is van belang voor de bepaling van het werkelijk
uit te voeren onderhoud.
Ten slotte is, wanneer asfaltonderhoud uitgevoerd gaat worden, inzicht nodig in de teerhoudendheid van het asfalt. Door het uitvoeren van booronderzoek kunnen de genoemde aspecten
bepaald worden. In sommige gevallen kan er twijfel zijn over de draagkracht van de wegconstructie. In dat geval kunnen draagkrachtmetingen (valgewichtdeflectiemetingen) uitgevoerd
worden.
Wanneer de gewenste onderzoeksgegevens bekend zijn, kan de meest geëigende
onderhoudsmaatregel gefundeerd worden bepaald. Bij de wijze en prioritering van projecten
wordt rekening gehouden met de intensiteit van het gebruik van de wegen. Wegen die minder
frequent gebruikt worden, maar niet in aanmerking komen voor afwaardering kunnen op een
soberder niveau worden uitgevoerd dan wegen waar de gebruik intensief is of als deze weg een
toeristisch/recreatieve functie danwel andere belangrijke functie heeft.
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5.3.4
Opstellen definitieve planning en begroting
Op basis van de basisplanning, de maatregeltoets, aanvullend onderzoek en het beschikbare
onderhoudsbudget wordt vervolgens het definitieve onderhoudsplan opgesteld. Dit is een
planning op projectniveau. In de praktijk is het berekende budget op basis van de basisplanning
aan de lage kant. De oorzaak hiervan is dat de berekende onderhoudsmaatregelen relatief licht
zijn en gericht op het oplossen van de geconstateerde schade voor een periode van veelal niet
veel meer dan 5 à 8 jaar. In de praktijk komt het vaak voor dat uit de basisplanning komt:
vervangen deklaag, terwijl uit de maatregeltoets en nader onderzoek blijkt dat het vervangen
van dek- en tussenlaag een aanzienlijk langere levensduurverlenging genereert. Een dergelijke
maatregel is dan ruim twee keer zo duur, echter de restlevensduurverlenging is drie tot vier keer
zo lang. Uiteindelijk is een zwaardere maatregel dan duidelijk efficiënter. Echter, wanneer een
aantal wegen duurder in onderhoud wordt op basis van de maatregeltoets, moeten andere
wegen, ervan uitgaande dat het onderhoudsbudget beperkt is, vooralsnog uitgesteld worden.
Het is aan de wegbeheerder om dan die wegen uit te stellen waar de kans op kapitaalvernietiging het kleinst is. Kapitaalvernietiging bij asfaltverhardingen wil zeggen dat een weg die
feitelijk aan onderhoud toe is, maar wordt uitgesteld, na enkele jaren een duidelijk duurdere
onderhoudsmaatregel nodig heeft om dezelfde restlevensduurverlenging te krijgen als bij de
oorspronkelijke maatregel.
5.3.5
Opstellen contracten/uitvoering van het onderhoud
Het definitieve onderhoudsplan wordt verstaald in een of meerdere onderhoudsbestekken om
vervolgens tot uitvoering te brengen.
In bijlage 8 is in een stroomschema met betrekking tot het beheer de stappen vanaf de weginspectie tot het onderhoudsplan meer gedetailleerd weergeven.
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5.4

Aandachtpunten met betrekking tot het wegbeheer

De gemeente heeft te maken met een aantal specifiek aandachtspunten die directe invloed
hebben op het onderhoud van de wegen.
 werkzaamheden door andere disciplines of derden;
 sportparken;
 boomwortelproblematiek;
 teerhoudend asfalt;
 Gevolgen schoonhouden verharding;
 Integrale projecten
5.4.1
Werkzaamheden door andere disciplines of derden
Bij het plannen van onderhoudswerkzaamheden wordt rekening gehouden met eventuele
werkzaamheden van derden. Hierdoor is het mogelijk dat werkzaamheden niet altijd op het
gewenste moment uitgevoerd kunnen worden. Zo heeft het bijvoorbeeld geen nut om nu een
weg volledig te gaan herstraten, als over twee jaar de riolering die onder de weg ligt wordt
vervangen.
Doordat de riolering en de wegen allebei door de gemeente worden beheert, is het relatief
eenvoudig deze plannen op elkaar af te stemmen. Binnen de gemeente spelen echter een
aantal projecten van derden, die gevolgen kunnen hebben voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, waarvan echter nog niet duidelijk is wanneer deze worden uitgevoerd. Het
betreft onder andere de bouwwerkzaamheden van ontwikkelaars (bijvoorbeeld woningbouw
Prinses Margrietstraat/Julianastraat Hooge Zwaluwe), de aanleg van een glasvezelnet binnen
de gemeente, waarbij glasvezelkabels onder voornamelijk trottoirs worden gelegd en een
mogelijk dijkverzwaringsproject. Hierbij komen veel zware vrachtwagens over wegen die hier
niet op berekend zijn.
5.4.2
Sportparken
In overleg met de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden is bepaald dat de kosten voor
het onderhoud aan de verhardingen op sportparken waar de gemeente verantwoordelijk voor is
voor het onderhoud overgeheveld zijn naar de voorziening groot onderhoud wegen.
5.4.3
Boomwortelproblematiek
Binnen de gemeente staan veel bomen vlak naast de verharding. Doordat de wortels van deze
bomen veelal onvoldoende ruimte hebben en het vocht onder de weg opzoeken, veroorzaken
deze nu problemen in de verharding. Gevolg is dat op deze locaties de onderhoudsintensiteit
structureel omhoog moet, omdat naast groeiplaatsverbetering structurele oplossingen, anders
dan het kappen van de bomen, vaak niet voor handen zijn.
5.4.4
Teerhoudend asfalt
Tot begin jaren 90 van de vorige eeuw is er in asfaltverhardingen teer toegepast. In het Besluit
Bodemkwaliteit is beschreven dat teerhoudend asfalt sinds 1 januari 2001 onder hetzelfde
regime valt als alle andere bouwstoffen. Indien bij het onderhouden of reconstrueren van wegen
teerhoudend asfalt vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat dit asfalt moet worden
aangeboden aan een erkende verwerker van teerhoudend asfalt. Indien met de onderzoeksmethode conform CROW-publicatie 210 wordt aangetoond dat het asfalt teervrij is, kan dit asfalt
worden afgevoerd naar een asfaltcentrale om te worden hergebruikt in warm bereid asfalt.
Er geldt geen saneringsplicht voor teerhoudend asfalt. Zolang dit blijft liggen en niet wordt
‘opgepakt’ of bewerkt zijn er geen problemen ten aanzien van het Besluit Bodemkwaliteit.
Afgelopen jaren hebben diverse partijen in Nederland zich ingespannen om het ‘teer uit de
keten’ te halen. Dit beleid is ingezet uit milieuoverwegingen en arbeidsomstandigheden (teer is
kankerverwekkend). Bovendien kan het teerhoudend asfalt thermisch gereinigd worden en zo
als grondstof worden hergebruikt. Daarmee worden primaire grondstoffen gespaard.
In paragraaf 7.1.7 zijn de financiële consequenties berekend van het verwerken van
teerhoudend asfalt.
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5.4.5
Gevolgen schoonhouden verhardingen
Het reinigen van verhardingen en de onkruidbestrijding zijn normaal gesproken afgestemd op
het type verharding (asfalt, elementen, beton). In de praktijk worden hiervoor meestal
veegwagens en/of blazers ingezet. Indien bij elementenverhardingen te intensief en/of met
ongeschikt materieel wordt geveegd/geborsteld, kan voegvulmateriaal uit de voegen
verdwijnen. Wanneer de voegen tussen de stenen niet of niet goed gevuld zijn met voegvulmateriaal, komen de stenen los te liggen. Bij belasting door (vracht)verkeer komt er steeds
meer beweging in de stenen waardoor deze gaan kantelen, verschuiven en/of verzakken.
5.4.6
Integraal werken
In het beheer van de openbare ruimte is wegbeheer maar een van de disciplines. Andere
disciplines zoals riool, groen, openbare verlichting en kabels&leidingen hebben eveneens hun
meerjarenplannen. Om overlast voor aanwonenden en dubbele werkzaamheden te vermijden
en daarmee zoveel mogelijk kostenbesparend te werk te gaan, worden de werkzaamheden
voortvloeiend uit het wegbeheer zoveel mogelijk afgestemd.
Door de plannen van deze disciplines zoveel mogelijk in elkaar te schuiven is een efficiëntieslag
te behalen en dienen ruimere (financiële) mogelijkheden zich aan. Bovendien profiteren
bewoners en bedrijven van een efficiënte aanpak doordat in één actie meerdere verbeteringen
worden gerealiseerd. Dat heeft weer een positief effect op de algehele beleving van de
openbare ruimte, dan wanneer één enkele maatregel wordt uitgevoerd.
Een veel voorkomende gezamenlijke activiteit is het combineren van het wegenonderhoud met
de vervanging van de riolering. Werkzaamheden aan de riolering worden in principe
gefinancierd vanuit de rioolheffing. De rioolheffing is een bestemmingsbelasting. Dit is een
zuivere belasting waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor het specifieke doel. Dit doel is de
gemeentelijke watertaak, ofwel de zorgplichten (afval-, regen- en grondwater) volgens artikel
228a Gemeentewet. De opbrengsten mogen niet aan een ander doel worden uitgegeven.
De kosten voor deze gezamenlijke activiteiten moet de gemeente toedelen aan de verschillende
doelen. Deze toedeling betreft maatwerk en kan per gezamenlijke activiteit verschillen.
Voor de gezamenlijke activiteiten moet de gemeente dus een verdeelsleutel maken. Voor deze
verdeling geldt de wettelijke hoofdregel: ‘Gemeenten mogen het aandeel in de kosten
doorberekenen dat redelijkerwijs aan het nakomen van het betreffende doel kan worden
toegerekend’.
In paragraaf 7.1.9 zijn de financiële consequenties weergegeven van het integraal werken.
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5.5

Beleidskaders

Beleidskaders, vastgesteld door het bestuur, vormen het raamwerk waarin de wijze van beheer
op lange termijn (> 5 jaar) is verwoord. Enerzijds moet daarbij rekening worden gehouden met
wet- en regelgeving (zie Bijlage 2 ‘Wettelijk kader en milieu’) en landelijke ontwikkelingen en
trends. Anderzijds moet het bestuur zelf de kaders aangeven. Binnen de hiervoor aangegeven
kaders kan het beleid op het gebied van het wegbeheer vorm en inhoud gegeven worden.
Door het beleid helder te formuleren voor het beheer, wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed
is van beleidskeuzes op het benodigde budget. Het beheer is gebaseerd op de vastgestelde
beleidskeuzen, waardoor de in deze rapportage aangegeven budgetten minder onzekerheden
bevatten.
Deze paragraaf beschrijft de uitgangspunten/beslissingen die genomen moeten worden om de
gewenste kwaliteit van de wegen in de toekomst te behouden.
5.5.1
Coalitieakkoord
Op 16 april 2014 is het coalitieakkoord ‘Samen investeren in Drimmelen’ vastgesteld. In deze
paragraaf zijn de voor het beheer en onderhoud van wegen relevante punten uit het coalitieakkoord weergegeven.
In het coalitieakkoord is duurzaamheid als één van de belangrijke kernwaarden aangegeven.
Met name op het gebied van wegen was een achterstand in onderhoud geconstateerd en aangegeven is dat er extra geld vrijgemaakt zou worden om het onderhoudsniveau te verbeteren
naar een veilig niveau en om belangrijke wegen in de kernen op te knappen. Voetgangers en
fietsers krijgen extra aandacht en zwaar en doorgaand verkeer zal in de dorpen geminimaliseerd worden. In de openbare ruimte worden de diverse onderhoudsbestekken gecombineerd
en worden kwaliteitsplannen gemaakt voor duurzaam (groen)beheer met een aantrekkelijke
invulling in samenspraak met omwonenden.
In programma 3 ‘Openbare Ruimte’ is de hoofddoelstelling als volgt omschreven: het op een zo
effectief en efficiënt mogelijke manier schoon, heel, veilig en uitnodigend houden van de woonen werkomgeving in de gemeente met (zo mogelijk) actieve betrokkenheid van bewoners en
bedrijven.
1) Openbare ruimte: Kwaliteit openbare ruimte, wegen en groen is een belangrijk punt. Er dienen goede en veilige wandel- en fietspaden te zijn en te blijven. Bij (her)in richting van de openbare ruimte moet er aandacht zijn voor veiligheid en duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld bij het
ecologisch bermbeheer. Er wordt een programma ontwikkeld om het onderhoud op een aanvaardbaar adequaat niveau te houden.
2) Initiatieven burgers: Initiatieven van burgers worden gestimuleerd en bij herinrichtingen dienen burgers, mede met gebruikmaking van moderne middelen, vroegtijdig betrokken te worden.
In programma 4 ‘’Verkeer en vervoer’ is de hoofddoelstelling als volgt omschreven: bevorderen
van een duurzaam veilige infrastructuur met voldoende aandacht voor leefbaarheid en bereikbaarheid. Daarbij is het beleid gericht op een goede bereikbaarheid van alle kernen, een leefbare woonomgeving en veiligheid in het verkeer en in het bijzonder de langzame verkeersdeelnemer. Met name het derde punt uit dit programma is van belang in relatie tot het wegbeheer:
3) Fietspaden: De fietspaden dienen veilig en goed verlicht te zijn. Voorts moet er aandacht zijn
voor goede fietspaden in het buitenland.
5.5.2
Vaststellen ambitieniveau
Het huidige beleid is erop gericht de bestaande infrastructuur in stand te houden op het
minimale kwaliteitsniveau ‘C’ zoals dat is aangegeven in de CROW-wegbeheersystematiek en
beschreven in publicatie 147 van het CROW. De gemeente kan ervoor kiezen de verhardingen
op een hoger kwaliteitsniveau te onderhouden. In paragraaf 7.2.1 zijn de financiële
consequenties berekend van een hoger ambitieniveau (kwaliteitsniveau ‘B’).
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5.5.3
Afwijkend ambitieniveau voor fietspaden
De gemeente Drimmelen heeft als ‘Voortuin van de Biesbosch’ een grote aantrekkingskracht op
toerisme en dagrecreatie. De diverse accommodaties in Drimmelen huisvesten in de zomer veel
toeristen. Binnen de gemeente is dan ook een wirwar aan fietsnetwerken aanwezig, zoals
weergegeven in figuur 5-2.

Figuur 5-2

Fietsnetwerken in de gemeente Drimmelen

Naast de eigen inwoners vragen ook deze toeristen om goede fietspaden. Dit kan om
intensiever onderhoud vragen aan deze specifieke recreatieve routestructuren.
In paragraaf 7.2.2 zijn de financiële consequenties berekend van een hoger ambitieniveau van
de fietspaden (kwaliteitsniveau ‘B’).
5.5.4
Verbeteren toegankelijkheid voetpaden voor mindervaliden en ouderen
Nederland is momenteel aan het vergrijzen. Een van de oorzaken hiervoor is de geboortegolf
na de Tweede Wereldoorlog en de stijgende levensverwachting. Deze vergrijzing is ook binnen
de gemeente Drimmelen te zien. Om deze steeds groter worden groep ouderen zelfstandig en
mobiel te houden dienen er hogere eisen gesteld te worden aan de kwaliteit van de
verhardingen. Met name de vlakheid en bereikbaarheid van voetpaden zijn hierbij van belang.
Bij de bereikbaarheid kan onder andere gedacht worden aan het verlagen van trottoirbanden bij
kruisingen en het verhogen van de trottoirs bij bushaltes. Verder kan de gemeente ervoor
kiezen de verhardingen op een hoger kwaliteitsniveau te onderhouden.
In paragraaf 7.2.3 zijn de financiële consequenties berekend van een hoger ambitieniveau van
de voetpaden (kwaliteitsniveau ‘B’).
5.5.5
Functioneel wegbeheer
Wanneer de weg wordt aangepast aan veranderend gebruik, is sprake van functioneel
wegbeheer. Om de verkeersveiligheid of leefbaarheid te vergroten brengt de gemeente
bijvoorbeeld een berm aan, richt 30 km- gebieden in of legt in een bestaande woonwijk extra
parkeerplaatsen aan. Ook wanneer een weg versterkt moet worden door de komst van een
bedrijf (zwaar vrachtverkeer) of verbreed moet worden omdat de hoeveelheid verkeer is
toegenomen, wordt gesproken over functioneel wegbeheer. Een voorbeeld van functioneel
wegbeheer is bijvoorbeeld de snelheidsbeperkende maatregelen die de gemeente in de
Dorpsstraat in Wagenberg heeft genomen. Het onderzoek naar het functionele beheer voor de
gemeente Drimmelen voor de planperiode staat beschreven in bijlage 6.
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5.5.6
Duurzaamheid
In het beleidsplan duurzaamheid 2013-2017, ‘Samen maken we onze gemeente Drimmelen
duurzaam’ vraagt het college aandacht voor het aspect duurzaamheid. Bij het reconstrueren
van wegen worden vrijgekomen materialen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, zodat bespaard
kan worden op het gebruik van primaire grondstoffen. Nieuwe materialen moeten duurzaam
worden ingekocht. Ook machinaal straten valt onder duurzaamheid. In bijlage 9 is een stroomschema weergegeven met daarin de wijze van omgaan met vrijkomende materialen.
De totale financiële consequenties van de duurzaamheidsaspecten zijn momenteel niet
inzichtelijk te maken, maar hoeven per saldo zeker niet altijd duurder te zijn.
5.5.7
Geluidsreducerende deklagen
De Wet Geluidhinder is ervoor om mens en natuur te beschermen tegen geluidhinder. De wet
stelt eisen aan nieuwe wegen en zorgt ervoor dat in bestaande situaties, waarin een wijziging
van een weg plaatsvindt, het geluid niet verder toeneemt. Voor autonome groei van het verkeer
wordt niet gehandhaafd.
Een manier om de geluidhinder van een weg te beperken is het toepassen van geluidreducerend asfalt. Het effect van geluidreducerend asfalt op omgevingslawaai is groot. Dit is
wel afhankelijk van de snelheid van het verkeer en het aandeel vrachtverkeer.
Toepassing van geluidreducerend asfalt is vooral effectief op doorgaande wegen waar de
gemiddelde rijsnelheid relatief hoog (vanaf 70 km/uur) ligt. Deze wegen komen binnen de in
beheer zijnde wegen van de gemeente Drimmelen niet voor. Op plaatsen waar de rijsnelheid
laag is, bijvoorbeeld woonstraten, woonerven, winkelstraten en dergelijke, is het effect van
geluidreducerende deklagen beperkt of nihil, omdat hier aandrijf- en uitlaatgeluiden veelal
maatgevend zijn. Daarnaast is op dit soort wegen sprake van veel wringend verkeer en daar is
geluidreducerend asfalt over het algemeen slecht tegen bestand.
Grontmij adviseert het toepassen van geluidreducerend asfalt alleen dan waar dit vanwege de
Wet Geluidhinder absoluut noodzakelijk is. In alle andere gevallen gaat de voorkeur uit naar
standaard deklagen, bijvoorbeeld dicht asfaltbeton of steenmastiekasfalt. Steenmastiekasfalt
heeft daarbij als voordeel ten opzichte van dicht asfaltbeton dat het gemiddeld genomen een
langere levensduur heeft en dat het minder geluidhinder geeft. Zoals aangegeven is dit niet van
toepassing voor de gemeente Drimmelen.
5.5.8
Vervangen van slijtlagen door dunne deklagen op fietspaden
Een van de mogelijke maatregelen voor onderhoud aan asfaltverhardingen is het aanbrengen
van een oppervlakbehandeling over de bestaande asfaltconstructie. Het aanbrengen van een
oppervlakbehandeling heeft een aantal nadelen. Te denken valt aan het veroorzaken van flinke
verwondingen bij een valpartij van een fietser of skeeler. In plaats daarvan kan daar waar
mogelijk een dunne deklaag worden toegepast. Een dunne deklaag is weliswaar duurder dan
een oppervlakbehandeling, maar geeft een veel hoger comfort voor de weggebruiker en gaat in
de regel langer mee. Dit betekent dat het eerstvolgende onderhoud pas later plaats hoeft te
vinden. Bij oppervlakbehandelingen bedraagt de tijd tussen aanbrengen en opnieuw onderhoud
plegen ongeveer zeven tot tien jaar. Bij dunne deklagen is dit tussen tien en veertien jaar.
In paragraaf 7.2.4 zijn de financiële consequenties weergegeven indien de gemeente ervoor
kiest om alleen op de fietspaden, in plaats van slijtlagen, dunne deklagen toe te passen.
5.5.9
Afwaarderen wegen
Het college van burgemeesters en wethouders mag besluiten een weg in een andere
wegcategorie te plaatsen. Hierdoor kan bespaard worden op het onderhoud. Een wegtype van
een hoge categorie, heeft hogere onderhoudskosten dan een wegtype van een lagere
categorie. Het wegtype en de wegverharding zijn afhankelijk van het gebruik van de weg.
Als het gebruik van de weg dit toestaat, kan worden onderzocht of afwaardering van het
wegtype mogelijk is.
Een andere optie is een afwaardering van het verhardingstype. Een voorbeeld is het
afwaarderen van wegen in het buitengebied met een lage verkeersintensiteit tot puinpaden.
Dit kan echter erg gevoelig liggen bij het bestuur en de burgers. Bovendien behoeven puin-
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paden intensiever onderhoud dan verharde wegen. Een puinpad dient jaarlijks vlakgehouden te
worden. Verder houdt het afwaarderen van asfaltwegen een kapitaalvernietiging in.
Het zwaarste middel zou kunnen zijn om een weg uit de openbaarheid te onttrekken. Een weg
waar slechts enkele voertuigen overheen rijden in het buitengebied terwijl er een goed
alternatief is.
De totale financiële consequenties van het afwaarderen van wegen zijn momenteel niet
inzichtelijk te maken. Bij het afwaarderen zal hieromtrent maatwerk plaatsvinden.

5.6

Besluitvorming

De projectenplanning wordt vastgesteld door het college en de grotere en integrale projecten
worden vertaald in de begroting. Via de begroting, tussenrapportages, jaarrekening en de jaarlijkse overlegging van de resultaten van de inspecties is de gemeenteraad actief betrokken in dit
proces.
Het wegbeheer en -onderhoud vindt plaats conform het stroomschema in bijlage 8.
Op basis van dit schema worden de verdere werkprocessen nader verfijnd en verantwoordelijkheden vastgelegd. Met de portefeuillehouder wegen vinden reguliere overleggen plaats waarin
de voortgang wordt gerapporteerd en bewaakt en waarbij afwijkingen en mogelijke afwijkingen
worden besproken. De oplossingen/alternatieve maatregelen worden afhankelijk van de impact
aan het college of de raad voorgelegd.
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6
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6.1

Inleiding

Het wegennet in beheer bij gemeente Drimmelen vertegenwoordigt een waarde, de
vervangingswaarde. De vervangingswaarde geeft een globale indruk van de waarde van het
wegennet, ervan uitgaande dat het bestaande areaal verharding opnieuw aangelegd moet
worden. De totale vervangingswaarde van alle verhardingen in beheer van de gemeente
bedraagt ongeveer € 98.000.000.
De gemeente heeft als taak goed rentmeesterschap uit te oefenen op dit kapitaal en dient
jaarlijks onderhoud uit te voeren. Om inzicht te krijgen in de te verwachten, benodigde
budgetten voor regulier onderhoud aan verhardingen, zijn er binnen de CROW-systematiek
twee mogelijkheden, waarbij de uitgangspunten voor de bepaling van de kosten wezenlijk
verschillend zijn.
Bepaling onderhoudskosten op basis van de actuele onderhoudstoestand
De eerste methode betreft het bepalen van de onderhoudskosten voor de komende vijf jaar op
basis van de actuele onderhoudstoestand van de verhardingen in de gemeente en het minimaal
acceptabel onderhoudsniveau. Deze methode wordt binnen de gemeente Drimmelen toegepast. In deze begroting zijn alleen de wegen opgenomen die minimaal een bepaalde
hoeveelheid schade hebben. Het merendeel van de wegen in de gemeente, met weinig of geen
schade, komt niet in deze begroting voor. Voor de wegen met een bepaalde schade wordt een
indicatieve, relatief lichte onderhoudsmaatregel bepaald, waarbij de levensduur van de weg
slechts enkele jaren toeneemt. In paragraaf 6.2 wordt deze methode nader toegelicht.
Bepaling onderhoudskosten op basis van normkosten
De tweede methode betreft het bepalen van de onderhoudskosten op basis van normkosten,
areaal en onderhoudscycli: welk onderhoud (met bijbehorende kosten) vindt voor een bepaald
wegtype plaats in de komende 40 tot 60 jaar om de wegen structureel in voldoende staat te
brengen en te houden. Deze kosten worden dus bepaald om het bestaande wegennet eeuwigdurend in stand te houden, waarbij alle wegen in de gemeente meegenomen zijn.
In paragraaf 6.3 wordt deze methode nader toegelicht.
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6.2

Onderhoudskosten op basis van actuele onderhoudstoestand

Met behulp van het wegbeheersysteem ‘dg DIALOG Wegen’ is een berekening gemaakt van de
onderhoudsbehoefte van de verhardingen voor de korte (2016 – 2017) en middellange termijn
(2018 – 2020). Bij de financiële analyse is uitgegaan van de zogenoemde basisplanning.
De basisplanning is gebaseerd op de actuele onderhoudstoestand (weginspectie 2014) en
onderhoudsrichtlijnen, opgesteld door het CROW. In de planning wordt voor de wegen waar dat
nodig is een indicatieve onderhoudsmaatregel bepaald. In de berekeningen wordt onderscheid
gemaakt tussen asfalt-, elementen- en betonverhardingen.
In tabel 6-1 zijn de benodigde budgetten voor asfalt-, elementen- en betonverhardingen voor de
korte termijn weergegeven voor de gemeente op basis van ambitieniveau C (dit is de onderkant
van verantwoord wegbeheer).
Tabel 6-1
Planjaar

Benodigde budgetten korte en middellange termijn, ambitieniveau C [ € ]
Asfalt
Elementen
Beton
Totaal

2016

557.300

843.900

13.900

1.415.100

2017

497.000

302.100

0

799.100

2018

7.800

0

0

7.800

2019

311.300

1.476.200

93.200

1.880.700

2020

363.100

0

0

363.100

1.736.500

2.622.200

107.100

4.465.800

347.300

524.440

21.420

893.160

Totaal
Gemiddelde per jaar

Uit de basisplanning volgt dat de komende vijf jaar € 4.465.800,00 nodig is voor het reguliere
groot onderhoud aan de verhardingen. Gemiddeld is dit € 893.160,00 per jaar.
De genoemde bedragen zijn de onderkant van verantwoord wegbeheer en betreffen een
absoluut minimum budget voor wegbeheer. Tevens zijn dit zogenoemde ‘kale kosten’
waarbij geen rekening is gehouden met toeslagpercentages voor V&T (Voorbereiding en
Toezicht), btw, eventuele verwerkingskosten voor teerhoudend asfalt en overige
bijkomende kosten (zie hoofdstuk 7).
Het bepalen van de reguliere onderhoudskosten is voor de korte termijn (2016 en 2017) vrij
nauwkeurig, omdat wegen in deze periode de richtlijn voor onderhoud al hebben bereikt of zelfs
overschreden. Dergelijke wegen hebben duidelijk schade die op korte termijn opgeheven moet
worden. Daarnaast betekent meer schade hogere onderhoudskosten.
De bepaling van de reguliere onderhoudskosten op de middellange termijn (2017 - 2018) is
duidelijk minder nauwkeurig. Bij deze wegen is de richtlijn nog niet bereikt en er wordt door de
systematiek van uitgegaan dat deze wegen in de periode 2017 tot en met 2018 aan onderhoud
toe zijn. Het aandeel van wegen dat een beoordeling ‘B’ heeft, is als gevolg van de toegepaste
inspectiemethodiek relatief klein. Daarnaast is geen rekening gehouden met wegen die nu als
‘A’ beoordeeld worden. Deze wegen komen niet in de planning van de korte en middellange
termijn, maar er is wel al wat schade die mogelijk binnen vijf jaar naar matige of ernstige schade
groeit. De bepaling van de onderhoudskosten voor de middellange termijn dient dus met enige
omzichtigheid benaderd te worden. De bedragen die berekend worden voor het uitvoeren van
onderhoud zijn doorgaans aan de lage kant.
6.2.1
Achterstallig onderhoud en kapitaalvernietiging
Het achterstallig onderhoud is een indicator van het CROW (uitgedrukt in kosten) en is
gedefinieerd als onderhoud op wegvakonderdelen, waarbij de richtlijn al is overschreden, met
andere woorden waarbij het onderhoud al eerder uitgevoerd had moeten worden (kwaliteitsniveau ‘D’). Conform de CROW-systematiek is dit het bedrag dat in de basisplanning (met
standaard CROW-richtlijnen) in het eerste planjaar (2016) is berekend. Het totaal aan achter-
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stallig onderhoud, € 1.415.100,00, dient volgens de uitgangspunten van de CROW-systematiek
in het eerste planjaar te worden gereserveerd.
Doordat uitstel van onderhoud aan de asfaltverhardingen verzwaring van de noodzakelijke
maatregel tot gevolg kan hebben, wordt geadviseerd bij de uitvoering van het onderhoud
voorrang te verlenen aan de asfaltverhardingen. De verzwaring van de onderhoudsmaatregel
heeft veelal kapitaalvernietiging tot gevolg. Het kan echter ook een bewuste keuze zijn om het
onderhoud uit te stellen. Zo is bijvoorbeeld op de Oudeweg in Lage Zwaluwe, als onderdeel
exploitatiegebied, een reconstructie voorzien. Deze weg wordt tot het moment van
reconstructie, middels klein onderhoud, veilig gehouden.
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6.3

Onderhoudskosten op basis van normkosten

De maatregelen die uit de kortetermijnplanning komen, zijn gebaseerd op de actuele
onderhoudstoestand (op basis van de globale visuele inspectie) en gericht op het oplossen van
zichtbare schade. Die schade moet dan ook al zodanig zijn, dat de verkeersveiligheid in het
geding is. Het geplande onderhoud en het bijbehorende onderhoudsbudget voor de korte
termijn op basis van de globale visuele inspectie is minimaal. De kans op tegenvallers, zoals
extra schade aan de wegen als gevolg van een strenge winter of langdurige natte periodes, is
duidelijk aanwezig. Wanneer de berekende budgetten aangehouden worden, kunnen deze
tegenvallers niet opgevangen worden.
In deze paragraaf zijn voor de gemeente Drimmelen de onderhoudskosten op basis van
normkosten berekend. De bepaling hiervan en het daarbij behorende onderhoudsbudget is
gebaseerd op het werkelijk aanwezige areaal verhardingen en onderhoudscycli met normkosten. Er wordt dus niet gekeken naar de huidige onderhoudstoestand. Wel wordt er bij deze
berekeningen van uitgegaan dat het wegennet in een voldoende staat is en geen achterstallig
onderhoud heeft. Die onderhoudscycli zijn zodanig opgesteld dat een wegverharding eeuwigdurend in stand gehouden kan worden.
Indien de berekende budgetten aangehouden worden, kan dus structureel onderhoud
uitgevoerd worden. Dit betekent bij de uitvoering van een structurele maatregel duidelijk hogere
kosten dan bij minimaal onderhoud, maar de levensduurverlenging is aanzienlijk hoger.
Daarnaast heeft het uitvoeren van structureel onderhoud nog de volgende voordelen/
consequenties:
 Tegenvallers (bijvoorbeeld extra schade als gevolg van een strenge winter of langdurige
natte periode) zijn goed te ondervangen.
 De kans op vorstschade, die vaak optreedt bij wegen die op korte termijn aan onderhoud toe
zijn, is aanzienlijk geringer dan bij het uitvoeren van minimaal onderhoud.
 Het uitvoeren van structureel onderhoud (‘in één keer goed’) beperkt de maatschappelijke
overlast. Er is minder vaak onderhoud nodig, minder verkeersmaatregelen en daardoor
minder verkeershinder voor de burgers, maar ook voor bijvoorbeeld winkeliers. Gezien het
steeds drukker wordende verkeer neemt de hinder per keer vanzelf al toe.
 Structureel onderhoud zorgt voor (langdurig) vlakke en goed berijdbare wegen. Hierdoor is
er ook minder overlast als gevolg van bijvoorbeeld trillingen: een vrachtwagen die over een
hobbelige weg rijdt, veroorzaakt trillingen. Die kunnen in het minst erge geval als hinderlijk
ervaren worden, maar ze kunnen ook leiden tot schade aan woningen. Minder tastbaar,
maar wel relevant is dat een vlakke weg leidt tot minder brandstofverbruik, slijtage aan
banden en aandrijving van het voertuig en uiteindelijk tot minder CO 2-uitstoot.
Het uitvoeren van structureel onderhoud leidt tot minder apparaatkosten: de onderhoudswerkzaamheden hoeven minder vaak voorbereid en gecontroleerd te worden. Dit in
tegenstelling tot het minimaal onderhoud waarbij mogelijk veel reparaties dienen te worden
uitgevoerd, die leiden tot ergernis. Bovendien ziet het er niet uit. Een voorbeeld hiervan is de
Zuideindsestraat (foto 6-1).
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Foto 6-1

Zuideindsestraat

Op basis van het werkelijk aanwezige areaal verhardingen, in beheer bij gemeente Drimmelen
en onderhoudscycli gebaseerd op de lange termijn, is op lange termijn een jaarlijks bedrag
nodig van € 1.418.500,00 (exclusief rehabilitaties). Bij deze kosten dienen de overige met
wegbeheer en –onderhoud gerelateerde kosten, zoals kosten voor voorbereiding en toezicht
(V&T), btw, eventuele verwerkingskosten voor teerhoudend asfalt en overige bijkomende
kosten te worden opgeteld (zie hoofdstuk 7).
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7.1

Wegbeheer gerelateerde kosten

In onderstaande paragrafen worden overige met wegbeheer en onderhoud gerelateerde kosten
nader toegelicht. Het gaat daarbij om kosten voor:
 klein onderhoud;
 voorbereiding en toezicht;
 bijhouding wegbeheersysteem en weginspectie;
 halfverharde wegen;
 bermbeheer;
 vervangen elementenverharding;
 verwerken teerhoudend asfalt;
 dunne deklagen in plaats van slijtlagen binnen de kom;
 integraal werken.
7.1.1
Klein onderhoud
Naast de maatregelen voor regulier onderhoud dient ieder jaar een budget vrijgemaakt te
worden voor klein onderhoud. Klein onderhoud wil zeggen het herstellen van plaatselijke
schades, zoals verzakkingen, scheuren en dergelijke. Ongeacht de onderhoudstoestand van
het wegennet in een gemeente is het uitvoeren van klein onderhoud altijd noodzakelijk, vaak als
gevolg van calamiteiten en onvoorziene omstandigheden. Kleine onderhoudswerkzaamheden
komen voort uit de resultaten bij de visuele inspecties, constateringen van gemeentelijke
toezichthouders en meldingen verricht door burgers bij het gemeentelijk meldpunt.
In tabel 7-1 is het aantal meldingen van burgers met betrekking tot de wegen en trottoirs vanaf
2009 weergegeven.
Tabel 7-1
Onderwerp

Aantal meldingen met betrekking tot de wegen en trottoirs vanaf 2009
2009
2010
2011
2012
2013

2014

Bestrating algemeen
Diversen wegen
Gat in de weg/berm
Gladheidbestrijding
Openbaar vervoer/ABRI’s
Parkeren/parkeervoorzieningen
Straatkolkdeksel verwijderd
Straatmeubilair/bewegwijzering
Trottoir verzakt
Verkeersbesluiten
Verkeersborden/markering
Verkeersonderzoek
Verkeersregelinstallatie
Verkeersveiligheid
Vervuiling
Wortelopdruk

202
104
64
207
2
36
4
34
56
1
67
2
3
36
50
31

175
103
89
159
5
45
6
72
54
2
71
2
13
52
33
19

194
84
90
9
2
48
5
76
61
4
68
1
10
53
62
44

222
59
38
24
4
83
5
79
38
6
46
3
6
52
69
58

215
52
78
30
2
49
6
75
62
3
47
4
6
47
55
47

231
101
61
35
3
68
5
73
84
4
74
5
8
50
65
57

Totaal

899

900

811

792

778

924
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Het bedrag voor klein onderhoud is berekend aan de hand van de percentages zoals deze zijn
vrijgegeven door het CROW en het berekende cyclusbudget inclusief rehabilitatie.
Het percentage verschilt per verhardingstype en per wegtype. De voor de berekening
gehanteerde percentages zijn terug te vinden in publicatie 147 van het CROW. Ervaringscijfers
voor Nederland geven aan dat de hoeveelheid klein onderhoud gemiddeld ongeveer 10% tot
15% van het groot onderhoudsbudget op basis van normkosten bedraagt. Het bedrag voor klein
onderhoud dat moet worden vrijgemaakt voor alle verhardingen in de gemeente samen
bedraagt ongeveer € 75.600,00 per jaar.
7.1.2
Voorbereiding, advies en toezicht (V&T)
Deze kosten worden gemaakt in het kader van projecten, in dit geval voor het onderhoud van
wegen. Het betreft kosten voor aspecten als opstellen van bestekken, begrotingen en
tekeningen, V&G-plannen, aanbestedingsdocumenten, bodem- en asfaltonderzoeken en
toezicht en directie bij uitvoering. Doorgaans wordt in Nederland voor deze kosten 10 à 15%
van het reguliere onderhoudsbudget aangehouden. Een gedeelte van deze werkzaamheden
wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. Deze uren zijn reeds opgenomen in de afdelingsplanning. Op basis van ervaringen van de gemeente bedragen de overige V&T-kosten 12,5%
van het reguliere onderhoudsbudget, dit komt neer op € 111.650,00 per jaar.
7.1.3
Bijhouding wegbeheersysteem en weginspectie
De basis van goed wegbeheer is een goedwerkend en actueel wegbeheersysteem. In het wegbeheersysteem staan alle, voor het wegbeheer, relevante gegevens zoals soort arealen,
kentallen, actuele kwaliteit etc.
Om de actuele kwaliteit van de verhardingen inzichtelijk te maken en te houden, wordt het
gehele areaal verhardingen één keer per jaar geïnspecteerd. Dit is ook voorgeschreven in de
CROW-wegbeheersystematiek. Met de weginspectie wordt de actuele onderhoudstoestand
gemonitoord en kan snel en adequaat ingespeeld worden op onvoorziene
omstandigheden die effect hebben op de onderhoudstoestand van de wegen. De gemeente laat
momenteel het areaal verhardingen ieder jaar inspecteren. De kosten voor advisering,
weginspectie en bijhouding wegbeheersysteem bedragen op basis van ervaring € 25.000,00
per jaar.
7.1.4
Halfverharde wegen
Voor het beheer van halfverharde wegen is geen systematiek voorhanden. Om toch een
indicatie te geven voor het benodigde budget is uitgegaan van door de gemeente opgegeven
2
kentallen. De gemeente heeft ongeveer 6.800 m halfverhardingen in beheer. Dit areaal wordt
enkele keren per jaar geëgaliseerd. Verder worden puinverhardingen plaatselijk aangevuld met
puin om de weg vlak te maken. Op basis van de ervaringen binnen de gemeente, dient er een
bedrag van € 15.000,00 per jaar voor de halverhardingen gereserveerd te worden.
7.1.5
Bermbeheer
De berm is de strook grond langs de weg die in eerste instantie is bedoeld als uitwijkmogelijkheid voor het verkeer. Daarnaast heeft de berm een waterafvoerende functie en kan de berm
een functie hebben als parkeergelegenheid. De berm is wettelijk gezien een onderdeel van de
weg. Het onderhoud van de bermen is te verdelen in jaarlijks onderhoud en groot onderhoud.
Het jaarlijks onderhoud is het beheer van de begroeiing van de bermen. Dit wordt in deze
rapportage buiten beschouwing gelaten. Onder het groot onderhoud wordt verstaan dat de
berm structureel wordt opgeknapt, zodat de veiligheid wordt gewaarborgd. Vanwege de smalle
wegen in het buitengebied in relatie tot het grote materieel/gebruik zijn diverse mogelijkheden
bekeken, zoals grasbetontegels langs de weg, het toepassen van passeerstroken en diverse
soorten bermverhardingen. Het is niet wenselijk om puin te blijven storten in de bermen op zoek
naar oplossing om met aanwezig materiaal een veilige situatie te creëren. Op basis van de
ervaringen binnen de gemeente, dient er een bedrag van € 30.000,00 per jaar voor de bermen
gereserveerd te worden.
7.1.6
Vervanging elementenverharding
Bij het onderhoud aan de elementenverhardingen dient er rekening mee gehouden te worden
dat een gedeelte van de elementen niet meer te hergebruiken is en vervangen dient te worden.
Voor het bepalen van de vervangingskosten is het te onderhouden areaal elementenverhardin-
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gen in de komende vijf jaar bepaald. Vervolgens is een inschatting gemaakt van het percentage
te vervangen materiaal. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt in tegelverhardingen, verhardingen van betonstraatstenen en verhardingen van gebakken straatstenen. Voor het vervangen
van een gedeelte van de elementen bij onderhoudswerkzaamheden is de komende vijf jaar
gemiddeld € 85.500,00 per jaar nodig.
7.1.7
Verwerken teerhoudend asfalt
Bij de bepaling van de onderhoudsbudgetten is geen rekening gehouden met eventuele
meerkosten voor het behandelen en verwijderen van teerhoudend asfalt. Exacte cijfers van de
kosten van teerhoudend asfalt voor de gemeente Drimmelen zijn niet voorhanden. De kosten
waar de gemeente rekening mee dient te houden voor het verwerken van teerhoudend asfalt
zijn afhankelijk van de hoeveelheid te frezen asfalt. Op basis van de onderhoudsplanning voor
de komende vijf is de hoeveelheid te frezen asfalt bepaald. Hieruit volgt dat er de komende vijf
jaar jaarlijks gemiddeld bijna 1.800 ton teerhoudend verwerkt dient te worden. De extra kosten
voor de verwerking van teerhoudend in plaats van teervrij asfalt bedragen hiermee € 53.700,00
per jaar.
7.1.8
Dunne deklagen in plaats van slijtlagen binnen de kom
Gemeente Drimmelen past met name om redenen van comfort en duurzaamheid binnen de
bebouwde kom al jarenlang geen slijtlagen meer toe. In plaats daarvan worden dunne deklagen
toegepast. De meerkosten voor het toepassen van dunne deklagen in plaats van slijtlagen op
alle verhardingen binnen de bebouwde kom bedragen de komende vijf jaar gemiddeld
€ 139.500,00 per jaar.
7.1.9
Integraal werken
Om tot een interne kostenverdeling te komen, worden de kosten van het project geraamd.
Vervolgens worden de kosten bepaald van het deel dat ten laste van het rioleringsfonds
gebracht mogen worden. De overige kosten worden verdeeld over de overige disciplines,
wegen, verkeer en groen. Voor wegen is nader bekeken welke kosten voor onderhoud gereserveerd zijn in het beheerspakket dg DIALOG. Dit resulteert in een voordeel of nadeel per project.
In bijlage 5 zijn voorbeelden van integrale projecten aangegeven. Ten aanzien van de voorziene projecten in de beschouwde periode is er gemiddeld een extra storting nodig van
€ 18.160,00 per jaar.
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7.2

Kosten beleidskeuzen

In deze paragraaf zijn, indien mogelijk, de kostenconsequenties van de in paragraaf 5.5
genoemde keuzemogelijkheden aangegeven.
7.2.1
Kwaliteitsniveau: standaard CROW-niveau of strengere CROW-normering
De in hoofdstuk 6 beschreven basisplanning is gebaseerd op onderhoudsrichtlijnen, opgesteld
door het CROW en komt overeen met minimaal kwaliteitsniveau C. Binnen de CROWsystematiek is het mogelijk om standaard onderhoudsnormen één niveau strenger te maken
waardoor kwaliteitsniveau (ambitieniveau) B wordt benaderd. De keuze voor een eventueel
hoger onderhoudsniveau is een beleidsmatige keuze. Er wordt eerder onderhoud uitgevoerd,
waardoor de algehele kwaliteit van de verhardingen hoger is dan bij onderhoud op het minimaal
acceptabele C-niveau. De kosten op korte termijn zijn dus hoger. Het voordeel van onderhoud
op een hoger niveau is dat op de lange termijn de kans op tegenvallers geringer is. Het wegennet wordt eenvoudigweg eerder onderhouden dan bij het C-niveau, waarbij onderhoud pas
wordt gepland wanneer de schade tegen het onacceptabele aanzit. De gevolgen voor het
budget zijn doorgerekend voor de eerste vijf planjaren.
Uit de planning volgt dat om de verhardingen de komende vijf jaar op een hoger ambitieniveau
(kwaliteit B) te onderhouden, er in totaal € 7.667.300,00 nodig is. Gemiddeld is dit
€ 1.533.500,00 per jaar. Dit is € 640.300,00 per jaar méér dan wat er volgens de minimale
CROW-richtlijnen (kwaliteit C) nodig is voor de komende vijf jaar.
7.2.2
Hoger ambitieniveau/dunne deklagen fietspaden
De gemeente Drimmelen heeft een grote aantrekkingskracht op toerisme en dagrecreatie.
Deze toeristen vragen om goede fietspaden. Deze fietsroutes kunnen om intensiever onderhoud vragen. Hierdoor kan er gekozen worden om de fietspaden op een hoger ambitieniveau
(kwaliteit B) te onderhouden en om bij onderhoud dunne deklagen in plaats van slijtlagen aan te
brengen.
De financiële gevolgen van het hogere ambitieniveau (kwaliteit ‘B’ in plaats van ‘C’) van de
fietspaden zijn doorgerekend voor de eerste vijf planjaren. De totale kosten hiervan bedragen
€ 139.000,00 euro per jaar. De gemeente kan ervoor kiezen om geen oppervlakbehandelingen
meer toe te passen. In plaats daarvan wordt daar waar mogelijk een dunne deklaag toegepast.
Een dunne deklaag is weliswaar duurder dan een oppervlakbehandeling, maar geeft een veel
hoger comfort voor de weggebruiker, met name voor de (brom)fietser en gaat in de regel langer
mee. Bij oppervlakbehandelingen bedraagt de tijd tussen aanbrengen en opnieuw onderhoud
plegen ongeveer zeven tot tien jaar. Bij dunne deklagen is dit tussen de tien en veertien jaar.
Voor de gemeente Drimmelen is doorgerekend wat de extra kosten zijn wanneer op de fietspaden geen slijtlagen meer toegepast worden. De meerkosten voor het toepassen van dunne deklagen op fietspaden in plaats van slijtlagen bedraagt de komende vijf jaar gemiddeld
€ 13.500,00 per jaar.
De totale kosten voor een hoger ambitieniveau én het toepassen van dunne deklagen in plaats
van slijtlagen op fietspaden bedragen € 152.500,00 per jaar.
7.2.3
Verbeteren toegankelijkheid voetpaden voor mindervaliden en ouderen
Ter bevordering van het verbeteren van de toegankelijkheid voor mindervaliden en ouderen,
kunnen speciale voorzieningen worden aangebracht. Bij het uitvoeren van herstraatwerkzaamheden kan het uitgangspunt zijn dat er bijvoorbeeld invalideninritjes worden gemaakt.
Het betreft doorgaans het verlagen van de trottoirband (en aanliggend trottoir), veelal bij
kruisingen. Tevens worden hogere eisen gesteld aan de begaanbaarheid (vlakheid) van de
trottoirs.
De extra kosten voor het verbeteren van de toegankelijkheid worden geraamd op € 5.000,00
per jaar. De extra kosten om de trottoirs de komende vijf jaar op een hoger ambitieniveau
(niveau B) te onderhouden bedragen € 102.800,00 euro per jaar. De totale kosten voor het
verbeteren van de toegankelijkheid van de trottoirs bedragen hierdoor € 107.800,00 euro per
jaar.
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Uit de database blijkt dat de gemeente Drimmelen 1.881.300 m² verharding in beheer heeft.
Hiervan is 735.200 m² asfaltverharding, 1.119.900 m² elementenverharding en 26.200 m²
betonverharding. Naast deze verhardingen beheert de gemeente ook een areaal van 6.800 m²
halfverharde wegen. Deze halfverharding wordt niet meegenomen in de berekeningen omdat
voor deze verhardingen geen CROW-systematiek beschikbaar is.
De totale vervangingswaarde van alle verhardingen in beheer bij de gemeente bedraagt ruim
€ 98.000.000.
Met het uitvoeren van een globale visuele inspectie is inzicht verkregen in de actuele onderhoudstoestand van de verhardingen in beheer bij de gemeente. Geconcludeerd kan worden dat
het onderhoudsniveau van de asfaltverhardingen in de gemeente redelijk is en de kwaliteit van
de elementenverhardingen in de gemeente goed is.
In tabel 8-1 zijn de benodigde budgetten (per jaar) weergegeven voor de gemeente Drimmelen.
Hierbij is voor het regulier onderhoud uitgegaan van het minimale onderhoudsniveau
(niveau C).
Tabel 8-1

Benodigde onderhoudsbudgetten [€/jaar]

Regulier onderhoud
Klein onderhoud
Voorbereiding en toezicht
Bijhouding wegbeheersysteem en GVI
Halfverharde wegen
Bermbeheer
Vervanging elementenverhardingen
Verwerken teerhoudend asfalt
Dunne deklagen ipv slijtlagen binnen de bebouwde kom
Integraal werken
Beleidskeuzen
Hoger ambitieniveau alle verhardingen
Hoger ambitieniveau/dunne deklagen fietspaden
Verbeteren toegankelijkheid voetpaden

Korte termijn

Lange termijn

893.160
75.600
111.650

1.418.500
167.900
25.000
15.000
30.000
85.500
53.700
139.500
18.160

640.300
152.500
107.800

Doordat uitstel van dit onderhoud aan de asfaltverhardingen verzwaring van de noodzakelijke
maatregel tot gevolg kan hebben, wordt geadviseerd bij de uitvoering van het onderhoud
voorrang te verlenen aan de asfaltverhardingen. Deze verzwaring heeft kapitaalvernietiging tot
gevolg. Bovendien zijn de verhardingen die niet voldoen aan de CROW-richtlijnen een risicofactor in de aansprakelijkheid van de gemeente in het geval van ongevallen.
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Een groot deel van de kosten voor het wegbeheer, voornamelijk die voor het onderhoud van de
verhardingen, wordt gemaakt op basis van de actuele of te verwachten onderhoudstoestand
van de verharding. Deze onderhoudstoestand is van vele factoren afhankelijk zoals de ouderdom, de verkeersbelasting, de ondergrond, het in het verleden uitgevoerde onderhoud etc.
Deze factoren zijn voor iedere weg verschillend. Het is daarom voor de hand liggend dat het
budget, dat noodzakelijk is om dit onderhoud uit te voeren, niet ieder jaar van dezelfde orde van
grootte hoeft te zijn. Om vereffening in de fluctuatie in de behoeften te krijgen en om een
bijdrage te leveren aan een evenwichtige gemeentebegroting wordt voorgesteld te komen tot de
oprichting van een voorziening wegen.
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Wegbeheer
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Bijlage 1 : Wegbeheer

B1.1 Algemeen
Het hoofddoel van wegbeheer als managementsysteem is informatie te verstrekken op netwerken projectniveau over het wegennet. In deze rapportage wordt de nadruk gelegd op het
netwerkniveau. Bij het nemen van beslissingen op projectniveau is het wegbeheersysteem
slechts een van de bronnen waarop de beslissingen worden gebaseerd.
In deze bijlage worden de theoretische achtergronden van de systematiek Wegbeheer
beschreven. Deze systematiek is in 2011 door de Stichting CROW geactualiseerd.
Tevens wordt beschreven welke informatie (berekeningsresultaten) het systeem biedt en op
welke wijze deze informatie dient te worden gebruikt.
B1.2 Historie
De belangstelling voor een meer rationele aanpak van het wegonderhoud dateert van het begin
van de jaren zeventig. In die tijd ging de belangstelling vooral uit naar de technisch inhoudelijke
aspecten van het wegbeheer. De op dat moment beschikbare hulpmiddelen voor het plannen
van onderhoud, vooral meetmethoden en evaluatietechnieken, waren niet geschikt of waren te
duur om op grote schaal te worden toegepast. De werkgroep R1 ‘Rationeel Wegbeheer’ van het
S.C.W. (Studie Centrum Wegenbouw, nu CROW) heeft in 1987 een handleiding ‘Rationeel
Wegbeheer’ gepubliceerd. Deze systematiek is gedurende vijftien jaar op grote schaal door
wegbeheerders in Nederland toegepast (provincies, gemeenten en waterschappen).
Technische wijzigingen zoals de introductie van nieuwe deklagen en veranderingen in
bestuurlijke processen, waren in de jaren negentig voor CROW aanleiding om de bestaande
methodiek te evalueren en een nieuwe methodiek te introduceren. Het SHRP-NL onderzoeksprogramma (Strategic Highway Research Program Nederland) heeft CROW voorzien van
nieuwe gedragsmodellen voor de systematiek. Verder hebben gemeenten, provincies,
waterschappen en anderen inbreng gehad in de systematiek. In 2001 is de nieuwe systematiek
van wegbeheer gepresenteerd in de CROW-publicaties 146 a, b, c en 147. Deze systematiek is
in 2005 aangepast. In 2011 zijn de publicatie 146 a, b en 147 opnieuw geactualiseerd,
publicatie 146 b en c zijn samengevoegd tot publicatie 146-b. Hierbij zijn fouten gecorrigeerd en
een aantal onduidelijke zaken verder toegelicht. Tevens is voegwijdte als extra schadebeeld
toegevoegd bij elementenverharding.
B1.3 Hoofdlijnen van de systematiek
Binnen de systematiek voor Wegbeheer kunnen de volgende hoofdactiviteiten worden
onderscheiden:
1. Het verzamelen en actueel houden van gegevens van het wegennet (locatie, constructie,
gebruik, omvang en kwaliteit van de verhardingen).
2. Het interpreteren en verwerken van deze gegevens tot een indicatieve financiële
meerjarenplanning van het verhardingsonderhoud.
3. Het samenstellen van een rapportage voor het bestuur op grond waarvan het bestuur
beslissingen kan nemen.
4. Het nemen van beslissingen door het bestuur, in het algemeen over beschikbare budgetten
en prioriteiten.
5. Het uitvoeren van het vastgestelde plan binnen de gestelde randvoorwaarden door de
technische dienst.
Als hulpmiddel bij de hoofdactiviteiten 1 en 2 wordt gewerkt met het softwarepakket dg DIALOG
van Grontmij. Dit systeem bestaat uit drie hoofdgroepen:
 het beheren van gegevens van het wegennet;
 het opstellen van planningen en begrotingen;
 het presenteren van resultaten.
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B1.4 Het beheren van gegevens van het wegennet
In onderstaande paragrafen wordt kort ingegaan op het beheer van gegevens conform de
CROW-systematiek en dg DIALOG Wegen.
Vaste gegevens
De vaste gegevens van het wegennet staan geregistreerd in het beheersysteem. Vaste
gegevens zijn de (fysieke) zaken die niet of nauwelijks veranderen in de tijd. Voorbeeld van de
vaste gegevens zijn: verhardingssoorten, oppervlakten en constructietypen. Ook gegevens over
de locatie, zoals lengte, begin- en eindpunt, het wegtype en de geografische ligging behoren tot
de vaste gegevens.
Variabele gegevens
De resultaten van de inspectieronde zijn in het systeem in te lezen. Deze resultaten zijn te
bestempelen als de variabele gegevens in het gegevensbestand: de kwaliteit van de verhardingen zal, zonder onderhoud, in de tijd verslechteren. Bij de ene weg gaat dit sneller dan bij de
andere. Door het jaarlijks uitvoeren van een inspectie blijven de kwaliteitsgegevens steeds
actueel en kan snel op gewijzigde omstandigheden worden gereageerd.
Bij de globale visuele inspectie worden de verhardingskenmerken textuur, vlakheid, samenhang
en waterdichtheid van de verharding beoordeeld aan de hand van zogenoemde schades
(tabel B1-1). De schadecatalogus van CROW geeft definities en inspectievoorschriften voor
schades op asfaltbeton-, elementen- en cementbetonverhardingen.
Tabel B1-1

Verhardingskenmerken en schade

Verhardingskenmerk

Asfaltbeton

Schades
Elementen

Textuur
Vlakheid

Rafeling
Dwarsonvlakheid
Oneffenheden
Scheurvorming
-

Dwarsonvlakheid
Oneffenheden
-

Samenhang
Waterdichtheid

Cementbeton
Oneffenheden
Scheurvorming
Voegvulling\

Facultatieve schades
Randschade
Zetting

Voegwijdte
Zetting

Zetting

Iedere schade dient naar ernst en omvang te worden gewaardeerd.
Bij de globale visuele inspectie worden drie ernstklassen (licht (L), matig (M) of ernstig (E)) en
drie omvangklassen (gering (1), enig (2) of groot (3)) onderscheiden. Een combinatie van een
ernstklasse én een omvangklasse geeft dus de kwaliteit van een schade aan, bijvoorbeeld E1
of M2. Wanneer een bepaalde schade matig is en in enige mate voorkomt, wordt als
waardering een M2 gegeven.
In tabel B1-2 zijn de mogelijke ernst- en omvangklasses per schade weergegeven. Van links
naar rechts is de ernstklasse (L, M of E) aangegeven en van boven naar beneden de omvangklasse. Hoe de ernst- en omvangklasse word bepaald is nader toegelicht in publicatie 146 van
CROW.
Tabel B1-2

Schadecijfers visuele inspectie

Geringe omvang (1)
Enige omvang (2)
Grote omvang (3)

Licht (L)

Matig (M)

Ernstig (E)

L1
L2
L3

M1
M2
M3

E1
E2
E3

Naast de hierboven genoemde schadecijfers is ook het cijfer 0 toe te kennen aan wegvakonderdelen waar geen schade aanwezig is (goed).
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Nadat de inspectie is uitgevoerd worden de resultaten hiervan ingevoerd in het beheersysteem.
Uit de inspectie volgt de actuele kwaliteit per wegvakonderdeel. De actuele kwaliteit per wegvakonderdeel wordt daarna getoetst aan de richtlijn. Voor elke schade is een richtlijn opgesteld.
De richtlijn is door CROW vastgesteld als een grens tussen twee schadecijfers, bijvoorbeeld
tussen M2 en M3. Deze richtlijnen geven een minimum aan: zij zijn de onderkant van
verantwoord wegbeheer. Ze zijn zo opgesteld dat het technisch noodzakelijke onderhoud in de
juiste periode wordt gepland: niet te vroeg en niet te laat. Veiligheid, duurzaamheid, comfort en
aanzien hebben bij het opstellen van de richtlijnen een rol gespeeld. Als de richtlijn wordt overschreden dan plant het systeem dit onderdeel automatisch in op korte termijn (planjaar 1 – 2).
Indien de richtlijn niet wordt overschreden, dan bepaalt het systeem aan de hand van gedragsmodellen of waarschuwingsgrenzen het planjaar van onderhoud. Op deze manier kunnen wegvakonderdelen op middellange termijn gepland worden (3 - 5 jaar) of op lange termijn (> 5 jaar).
De richtlijnen en waarschuwingsgrenzen zijn gespecificeerd in tabel A8 t/m A14 in hoofdstuk A4
van publicatie 147 van het CROW.
Voor de schade ‘oneffenheden’ bij elementenverhardingen van het wegtype 3 (gemiddeld
belaste weg, bijvoorbeeld een stadsontsluitingsweg) ligt de richtlijn tussen de schadecijfers M2
en M3. De klasse boven de richtlijn is daarom M3. Indien voor het wegvakonderdeel het
schadecijfer ‘6’ wordt gegeven, dan is de aanwezige schade groter dan de richtlijn en wordt dit
onderdeel gepland in planperiode 1 - 2. Wanneer een geïnspecteerde schade méér dan één
klasse boven de richtlijn is (in het voorbeeld E1, E2 of E3), dan is er sprake van achterstallig
onderhoud. Wegvakonderdelen waar sprake is van achterstallig onderhoud worden automatisch
gepland in planperiode 1-1. Op deze manier worden alle geïnspecteerde wegvakonderdelen in
een bepaalde planperiode gepland. In de CROW-systematiek worden alleen de wegvakonderdelen gepresenteerd die in de korte (1-2 jaar) of middellange termijn (3-5 jaar) vallen. Onderdelen die in de planperiode > 5 jaar vallen, zijn voor de planning niet meer van belang en
worden niet meer gepresenteerd. Grontmij heeft een eigen methode ontwikkeld voor het
opstellen van een planning voor de planperiode 6 - 10 jaar als aanvulling op de CROWsystematiek. Een en ander is weergegeven in figuur B1-1.

Figuur B1-1

Visuele weergave koppeling richtlijn en planperiode

Klein onderhoud
Klein onderhoud komt voor bij wegvakonderdelen als de schadebeelden ernstig zijn, maar op
zeer geringe oppervlakten van die betreffende onderdelen voorkomen. Een overzicht hiervan is
te vinden in tabel B1-3.
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Tabel B1-3

Klein onderhoud omvangstabel

Asfalt

Klasse

Omvang

Rafeling
Dwarsonvlakheid
Oneffenheden
Scheurvorming

Ernstig
Ernstig
Ernstig
Ernstig

< 5% totale oppervlak
< 5 m1 per 100 m1
< 3 st per 100 m1
< 5 m1 per 100 m1

Ernstig
Ernstig

< 5 m1 per 100 m1
< 3 st per 100 m1

Elementen
Dwarsonvlakheid
Oneffenheden

In Figuur B-2 is een voorbeeld te zien van de schades dwarsonvlakheid en rafeling.

Figuur B-2

Schades dwarsonvlakheid en rafeling

B1.5 Opstellen van planningen en begrotingen
De wegbeheersystematiek maakt onderscheid in drie planningstermijnen:
 korte termijn (planjaren 1-2);
 middellange termijn (planjaren 3-5);
 lange termijn (planjaren > 5).
Korte en middellange termijn (Basisplanning)
De kosten die nodig zijn voor het onderhoud aan de verhardingen in de planjaren 1 - 5 jaar, zijn
op basis van de actuele onderhoudstoestand te bepalen. Door het uitvoeren van een globale
visuele inspectie is inzicht te krijgen in deze actuele onderhoudstoestand van de verhardingen.
Bij het maken van de basisplanning en -begroting wordt gebruik gemaakt van deze actuele
onderhoudstoestand. Met behulp van dg DIALOG worden de cijfers van de globale visuele
inspectie in het databestand geïmporteerd en verwerkt. In dg DIALOG kan men nu
verschillende planningen maken waarvan de basisplanning en -begroting de meest toegepaste
zijn. Naast deze planningen zijn er nog alternatieve planningen (afgevlakte planning en de
budgetplanning) mogelijk in dg DIALOG.
Het verschil tussen deze planningen is hierin gelegen dat de basisplanning en -begroting inzicht
geven in wat technisch noodzakelijk is. Hiertoe vergelijkt het systeem de aangetroffen schade
met de richtlijnen die daarvoor gelden en prognosticeert het onderhoud dat moet worden
uitgevoerd. Mits de inspectie goed is uitgevoerd geeft het systeem de meest efficiënte
combinatie van tijdstip en soort maatregel. Alternatieve planningen en begrotingen zijn
gebaseerd op beperking van de beschikbare budgetten. De maatregelen en planjaren kunnen
dan veranderen omdat binnen de opgelegde criteria verschuivingen plaatsvinden.
dg DIALOG kent de volgende berekeningsmodellen:
Basisplanning
De basisplanning brengt in beeld wat het minimaal technisch benodigde budget is om het
wegennet op verantwoorde wijze in stand te houden. De basisplanning is een gemiddelde
planning: voor elk wegvakonderdeel wordt, op basis van de schade, een restlevensduurperiode
berekend. In de basisplanning wordt een wegvakonderdeel gepland in het gemiddelde van die
planperiode.
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Afgevlakte basisplanning
De afgevlakte basisplanning maakt gebruik van dezelfde criteria voor het bepalen van onderhoudsbehoefte als de standaardbasisplanning. Het verschil hierin is het feit dat er rekening
wordt gehouden met het spreiden van het budget voor de onderhoudskosten. Zo ontstaat een
evenredig benodigd budget over de gekozen planjaren.
Budgetplanning
Bij dit scenario wordt het systeem gevraagd de consequenties te berekenen van een
opgegeven budget. Indien niet voldoende financiële middelen ter beschikking staan, gaat het
systeem wegvakonderdelen verschuiven in de tijd op basis van door de wegbeheerder
ingestelde prioriteiten, met als mogelijke consequenties het ontstaan van achterstallig onderhoud en kapitaalvernietiging.
Cyclusbudget (lange termijn)
Naast het budget dat noodzakelijk is in de planjaren 1 - 5 is het voor een beheerder echter ook
interessant om te weten wat het budget voor de lange termijn dient te zijn. Dit budget op lange
termijn wordt het cyclusbudget genoemd. In afwijking van de basisbegroting voor de eerste vijf
jaar, waar de kosten worden gerelateerd aan de actuele technische kwaliteit, wordt het cyclusbudget bepaald aan de hand van het daadwerkelijk aanwezige areaal verhardingen, ongeacht
de onderhoudstoestand daarvan.
De cycluskosten zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten om een vierkante meter verharding
‘eeuwigdurend’ in goede staat te houden. Deze cycluskosten worden gebaseerd op onderhoudscycli die een verharding in de loop van tijd vermoedelijk nodig heeft. De onderhoudscycli
worden weer gebaseerd op de volgende drie factoren:
 het wegtype;
 het verhardingstype;
 de ondergrond.
In tabel B1-4 is een voorbeeld weergegeven van wat de onderhoudscyclus kan zijn voor een
bepaalde wegtype met het verhardingstype asfalt op een specifieke ondergrond. (Let op: het
betreft hier een fictief voorbeeld).
Tabel B1-4
Jaar

Voorbeeld van een onderhoudscyclus
Onderhoudsmaatregel

0
Aanleg
7
Aanbrengen slijtlaag
18
Aanbrengen deklaag
25
Aanbrengen slijtlaag
36
Aanbrengen deklaag
45
Reconstructie (einde levensduur)
Totale kosten over een periode van 45 jaar

Prijs/m²
in €
-3,24
15,03
3,24
15,03
39,16
75,70

De cycluskosten per jaar voor bovengenoemd voorbeeld bedragen dan:
2
€ 75,70 per 45 jaar = € 1,68 per jaar per m .
De cycluskosten worden per wegtype vastgelegd. Een drukke doorgaande weg heeft hogere
cycluskosten dan een fietspad. In de cycluskosten wordt van een hoge kwaliteit uitgegaan
waarbij geen of nauwelijks schade ontstaat op een weg.
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In bovenstaand voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat in een periode van 45 jaar de asfaltverharding, vanaf aanleg tot reconstructie, vier onderhoudsmaatregelen en een reconstructie
nodig heeft om technisch in een goede conditie te blijven. Uitgangspunt in dit voorbeeld is dat er
geen achterstand in het onderhoud ontstaat. De kosten voor aanleg worden niet meegerekend
daar deze in principe eenmalig zijn. Opgemerkt dient te worden dat aan het eind van elke
cyclus is uitgegaan van een reconstructie (vervanging van de gehele wegconstructie).
De cycluskosten zijn daarom maximale bedragen, daar een reconstructie financieel flink doorweegt in het cyclusbudget.
In dg DIALOG wordt een selectie gemaakt op wegtype, verhardingstype en ondergrond en het
oppervlak hiervan wordt vermenigvuldigd met de cycluskosten. Door de som van alle cyclusbedragen te nemen kan men komen tot het cyclusbudget. In dg DIALOG bestaat tevens de
mogelijkheid om het cyclusbudget vast te stellen zonder reconstructiekosten. Bij het cyclusbudget exclusief reconstructiekosten wordt op het einde van de levensduur een constructieve
maatregel toegepast in plaats van een reconstructie.
B1.6 Het presenteren van de resultaten
Het einddoel van het wegbeheersysteem is het presenteren van de resultaten. Hiermee levert
het systeem een wezenlijke bijdrage aan de communicatie tussen het bestuur, financiën en
technici. Alle gegevens van kwantiteit, kwaliteit, onderhoud en kosten zijn te presenteren.
Trends kunnen inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van verschillende onderhoudsscenario’s. Als het beleid een keuze voor een bepaald budget maakt, kan het systeem de
consequenties hiervan op het kwaliteitsniveau van een beleidsthema inzichtelijk maken.
De scores van de globale visuele inspectie geven per wegvakonderdeel een beeld van de
kwaliteit. De technische kwaliteit van een bepaalde verhardingssoort (asfalt, elementen of
beton) wordt weergegeven in waarderingen ‘voldoende’, ‘matig’ en ‘onvoldoende’ per schade.
Om beleidsmakers echter te kunnen informeren over de kwaliteit van het wegennet op netwerkniveau, zijn vier beleidsthema’s voor de verharding geformuleerd:
 aanzien;
 comfort;
 duurzaamheid;
 veiligheid.
Sinds 2007 wordt de kwaliteit van de openbare ruimte gedefinieerd door deze te beschrijven
met behulp van kwaliteitsbeelden. Daarbij worden vijf onderhoudsniveaus gedefinieerd die
variëren van zeer goed (A+) tot slecht (D). In de ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010’
(CROW-publicatie 288) zijn deze onderhoudsniveaus beschreven voor alle objecten in de
openbare ruimte. In de kwaliteitscatalogus zijn schaalbalken opgenomen, waarmee met foto’s,
beschrijvingen en prestatie-eisen het onderhoudsniveau meetbaar is gemaakt.
Deze onderhoudsniveaus zijn eveneens gekoppeld aan de systematiek voor wegbeheer.
Hierdoor kunnen de resultaten van de globale inspectie worden gepresenteerd in de
beeldkwaliteitsniveaus A+, A, B, C en D.
Tabel B1-5

Omschrijving kwaliteitsniveaus

Kwaliteitsniveau

Omschrijving

C
D

Geen schade
Enige schade, maar de waarschuwingsgrenzen zijn nog niet bereikt
Waarschuwingsgrens is bereikt, binnen 5 jaar is onderhoud benodigd of er moet klein onderhoud
worden uitgevoerd
Richtlijn is met 1 klasse overschreden, binnen 2 jaar is onderhoud nodig
Achterstallig onderhoud, er is direct onderhoud noodzakelijk

A+
A
B
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B1.7 Maatregeltoets
Voor alle met behulp van dg DIALOG Wegen gegenereerde planningen geldt dat voor elk
wegvakonderdeel een gemiddeld onderhoudsjaar, een indicatieve onderhoudsmaatregel en een
bijbehorende indicatieve prijs zijn bepaald. Kortom, de planning en begroting zijn op netwerkniveau.
De berekende resultaten dienen door de door CROW beschreven maatregeltoets en door
aanvullend onderzoek (gedetailleerde inspectie, metingen, locatiebezoek, milieukundig
onderzoek en boringen) technisch nader te worden uitgewerkt, waardoor de netwerkplanning
wordt verfijnd tot een onderhoudsplan (op projectniveau). Een onderhoudsplan staat nog niet
gelijk aan de projectplanning. Voor de projectplanning dient de definitieve maatregel te worden
vastgesteld en afgestemd met andere beheerdisciplines.
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B2.1 Wettelijk kader
Wegbeheer kan worden gedefinieerd als de zorg voor het blijven voldoen van alle verhardingen
aan de wettelijke eisen en richtlijnen, een en ander binnen de beleidskaders vastgesteld door
de beheerder.
De Wegenwet eist van de beheerder ‘goed rentmeesterschap’. Dit betekent dat hij ervoor moet
zorgen dat het kapitaal dat in de wegen is geïnvesteerd in stand blijft door het tijdig plegen van
onderhoud. Het betreft hierbij voornamelijk technisch beheer.
De Wegenverkeerswet verwacht dat de wegbeheerder streeft naar maatregelen die de veiligheid van de weggebruiker en de functionaliteit van de wegen waarborgen. De 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.
Met de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is ten opzichte van het oude
Burgerlijk Wetboek de bewijslast omgedraaid. De beheerder kan nu aansprakelijk worden
gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg. Dit betekent dat een
preventief onderhoudsbeleid, een goede klachtenregistratie, regelmatige inspecties volgens de
landelijk geaccepteerde methode en een goed werkend systeem van rationeel wegbeheer
onontbeerlijk zijn.
Op basis van publicatie 185 ‘Handboek aansprakelijkheid beheer openbare ruimte’ van 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. Dit heeft een negatieve invloed op
de kosten, de tijdsbesteding en het imago van de beheerder. 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, met name die met letselschade, vooral op het gebied van wegbeheer.
De wettelijke aansprakelijkheid kan worden onderverdeeld in twee hoofdvormen:
risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid.
B2.2 Risicoaansprakelijkheid
Artikel 6:174 BW regelt de risicoaansprakelijkheid 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 hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Dit houdt in dat de wegbeheerder
aansprakelijk is 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 op de
‘tenzijclausule’. De tenzijclausule houdt onder meer in dat de wegbeheerder niet aansprakelijk
is, als 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.
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B2.3 Schuldaansprakelijkheid
Indien de 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 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 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 risicoaansprakelijkheid als schuldaansprakelijkheid kan eigen schuld van de
weggebruiker de schadevergoedingsplicht van de wegbeheerder verminderen. Geconcludeerd
wordt dat de bepalingen uit het Nieuw Burgerlijk Wetboek over de aansprakelijkheid van de
wegbeheerder niet zijn toegespitst op specifieke gevallen. In de rechtspraak wordt nader
bepaald op welke wijze de wettelijke bepalingen worden toegepast. De wegbeheerder kan de
kans op claims verkleinen door een goed functionerend onderhouds-, meldingen- en
inspectieproces en de nadelige gevolgen van claims verminderen door een goed functionerend
klachtenbehandelingsproces.
B2.4 Milieu
Het wegbeheer heeft een aantal raakvlakken met het milieu. Zo regelen de Wet Milieubeheer,
de Besluit Asbestwegen milieubeheer en het Besluit bodemkwaliteit welke stoffen mogen worden toegepast en welke voorwaarden aan het gebruik worden gesteld. Verder zijn er wettelijke
regelingen met betrekking tot geluid en duurzaamheid.
Wet milieubeheer
De Wet milieubeheer is een kaderwet waarin de uitgangspunten van het milieubeleid staan beschreven. De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet en bepaalt welk (wettelijk)
gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen. De belangrijkste instrumenten
zijn milieuplannen en -programma's, milieukwaliteitseisen, vergun¬ningen, algemene regels en
handhaving. Ook bevat de wet de regels voor financiële instrumenten, zoals heffingen, bijdragen en schadevergoedingen. In Nederland wordt de praktische uitvoering gewoonlijk verder
uitgewerkt in de vorm van een Algemene maatregel van Bestuur (AMvB's) en/of een Ministeriële regeling met nadere richtlijnen, waarbij 1 of meerdere wetten als grondslag dienen. Het Besluit asbestwegen milieubeheer en het Besluit bodemkwaliteit zijn AMvB’s waar de wegbeheerder mee te maken krijgt.
Besluit asbestwegen milieubeheer
Het Besluit asbestwegen milieubeheer 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. Indien deze wegen moeten worden gereconstrueerd, zal rekening moeten worden gehouden met afvoer van het asbesthoudende materiaal en de kosten
daarvan. Voor de verwijdering van asbest geldt geen saneringsplicht en mag asbest blijven zitten zolang het niet wordt ‘opgepakt’ of bewerkt.
Besluit bodemkwaliteit
Een voor de wegbeheerder ingrijpende wettelijke regeling is het Besluit Bodemkwaliteit. Dit
heeft als doel vervuiling van de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen. Het Besluit bodemkwaliteit stelt een aantal voorwaarden aan het (her-)¬gebruik van wegenbouwmaterialen.
De stringente eisen die het Besluit stelt aan de mogelijkheden tot hergebruik kunnen tot kostenverhoging van de materialen en van de onderhoudswerkzaamheden leiden.
Een 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, moet
er rekening mee worden gehouden dat dit asfalt moet worden aangeboden aan een erkende
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verwerker van teerhoudend asfalt. Indien met de juiste onderzoeksmethode wordt aangetoond
dat het asfalt teervrij is, kan dit asfalt worden afgevoerd naar een asfaltcentrale om te worden
hergebruikt in warm bereid asfalt. Er geldt geen saneringsplicht voor teerhoudend asfalt. Zolang
dit blijft liggen en niet wordt ‘opgepakt’ of bewerkt zijn er geen problemen ten aanzien van het
Besluit Bodemkwaliteit.
Bij de bepaling van de onderhoudsbudgetten wordt in dit beheerplan geen rekening gehouden
met eventuele meerkosten voor het behandelen en verwijderen van teerhoudend asfalt en
eventuele onderzoekskosten van overige bouwstoffen, tenzij expliciet is vermeld dat deze kosten wel zijn bepaald.
Geluid
Tegenwoordig zijn diverse asfalt- en elementenmaterialen beschikbaar die ook bij lagere snelheden het bandengeluid kunnen reduceren. Tot 30-50 km/u overheerst het motorgeluid, daarboven het bandengeluid. De te bereiken geluidreductie is in de orde van 3 – 4 dB(A). Een reductie van 3 dB(A) betekent een halvering van het geluidniveau. Verschillende gemeenten hanteren als beleid om op bepaalde type wegen geluidreducerende deklagen of elementen toe te
passen.
Duurzaamheid
De overheid zet hoog in ten aanzien van Duurzaamheid. Voor beheer en onderhoud van wegen
houdt dit in dat zorgvuldig moet worden omgegaan met energie, materialen, leefomgeving, natuur, landschap en water.
Om invulling te geven aan duurzaamheid bij wegbeheer kan gebruik worden gemaakt van het
Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen in de GWW-sector van het CROW of het programma
Duurzaam Inkopen van Agentschap NL ten aanzien van de productgroep wegen. Een aantal
duurzame aspecten bij wegbeheer zijn:
 besparing op energie en CO2 uitstoot (bijvoorbeeld door toepassing van energiearm asfalt)
 duurzaam materiaalgebruik (bijvoorbeeld hergebruik van oud asfalt in nieuw asfalt of te kiezen voor betonstraatstenen met betongranulaat als toeslagmateriaal in plaats van grind;
 reductie van geluid (bijvoorbeeld door te kiezen voor een geluidarm wegdek)
 afvoer van afstromend wegwater (bijvoorbeeld een waterdoorlatende constructie)
 natuur en landschap (bijvoorbeeld een verdiepte ligging of een faunapassage)
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Integrale projecten

sjabloon
planjaar
Onder langs dijken HZw
Onder langs dijken LZw
Rozenbloemstraat
Prinses Margriet- /Julianastraat

Onder langs dijken LZw
Utrechtlaan
Terheijden (Noord) Molenstraat

Omloop, Schoten- en Baroniestraat
Marktstraat / Dreef

Kruisstraat
Zwaluwseweg
Terheijden (Midden) Raadhuisstraat

Terheijden (Zuid) Hoofdstraat
Meidoornlaan/Hoefkensstraat

2016
2016
2016
2016

2017
2017
2017

2018
2018

2019
2019
2019

2020
2020

systematiek
gereserveerd in
integraal
bestemmingsreser
werken
ve
prijspeil 2014
0
0
82.783
850
83.633

0
0
83.441
60.599
144.039

60.407

0
11.039
34.889
45.928

0
15.729
58.765
74.495

28.567

28.864
135.583
164.447

66.941
83.664
150.605

-13.842

6.062
0
129.791
135.853

8.871
5.074
67.650
81.594

-54.259

151.744
75.746
227.490

55.517
60.288
115.805

-111.686 +/+
-90.813
-18.163 per jaar

Sectorale projecten (indicatief)

Deze projecten komen voort uit de weginspectie 2015 er de afstemming met riolering en de match met het coalitieakkoord. De
planning is indicatief en jaarlijks zal vanuit de netwerkplanning wegen en rioolinspecties een bijstelling plaats kunnen vinden die
zal leiden tot een aangepaste actuele planning, die waar nodig bestuurlijk ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Amerweg
Brandestraat (afhankelijk van bouwactiviteiten)
Hamseweg (Klinkers)
Watertorenstraat
Zanddijk
Zuideindsestraat
Groentepad
Rotonde Tuinbouwweg
Vinkenland Bol Schuivenoord
Biesboschweg (Drimmelen)
Boerenhoekstraat
Brabantstraat
Groenendijk
Huijgensstraat
Kerkdijk (Made)
Kwistgeldweg
Oudeweg
Schelsenakkerstraat
Vlasweel
Zwaluwsedijk
Trottoir Markschans
Trottoir Made KPN
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In de gemeente Drimmelen liggen verschillende wegen die niet geheel of niet voldoen aan de
kenmerken die daaraan gesteld worden vanuit de wegencategorisering. Deze wegen zijn
geïnventariseerd en hiervoor is per weg een profiel opgesteld om te voldoen aan de wegkenmerken
per type weg.

1. Richtlijnen CROW : basiskenmerken wegontwerp

In oktober 2012 heeft het CROW een nieuwe publicatie uitgebracht met daarin de basiskenmerken
voor wegontwerp. Met deze publicatie wordt de publicatie Richtlijn Essentiële Herkenbaarheids
Kenmerken (EHK, CROW, 2004) vervangen. Het Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO, voormalig Nationaal
Mobiliteit Beraad) heeft deze richtlijn in 2012 vastgesteld. Afgesproken is dat wegbeheerders vanaf
2013 bij voorkeur de richtlijn ‘Basiskenmerken wegontwerp’ gebruiken om de uniformiteit en
verkeersveiligheid van het wegennet te versterken.
De richtlijn dwingt niet de termijn af waarop wegen moeten zijn ingericht volgens de
basiskenmerken. Als wegen echter niet worden uitgerust volgens de basiskenmerken moeten zowel
ontwerpers, beleidsmakers als bestuurders zich ervan bewust zijn dat er getornd wordt aan de
basiseisen voor verkeersveiligheid. Het wegontwerp zal daardoor minder of niet verkeersveilig zijn.
Er moet dus een bewuste, bestuurlijke, afweging zijn om bepaalde wegen niet op de korte en/ of
middellange termijn op een minimaal niveau te brengen volgens de ‘Basiskenmerken wegontwerp’.

Duurzaam Veilig
De nieuwe basiskenmerken voor wegontwerp gaan uit van de
basisprincipes van Duurzaam Veilig (introductie 1997) voor de
wegcategorisering. Dit zijn:
· Functionaliteit van wegen
· Homogeniteit van massa en/ of snelheid en richting
· Herkenbaarheid en voorspelbaarheid
· Vergevingsgezindheid
· Statusonderkenning
Op basis van functie kunnen drie type wegen onderscheiden worden,
namelijk stroomwegen (snelweg), gebiedsontsluitingswegen
(verkeersader) en erftoegangswegen (wegen in verblijfsgebied).
Wegvakken

Kruispunten

Stroomwegen

Stromen

Stromen

Gebiedsontsluitingswegen

Stromen

Uitwisselen

Erftoegangswegen

Uitwisselen

Uitwisselen
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Geloofwaardige snelheidslimiet
Ook heeft het CROW aangegeven welke veiligheidskenmerken per snelheid of snelheidslimiet in acht
moeten worden genomen en welke geloofwaardigheidskenmerken noodzakelijk zijn voor een
geloofwaardige snelheidslimiet. De limiet dient aan te sluiten bij de verwachtingen die het wegbeeld
oproept.
De huidige herkenbaarheidskenmerken (EHK) gaan vooral uit van de geleerde kennis van de
weggebruiker, bijvoorbeeld een groene opgevulde asmarkering (= 100 km/h). Wanneer de weg
geloofwaardig is ingericht, wordt meer op het onbewuste en natuurlijke gedrag van mensen om op
hun omgeving te reageren in. Geloofwaardige limieten worden daarom beter nageleefd. De
geloofwaardigheid heeft o.a. te maken lange rechtstanden, openheid van de omgeving, wegbreedte,
type wegdek en de wegindeling.
Veiligheidskenmerken gaan met name over het scheiden van verkeersstromen en voorkomen van
conflicten.

Basiseisen wegontwerp
De zes basiseisen van wegontwerp zijn:
1. Wegcategorieën zijn herkenbaar
2. Conflicten met tegemoetkomend verkeer worden vermeden
3. Conflicten met kruisend en overstekend verkeer worden vermeden
4. Verkeerssoorten zijn gescheiden
5. Er zijn geen obstakels langs de rijbaan
6. Er is een relatie tussen de weg en de omgeving
De basiseisen zijn de functionele eisen die betrekking hebben op het ontwerp en de inrichting van de
weginfrastructuur. Als niet aan de basiseisen wordt voldaan, dan wordt sterk ingeleverd op de mate
van verkeersveiligheid van de weg. Het risico op ongevallen/ slachtoffers is dan hoger.
Bij een stroomweg en een gebiedsontsluitingsweg zijn alle zes de basiseisen benodigd, vanwege de
verschillen in massa en rijsnelheid. Bij een erftoegangsweg zijn alleen 1, 5 en 6 van toepassing.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een ideale en een minimale inrichting. Hier wordt in hoofdstuk
2 op ingegaan wat deze zijn per wegcategorie. Ook bij een minimale inrichting dient voldaan te
worden aan de basiseisen, zodat er geen zogenaamde ‘grijze wegen’ ontstaan. Grijze wegen zijn
wegen die qua uiterlijk niet overeenkomen met de maximumsnelheid. Bijvoorbeeld een 30 km/h weg
die een wijkontsluitende functie heeft en daardoor meer is ingericht op het afwikkelen van verkeer.

Compenserende maatregelen
Wanneer de weg niet geheel volgens de kenmerken kan worden ingericht, kan er wel sprake zijn van
compenserende maatregelen om de totale verkeerssituatie veilig te laten functioneren. Dit is nieuw
te opzichten van de EHK.
De omgeving heeft ook invloed op de categorisering van een weg. Immers kan de beperkte
beschikbare ruimte de inrichting van de weg beïnvloeden. Dit is daarom een nieuw element binnen
5

de categorisering van wegen. Als de gewenste weginrichting niet ‘past’ binnen de bestaande ruimte,
dan moeten aanvullend maatregelen worden doorgevoerd zodat de mogelijke conflicten worden
beheerst. Maatregelen om conflicten te beheersen worden compenserende maatregelen genoemd.
Het gaat daarbij om aanpassing van de snelheidslimiet en/of fysieke aanpassing van de weg en de
wegomgeving.
Compenserende maatregelen (ook wel beheersmaatregelen genoemd) zijn:
· Teruggaan naar de minimale maatvoering die voor bepaalde basiskenmerken in het ontwerp
van het dwarsprofiel zijn gegeven. Voorwaarde voor het toepassen van deze compenserende
maatregelen is dat de herkenbaarheid van de weg wordt gewaarborgd.
· Toevoegen van snelheidsremmende maatregelen op wegvakken en aanleggen van rotondes
of plateaus op kruispunten.
· Handhaving op snelheid met aanvullend ondersteunende voorlichting.
· Laatste ‘redmiddel’ is het lokaal en over beperkte weglengte aanpassen van de
snelheidslimiet naar een snelheidsklasse lager. Verlaging van de snelheidslimiet mag alleen in
combinatie met een aanpassing in de weginrichting worden toegepast. Verder moet dit
passen bij de omgeving van de weg (en dus bij het verwachtingspatroon van de
weggebruiker). Zodoende wordt een lokale verlaging van de snelheidslimiet geloofwaardig
en wordt alsnog een voldoende veilige situatie gerealiseerd.
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2. Ideale en minimale inrichting per wegcategorie
Voor elke basiseis zijn basiskenmerken van toepassing om de basiseis op straat zichtbaar te maken.
Er zijn negentien basiskenmerken, maar die komen niet in elk wegprofiel voor. Per wegcategorie
worden verschillende basiskenmerken toegepast, zodat de onderlinge verschillende tussen de
wegcategorieën duidelijk herkenbaar zijn.
Een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom kent een alleen ideale inrichting voor een type I en
type II weg. Hiervan bestaat geen minimale inrichting.

2.1 Ideale inrichting erftoegangsweg binnen de bebouwde kom

A.
B.
C.
D.
E.
F.
L.
M.
N.

Open verharding (uitstraling open/ Streetprint1)
Rijbaan zonder rijrichtingsscheiding
Opsluitbanden en geen witte lengte markering
Openbare verlichting
G. H. I. Landbouwverkeer, (brom)fietsers, voetgangers en erfaansluitingen zijn toegestaan. Er
worden geen voorzieningen aangebracht hiervoor, tenzij het een fietsstraat betreft.
Oversteken op wegvakken is toegestaan voor langzaam verkeer. Geen voorzieningen vereist.
Er is geen openbaar vervoer aanwezig langer dan 8 meter
Parkeren mag op de rijbaan
Bij voorkeur korte rechtstanden

1

Streetprint is een systeem om patronen in asfalt aan te brengen. Dit heeft de voordelen van asfalt met
bijvoorbeeld het uiterlijk van een klinkerbestrating.
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2.2 Minimale inrichting erftoegangsweg binnen de bebouwde kom

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Onverhard, open of gesloten verharding
Rijbaan zonder rijrichtingsscheiding
Geen witte lengte markering, tenzij bij een onoverzichtelijke bocht
Openbare verlichting
Voorziening landbouwverkeer niet aanwezig
Oversteken op wegvakken is toegestaan voor langzaam verkeer. Geen voorzieningen vereist.
H. I. Landbouwverkeer, (brom)fietsers op de rijbaan, voetgangers en erfaansluitingen zijn
toegestaan. 1)
L. Openbaar vervoer mag aanwezig zijn 2)
N. Bij voorkeur korte rechtstanden

2.2.1 compenserende maatregelen
1. Wanneer er toch een fietsvoorziening aanwezig of gewenst is, dan wordt op de rijbaan geen
witte lengtemarkering toegepast. Met bestrating in een andere kleur kan bijvoorbeeld een
(fiets)suggestiestrook worden ingericht.
2. Als openbaar vervoer aanwezig is, dan wordt gehalteerd op de rijbaan.
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2.3 Ideale inrichting gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
N.
Q.

Gesloten verharding
Bij 2x1 rijstrook of meer fysieke rijrichtingsscheiding
Opsluitbanden, geen kantmarkering
Openbare verlichting
Geen aparte voorziening voor landbouwverkeer
Langzaam verkeer steekt niet (gelijksvloers) over op wegvakken. Oversteken vindt
geconcentreerd plaats bij kruispunten of ongelijkvloers.
Geen erfaansluitingen
Landbouw- en bromfietsverkeer zijn toegestaan bij 50 km/h
Rode vrijliggende fietsvoorziening en trottoir
Noodzakelijke obstakelafstand is aanwezig
Halteren in haltehaven
Ontwerpsnelheid 50 km/h
Als de weg naar een talud of sloot ligt, moet deze voldoen aan een veilige hellingshoek
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2.4 Minimale inrichting gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom

A.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.
N.
Q.

Gesloten of open verharding
Rijrichtingsscheiding in de vorm van ononderbroken asmarkering en geen kantmarkering 1)
Openbare verlichting
Geen aparte voorziening voor landbouwverkeer
Langzaamverkeer mag (gelijksvloers) oversteken op wegvakken 2)
Erfaansluitingen mogen aanwezig zijn 3)
Landbouw- en bromfietsverkeer zijn aanwezig op de hoofdrijbaan. Er is een trottoir
aanwezig.
Fietsvoorziening zijn minimaal als (rode) fietsstroken aanwezig
Voldoende obstakelafstand is aanwezig
Halteren mag op de rijbaan, echter niet op fietsstroken
Parkeren niet op de rijbaan, maar in vakken 4)
Ontwerpsnelheid 50 km/h
Als de weg naar een talud of sloot ligt, moet deze voldoen aan een veilige hellingshoek.

2.4.1 compenserende maatregelen
1. Bij gras aan de rechterzijde is er geen kantmarkering, tenzij dit gevaar oplevert of er geen
verlichting is.
2. Extra voorzieningen bij ongelijkvloers oversteken, zoals een zebrapad, plateau of
middeneiland.
3. Erfaansluitingen moeten attentieverhogend worden vormgegeven door kleur of vormgeving,
asmarkering onderbreken ter hoogte van de erfaansluitingen.
4. Alleen langsparkeren is op een GOW bibeko toegestaan. Bij voorkeur schrikstrook tussen
fietsstrook en parkeren.

10

2.5 Ideale inrichting erftoegangsweg type I buiten de bebouwde kom

B.
C.
D.
E.
F.
J.
K.
L.
N.

Rijbaan zonder rijrichtingsscheiding. Geen asmarkering, tenzij in krappe bochten.
Kantmarkering is aanwezig. Bij hoge intensiteiten fietsverkeer: fietsstrook.
Openbare verlichting ter plaatse van gevaarpunten
G. H. I. Landbouwverkeer, (brom)fietsers, voetgangers en erfaansluitingen zijn toegestaan op
de rijbaan. Dus geen vrijliggende voorzieningen voor (brom)fiets- en/of landbouwverkeer 1)
Oversteken op wegvakken is toegestaan. Indien noodzakelijk worden voorzieningen
aangebracht.
Redresseerruimte2 is aanwezig
De minimale obstakelafstand3 is aanwezig
Halteren op de rijbaan, echter niet of fietsstroken
Ontwerpsnelheid is 60 km/h. Rijbaan is voldoende breed zodat landbouwverkeer het
tegemoetkomende verkeer kan passeren.

2.5.1 compenserende maatregelen
1. Bij lage fietsintensiteiten of smalle wegen mag in plaats van een fietsstrook een uitwijkstrook
aanwezig zijn.

2

Voor erftoegangswegen wordt niet gesproken over redresruimte of redresseerstroken, maar over
uitwijkstroken ( indien een vrijliggend fietspad aanwezig is) of (fiets)suggestiestroken als (brom)fietsers op de
rijbaan worden afgewikkeld en de breedte van de strook ten minste 1,0 meter is.
3
Deze bedraagt minimaal 1,50 meter en gewenst is 2,50 meter bij een erftoegangsweg 60 km/h.
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2.6 Ideale inrichting erftoegangsweg type II buiten de bebouwde kom

B. Rijbaan zonder rijrichtingsscheiding. Geen asmarkering, tenzij in krappe bochten.
D. Openbare verlichting ter plaatse van gevaarpunten
E. G. H. I. Landbouwverkeer, (brom)fietsers, voetgangers en erfaansluitingen zijn toegestaan.
Dus geen vrijliggende voorzieningen voor (brom)fiets- en/of landbouwverkeer 1)
K. De minimale obstakelafstand is aanwezig
N. Ontwerpsnelheid is 60 km/h. Voldoende breed voor minimaal een landbouwvoertuig. 2)
Q. Als de weg naar een talud of sloot ligt, moet deze voldoen aan een veilige hellingshoek.
S. Er is een draagkrachtige zijberm aanwezig 3)
2.6.1 compenserende maatregelen
1. Als er reeds een vrijliggend fietspad aanwezig is, moet er extra aandacht worden geschonken
aan de snelheid op de rijbaan.
2. Als er niet voldoende breedte beschikbaar is voor landbouwverkeer om elkaar te kunnen
passeren, dan moeten er passeermogelijkheden zijn.
3. Een voldoende draagkrachtige en berijdbare berm kan ontbreken als er
passeermogelijkheden zijn.
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2.7 Ideale inrichting gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom

A. Gesloten verharding
B. Bij 2x1 rijstrook of meer fysieke rijrichtingsscheiding
C. Doorgetrokken lengtemarkering aan de linkerzijde en onderbroken markering aan de
rechterzijde
D. Openbare verlichting ter plaatse van discontinuïteiten of gevaarpunten
E. G. H. I. Parallelvoorziening aanwezig voor landbouwverkeer, (brom)fietsers en voetgangers
waar erven, akkers of andere onverharde paden op aansluiten.
J. Redresseerruimte4 is aanwezig
K. De minimale obstakelafstand5 is aanwezig
M. Niet parkeren op of langs de rijbaan
N. Ontwerpsnelheid 80 km/h
O. Hectormeterpaaltjes zijn aanwezig
P. Reflectorpaaltjes zijn aanwezig
Q. Als de weg naast een talud of sloot ligt, moet deze voldoen aan een veilige hellingshoek
S. Er is een voldoende berijdbare en draagkrachtige (zij-)berm aanwezig

4

Een redresstrook is een verharde strook met een beperkte breedte, naast de rijstrook, bedoeld om
weggebruikers gelegen te geven hun koers te corrigeren. De breedte hiervan bij een gebiedsontsluitingsweg
bedraagt minimaal 0,30 meter en maximaal 0,60 meter.
5
Deze bedraagt minimaal 4,50 meter en gewenst is 6,0 meter bij een gebiedsontsluitingsweg 80 km/h.
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2.8 Minimale inrichting gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom

A.
B.
C.
D.
E.
G.

I.
J.
K.
L.
N.
P.
Q.
S.

Gesloten verharding
Bij 2x1 rijstrook met dubbel ononderbroken asmarkering met daartussen een ruimte
Onderbroken markering aan de rechterzijde van de rijbaan
Openbare verlichting ter plaatse van discontinuïteiten of gevaarpunten
Landbouwverkeer toegestaan op de hoofdrijbaan 1)
In de minimale situatie kan het noodzakelijk zijn om bij uitzondering uitritten op de
hoofdrijbaan toe te staan, mits deze voldoende zichtbaar en herkenbaar zijn. Uitritten van
percelen komen niet voor.
(Brom)fietsverkeer rijdt op een vrijliggend (brom)fietspad of wordt omgeleid
Redresseerstroken zijn aanwezig
De minimale obstakelafstand is aanwezig 2)
Niet halteren op de rijbaan, maar in aanliggende voorziening
Ontwerpsnelheid 80 km/h
Reflectorpaaltjes zijn aanwezig
Als de weg naar een talud of sloot ligt, moet deze voldoen aan een veilige hellingshoek
Er is een voldoende berijdbare en draagkrachtige (zij-)berm aanwezig 3)

2.8.1 Compenserende maatregelen
1. Landbouwverkeer is toegestaan als er passeermogelijkheden met voldoende inhaalzicht
aanwezig zijn.
2. Als toch in de obstakelvrije zone obstakels staan, dan moeten deze zijn afgeschermd of
botsveilig gemaakt worden.
3. Een voldoende draagkrachtige berm kan ontbreken bij de aanwezigheid van
pechvoorzieningen.
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3. Toetsing wegen gemeente Drimmelen
Binnen de gemeente Drimmelen zijn de categorieën van wegen zijn in 2006 vastgesteld in het
Beleidsplan Verkeer en Vervoer. De belangrijkste categorieën van wegen binnen de gemeente zijn de
gebiedsontsluitingswegen (GOW) binnen- en buiten de bebouwde kom en de erftoegangswegen
(ETW) type I binnen en buiten de bebouwde kom. Hieronder is weergegeven welke wegen zijn
getoetst en onder welke categorie en welk snelheidsregime deze vallen.
Straatnaam
Adelstraat
Adelstraat
Blockmekerstraat
Brandestraat
Brieltjensweg
Crullaan
Drimmelenseweg
Godfried Schalckenstraat
Hoofdstraat
Kanaalweg West
Moerdijkseweg
Ruilverkavelingsweg
Sluizeweg (1)6
Sluizeweg (2)
Sluizeweg (3)7
Steelhovensedijk (1)
Steelhovensedijk (2)
Tuinbouwweg
Van Gilslaan
Withuisstraat
Zeggelaan
Zuideindsestraat
Figuur 1: overzicht wegen

GOW/ETW
ETW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
ETW
ETW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
ETW
GOW
GOW

Bi/bubeko Snelheid
Bibeko
30
Bibeko
50
Bibeko
50
Bubeko
80
Bubeko
80
Bibeko
50
Bibeko
50
Bibeko
50
Bibeko
50
Bubeko
80
Bubeko
60
Bubeko
60
Bibeko
50
Bubeko
80
Bibeko
50
Bibeko
50
Bubeko
80
Bubeko
80
Bibeko
50
Bubeko
60
Bibeko
50
Bibeko
50

De Godfried Schalkenstraat kent ook een klein gedeelte buiten de bebouwde kom. Dit is niet
meegenomen, omdat dit gedeelte is gelegen bij de aansluiting van de snelweg op een viaduct.
Wijzigingen aan dit viaduct zullen moeten worden afgestemd met Rijkswaterstaat als wegbeheerder
hiervan.
Een aantal wegen zijn niet meegenomen in dit onderzoek, omdat hier reeds studies naar worden
uitgevoerd. Dit zijn de volgende wegen in Hooge en Lage Zwaluwe:
- Oudeweg
- Plantsoen
- Zoutendijk
- Zanddijk
- Willigenweg

6

Bebouwde kom van Drimmelen

7

Bebouwde kom van Made
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3.1 Toetsing erftoegangswegen buiten de bebouwde kom
De uiterlijke kenmerken van de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom zijn getoetst aan de
ideale inrichting voor een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom volgens de basiskenmerken
wegontwerp. Voor erftoegangswegen buiten de bebouwde kom bestaat geen minimale eis. In
hoofdstuk 4 volgt per weg een uitwerking van een voorstel tot aanpassing van de weg.
Erftoegangswegen type I
buiten de bebouwde kom
Ideale inrichting type I
Staatnaam\ Voldoet aan
Moerdijkseweg
Ruilverkavelingsweg
Withuisstraat

B
V
V
V

C
V
X
V

D
X
X
V

E/G/H/I
V
V
V

F
V
V
V

J
V
V
V

K
X
X
X

Ideale inrichting type II
Staatnaam\ Voldoet aan
B D E/G/H/I K
N
Ruilverkavelingsweg
V X V
X
V
Figuur 2: toetsing erftoegangswegen buiten bebouwde kom

Q
V

S
V

L
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

N
V
X
V

In de tabel staat een “V” weergegeven als dit voldoet en een rode “X” wanneer het niet voldoet.
De Moerdijkseweg heeft een wegbreedte variërend van 8,20 meter
tot 8,60 meter. Een erftoegangsweg type I mag een maximale
wegbreedte hebben van 6,0 meter, om te voorkomen dat er te hard
gereden wordt. Bij een wegbreedte van 6,0 meter kunnen
landbouwvoertuigen elkaar passeren. De suggestiestrook die hier
ligt heeft een breedte van 1,60 tot 1,80 meter. Deze breedte is ruim
voldoende om hier een fietsstrook van te kunnen maken. De strook
is tevens al voorzien van een rode kleur.
Uit de verkeerstelling van november/ december 2013 blijkt dat
57,5% van het verkeer harder rijdt dan 70 km/h (10 km/h harder
dan de maximum toegestane snelheid). De hoogste waarden uit de
meting lopen op tot 160 km/h (!) op de Moerdijkseweg. De
Moerdijkseweg nodigt duidelijk uit tot veel te hard rijden. Zie ook
het kader hiernaast, afkomstig uit de recente CROW publicatie
Mobiliteit en gedrag (nummer 248).
Het profiel van de Moerdijkseweg dient daarom aangepast te
worden om de geloofwaardigheid van de snelheid te verbeteren.
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De Ruilverkavelingsweg tussen Hooge Zwaluwe en Drimmelen heeft maar een beperkte breedte
tussen de 3,0 meter en 3,70 meter. Aan beide zijden van de rijbaan ligt een strook grasbetontegels
van 0,60 meter breed. De totale wegbreedte is hiermee maximaal 4,90 meter. In principe worden de
grasbetontegels niet gezien als verhardingsbreedte, maar als redresstrook: een (verharde) strook die
ervoor zorgt dat een kleine stuurfout niet gelijk tot een ongeval leidt. Dit heeft te maken met de
vergevingsgezindheid van de weg (zie hoofdstuk 1). Deze weg is daarom tevens getoetst op de
kenmerken van een erftoegangsweg type II. Hier voldoet deze weg beter aan.
Uit tellingen van november 2014 blijkt dat gemiddeld maar 500 voertuigen per dag gebruik maken
van de Ruilverkavelingsweg. Gezien deze lage intensiteiten is het advies is om de Ruilverkavelingsweg
af te waarderen naar een erftoegangsweg type II. Deze weg vervult namelijk geen grote rol binnen
het verkeersnetwerk. Er zou onevenredig veel geïnvesteerd moeten worden om deze weg op het
niveau van een erftoegangsweg type I te krijgen.
Op al deze getoetste wegen ontbreekt de verlichting op gevaarpunten, zoals kruisingen en bochten.
Ook voldoet de obstakelafstand niet aan de minimale eis van 1,50 meter door de aanwezigheid van
bomen. Bij alle erftoegangswegen is een redresstrook aanwezig: een uitwijkstrook of
fiets(suggestie)strook van ten minste 1,0 meter.
Dit zou per weg gedaan moeten worden, naast de aanpassing van het profiel op de Moerdijkseweg,
om deze aan de ideale inrichting te laten voldoen:
- Moerdijkseweg: openbare verlichting plaatsen bij gevaarpunten, obstakels binnen 1,50
meter van de rijbaan zoveel mogelijk verwijderen;
- Withuisstraat: obstakels binnen 1,50 meter van de rijbaan zoveel mogelijk verwijderen;
- Ruilverkavelingsweg: openbare verlichting plaatsen bij gevaarpunten en obstakels binnen
1,50 meter van de rijbaan zoveel mogelijk verwijderen;
Obstakels binnen de obstakelvrije zone kunnen ook afgeschermd of botsveilig gemaakt worden in
plaats van deze te verwijderen (compenserende maatregel).

3.2 Toetsing erftoegangswegen binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom is in de gemeente Drimmelen volgens de wegencategorisering uit het
Beleidsplan Verkeer en Vervoer geen onderscheid gemaakt tussen verschillende typen
erftoegangswegen. Echter heeft de Adelstraat, tussen de Meidoornlaan en de Iepenlaan, een
maximumsnelheid van maar 30 km/h. De ruimte van het profiel tussen de gevels is hier beperkt. De
overgangen naar een andere snelheid duidelijk aangegeven voor de weggebruiker.
Bij een maximumsnelheid van 30 km/h kan de weg geen functie vervullen van een
gebiedsontsluitingsweg en is het dus een erftoegangsweg. Dit gedeelte van de Adelstraat is daarom
getoetst op de eisen voor een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. Hierbij is zowel naar de
ideale als de minimale eisen gekeken.
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Erftoegangswegen binnen de bebouwde kom
Ideale inrichting
Staatnaam\ Voldoet aan
Adelstraat profiel 3 30 km/h

A
X

B
V

C
X

D
V

E/G/H/I
V

F
V

L
X

M
X

N
X

Minimale inrichting
Staatnaam\ Voldoet aan
Adelstraat profiel 3 30 km/h

A
V

B
V

C
X

D
V

E
V

F
V

G/H/I
V

L
V

N
X

Figuur 3: toetsing erftoegangswegen binnen bebouwde kom
Dit gedeelte van de Adelstraat is een erftoegangswegen binnen de bebouwde kom met een
maximumsnelheid van 30 km/h. In het verlengde liggen echter aan beide zijden
gebiedsontsluitingswegen. Dit gedeelte van de Adelstraat vervult in principe dezelfde functie als
beide andere wegen, alleen de maximumsnelheid ligt lager. Er maken ca. 5200 voertuigen per dag
gebruik van de Adelstraat. Conform de richtlijnen van de CROW is deze intensiteit te hoog voor een
erftoegangsweg en zou de Adelstraat een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50
km/h moeten zijn. Vanwege de busroute op de Adelstraat kan de weg ook niet door
snelheidsremmende maatregelen minder aantrekkelijk gemaakt worden voor het verkeer, waardoor
de intensiteit kan afnemen. De Adelstraat valt hiermee onder het begrip ‘grijze weg’, zoals in
hoofdstuk 1 omschreven.
Om te kunnen voldoen aan het minimale profiel voor een erftoegangsweg, zou de lengte markering
verwijderd moeten worden en zouden kortere rechtstanden aanwezig moeten zijn. Dit kan
bijvoorbeeld gedaan worden door het aanbrengen van wegversmallingen.
Om aan het ideale profiel te voldoen dient de verharding open te zijn, of dient het asfalt voorzien te
worden van Streetprint, dient de lengtemarkering verwijderd te worden en mag er geen openbaar
vervoer langer dan 8 meter aanwezig zijn. Parkeren wordt toegestaan op de rijbaan, dus worden
geen havens ingericht. Ook zijn korte rechtstanden toegepast in het ontwerp door het laten
verspringen van de wegas en de parkeervakken. Dit vraagt een gehele reconstructie van de weg.

3.3 Toetsing gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom
De uiterlijke kenmerken van de gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom zijn getoetst aan
de ideale en minimale inrichting voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom volgens
de basiskenmerken wegontwerp. Deze tabel is te groot om in dit rapport te plaatsen en is daarom
opgenomen in bijlage 1 bij dit rapport.
3.3.1 Toetsing aan de ideale inrichting
Enkele opvallende zaken die komen uit de toetsingen van de gebiedsontsluitingswegen aan het
ideale profiel voor een gebiedsontsluitingsweg:
- Geen van de getoetste wegen heeft een fysieke rijbaanscheiding;
- Op geen van de getoetste wegen geldt een inhaalverbod, aangegeven door een
ononderbroken markering;
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-

-

-

Alleen de Kanaalweg West is voorzien van een parallelweg waar het landbouwverkeer
gebruik van kan maken. Alle andere wegen kennen geen (inhaal)voorzieningen voor
landbouwverkeer;
Van alle wegen hebben alleen de Tuinbouwweg en Brieltjensstraat een redresstrookstrook
naast de kantmarkering van ten minste 0,30 meter;
Op geen van de wegen is een obstakelvrije ruimte aanwezig van minimaal 4,50 meter;
Zowel op de Sluizeweg als op de Kanaal West zijn haltes aanwezig voor openbaar vervoer. Dit
is niet toegestaan in een ideaal profiel. Op de Sluizeweg zijn zelfs geen haltevoorzieningen
aanwezig, behalve een paal met een haltebord, en wordt gehalteerd op de rijbaan;
De ontwerpsnelheid van de Sluizeweg is door de aanwezigheid van een drempel geen 80
km/h;
Geen van de getoetste wegen heeft reflector- of hectometerpaaltjes in de berm.

3.3.2 Toetsing aan de minimale inrichting
De wegen zijn ook getoetst aan het minimale profiel voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de
bebouwde kom. Hieronder enkele opvallende zaken:
- Ook hiervoor geldt dat geen van de wegen een inhaalverbod (ononderbroken markering),
een voorziening voor landbouw verkeer (behalve de Kanaalweg West), voldoende
obstakelvrije ruimte van ten minste 4,50 meter of reflectorpaaltjes heeft;
- De onderbroken markering aan de rechterzijde van de rijbaan ontbreekt op de Brandestraat
en de Sluizeweg;
- Zowel op de Brandestraat als op de Sluizeweg komen erfaansluitingen uit op de rijbaan. Op
beide wegen sluiten ook landbouwpercelen rechtstreeks op de rijbaan aan. Dit mag ook bij
een minimale inrichting niet. Aansluitingen van woningen worden toegestaan mits deze
voldoende zichtbaar en herkenbaar zijn;
- De inrichting van de Brandestraat voldoet ook bij de minimale inrichting nauwelijks. Alleen
op de punten verharding, vrijliggend fietspad en berm wordt voldaan aan de minimale
inrichting.
3.3.3 Conclusies
Op een gedeelte van de Brandestraat en de Steelhovensedijk geldt een maximumsnelheid van 60
km/h. Hiervoor zijn borden geplaatst. Deze wegen zijn echter gecategoriseerd als
gebiedsontsluitingsweg. Bovendien komt de inrichting niet overeen met die van een 60 km/h zone.
Deze borden van 60 km/h dienen daarom verwijderd te worden. Hiervoor dient nog een
verkeersbesluit genomen te worden.
Zaken die gemakkelijk zijn op te lossen om te voldoen aan de eisen is het plaatsen van reflector(minimale inrichting) en hectometerpaaltjes (ideale inrichting). Ook belijning, verlichting , de
herkenbaarheid van uitritten en passeerhavens voor landbouwverkeer en haltehavens voor het
openbaar vervoer zouden aangepast of aangebracht kunnen worden. Dit alles om aan de minimale
eisen te voldoen.
Om aan de ideale eisen te voldoen, zal bij alle wegen het profiel fors moeten worden verbreed om
een fysieke rijbaanscheiding aan te brengen. Deze dient ten minste 0,80 meter breed te zijn. Ook
moet er een redresseerstrook worden aangebracht van ten minste 0,30 meter.
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Verder dient, ook voor het minimale profiel, overal een obstakelvrije zone te zijn van ten minste 4,50
meter (gewenst 6,0 meter). Gezien de laanbeplanting langs de meeste wegen zal dit een onmogelijke
opgave worden vanwege de flora en fauna (o.a. vliegroutes vleermuizen) en de vele
kapvergunningen waar tegen bezwaar gemaakt kan worden. Obstakels die blijven staan in de
obstakelvrije zone dienen afgeschermd of botsveilig gemaakt te worden.
Geadviseerd wordt daarom om aan de minimale eisen te gaan voldoen voor een
gebiedsontsluitingsweg.

3.4 Toetsing gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom
De grootste groep wegen die getoetst zijn, zijn de gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde
kom. Ook deze zijn getoetst aan de basiskenmerken voor een minimale en een ideale inrichting. Deze
tabel is opgenomen in bijlage 2 bij dit rapport.
3.4.1 Toetsing aan de ideale inrichting
Hieronder staan de opvallendste conclusies uit de toetsingen van de gebiedsontsluitingswegen aan
de ideale inrichting:
- De obstakelafstand is voor een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom niet
gedefinieerd door het CROW. Ook navraag bij het CROW geeft hier geen duidelijkheid over.
Uit de inventarisatie blijkt dat obstakels zoals lichtmasten en verkeersborden vaak vlak langs
de rijbaan staan, waardoor de kans op een aanrijding groot is. Daarom voldoet de
obstakelafstand bij geen van de getoetste wegen;
- Bij geen van de getoetste wegen is een fysieke rijrichtingsscheiding aanwezig;
- Bij geen van de getoetste wegen voldoet de fietsvoorziening: er dient een rode vrijliggende
fietsvoorziening te zijn en een apart trottoir;
- Slechts een enkele weg heeft opsluitbanden in plaats van een kantmarkering;
- Bij een ideale inrichting mogen voetgangers niet gelijkvloers oversteken. Alleen op een
gedeelte van de Godfried Schalckenlaan en een gedeelte de Zeggelaan is het voor
voetgangers bijna niet mogelijk om de weg over te steken door de aanwezigheid van hagen
of door de afwezigheid van een voetpad en voldoet dit aan de ideale inrichting;
- Op een gebiedsontsluitingsweg mogen, ook binnen de bebouwde kom, geen erfaansluitingen
aanwezig zijn. Dit is alleen op een gedeelte van de Zeggelaan, Sluizeweg en de
Steelhovensedijk het geval;
- Alleen op de Godfried Schalckenlaan zijn haltehavens aanwezig voor het halteren van de bus.
Op de overige wegen stopt de bus op de rijbaan waardoor die niet voldoen aan de ideale
inrichting.
3.4.2 Toetsing aan de minimale inrichting
Bij een minimale inrichting zijn de eisen vanuit de basiskenmerken soepeler. Hieronder de
opvallendste conclusies:
- Bij een minimale inrichting bestaat de rijrichtingsscheiding uit een ononderbroken
asmarkering en is er geen kantmarkering aanwezig. Alleen op de Blockmekerstraat en
Godfried Schalkenstraat (gedeeltelijk) zijn opsluitbanden aanwezig in plaats van een
kantmarkering. Verder is er nergens een ononderbroken asmarkering toegepast waardoor
inhalen overal is toegestaan;
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-

Op bijna alle wegen zijn extra voorzieningen aanwezig voor het ongelijkvloers oversteken,
zoals een zebrapad;
Erfaansluitingen zijn bij alle wegen aanwezig direct op de rijbaan. Vanuit de compenserende
maatregelen zouden deze attentieverhogend vormgegeven moeten worden;
Niet bij alle wegen is een trottoir aanwezig, zoals op de Sluizeweg en Steelhovensdedijk;
Fietsvoorzieningen in de vorm van (ten minste) rode fietsstroken zijn slechts op enkele
wegen aanwezig;
Op de Van Gilslaan wordt gehalteerd op de rijbaan. Dit is in principe toegestaan bij een
minimale inrichting. Echter halteert de bus hier op fietsstroken. Dit is nooit toegestaan;
Op de Sluizeweg zijn slechts enkele parkeervakken aanwezig. Het parkeerverbod geldt alleen
in het toeristisch seizoen.

3.4.3 Conclusies
Het aanpassen van de gebiedsontsluitingswegen naar een ideaal profiel zal een forse investering
vragen, omdat overal een fysieke rijrichtingsscheiding aangebracht dient te worden. Een fysieke
rijrichtingsscheiding vraagt meer ruimte dan het aanbrengen van een (dubbele) asstreep, waardoor
het gehele wegprofiel tussen de gevels aangepast moet worden. In de ASVV (Aanbeveling Stedelijke
Verkeers Voorzieningen, publicatie CROW) is een minimale breedte aangegeven van 1,50 meter voor
een rijrichtingsscheiding. De rijrichtingsscheiding kan verhoogd, bolgestraat of met paaltjes
aangegeven worden.

Figuur 4: afbeelding verschillende rijrichtingsscheidingen
Het aanbrengen van een ononderbroken markering (minimale profiel) is echter wel overal
gemakkelijk door te voeren. Daar waar ruimte is kan gekozen worden voor een (smallere) fysieke
rijrichtingsscheiding. In de gemeente Oosterhout wordt bijvoorbeeld een bolgestrate
rijrichtingsscheiding gebruikt van >0,50 meter.
Ook het aanbrengen van een rode vrijliggende fietsvoorziening vraagt een grote investering. Vaak is
de ruimte hiervoor niet aanwezig. Daarom zal het ontwerpuitgangspunt zijn rode fietsstroken met
een minimale breedte van 2,0 meter vanuit het minimale profiel. Wanneer mogelijk dient een
aanliggend fietspad met verhoogde band gecreëerd te worden.
Geadviseerd wordt daarom om te voldoen aan de minimale inrichtingseisen en waar mogelijk een
smallere verhoogde rijrichtingsscheiding en verhoogd fietspad aan te brengen.
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4. Profielen volgens basiskenmerken wegontwerp
In dit hoofdstuk wordt per weg aangegeven wat de mogelijkheden zijn om het profiel aan te passen
naar de minimale of ideale inrichting volgens de basiskenmerken wegontwerp.

4.1 Erftoegangswegen binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom is alleen de Adelstraat als erftoegangsweg meegenomen, omdat deze in
het verlengde ligt van de gebiedsontsluitingswegen Blockmekerstraat en de Godfried Schalckenstraat
en onderdeel uitmaakt van een busroute. Het profiel van Adelstraat bestaat uit een rijbaan van 5,60
meter van asfalt met belijning voor een suggestiestrook, parkeren en aan beide zijden een voetpad
dat niet heel breed is.
In een ideaal profiel dient een open verharding of Streetprint toegepast te worden op de Adelstraat.
Door de hoge intensiteiten van het verkeer zou dit echter meer geluid voor de omgeving kunnen
opleveren. Recentelijk is onderzoek gedaan naar het geluidsniveau van Streetprint (M+P
raadgevende ingenieurs, januari 2015). Dit ligt hoger dan regulier asfalt, maar lager dan de
toepassing van een elementenverharding, waardoor dit toch tot de mogelijkheden zou kunnen
behoren voor de Adelstraat.

Figuur 5: Streetprint toegepast op Nieuwelandseweg, Arnemuiden.
De lengtemarkering voor de suggestiestrook op de Adelstraat dient in ieder geval verwijderd te
worden. Hierdoor oogt de rijbaan echter breder. Om de weg visueel smaller te maken, kan ervoor
gekozen worden de suggestiestroken uit te voeren in een andere kleur, of juist hier Streetprint toe te
passen in een afwijkende kleur of print. Voor parkeren zouden geen vakken ingericht moeten zijn. Dit
zou juist op de rijbaan moeten worden toegestaan. Vanwege de aanwezigheid van een busroute is
het echter niet wenselijk dat op de rijbaan wordt geparkeerd.
De inrichting van de Adelstraat is nog niet heel lang geleden aangepast. Afgelopen jaar is de deklaag
van het asfalt nog vernieuwd. De rijbaan kan niet smaller gemaakt worden vanwege de aanwezigheid
van een busroute. Bovendien past een rijbaanbreedte 5,60 meter binnen het profiel van een
erftoegangsweg. Het trottoir is krap bemeten, maar wanneer hier geen auto’s geparkeerd staan, kan
deze ruimte ook gebruikt worden door de voetganger.
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Door de witte lengtemarkering te verwijderen, eventueel de suggestiestroken te voorzien van
Streetprint of afwijkende kleur en door wegversmallingen aan te brengen om lange rechtstanden te
breken voldoet de Adelstraat aan een minimaal profiel voor een erftoegangsweg.

4.2 Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom
Moerdijkseweg
De Moerdijkseweg is met een breedte tot 8,60 meter te breed voor de functie van erftoegangsweg.
Dit blijkt ook uit het aantal voertuigen dat te hard rijdt op deze weg. Op de Moerdijkseweg rijden
dagelijks maximaal 1200 voertuigen (telling eind 2013), waarvan 2% zwaar verkeer zoals
vrachtwagens en landbouwvoertuigen. Dit betekent dat maximaal 24 grote voertuigen gebruik
maken van de Moerdijkseweg. De kans dat deze voertuigen elkaar tegelijkertijd tegenkomen is
daardoor erg klein. De wegbreedte van meer dan 8,0 meter is daarom niet te verantwoorden voor de
hoeveelheid groot verkeer op deze weg.
Vanuit het CROW wordt een maximale breedte gehanteerd van 6,0 meter voor de totale breedte van
de weg, met een rijloper van 3,0 meter en twee (rode) fietsstroken van 1,50 meter (gebruikelijke
maatgeving). Dit betekent dat de Moerdijkseweg versmald dient te worden. Ook dienen
snelheidsremmende maatregelen aangebracht te worden en moet de strook voor de fietsers een
status krijgen door hier een fietsstrook van te maken.
Fietsstrook 1,50 meter

Rijloper 3,0 meter

Vanwege de rijloper van 3,0 meter breed is het niet mogelijk
wegversmallingen aan te brengen en wordt geadviseerd plateaus
over de gehele breedte van de weg van de weg aan te brengen bij
kruispunten en lange rechtstanden. Het bovenvlak van een plateau
is langer, waardoor landbouwverkeer met aanhangers en ook de bus
hier minder last van hebben. Op de Moerdijkseweg kan ook gedacht
worden aan natuurlijk sturen, waarbij door middel van beplanting
de doorzichten worden verminderd en bochten worden begeleid.

Fietsstrook 1,50 meter

Figuur 6: ETW I 6,0 meter breed
(Ettensebaan, Zundert)

Omdat de Moerdijkseweg buiten de bebouwde kom ligt, kan in
plaats van verlichting op kruispunten, in bochten en bij plaatsen
waar (recreatieve) wandelaars en fietsers oversteken ook gekozen worden voor actieve
wegmarkering door middel van kattenogen (glasbollen) of LED-lichten in het wegdek. Deze
maatregelen verhogen de attentie en begeleiden het verloop van de weg. Obstakels, zoals bomen,
dienen op 1,50 meter uit de kant van het asfalt te staan of beschermd te worden. Door de weg te
versmallen, komen deze obstakels automatisch verder van de rijbaan te staan.

Ruilverkavelingsweg
De gebruikelijke breedte van de rijloper van een erftoegangsweg type II buiten de bebouwde kom is
3,50. Het profiel van de Ruilverkavelingsweg 3,0 meter tot 3,70 meter breed met aan beide zijden
grasbetontegelstegels van 0,60 meter. Dit profiel voldoet aan dat van een erftoegangswegtype II. Het
profiel van de Ruilverkavelingsweg behoeft daarom geen aanpassing. Wel dient verlichting te worden
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aangebracht in bochten en bij gevaarpunten. Dit kan tevens met actieve markering zoals omschreven
bij de Moerdijkseweg. Ook dienen obstakels zoveel mogelijk op 1,50 meter uit de kant van het asfalt
te staan.

Withuisstraat
De Withuisstraat heeft een breedte van 6,70 meter en breder is daarmee te breed voor een
erftoegangsweg type I buiten de bouwde kom. De maximale breedte vanuit het CROW is 6,0 meter.
Deze weg zou daarom versmald moeten worden. Daarnaast zou de suggestiestrook omgevormd
moeten worden naar fietsstrook, omdat een suggestiestrook geen status heeft voor de fietser. Ook
moet een duidelijke kantmarkering hierbij aanwezig zijn. De huidige korte strepen langs de
suggestiestrook zijn onvoldoende zichtbaar. Ook dienen snelheidsremmende maatregelen
aangebracht te worden, bijvoorbeeld een kruispuntplateau om de attentie ter plaatse te verhogen.
Door de haag die hier tegen de rijbaan staat, oogt de weg al smaller. De obstakelafstand van 1,50
wordt hiermee niet gehaald. Wanneer hier een berm gemaakt wordt van ca. 0,75 m – 1,0 meter kan
de obstakelafstand verbeterd worden.
Haag

Berm

Fietsstrook 1,50 meter

Rijloper 3,0 meter

Fietsstrook 1,50 meter

Ook binnen de bebouwde kom zou het verlengde van het profiel van de Withuisstraat aangepast
moeten worden (Dorpsstraat). De Dorpsstraat kent hier hetzelfde brede profiel kent als buiten de
bebouwde kom. Hier zou de breedte maximaal 5,80 meter mogen zijn (ideale breedte) en minimaal
4,80 meter. Er mag geen lengtemarkering toegepast worden bij de suggestiestrook. Deze mag alleen
in kleur onderscheiden worden (minimale inrichting, bij ideaal ontbreekt een strook voor fietsers).
Bovendien ontbreekt een trottoir. Juist een trottoir geeft de weggebruiker de indruk dat zij binnen de
bebouwde kom rijden. Daar waar een smal trottoir ligt, wordt op geparkeerd waardoor dit niet
bruikbaar is.
Hier zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor een rijbaan van 5,0 meter breed, met een
afwijkende kleur suggestiestroken en aan één zijde en rabatstrook van 2,0 meter breed waar zowel
op gelopen kan worden als op geparkeerd. De vraag is of bussen elkaar hier moeten kunnen
passeren. Dit zou met busvervoerder Arriva besproken kunnen worden. Indien dat het geval is, dient
de rijbaanbreedte van 5,80 meter aangehouden te worden.

4.3 Gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom
Brandestraat
Om te kunnen voldoen aan een minimale inrichting voor een gebiedsontsluitingsweg, dienen
landbouwpercelen niet meer rechtstreeks ontsloten te worden via de Brandestraat. Ontsluitingen
van percelen en wegen die rechtstreeks uitkomen op een weg met een maximumsnelheid van 80
km/h worden als verkeersonveilig gezien, vanwege de afslaande bewegingen en het moeten
afremmen van het verkeer ter plaatse van de uitritten. Het verwijderen van deze aansluitingen zal
erg lastig worden, omdat aan beide zijden van weg diverse percelen worden ontsloten. Om deze
aansluitingen niet rechtstreeks op de hoofdrijbaan uit te laten komen, zou een parallelweg aangelegd
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moeten worden. Hier is geen ruimte voor, zonder de bomenrij langs de Brandestraat te kappen. Het
fietspad heeft een breedte van maar 2,0 meter en dus onvoldoende breed om hier een parallelweg
van te maken en (grote) landbouwvoertuigen over af te wikkelen. Wel zou bekeken kunnen worden
of enkele van deze percelen via een andere parallelle weg langs de Brandestraat ontsloten kunnen
worden.

Rijstrook 2,75 meter

Redresseerstrook
0,30m

Kantstreep 0,15m

Scheidingstreep 0,15m

Rijrichtingsscheiding
0,80m

Rijstrook 2,75 meter

Scheidingstreep 0,15m

Kantstreep 0,15m

Redresseerstrook
0,30m

De rijbaan van de Brandestraat heeft een breedte van 6,50 meter. Voor een gebiedsontsluitingsweg
buiten de bebouwde kom is een verhardingsbreedte van ten minste 7,0 meter nodig. De
standaardbreedte is 7,50 meter. Hieronder staat schematisch weergegeven hoe een ideaal profiel
voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom eruit ziet.

Figuur 7: ideaal profiel gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom

Redresseerstrook 0,15m

Rijstrook 2,75 meter

Kantstreep 0,15m

Scheidingstreep 0,15m

Rijrichtingsscheiding 0,18m

Rijstrook 2,75 meter

Scheidingstreep 0,15m

Kantstreep 0,15m

Redresseerstrook 0,15m

Omdat de Brandestraat minder verhardingsbreedte heeft dan het minimale profiel, zal gekeken
moeten worden wat wél mogelijk is. De bestaande rijstroken zijn breder dan de 2,75 meter die
worden voorgeschreven, dus hier valt winst te behalen.

Met dit voorstel komt het profiel uit op 6,58 meter totaal. Door voor de belijning van de kantstrepen
0,10 meter in plaats van de voorgeschreven 0,15 meter aan te houden komt dit profiel wel uit binnen
de 6,50 meter. In de rijrichtingsscheiding kunnen kleine verticale elementen geplaatst worden
(bijvoorbeeld Klemmfix reflectoren), waardoor deze moeilijk overrijdbaar wordt. Let wel op dat de
hulpdiensten hier wel overheen kunnen rijden in spoedeisende situaties. Hiermee wordt echter nog
niet voldaan aan het minimale profiel.
Voor het landbouwverkeer dienen bij een
inhaalverbod, vanwege de fysieke
rijrichtingsscheiding, passeermogelijkheden
gecreëerd te worden. Op de Brandestraat rijden
dagelijks ca. 6400 voertuigen waarvan 2% zwaar
verkeer, waaronder landbouwverkeer. Hierbij is

Figuur 8: scheiding met Klemmfix reflectoren
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een passeermogelijkheid zinvol. De Brandestraat heeft een lengte van ca. 1,5 km tussen de rotondes.
Hoeveel passeerhavens hier benodigd zijn is helaas niet terug te vinden in de CROW richtlijnen.
Tenminste één per rijrichting zou als minimum aangehouden kunnen worden.
Wat verder benodigd is om de Brandestraat te laten voldoen aan het minimale profiel zijn de
volgende zaken:
- erfaansluitingen voldoende herkenbaar maken door afwijkende bestrating en plaatsing van
schrikhekken erbij en zorgen dat rij- en stopzicht voldoende is;
- plaatsen openbare verlichting op gevaarpunten zoals bij kruisingen en uitritten die voldoet
aan de richtlijnen (ROVL 2011);
- obstakels die binnen de obstakelvrije zone niet verwijderd kunnen/ mogen worden
(lichtmasten, portalen, bomen, bebouwing etc.) moeten botsveilig gemaakt of afgeschermd
worden;
- plaatsen van reflectorpaaltjes (en hectometerpaaltjes) in de berm;
De fietspaden hebben een breedte van 2,0 meter. Bij een lage fietsintensiteit (tot 150 fietsers per uur
in de spits) is deze breedte voldoende.

Brieltjensweg
De Brieltjensweg ziet er voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar uit als een
gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom, met name door de dubbele asmarkering en de
vrijliggende fietspaden. Ook zijn er geen erfaansluitingen. Tussen de belijning van de dubbele
asmarkering zit voldoende ruimte van ten minste 0,30 meter. Ook de redresstrook van 0,30 meter
naast de kantmarkering is aanwezig. Er geldt echter geen inhaalverbod op de Brieltjensweg. Dit is
zowel bij een minimale als ideale inrichting benodigd. In de bermen is onvoldoende breedte
aanwezig om hier een passeervoorziening voor landbouwverkeer aan te leggen. Er zou daarom een
inhaalverbod moeten worden ingesteld, waarbij wordt aangegeven dat inhalen van traktoren is
toegestaan. Deze optie wordt aangereikt door het CROW, maar is in principe minder dan het
minimale profiel. Om te voldoen aan het minimale profiel zou gekozen moeten worden voor een
inhaalverbod met passeerhavens voor landbouwverkeer.
Het aantal obstakels langs de Brieltjensweg is minimaal. Er staan alleen een aantal lichtmasten en
een bewegwijzeringsobject in de berm op een te korte afstand langs de rijbaan. Wanneer deze
botsveilig worden gemaakt, door hiervoor een bepaald masttype te kiezen, wordt voldaan aan de
minimale eis voor de obstakelruimte langs de weg.
In de berm dienen reflectorpaaltjes geplaatst te worden om te voldoen aan het minimale profiel. Het
fietspad heeft een breedte van 2,50 meter en is daarmee voldoende breed.
Het aantal aanpassingen om te voldoen aan het minimale profiel is daarmee minimaal. Om te
voldoen aan het ideale profiel zou een brede middenberm aanwezig moeten zijn, die niet
overrijdbaar is, en parallelwegen waarover het landbouwverkeer wordt afgewikkeld. Dit vraagt
echter een grote investering.
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Kanaalweg West
De Kanaalweg West is de enige gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom die (gedeeltelijk)
voorzien is van parallelwegen. Bijna alle erven worden hier langs ontsloten. De rijbaan is voor de
weggebruiker duidelijk herkenbaar als gebiedsontsluitingsweg door de belijning. De belijning voldoet
aan het minimale profiel; er is voldoende ruimte tussen de dubbele asmarkering en er is een
redresseerstrook aanwezig naast de onderbroken kantmarkering. De rijstroken zijn 2,70 meter breed.
Dit is 0,05 meter minder dan dat de richtlijnen voorschrijven, maar door de aanwezige ruimte tussen
de middenstrepen en de redresseerruimte is het niet nodig dit aan te passen.
Om te voldoen aan het ideale profiel voor landbouwverkeer, zou een verbod ingesteld moeten
worden voor landbouwverkeer op de hoofdrijbaan en zou er nabij de aansluiting met de
Tuinbouwweg een aansluiting van de parallelwegen op de hoofdrijbaan moeten komen. Zodoende
kan het landbouwverkeer vanaf de rotonde de parallelweg gebruiken. Huisnummers 1 en 2 sluiten nu
nog rechtstreeks aan op de hoofdrijbaan met een inrit. Deze zouden alleen ontsloten moeten
worden via de parallelweg. De parallelwegen hebben wel een krappe afmeting met een breedte van
ca. 3,50 meter. Op de hoofdrijbaan kan een ononderbroken lijn worden aangebracht, waarmee een
inhaalverbod van kracht wordt voor al het verkeer.
In de berm dienen reflectorpaaltjes geplaatst te worden om te voldoen aan het minimale profiel. In
de berm staan echter ook (jonge) bomen en lichtmasten, waardoor niet voldaan kan worden aan de
obstakelvrije zone. Wanneer deze bomen in de buitenberm, naast het fietspad of de parallelweg
hadden gestaan, op minimaal 1,50 meter uit de kant van het asfalt, dan had voldaan kunnen worden
aan de obstakelafstand.
Om helemaal te kunnen voldoen aan het ideale profiel zouden de obstakels uit de berm verwijderd
moeten worden en zou een middenberm moeten worden aangebracht die niet overrijdbaar is.
Hierdoor wordt het totale profiel van de weg breder. Ook mag er geen voorziening meer zijn voor het
halteren van de bus langs de rijbaan; in het ideale profiel zijn er geen haltes langs een
gebiedsontsluitingsweg.

Sluizeweg
De Sluizeweg heeft een totale breedte van 5,80 meter op het smalste punt nabij Drimmelen en is
daarmee te smal voor een gebiedsontsluitingsweg. Op het bredere gedeelte heeft de weg een
breedte van ca. 6,0 meter, nog één meter smaller dan wat minimaal is voorgeschreven door het
CROW. De ruimte tussen de middenlijnen is minimaal en er is geen redresseerruimte aanwezig.
Bovendien zijn de rijstroken maar 2,48 meter breed, terwijl 2,75 meter is voorgeschreven. Het profiel
is daarmee te smal om hier een goede gebiedsontsluitingsweg van te maken die voldoet aan het
minimale profiel.
Langs een groot deel van het traject staan bomenrijen dicht langs de rijbaan, waardoor niet voldaan
kan worden aan de minimale obstakelafstand. Dit in combinatie met een te smalle rijbaan maakt de
kans op ongevallen hier groter. In de periode 2010-2013 hebben hier 4 ongevallen plaatsgevonden,
waarvan één met een ziekenhuisgewonde. Het is echter niet bekend of deze ongevallen direct te
maken hebben met de inrichting van de weg.
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Het fietspad heeft ook maar een breedte van 1,65 meter en is daarmee smaller dan de
voorgeschreven 2,0 meter.

Redresseerstrook 0,30m

Rijstrook 2,75 meter

Kantstreep 0,15m

Scheidingstreep 0,15m

Rijrichtingsscheiding 0,30m

Rijstrook 2,75 meter

Scheidingstreep 0,15m

Kantstreep 0,15m

Redresseerstrook 0,30m

Om te kunnen voldoen aan de minimale inrichting van een gebiedsontsluitingsweg zou een breedte
van ten minste 7,0 meter benodigd zijn. De standaardbreedte is 7,50 meter. In figuur 7 staat de
ideale inrichting bij 7,50 meter breedte weergegeven. Bij de minimale breedte van 7,0 meter zou het
profiel er als volgt uitzien:

Figuur 9: minimaal profiel gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom
Om hieraan te kunnen voldoen zouden minimaal aan één zijde van rijbaan de bomen verwijderd
moeten worden. Zodoende ontstaat ruimte voor het nieuwe profiel. Het fietspad komt hierdoor wel
in de verdrukking. Er zou gekozen kunnen worden om aan de zijde waar de bomen wel blijven staan
het fietspad achter de bomen door te handhaven, maar zodanig te verbreden dat dit in twee
richtingen bereden kan worden. Dit fietspad zou dan een breedte moeten krijgen van 3,0 meter,
uitgaande van 50 tot 100 fietsers tijdens de spits.
Verder zullen passeerhavens voor landbouwverkeer, reflectorpaaltjes en haltevoorzieningen moeten
worden aangebracht om aan het minimale profiel te kunnen voldoen voor een
gebiedsontsluitingsweg. Dit betekent dat er een forse investering nodig is om deze weg op het
minimale niveau te brengen.
Daarnaast komen veel erfaansluitingen, zowel voor woningen als percelen, uit op de Sluizeweg.
Aangezien er geen parallelweg is om deze erven te kunnen ontsluiten, dienen deze aansluitingen
beter herkenbaar gemaakt te worden in het wegbeeld door middel van een andere kleur bestrating
en het plaatsen van verlichting of schrikhekken ter plaatse van de uitritten. Op een
gebiedsontsluitingsweg mogen ook bij een minimale inrichting geen perceelaansluitingen uitkomen
op de hoofdrijbaan. Er zal dus een oplossing hiervoor gevonden moeten worden, door deze percelen
zoveel mogelijk via andere wegen te ontsluiten.
Om te voldoen aan het ideale profiel zouden nog parallelwegen nodig zijn en een fysieke
rijrichtingsscheiding.
Als alternatief kan ook bekeken worden om de Sluizeweg af te waarderen naar een erftoegangsweg
type I buiten de bebouwde kom. Hiervoor moet bekeken worden hoeveel verkeer gebruik maakt van
deze weg. Van 2 tot en met 16 juni 2014 zijn verkeerstellingen gedaan op de Sluizeweg, tussen de
Stationsweg en de Tuinbouwweg. Op doordeweekse dagen ligt het aantal voertuigen hier op ca.
3100 per dag. Echter loopt dit aantal in het weekend op tot meer dan 5200 voertuigen per dag.
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Aangezien het havenseizoen van april tot en met oktober loopt, is het belangrijk om met deze
hoeveelheden verkeer rekening te houden. Onder deze bezoekers zijn mensen die een boot hebben
in Drimmelen en daarmee regelmatig naar Drimmelen komen, maar ook dagjesmensen die onbekend
zijn met de omgeving en de wegen.
Een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom mag conform de richtlijnen tot 6000 voertuigen
verwerken per dag. Op basis van de tellingen uit juni zou dit mogelijk zijn. Echter, juni is niet de piek
in het hoogseizoen, dus de intensiteiten kunnen hoger zijn.
De verhardingsbreedte van een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom mag maximaal 6,0 meter
zijn, om te hoge snelheden te voorkomen. Met een breedte van 5,80 meter voldoet de Sluizeweg
hieraan. De Sluizeweg heeft echter wel vrijliggende fietspaden. Het ideale profiel met vrijliggende
fietspaden is een rijloper van 4,50 meter met uitwijkstroken (redresstroken) van 0,50 meter aan de
zijkanten; een totaal profiel van 5,50 meter. De Sluizeweg is echter iets breder. Hieronder het
mogelijke profiel.
Uitwijkstrook
0,50 meter

Rijloper 4,80 meter

Uitwijkstrook
0,50 meter

Bij de dit profiel hoort een maximumsnelheid van 60 km/h. Ook mag de bus bij een erftoegangsweg
halteren op de rijbaan. Behalve de obstakelvrije zone van minimaal 1,50 meter wordt overal aan
voldaan om de Sluizeweg af te waarderen naar erftoegangsweg type I buiten de bebouwde kom. Het
is dan wel de enige ‘ontsluitende’ weg voor Drimmelen, maar qua gebruik en verkeersveiligheid zou
afwaarderen naar erftoegangsweg hier wel de beste optie zijn.

Steelhovensedijk
De Steelhovensedijk is zowel buiten als binnen de bebouwde kom gelegen. De breedte bedraagt 6,0
meter, waarbij de rijstroken een breedte hebben 2,65 meter. Het is twee richtingen bereden fietspad
heeft een breedte van 3,0 meter.
De minimale breedte van een gebiedsontsluitingsweg bedraagt 7,0 meter. De Steelhovensedijk is één
meter smaller dan het minimale profiel. De rijstrookbreedte voldoet bijna aan de eis van 2,75 meter.
Er is echter geen redresseerstrook aanwezig en de ruimte tussen de asstrepen is zeer beperkt. Ook
hier zal de totale weg verbreed moeten worden om aan het minimale profiel te kunnen voldoen. Dit
kan door aan één zijde de bomenrij te verwijderen en aan die zijde de weg uit te breiden, zoals
voorgesteld bij de Sluizeweg. Er ligt al een tweerichtingen fietspad.
Om verder te kunnen voldoen aan het minimale profiel is het benodigd passeerhavens aan te
brengen voor landbouwverkeer, of gezien de beperkte lengte van het wegvak (ca. 330 meter) hier te
kiezen om af te wijken van het minimale profiel en een inhaalverbod in te stellen, waarbij het inhalen
van landbouwverkeer is toegestaan. Ook dienen reflectorpaaltjes geplaatst te worden.
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Tuinbouwweg
De Tuinbouwweg ziet er, net als in het verlengde de Brieltjensweg, voor de weggebruiker duidelijk
herkenbaar uit als een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Dit komt met name door
de dubbele asmarkering en de vrijliggende fietspaden. Ook zijn er geen erfaansluitingen. Tussen de
belijning van de dubbele asmarkering zit voldoende ruimte van ten minste 0,30 meter. De
redresstrook naast de kantmarkering is echter te smal; dit is minder dan 0,30 meter. De rijstroken
zijn echter met 2,90 meter 0,15 meter breder dan de vereiste 2,75 meter. Bij een reconstructie kan
door middel van het aanpassen van de belijning een redresstrook worden gecreëerd van voldoende
breedte.
Er geldt ook hier geen inhaalverbod en de ruimte in de bermen is te beperkt om hier
passeervoorzieningen voor landbouwverkeer aan te leggen. Als suggestie geeft de CROW aan om dan
een inhaalverbod in te stellen door ononderbroken belijning aan te brengen, waarbij het inhalen van
landbouwverkeer door middel van borden wordt toegestaan. Hiermee wordt echter niet voldaan aan
het minimale profiel.
In tegenstelling tot de Brieltjensweg is het aantal obstakels langs de Tuinbouwweg groter. Naast
lichtmasten en bewegwijzeringsobjecten, staan ook aan beide zijden bomen langs de rijbaan.
Hierdoor kan niet voldaan worden aan het minimale profiel, waarbij een obstakelvrije ruimte van
4,50 meter benodigd is. Bomen die zo kort op de rijbaan staan geven een verhoogd risico op
aanrijdingen met vaste objecten.
In de berm dienen reflectorpaaltjes geplaatst te worden om te voldoen aan het minimale profiel. Het
fietspad heeft een breedte van 2,50 meter en is daarmee voldoende breed. Door de aanwezigheid
van de bomen en onvoldoende ruimte om passeerhavens aan te leggen, zal het lastig worden om de
Tuinbouwweg te laten voldoen aan het minimale profiel. Door een inhaalverbod in te stellen kan wel
de verkeersveiligheid verbeterd worden.
Om te voldoen aan het ideale profiel zou een brede middenberm aanwezig moeten zijn, die niet
overrijdbaar is, en parallelwegen waarover het landbouwverkeer wordt afgewikkeld.

4.3 Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom
Adelstraat
De Adelstraat kent verschillende wegprofielen, waaronder ook een gedeelte is gecategoriseerd
erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h. Tusssen de Godfried Schalckenstraat en de
Middelmeede is profiel 1 genomen en tussen de Middelmeede en Adellaan profiel 2. Beide zijn
gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/h. Profiel
3 is het gedeelte met de maximumsnelheid van 30 km/h.
Om aan het ideale profiel te voldoen, zouden bij beide profielen vrijliggende fietspaden, een fysieke
rijrichtingsscheiding, opsluitbanden in plaats van lengtemarkering en ongelijkvloerse oversteken voor
langzaam verkeer aanwezig moeten zijn. Bovendien zouden erfaansluitingen, zoals uitritten van
woningen, niet aanwezig mogen zijn. Alleen ter hoogte van de kruising met de Godfried
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Schalckenstraat zijn deels fietsvoorzieningen aanwezig. Het omvormen naar het ideale profiel voor
een gebiedsontsluitingsweg lijkt daarom praktisch onmogelijk, omdat er niet meer ruimte
beschikbaar is tussen de gevels. Tenzij ervoor gekozen wordt om het park/ de groenstructuur langs
de Adelstraat wordt benut om het wegprofiel uit te breiden. Hiervoor zal tevens aankoop van
particulier terrein benodigd zijn.

Voetpad 1,80m

Rijstrook 3,25 m

Fietspad 2,0 m

Berm 1,50 m

Rijstrook 3,25 m

Middenberm 1,50 m

Berm 1,50 m

Fietspad 2,0 m

Voetpad 1,80 m

Het ideale wegprofiel van een gebiedsontsluitingsweg met 50 km/h binnen de bebouwde kom ziet er
als volgt uit:

Figuur 10: ideaal profiel gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Voor dit totale profiel is een breedte benodigd van in totaal 18,60 meter. Deze ruimte is vrijwel
nergens beschikbaar voor gebiedsonstluitingswegen binnen de bebouwde kom in Drimmelen,
waardoor overal bekeken moet worden hoe ten minste aan het minimale profiel voldaan kan worden
of hoe het ideale profiel benaderd kan worden. Het ideale profiel kan in principe alleen bij nieuwe
situaties worden toegepast, zoals in nieuwbouwwijken.

Voetpad 1,80m

Rijstrook 2,90 m

Fietsstrook 2,0 m

Rijstrook 2,90 m

Ononderbroken middenstreep

Fietsstrook 2,0 m

Voetpad 1,80 m

Het minimale profiel voor een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom heeft in plaats van
vrijliggende fietspaden aanliggende fietsstroken. Ook ontbreekt de verhoogde rijrichtingsscheiding/
middenberm. Het CROW raadt aan dit profiel aan in uitzonderingssituaties toe te passen (ASVV,
2012).

Figuur 11: minimaal profiel gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Het minimale profiel heeft een breedte van 13,50 meter, waarbij de middenstreep een breedte heeft
van 0,10 meter. Dit is een profiel exclusief parkeren. In een minimaal profiel mogen alleen
langsparkeervakken aanwezig zijn, die een extra breedte hebben (schrikstrook) in verband met
fietsers die dicht langs de geparkeerde auto’s rijden. Voor parkeren komt er dan nog ca. 2,50 meter
bij. Hiermee komt het totale profiel uit op 16,0 meter.
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Ter vergelijking: de Adelstraat heeft tussen de gevels een ruimte van 12,0 meter voor trottoir,
parkeren, fietsers en rijbaan. Voor het minimale profiel inclusief parkeren komt de Adelstraat al 4,0
meter te kort. Deze ruimte kan gecreëerd worden door de groenstructuur langs de Adelstraat deels
te verwijderen en particulier terrein aan te kopen. Aan een zijde van de straat ontbreekt het trottoir
al, waardoor deze ruimte niet meer gewonnen kan worden. Trottoirs binnen de gemeente zijn
standaard 4 à 5 tegels breed (1,20 – 1,50 meter) en daarmee smaller dan wat de CROW aanraadt
(tenminste 1,50 meter, bij voorkeur 1,80 meter).
Wat kan er dan wel gedaan worden om de Adelstraat beter in te richten als gebiedsontsluitingsweg?
- de suggestiestrook kan omgezet worden naar fietsstrook in de kleur rood, bij voorkeur met
een breedte van 1,50 meter;
- inhaalverbod instellen door het aanbrengen van een doorgetrokken middenstreep van 0,10
meter breed;
- extra accenten geven aan de uitritten die direct uitkomen op de rijbaan;
- parkeren langs de straat laten vervallen en alternatieve parkeergelegenheid aanwijzen of
creëren, waardoor meer ruimte in het profiel ontstaat voor de overige elementen als trottoir
en fietsstrook.
Het afwaarderen van de Adelstraat is gezien het gebruik hiervan geen optie. De Adelstraat heeft een
duidelijke gebiedsontsluitende functie.

Blockmekerstraat
Voor de Blockmekerstraat geldt hetzelfde als voor de Adelstraat. Ook voor de minimale breedte van
een profiel van een gebiedsontsluitingsweg is hier onvoldoende ruimte aanwezig tussen de gevels.
Op het smalste punt is de ruimte tussen de gevels maar 9,50 meter. Het profiel varieert wel. Op
enkele plaatsen is een bushalte aangebracht, een wegversmalling of parkeren aan twee zijden. Dit
biedt echter onvoldoende ruimte om het gehele wegprofiel aan te passen, omdat de lengtes van de
deze wegvakken beperkt zijn. De aanpassingen die voorgesteld worden voor de Adelstraat zijn
daarom ook van toepassing op de Blockmekerstraat.
Door hier fietsstroken toe te passen wordt ook geen conflict gecreëerd met halteren op de
fietsstroken: de fietsers worden hier achter de bushalte door geleid.
De Blockmekerstraat verwerkt op werkdagen ca. 3500 voertuigen (telling april 2013). Dit aantal is
lager dan dat van de Adelstraat. Er zou daarom gekozen kunnen worden voor het afwaarderen van
de Blockmekerstraat naar een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid
van 30 km/h. Het gedeelte van de Adelstraat wat aansluit op de Blockmekerstraat is al 30 km/h. Er
zou dan ook voor gekozen kunnen worden om de gehele route naar de Tuinbouwweg af te
waarderen naar erftoegangsweg, omdat de functie hier in principe hetzelfde blijft.
Om te voldoen aan het profiel van een erftoegangsweg, zou hier een open verharding of Streetprint
moeten worden toegepast, mag de rijbaan max. 5,80 meter breed zijn en mag er geen lengte
markering worden toegepast. Aan het ideale profiel voor een erftoegangsweg kan niet geheel
voldaan worden, tenzij de busroute wordt verlegd.
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Het probleem bij het afwaarderen naar een erftoegangsweg is wel dat niet kan worden voldaan aan
een geloofwaardige snelheidslimiet van 30 km/h, omdat door de aanwezigheid van de bus het profiel
relatief breed moet blijven en weinig (horizontale) snelheidsremmers kunnen worden toegepast.
Immers heeft de bus te maken met een rijtijdenschema.

Crullaan
De Crullaan heeft een breder profiel dan de Adelstraat of de Blockmekerstraat. De totale
asfaltbreedte is 9,40 meter. Op het asfalt zijn fietsstroken aangebracht van 1,50 meter. Parkeren is
geregeld is havens langs de rijbaan. Het trottoir heeft een breedte van 6 tegels (1,80 meter). Voor
het oversteken van voetgangers zijn zebrapaden aanwezig met middengeleiders in de rijbaan, zodat
in twee fasen de rijbaan kan worden overgestoken. Er zijn bushaltes aan de rijbaan gelegen. Fietsers
worden hier achter door geleid. Ook is hier gedeeltelijk een verhoogde rijbaanscheiding aangebracht.
Wel zijn er erfaansluitingen aanwezig die direct op de rijbaan uitkomen.
Hiermee voldoet het profiel van de Crullaan al aardig aan de minimale eisen van een
gebiedsontsluitingsweg. Wat nog kan worden aangepast is het instellen van een inhaalverbod door
middel van een ononderbroken asstreep. De breedte van de fietsstrook voldoet niet geheel.
Daarentegen zijn de rijstroken iets breder dan nodig is. De breedte van de fietsstroken kan naar 1,75
meter gebracht worden inclusief markering. De breedte van de rijstroken wordt dan 2,90 meter plus
een middenstreep van 0,10 meter. Verder kunnen de uitritten van de woningen beter geaccentueerd
worden.
Om te kunnen voldoen aan het ideale profiel, zou het profiel van de Crullaan verbreed moeten
worden. Er zijn brede bermen aanwezig waar deze ruimte in gevonden kan worden. Hierdoor kan
voor fietsers een verhoogd aanliggend fietspad gecreëerd worden van 2,0 meter breed en kan een
bolgestrate rijrichtingsscheiding over de gehele lengte worden aangebracht van ten minste 0,5
meter. Vanuit de CROW wordt 1,50 meter aangegeven, maar dit is in bestaande situaties onhaalbaar
om dit toe te passen. Het voetpad heeft al voldoende breedte. Voor het ideale profiel zouden de
bushaltes in een haltehaven moeten worden aangelegd, waardoor niet op de rijbaan wordt
gehalteerd. Dit bevorderd de doorstroming.

Godfried Schalckenstraat
Op de Godfried Schalckenstraat zijn verschillende profielen aanwezig. Nabij het centrum van Made
zijn winkels gelegen. Hiervoor zijn parkeervakken ingericht. Meer richting de Crullaan zijn er geen
parkeervakken meer, maar is er een parallelweg aanwezig. Vanaf de rotonde richting het viaduct nast
de hoofdrijbaan alleen nog een fietspad aanwezig. Tot en met de bushalte is wel een trottoir
aanwezig hier. De maatregelen voor de profielen 1 tot en met 3 zijn hieronder benoemd
Profiel 1 is het profiel in het centrum van Made gelegen nabij enkele winkels. Voor het bereiken van
deze winkels zijn parkeervakken aanwezig. Het voetpad heeft hier maar aan één zijde een
behoorlijke breedte van 1,95 meter. Aan de overzijde is het veel smaller. Ook het fietspad heeft met
1,70 en 1,65 een beperkte breedte. De rijbaan is 5,85 meter breed. De rijstroken zijn hierdoor iets te
smal om te voldoen aan het minimale profiel, maar dit verschil is te klein om er echt een punt van te
maken. Tussen de gevels is te weinig ruimte aanwezig om aan beide zijden en voldoende breed
voetpad en fietspad aan te leggen, het parkeren te behouden en de rijbaan voldoende breed te
33

houden. Wat wel gedaan kan worden om aan het minimale profiel te kunnen voldoen is het instellen
van een inhaalverbod door middel van een doorgetrokken asstreep.
Voor dit gedeelte van de Godfried Schalckenstraat kan geconcludeerd worden dat er onvoldoende
ruimte is tussen de gevels om te kunnen voldoen aan het minimale profiel, tenzij het parkeren wordt
opgeheven. Dit is echter niet wenselijk door de aanwezige winkels en woningen. Voldoen aan het
ideale profiel zal daarom zeker niet gaan.
Profiel 2 is het profiel met de parallelweg aan een zijde van de weg. Om hier aan het minimale profiel
te voldoen zou ten minste een inhaalverbod ingesteld moeten worden door middel van het
aanbrengen van een ononderbroken asstreep. De rijbaan van 6,10 meter breed past in het profiel
voor een gebiedsontsluitingsweg. Het fietspad is met 1,70 en 1,80 meter excl. band eigenlijk iets te
smal. Om deze te kunnen verbreden zou ruimte gezocht kunnen worden in de berm. Aan een zijde
ligt een trottoir van 1,80 meter. Dit is voldoende breed. Voetgangers kunnen hier de weg in principe
niet oversteken door het aanwezige groen.
Aan een zijde van de weg ligt een parallelweg. Dit past binnen het ideale profiel van een
gebiedsontsluitingsweg. Ook liggen de bushaltes in een haltehaven conform het ideale wegprofiel.
Om dit profiel verder te laten voldoen aan het ideale profiel van een gebiedsontsluitingsweg, zou een
bolgestrate verhoogde rijrichtingsscheiding van ten minste 0,50 meter aangebracht kunnen worden.
De rijstroken dienen daarbij 3,25 meter breed te zijn. De breedte hiervoor kan gezocht worden in de
berm die een breedte heeft van 2,55 meter. Dit betekent echter dat de berm smaller wordt dan
aanbevolen in het ideale profiel. Ook is er maar aan één zijde van de weg een berm aanwezig. Het zal
dus niet lukken om dit profiel geheel te laten voldoen aan het ideale profiel.
De rijbaan van de parallelweg lijkt met 4,95 meter breed voor een eenrichtingsweg. Hier wordt
echter ook op geparkeerd, waardoor versmallen geen optie is.
Profiel 3 is het profiel vanaf de rotonde richting de snelweg. Hier is reeds een inhaalverbod ingesteld
door middel van een ononderbroken middenstreep. Het fietspad is hier niet aanliggend, maar
vrijliggend. Veder komt het profiel overeen met profiel 2, echter zonder de parallelweg en trottoir. Er
is hier echter geen ruimte in de berm aanwezig om het profiel zodanig te kunnen verbreden dat een
bolgestrate rijrichtingsscheiding kan worden aangebracht. Door de bermen te verwijderen, wordt het
fietspad hier ook aanliggend. In dat geval is het beter een fysieke scheiding te behouden tussen de
hoofdrijbaan en het fietspad. Ook hier is onvoldoende ruimte om te voldoen aan het ideale profiel,
tenzij aan beide zijde de groenstructuur wordt opgeofferd voor verbreding van het fietspad, berm,
rijbaan en rijrichtingsscheiding. Ook het gedeelte vanaf de bebouwde komgrens tot aan de snelweg
zou dan herzien kunnen worden.

Hoofdstraat
De Hoofdstraat heeft een totale breedte van 9,50 meter met suggestiestroken met een rode coating
van 1,50 meter breed en een dubbele asstreep. Door de rijbaan te versmallen kan er meer ruimte
gecreëerd worden voor de fietsers. Met rijstroken van 2,90 meter en een enkele doorgetrokken
asstreep wordt voldaan aan een minimaal profiel en blijft er 1,70 meter over voor de fietser. Dit is
nog niet de 2,0 meter die gewenst is, maar dit biedt de fietsers wel iets meer ruimte. Het voetpad
varieert in breedte. Om sommige plaatsen in de Hoofdstraat is er een zee van ruimte op het trottoir,
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op andere plaatsen langs parkeervakken is er amper ruimte om uit te stappen. De parkeerplaatsen
zijn met 2,50 meter aan de brede kant, maar hiermee wordt wel voldaan aan de gewenste
schrikstrook tussen de fietsers en het parkeren. De uitritten die hier langs de Hoofdstraat gelegen
zijn, zouden beter opvallend gemaakt moeten worden in het wegbeeld. Verder zouden om te
voldoen aan het minimale profiel voorzieningen aangebracht moeten worden om het oversteken te
faciliteren, want anders dan bij de rotonde zijn er geen zebrapaden aanwezig.
In de Hoofdstraat is varieert de ruimte van 12,30 meter tussen de gevels tot 23,0 meter en breder.
Door de aanwezigheid van parkeervakken is er echter op de onvoldoende ruimte aanwezig voor het
aanbrengen van een aanliggend fietspad over de gehele lengte. Vooral daar waar de ruimte maar
12,30 meter is kan het ideale profiel, maar ook het minimale profiel, niet worden ingepast. Daar waar
ruim 23,0 meter ruimte aanwezig is tussen de gevels, kan het ideale profiel van een
gebiedsontsluitingsweg worden ingepast. Hier is 18,60 meter voor nodig, waardoor ook voldoende
ruimte blijft voor parkeren. Daar waar maar ca. 18 meter beschikbaar is (meer richting de rotonde)
kan het ideale profiel worden ingepast, maar komt het parkeren te vervallen. Waar het profiel maar
12,30 meter breed is (ter hoogte van huisnummer 145) kan het minimale profiel niet eens worden
toegepast.

Voetpad 1,80m

Rijstrook 3,25 m

Fietsstrook
of aanliggend fietspad 2,0 m

Rijstrook 3,25 m

Bolgestrate rijrichtingsscheiding
>0,50 meter

Fietsstrook
of aanliggend fietspad 2,0 m

Voetpad 1,80 m

Voor de weggebruiker dient het wegbeeld wel zoveel mogelijk hetzelfde te zijn/ blijven op eenzelfde
straat. Om het ideale profiel toe te kunnen passen, zullen de bomen langs de Hoofdstraat niet overal
gehandhaafd kunnen worden. Beter kan daarom uitgegaan worden van een tussenprofiel.

Figuur 12: voorgesteld tussenprofiel gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Dit tussenprofiel heeft een totale breedte van 14,60 meter en kan daardoor over de gehele lengte
van de Hoofdstraat worden toegepast met behoud van parkeerplaatsen, behalve ter hoogte van
huisnummer 145 waar de weg plaatselijk versmald.

Sluizeweg (Drimmelen)
Langs de Sluizeweg in Drimmelen zijn geen erfaansluitingen, woningen of een trottoir aanwezig.
Alleen zijn hier enkele parkeervakken gelegen. Hierdoor oogt de weg niet als een binnen de
bebouwde kom gelegen weg. De rijbaan heeft geen asstreep in het midden en lijkt daardoor breder.
Het asfalt heeft een breedte van 6,0 meter en het vrijliggende tweerichtingen fietspad heeft een
breedte van 3,0 meter. Door de rijbaan in te delen in twee rijstroken van 2,90 meter en een
doorgetrokken asstreep in het midden aan te brengen, wordt voldaan aan het minimale profiel.
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Omdat de Sluizeweg in een open vlakte ligt, zijn er voldoende mogelijkheden voor uitbreiding van het
profiel naar het ideale profiel met rijstroken van ten minste 3,25 meter en een middenberm van 1,50
meter. Het vrijliggende fietspad kan hierbij behouden worden.

Sluizeweg (Made) en Drimmelenseweg
De Sluizeweg in Made heeft de uitstraling van een erftoegangsweg met een open verharding, maar is
een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde met een maximumsnelheid van 50 km/h. De
Sluizeweg heeft een rijbaanbreedte van 6,70 meter met suggestiestroken voor de fietsers van 1,10
meter. Door de ligging aan de rand van de bebouwde kom, zonder dat er een trottoir aanwezig is,
kan men de indruk hebben dat de weg buiten de bebouwde kom ligt. Er staan wel enkele woningen
langs de Sluizeweg.
Vanaf de Drimmelenseweg wordt het wegprofiel iets smaller met 6,10 meter en krijgt het profiel aan
één zijde een trottoir en parkeervakken van 2,0 meter breed. Ter hoogte van de parkeervakken is het
trottoir aan de smalle kant met 4,5 tegel (ca. 1,35 meter). Hierdoor oogt de weg meer als een weg
binnen de bebouwde kom.
Om te voldoen aan het minimale profiel zou de rijbaan opgedeeld moeten worden in rijstroken met
ten minste een fietsstrook daarnaast. Hier is een breedte van 9,90 meter voor benodigd. Gezien de
verhardingsbreedte van 6,70 meter (breedst) is dit niet mogelijk. Voor het indelen van de rijbaan in
rijstroken met een ononderbroken asmarkering is al een breedte van 5,90 meter nodig. Hierdoor
blijft maar een breedte over van 0,40 meter voor een voorziening voor fietsers aan beide zijden
(totaal 0,80 meter). De Drimmelenseweg is nog iets smaller, waardoor hier het minimale profiel
zeker niet past.
De Sluizeweg en Drimmelenseweg ogen beide als erftoegangsweg. Bovendien is er onvoldoende
ruimte om het minimale profiel toe te kunnen passen. Er is geen extra ruimte langs de weg te vinden
hiervoor, door de aanwezigheid van woningen. Uit verkeerstellingen van mei 2013 op de
Drimmelenseweg blijkt dat maximaal 2500 voertuigen gebruik maken van deze weg. Met dit aantal
voertuigen per dag en de uitstraling van de weg, zou deze beter gecategoriseerd kunnen worden als
erftoegangsweg. Door het verwijderen van de lengtemarkering, maar het behoud van de bestaande
bestrating, wordt het minimale profiel al grotendeels gehaald. Door de suggestiestroken iets te
verbreden, wordt het wegprofiel optisch versmald. Vooral meer richting de Tuinbouwweg is het
profiel aan de brede kant. Met de categorisering van deze wegen als erftoegangsweg dient de
snelheid verlaagd te worden naar 30 km/h, waarbij snelheidsremmende maatregelen moeten
worden toegepast.

Steelhovensedijk
De Steelhovensedijk ligt gedeeltelijk buiten en binnen de bebouwde kom. Het gedeelte binnen de
bebouwde kom ziet er echter hetzelfde uit als dat buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde
kom zou een trottoir aanwezig moeten zijn, zodat de weggebruiker ook het idee krijgt dat hij de
bebouwde kom inrijdt. Dit trottoir begint echter pas na 200 meter bij de Blockmekerstraat. Hier
begint de bebouwing aan beide zijden van de straat ook pas. Omdat er al een vrijliggende
fietsvoorziening aanwezig is, is alleen een ononderbroken enkele asstreep benodigd om te kunnen
voldoen aan het minimale profiel.
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Om aan het ideale profiel te voldoen zou er een fysieke rijrichtingsscheiding aangebracht moeten
worden. De berm tussen de rijbaan en het fietspad is al voldoende breed. Om de rijrichtingsscheiding
aan te brengen, dient de weg verbeed te worden. Hier is voldoende ruimte voor aanwezig, zoals
eerder bij het gedeelte van buiten de bebouwde kom is geconcludeerd. De vraag is echte of het
wenselijk is om de weg te verbreden, omdat het voor het gedeelte binnen de bebouwde kom maar
over een kort wegvak gaat van ca. 200 meter. Bovendien zijn de fietsers afgeschermd van het
verkeer. Voor buiten de bebouwde kom is de rijbaan echter 1,0 meter te smal om aan het minimale
profiel te voldoen, omdat de maximumsnelheid hier hoger ligt.

Van Gilslaan
De Van Gilslaan heeft een totale breedte van 9,40 meter met aan beide zijden een fietsstrook van
1,60 meter breed. Het voetpad heeft aan beide zijde voldoende breedte. Ook zijn diverse
langsparkeerplaatsen aanwezig. Om te kunnen voldoen aan het minimale profiel voor een
gebiedsontsluitingsweg zou de rijbaan ingedeeld kunnen worden in twee rijstroken van 3,00 meter
breed en een ononderbroken asmarkering om een inhaalverbod in te stellen. Er is dan echter nog
steeds onvoldoende ruimte om de fietsstrook te verbreden naar 2,0 meter.
Langs de Van Gilslaan liggen ook bushaltes. Hierbij wordt gehalteerd op de rijbaan. Vanuit het
minimale profiel is dit toegestaan. Echter wordt hier gehalteerd op fietsstroken. Dit is ook in het
minimale profiel niet toegestaan. Vanuit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RVV) artikel 23 mag men een voertuig niet laten stilstaan op een fietsstrook of op de rijbaan naast
een fietsstrook, tenzij het gaat om het onmiddellijk in- en uitstappen van passagiers. Het halteren
van de bus op een fietsstrook is dus niet strijdig met de wet. Vanwege de verkeersveiligheid is het
halteren op een fietsstrook echter niet gewenst, omdat een fietser de halterende bus moet gaan
inhalen over de rijbaan. Het aanleggen van een haltehaven zou hier in overweging genomen kunnen
worden. Dit zal wel ten koste gaan van de groenstructuur.
Voor het ideale profiel lijkt geen ruimte te zijn in de Van Gilslaan, zeker als het parkeren en de
bushaltes behouden dienen te worden. Er ligt al wel deels een verhoogde rijrichtingsscheiding in de
vorm van middengeleider.

Zeggelaan
De Zeggelaan is een lange straat met verschillende profielen. Per profiel is bekeken wat de
mogelijkheden zijn.
Profiel 1 is de Zeggelaan vanaf Wagenbergsebaan. De rijbaan heeft hier een breedte van 7,90 meter
en is voorzien van een dubbele asstreep. Er is geen fietspad of trottoir aanwezig langs dit deel van de
Zeggelaan. Om te kunnen voldoen aan het minimale profiel is een breedte benodigd van ‘slechts’
5,90 meter. Dit betekent dat dit de rijbaan 2,0 meter te breed is voor het minimale profiel.
Om aan het ideale profiel te kunnen voldoen, zou de rijbaan ingedeeld kunnen worden in twee
rijstroken van 3,25 meter met een verhoogde rijrichtingsscheiding (bolgestraat) van 1,30 meter. Voor
een weg binnen de bebouwde kom is geen redresstrook nodig aan de zijkant, ook geen
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kantmarkering tenzij dit wenselijk is omdat er geen verlichting langs de rijbaan staat. Langs de
Zeggelaan is echter voldoende verlichting aanwezig.
Profiel 2 tussen Vlierlaan en Ruitersvaartseweg. Hier heeft de rijbaan een breedte van 7,60 meter. Dit
is in tegenstelling tot het eerste profiel inclusief een voorziening voor de fietsers. Er is ook geen
middenstreep aanwezig. Er is onvoldoende ruimte aanwezig binnen dit profiel om te voldoen aan de
minimale inrichting en de fietsers voldoende ruimte te geven. Langs de rijbaan zijn brede bermen
aanwezig. Hier kan ruimte gevonden worden om een beter voorziening voor de fietsers aan te
leggen. Dit betekent echter wel dat de groenstructuur aangetast wordt. De suggestiestroken nu zijn
amper 1,0 meter breed. Dit zou tenminste 1,50 meter moeten zijn om goed te kunnen functioneren
en 2,0 meter vanuit het minimale profiel. Bij voorkeur zou het profiel uit figuur 11 hier moeten
worden toegepast. Of er kan gekozen worden voor een profiel met twee rijstroken van 3,25 meter en
een verhoogde rijrichtingsscheiding van 1,10 meter breed. De fietsers krijgen dan een vrijliggend
fietspad in de breedste berm van 2,50 tot 3,0 meter breed. Hierdoor kan een deel van de
groenstructuur in stand blijven.
Profiel 3 ter hoogte van het Koningsveld. De breedte van de rijbaan bedraagt hier 8,0 meter. Voor dit
profiel geldt hetzelfde als voor profiel 2. Ook hier zal ruimte gevonden moeten worden voor de
fietsers in de berm. Hetzij door de totale rijbaan te verbreden, ten koste van het groen, of door een
vrijliggend tweerichtingen fietspad met een breedte van 2,50 tot 3,0 meter aan te leggen in de
breedste berm en in het verlengde van het fietspad in profiel 2. Ter hoogte van de Vlasweel wordt
het profiel hier anders, omdat er een weg met aangelegen parkeerplaatsen vlak langs de Zeggelaan
ligt (Biezelaar). De ruimte tussen de parkeervakken en rijbaan bedraagt hier ca. 2,45 meter. Het
fietspad zou hier aanliggend gemaakt kunnen worden. Wel dient hierbij voorkomen te worden dat
auto’s met hun neus over het fietspad gaan staan.
Locatie 4 ter hoogte van huisnummer 55 in de Zeggelaan. Het wegprofiel is hier anders ingericht dan
de vorige profielen. De breedte van de rijbaan bedraagt hier 5,80 meter, wederom zonder asstreep.
Dit is 0,10 meter te smal voor het minimale profiel zonder fietsvoorziening. Door het aanbrengen van
een onderbroken middenstreep, waarmee een inhaalverbod tot stand komt, wordt bijna voldaan aan
het minimale profiel. Binnen deze 5,80 meter zijn echter ook suggestiestroken voor fietsers
aanwezig. De ruimte voor de fietser is dus ook hier weer beperkt. Wel is aan beide zijden van de
rijbaan parkeren aanwezig en een voldoende breed trottoir. Ook hier dient ruimte gevonden te
worden om de verkeersveiligheid van de fietser op dit gedeelte van de Zeggelaan te vergroten.
Hierbij geldt hetzelfde als bij profiel 2 en 3. Ook hier kan ruimte gezocht worden in de brede berm
voor een vrijliggend tweerichtingen fietspad.
Vanaf de kruising met de Vlietstraat verandert het profiel echter, waardoor er geen brede berm meer
aanwezig is. In de bocht hier zijn reeds maatregelen genomen om de fietser af te schermen van het
gemotoriseerde verkeer, echter binnen het bestaande krappe profiel. De fietser heeft hier iets meer
dan 1,0 meter ruimte, terwijl ten minste 1,50 meter benodigd is en 2,0 meter gewenst is vanuit het
minimale profiel. Na deze bocht wordt het profiel ca. 7,90 meter breed met aan beide zijden
parkeren. De suggestiestroken hebben hier wel een breedte van bijna 1,50 meter. Echter, omdat er
geen rijstroken zijn ingedeeld gebruikt het gemotoriseerd verkeer ook deze suggestiestroken om
over te rijden, omdat er te weinig rijbaanbreedte aanwezig is. In het kader van het zoveel mogelijk
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scheiden van verkeerssoorten is deze ‘gedeelde rijbaan’ niet wenselijk. Hier kan echter geen ruimte
gevonden worden voor de fietsers in de berm, omdat die hier niet aanwezig is. Om voldoende ruimte
te creëren voor de fietsers, zou het parkeren verplaatst dienen te worden.
Profiel 5 ter hoogte van huisnummer 16 in de Zeggelaan is vergelijkbaar met het hiervoor beschreven
gedeelte van de Zeggelaan, nabij de Vlietstraat. Ook hiervoor geldt dat er te weinig ruimte is voor de
fietser.
Ook hier kan alleen ruimte gevonden worden door het parkeren te verplaatsen. De Zeggelaan is een
gebiedsontsluitingsweg. Zoals deze nu is ingericht, is het een kruising tussen een erftoegangsweg en
een gebiedsontsluitingsweg: wonen, parkeren, winkels in combinatie met een ontsluitende functie
waarvoor doorstroming is gewenst. Het zal lastig worden om de Zeggelaan te laten voldoen aan het
minimale profiel van een gebiedsontsluitingsweg en de verkeersveiligheid te vergroten, tenzij
ingrijpende maatregelen worden getroffen zoals het opheffen van parkeren langs de weg of het
verwijderen van de groenstructuur.

Zuideindsestraat
Het wegdek van de Zuideindsestraat is in een slechte staat op dit moment. De totale breedte is 8,90
meter met een rijbaan van 5,90 meter en suggestiestroken van 1,50 meter breed. Het voetpad is erg
smal met een breedte van 1,05 meter. Dit zou ten minste 1,50 meter moeten zijn vanuit de ASVV (
Aanbeveling Stedelijke Verkeers Voorzieningen, CROW). Er is echter niet meer ruimte tussen de
gevels om het trottoir te kunnen verbreden.
Om meer richting het minimale profiel te gaan, zou de suggestiestrook omgezet kunnen worden naar
een fietsstrook met een rode kleur en zou een ononderbroken asstreep aangebracht kunnen
worden, waardoor een inhaalverbod van kracht wordt.
Er is echter onvoldoende ruimte tussen de gevels om te kunnen voldoen aan het minimale en het
ideale profiel van een gebiedsontsluitingsweg. Ook het tussenprofiel uit figuur 11 met een breedte
van 14,60 meter is hier niet in te passen. Gezien de grote aantallen verkeer van bijna 10.000
voertuigen per dag is het niet mogelijk deze weg af te waarderen. Om de verkeersveiligheid van de
fietsers met zulke hoge aantallen verkeer beter te kunnen garanderen, zou bekeken kunnen worden
of een aparte fietsroute parallel aan de Zuideindsestraat kan worden aangelegd. Hierdoor komt
tevens meer ruimte beschikbaar voor het trottoir. Voor het ideale profiel is in de Zeggelaan geen
ruimte.
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Bijlagen
1. Tabel toetsing gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom
Horende bij hoofdstuk 3.2
Gebiedsontsluitingsweg buiten de
bebouwde kom
Ideale inrichting
Staatnaam\ Voldoet aan
Brandestraat
Brieltjensweg
Kanaalweg West
Sluizeweg
Steelhovensedijk
Tuinbouwweg

A
V
V
V
V
V
V

B
X
X
X
X
X
X

C
X
X
X
X
X
X

D
X
V
V
V
V
V

E/G/H/I
X
X
V
X
X
X

J
X
V
V
X
X
X

K
X
X
X
X
X
X

L
V
V
X
X
V
V

M
V
V
V
V
V
V

N
V
V
V
X
V
V

O
X
X
X
X
X
X

P
X
X
X
X
X
X

Q
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Minimale inrichting
Staatnaam\ Voldoet aan
Brandestraat
Brieltjensweg
Kanaalweg West
Sluizeweg
Steelhovensedijk
Tuinbouwweg

A
V
V
V
V
V
V

B
X
X
X
X
X
X

C
X
V
V
X
V
V

D
X
V
V
V
V
V

E
X
X
V
X
X
X

G
X
V
V
X
X
V

I
V
V
V
V
V
V

J
X
V
V
X
X
X

K
X
X
X
X
X
X

L
n.v.t.
n.v.t.
V
X
n.v.t.
n.v.t.

N
V
V
V
X
V
V

P
X
X
X
X
X
X

Q
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

In de tabel staat een “V” weergegeven als dit voldoet en een rode “X” wanneer het niet voldoet.

S
V
V
V
V
V
V

2. Tabel toetsing gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom
Gebiedsontsluitingsweg binnen de
bebouwde kom
Ideale inrichting
Staatnaam\ Voldoet aan
Adelstraat profiel 1
Adelstraat profiel 2
Blockmekerstraat
Crullaan
Drimmelenseweg
Godfried Schalckenstraat
Hoofdstraat
Sluizeweg (Drimmelen)
Sluizeweg (Made)
Steelhovensedijk
Van Gilslaan
Zeggelaan profiel 1
Zeggelaan profiel 2
Zeggelaan profiel 3
Zeggelaan profiel 4
Zeggelaan profiel 5
Zuideindsestraat

A
V
V
V
V
X
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V

B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C
X
X
V
X
X
V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

D
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

E
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V

F
X
X
X
X
X
V
X
X
X
V
X
V
X
X
X
X
X

G
X
X
X
X
X
X
X
V
X
V
X
V
V
V
X
X
X

H
V
V
V
V
V
X
V
V
V
X
V
X
V
V
V
V
V

I
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

In de tabel staat een “V” weergegeven als dit voldoet en een rode “X” wanneer het niet voldoet.

K
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

L
V
V
X
X
X
V
X
V
X
V
X
V
V
V
V
V
V

N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Q
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Gebiedsontsluitingsweg binnen de
bebouwde kom
Minimale inrichting
Staatnaam\ Voldoet aan
A C D E
F
G
H
I
K
Adelstraat profiel 1
V X V V
V
V
X
V
X
Adelstraat profiel 2
V X V V
V
V
V
X
X
Blockmekerstraat
V X V V
X
V
X
V
X
Crullaan
V X V V
V
V
X
V
V
Drimmelenseweg
V X V V
X
V
X
V
X
Godfried Schalckenstraat
V X V V
V
V
X
X
V
Hoofdstraat
V X V V
X
V
X
V
X
Sluizeweg (Drimmelen)
V X V V
V
V
X
X
V
Sluizeweg (Made)
V X V V
X
V
X
X
X
Steelhovensedijk
V X V V
X
V
X
V
X
Van Gilslaan
V X V V
V
V
X
V
V
Zeggelaan profiel 1
V X V V
V
V
X
X
X
Zeggelaan profiel 2
V X V V
V
V
X
V
X
Zeggelaan profiel 3
V X V V
V
V
X
V
X
Zeggelaan profiel 4
V X V V
X
V
X
V
X
Zeggelaan profiel 5
V X V V
V
V
X
V
X
Zuideindsestraat
V X V V
X
V
X
V
X
In de tabel staat een “V” weergegeven als dit voldoet en een rode “X” wanneer het niet voldoet.

L
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V

M
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
X

N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Q
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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3. inventarisatie van wegen
Terheijden
Zeggelaan
Locatie 1 vanaf Wagenbergsebaan
Rijbaanbaanbreedte 7,90 meter
Rijstrookbreedte 3,18 meter

Locatie 2 tussen Vlierlaan en Ruitersvaartseweg
Rijbaanbreedte 7,60 meter
Suggestiestrook 0,96 meter
Voetpad 1,80 meter
Geen rijstrookindeling

Locatie 3
Rijbaanbreedte 8,00 meter
Suggestiestrook 1,20 meter
Voetpad 1,80 meter

Locatie 4 ter hoogte van huisnummer 55
Rijbaanbreedte 5,80 meter incl. suggestiestrook
Suggestiestrook 0,80 meter ex. markering
Parkeren 1,90 meter (l) en 2,0 meter (r)
Voetpad 1,80 meter

Locatie 5 ter hoogte van huisnummer 16
Rijbaanbreedte 7,70 meter
Suggestiestrook 1,30 meter
Parkeren 2,30 meter
Voetpad 1,80 meter

Hoofdstraat
Ter hoogte van huisnummer 72
Rijbaanbreedte 9,50 meter, rijstroken 3,0 meter
Suggestiestrook 1,50 meter
Parkeren 2,50 meter
Voetpad (smalst) 1,50 meter

Moerdijkseweg
Locatie 1

Locatie 2

Totale rijbaanbreedte 8,60 meter
Rijbaan 5,0 meter
Suggestiestrook 1,80 meter

Totale rijbaanbreedte 8,20 meter
Rijbaan 5,0 meter
Fietsstrook 1,60 meter

Wagenberg
Withuisstraat
Rijbaanbreedte 6,70 meter
Suggestiestrook 1,05 meter

Made
Crullaan
Totale breedte 9,40 meter
Rijbaanbreedte 5,70 meter
Fietsstrook 1,50 meter

Van Gilslaan
Totale breedte 9,40 meter
Rijbaanbreedte 6,00 meter
Fietsstrook 1,60 meter
Voetpad 2,70 en 1,50 meter

Zuideindsestraat
Totale breedte 8,90 meter
Suggestiestrook 1,50 meter
Voetpad 1,05 meter

Godfried Schalckenstraat
Locatie 1 t.h.v. bakkerij
Rijbaan 5,85 meter
Fietspad 1,85/ 1,90 meter (incl. 20 cm band)
Parkeren 2,05 meter
Voetpad 1,95/ 1,15 meter

Locatie 2 thv huisnummer 64
Rijbaan 6,10 meter
Fietspad 1,90/2,0 meter (incl. band 20 cm)
Voetpad 1,80 meter
Berm 2,55 meter

Parallelweg
Rijbaan 4,95 eenrichtingsverkeer
Voetpad 1,30 meter

Locatie 3 richting viaduct
Rijbaan 5,80/ 6,10 meter
Fietspad 1,90/ 1,70 meter

Blockmekerstraat
Totale breedte 6,50 meter
Suggestiestrook 1,10 meter
Parkeren 1,80 meter
Voetpad 1,20 meter

Tuinbouwweg/ Brieltjensweg
Totale breedte 7,20/7,40 meter
Rijstrookbreedte 2,90/2,80 meter
Fietspad 2,40 meter

Kanaalweg West
Totale breedte 7,30 meter
Rijstrookbreedte 2,70 meter
Parallelweg 3,30 meter

Sluizeweg/ Drimmelenseweg
Totale breedte 6,70/ 6,10 meter
Suggestiestrook 1,10 meter

Steelhovensedijk
Totale breedte 6,0 meter
Rijstrook 2,65 meter
Fietspad 3,0 meter

Adelstraat profiel 1
Rijbaanbreedte 5,60 meter
Suggestiestrook 1,60 meter

Adelstraat profiel 2
Rijbaanbreedte 5,40 meter
Suggestiestrook 1,20 meter
Parkeren 2,0 meter
Voetpad 1,20 meter

Adelstraat profiel 3 30 km/h
Rijbaanbreedte 5,60 meter
Parkeren 2,30 meter
Voetpad 1,40 meter

Hooge Zwaluwe
Brandestraat
Rijbaan 6,50 meter
Fietspad 2,00 meter
Tussenberm 4,50 meter

Drimmelen
Ruilverkavelingsweg
Locatie 1

Locatie 2

Rijbaan 3,0 meter
Grasbeton 60 cm beide zijden

Rijbaan 3,70 meter
Grasbeton 60 cm beide zijden

Sluizeweg binnen bebouwde kom
Totale breedte 6,0 meter
Fietspad 2 richtingen 3,0 meter

Sluizeweg buiten bebouwde kom
Totale breedte 5,80 meter
Rijstrookbreedte 2,48 meter
Fietspad 1,65 meter
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Onderwerp

Toetsingsaspecten en ontwikkelingen begroting 2015

Datum
19 mei

2014

Ons kenmerk
3595400
Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,
Contactpersoon

In deze b rief informeren wij u over een aantal toetsingsaspecten en
ontwikkelingen. In het kader van onze taak als financieel toezichthouder
verzoeken wij u met deze b rief rekening te houden b ij het opstellen en
vaststellen van uw b egroting 2015.

Toetsi nqsaspecten
Vorm van toezicht
Een gemeente komt in aanmerking voor het reguliere 'repressieve toezicht'

T.C. Noordegraaf
Cluster
Eenheid Bestuurlijke
Organisatie en Toe icht
Telefoon
(073) 680 83 50
Fax

Bijlage(n)

wanneer de b egroting 2015 naar ons oordeel structureel en reëel i n evenwicht
is. M o c h t dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming 2016-2018
voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2018 wordt

E-mail
TNoordegraaf@brabant.nl

bereikt. Daarnaast dienen zowel de jaarrekening 2013 (15 juli) als de b egroting
2015 en meerjarenramingen 2016-2018 tijdig (15 novemb er) aan ons te zijn
ingezonden.
Het b egrip structureel en reëel evenwicht is vanaf 1 juli 2013 in de
Gemeentewet opgenomen. D o o r dit begrip in de Gemeentewet op te nemen
wordt, nadrukkelijker dan in het verleden, b edoeld dat per jaarschijf van de
(meerjaren)begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door
structurele b aten. Tevens is nu duidelijker geworden dat de ramingen volledig,
realistisch en haalb aar moeten zijn. Wanneer wij van oordeel zijn dat ramingen
onvoldoende reëel zijn, kunnen wij een negatieve b ijstelling doorvoeren op het
structureel b egrotingssaldo. D i t kan mogelijk betekenen, dat wij van oordeel
zijn dat de b egroting niet meer structureel en reëel in evenwicht is en u niet
meer in aanmerking komt voor het reguliere 'repressieve toezicht'. Wanneer dat
aan de orde is, zal een traject van preventief toezicht opgestart worden.
Voorafgaand aan het (definitief) preventief toezicht zullen wij echter altijd met

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de NS Zonetaxi en met
de OVfiets.
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de gemeente in overleg treden. Ons doel van dit overleg is o m tot een oplossing

Datum

te komen, zodat het (definitief) preventief toezicht achterwege kan blijven.
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2014

Ons kenmerk
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In j u n i 2013 is artikel 19 van het B B V ten aanzien van het overzicht van
incidentele b aten en lasten gewijzigd. Belangrijkste wijziging is dat de
incidentele b aten en lasten meerjarig moeten worden weergegeven en dat
aangegeven wordt tot welk programma zij behoren. Het overzicht incidentele
baten en lasten is daarmee, zowel voor u als raad als voor de toezichthouder,
een onmisb aar document voor het verkrijgen van een juist b eeld van het
structureel en reëel evenwicht van de (meerjaren)b egroting en daarmee van de
financiële

positie van de gemeente. Bijna alle gemeenten laten het overzicht van

incidentele b aten en lasten onderdeel uitmaken van de b egrotingsstukken.
Daarmee is het echter nog geen vanzelfsprekendheid dat dit overzicht ook
daadwerkelijk geb ruikt wordt b ij het b epalen van het structurele
begrotingssaldo. W i j verzoeken u het overzicht van incidentele baten en lasten
te betrekken b ij het vaststellen van een structureel en reëel sluitende b egroting
2015.

Onderuitputting kapitaaUasten
Bij activering van een investering zal voor de toezichthouder in redelijkheid
moeten vaststaan, dat de gemeente in staat is o m de volle jaarlasten b innen een
structureel sluitende b egroting te kunnen opvangen. In het kader van het reëel
ramen b ehoeft in het eerste jaar niet de volle jaarlast van de nieuwe investering
te worden opgenomen. Volstaan kan worden met het ramen van de
exploitatielasten die naar verwachting in het jaar van de investering op de
exploitatie zullen drukken.
Het deel van de volledige jaarlast dat nog niet is geraamd duiden wij aan als
onderuitputting kapitaaUasten. Het b edrag van de onderuitputting
kapitaaUasten merken wij aan als een incidenteel voordeel.
Verantwoording van onderuitputting kapitaaUasten via de b ruto methode
geniet, vanwege de inzichtelijkheid, onze voorkeur. In dat geval worden de
volle kapitaaUasten structureel geraamd, maar staat hier aan de b atenkant een
incidentele post onderuitputting kapitaaUasten tegenover. Deze post dient dan
opgenomen te worden in het overzicht van incidentele baten en lasten.
Wanneer de kapitaaUasten niet volledig (dus gesaldeerd) en alleen aan de
lastenkant worden geraamd, is er sprake van verantwoording volgens de netto
methode. Het b edrag van de onderuitputting kapitaaUasten maakt op deze
manier onderdeel uit van het structureel b egrotingssaldo. W i j zullen het deel
van de onderuitputting kapitaaUasten ook dan aanmerken als een incidenteel
voordeel en negatief bijstellen op het structureel b egrotingssaldo.

Bezuinigingsmaatregelen Z Taakstellingen
Veel gemeenten nemen b ezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen op in de
begroting e n / o f meerjarenramingen. T e n b ehoeve van de b epaling van de
financiële

positie worden alle opgenomen b ezuinigingsmaatregelen op hardheid
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en haalbaarheid beoordeeld. Hiermee wordt de realiteit van de ramingen

Datum

bepaald en daarmee ook de realiteit van het structureel budgettaire saldo van

19 mei

de begrotingen.

Ons kenmerk

V o o r een positief oordeel van de toezichthouder is het noodzakelijk dat de raad,
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als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, een uitspraak doet over de
invulling. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op
programmaniveau te zijn ingevuld. Verder dient het proces dat bij het
concretiseren wordt gevolgd vast te liggen. Ervaringen opgedaan met eerdere
bezuinigingsoperaties kunnen in ons oordeel meewegen. M e t andere woorden:
er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen
van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moeten leiden, met
besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd.
Taakstellingen die aan verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke
regelingen, worden opgelegd worden alleen als reëel beschouwd, indien de
desbetreffende verbonden partij of gemeenschappelijke regeling op bestuurlijk
niveau heeft besloten tot deze taakstelling.

Facultatieve paragraaf "Bezuinigingen "
In de (verplichte) paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang
zijn voor het inzicht in de financiële positie. N u in deze economisch moeilijke
tijden bijna alle gemeenten staan voor grote bezuinigingsoperaties,
takendiscussies en financiële onzekerheden zoals de decentralisaties van
rijkstaken en deze processen meerdere jaren bestrijken, adviseren wij u een
paragraaf "Bezuinigingen" op te nemen. D i t ter verbetering van het inzicht i n
uw financiële positie. In deze paragraaf ziet u als kaderstellend en controlerend
orgaan op één plaats het integraal beeld van de opgenomen
bezuinigingen/taakstellingen in de programma's e n / o f de nog openstaande
taakstellingen in de meerjarenraming. De voortgang van in het verleden
opgestarte, maar nog niet (geheel) gerealiseerde, bezuinigingen kunt u ook
weergeven in deze paragraaf.

Onderhoud kapitaalgoederen
Bij ons onderzoek naar de begrotingen 2015 zullen wij, als speciaal landelijk
toezichtthema, extra aandacht schenken aan de kwaliteit van de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen. Het onderzoek zal zich, naast het voldoen aan de
voorschriften, onder meer richten op de ontwikkeling van de
onderhoudsuitgaven en of er sprake is van achterstallig onderhoud. Bij het
begrotingsonderzoek zullen wij niet alleen toetsen of is voldaan aan de
voorschriften, maar ook of de onderhoudsuitgaven reëel en volledig geraamd
zijn. Tevens besteden wij extra aandacht aan de aanwezigheid van achterstallig
onderhoud op de kapaitaalgoederen.
Volgens artikel 12 van het B B V moet in de paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen van de begroting van tenminste de kapitaalgoederen wegen,
riolering, water, groen en gebouwen worden aangegeven:
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»

het beleidskader;

Datum

»

de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
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»

de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Ons kenmerk

In de 'Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen',
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door de Commissie B B V uitgebracht in 2007, is het bovengenoemde artikel
verduidelijkt.
W i j beoordelen bij de begroting of de plannen en nota's actueel zijn, of aan alle
eisen van wet- en regelgeving en het door de gemeenteraad vastgestelde beleid
wordt voldaan en of de financiële effecten daarvan volledig zijn verwerkt i n de
begroting. Hiermee bedoelen wij of de raad een actueel plan vastgesteld heeft
waaruit blijkt welk kwaliteitsniveau (ambitieniveau) gehandhaafd moet worden.
De raad kan daarbij zelf kiezen uit verschillende kwaliteitsniveaus.
Uitgangspunt daarbij is dat daarbij tenminste een zodanig niveau vastgesteld
wordt, dat er geen achterstallig onderhoud en dus geen kapitaalvernietiging
optreedt. W i j vermelden hierbij, dat het C R O W (kenniscentrum voor verkeer,
vervoer en infrastructuur) bepaald heeft dat op basis van tenminste
kwaliteitsniveau C er geen sprake is van kapitaalvernietiging. V a n volledige
verwerking in de begroting is sprake indien de i n de begroting opgenomen
budgetten overeenkomen met het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau en
normkosten die daarbij horen, vermenigvuldigd met de daarop betrekking
hebbende eenheden (bijvoorbeeld aantallen, strekkende meters, vierkante
meters).
Als sprake is van achterstallig onderhoud, dient dit vermeld te worden in deze
paragraaf. O o k dienen de maatregelen, die getroffen worden o m de
achterstanden i n te halen, benoemd te worden. Bezuinigingen op het jaarlijks
en groot onderhoud worden door ons alleen positief beoordeeld, indien
aannemelijk wordt gemaakt dat het verlagen van het kwaliteitsniveau van het
onderhoud van de kapitaalgoederen niet zal leiden tot achterstallig onderhoud
e n / o f juridische claims. Daarnaast zal actualisatie van het plan, op basis van de
door de raad vastgestelde aanpassing van het kwaliteitsniveau of bijbehorende
normenkosten, noodzakelijk zijn.
Wanneer de in de begroting opgenomen budgetten niet stroken met de door de
raad vastgestelde benodigde budgetten, kunnen wij dit aanmerken als een
onvolledige of niet realistische raming.

Dekkingsreserves kapitaaUasten
O p grond van artikel 62, eerste lid, van het B B V , worden vaste activa tegen het
bedrag van de investering geactiveerd. D e aanwezigheid van zogenaamde
dekkingsreserves kapitaaUasten moet in samenhang met deze bepaling worden
gezien. Dekkingsreserves kapitaaUasten zijn bestemmingsreserves voor de
dekking van kapitaaUasten van bepaalde gerealiseerde investeringen. D e
omvang van de reserve moet voldoende zijn o m (een deel van) de kapitaallast
gedurende de gehele afschrijvingstermijn te dekken. D i t betekent dat het
mogelijk is dat de dekkingsreserve, op het moment waarop de investering wordt

1
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gedaan, lager is dan de investering en dus onvoldoende is o m de
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investeringslasten volledig te kunnen dekken. W i j wijzen erop dat ook in dat
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geval het noodzakelijk is dat de dekkingsreserve gedurende de gehele

Ons kenmerk

afschrijvingstermijn beschikbaar is en slechts kan dienen voor het dekken van
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een evenredig deel van de kapitaaUasten. Hiermee wordt voorkomen dat het
dekken van lasten naar de toekomst wordt verschoven. De lasten die niet gedekt
worden door een bestemmingsreserve moeten uiteraard structureel in de
begroting geraamd zijn.
Het B B V noemt deze categorie bestemmingsreserves niet afzonderlijk. T o c h is
het van belang o m te weten welke reserves het karakter van dekkingsreserves
hebben om een goed inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden tot aanwending
van deze reserves. W i j hebben geconstateerd dat niet alle gemeenten
transparant maken of en in hoeverre de dekkings-reserves over de gehele
afschrijvingstermijn toereikend zijn. Hoewel verschillende methodieken tot
hetzelfde vereiste resultaat kunnen leiden is het van belang inzicht te geven of
de omvang van deze dekkingsreserve voldoende is om (een vooraf bepaald deel
van) de kapitaallast van de investering voor de gehele afschrijvingstermijn te
dekken.

Rente grondexploitatie
In het kader van de realiteit van de ramingen beoordelen wij de door de
gemeente gehanteerde rentepercentages. De reële (langlopende) rente is
historisch laag en ligt, afhankelijk van de looptijd, rond de 2 - 2,5 Zo. Een
0

dergelijk percentage dient in principe ook doorberekend te worden aan de
grondexploitatie. W i j hebben er begrip voor indien u voor het bepalen van het
door te berekenen rentepercentage kiest voor een bestendig beleid. Een reëel
door te berekenen rente aan de grondexploitatie stellen wij, net als voorgaande
jaren, op maximaal 4 Zo. Bij een hoger doorberekend percentage beoordelen wij
0

de reden van deze afwijking en wat voor effect dit heeft op het begrotingssaldo.
Overigens bevordert het toerekenen van een reële (lage) rente aan de
grondexploitatie het resultaat van de grondexploitatie in positieve zin.

Grondexploitatie
Gemeenten met een forse grondpositie hebben in het algemeen al forse
verliezen moeten nemen op de grondexploitatie. Door ons is geconstateerd, dat
in de meeste gevallen verantwoordelijkheid wordt genomen door afwaardering
van boekwaarden of vorming van verliesvoorzieningen. Ondanks signalen van
mogelijk herstel is de situatie nog dusdanig, dat er nog steeds een substantieel
risico wordt gelopen bij de grondexploitatie. W i j vragen daarom blijvend
aandacht voor het tijdig aanpassen van de exploitatieberekeningen en vooral
o m daarin realistische parameters te hanteren en uit te gaan van reële
planningen van de uit te geven vierkante meters voor de diverse bestemmingen.
Uiteraard is het hierbij ook van belang dat de beleidsbepaling en de uitvoering
van de eigen gemeentelijke grondexploitatie wordt afgestemd op de
bouwcapaciteit in plannen van omliggende gemeenten en externe partijen
(inclusief PPS-constructies) en de realisatie daarvan.
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Datum

U i t diverse gehouden onderzoeken blijkt dat de risico's van PPS-constructies
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niet altijd helder in beeld zijn. V a a k is niet duidelijk welke risico's de gemeente
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binnen de PPS-constructie loopt. In het geval er sprake is van risico's is het niet
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altijd duidelijk wat de eventuele financiële gevolgen van deze risico's voor de
gemeente kunnen zijn. W i j adviseren u aan deze aspecten bijzondere aandacht
te besteden.

Verliesgevende grondexploitaties en negatieve algemene reserve
Volgens het B B V (mede gebaseerd op algemene economische beginselen)
dienen verliezen in de grondexploitatie onmiddellijk en voor het gehele bedrag
genomen te worden op het moment dat deze bekend zijn. Het activeren van
tekorten is niet toegestaan, dus kan dit leiden tot een negatieve algemene
reserve. Wanneer de algemene reserve negatief wordt, moet deze binnen de
termijn van de meerjarenraming worden gesaneerd. Lukt dit niet, dan komt de
gemeente onder preventief toezicht.
Wanneer de negatieve stand van de algemene reserve is ontstaan door het
(moeten) nemen van verliezen grondexploitatie, dan kan de toezichthouder
onder voorwaarden toestemming geven dit tekort in een langere periode dan 4
jaar te saneren. O o k dan komt de gemeente onder preventief toezicht. H o e lang
de periode van saneren is, is moeilijk te standaardiseren en is vooral afhankelijk
van de oorzaak en de omvang van het tekort. Sanering in een periode langer
dan 10 jaar kunnen wij echter niet toegestaan. Over de sanering van een
negatieve algemene reserve maakt de gemeente afspraken met de
toezichthouder. Z i j n er nog voldoende andere reserves beschikbaar, dan dienen
deze te worden ingezet o m het negatieve saldo van een reserve te beperken of
zelfs op te heffen.

Vaststellingsbesluit begroting 2015
Het vaststellingsbesluit van de begroting dient een volledig beeld te verschaffen
van de besluitvorming door de raad. M e t name dient duidelijk te zijn welk
begrotingssaldo door de raad is vastgesteld. V o o r ons als toezichthouder is het
niet altijd even duidelijk wat er nu precies besloten is. W i j verzoeken u daarom
alle besluiten die genomen zijn bij de vaststelling van de begroting 2015 op te
nemen in het vaststellingsbesluit. Naast het besluit, dat de begroting 2015
vastgesteld is, dient (indien van toepassing) ook aangegeven te worden:
»

investeringskredieten die bij vaststelling van de begroting beschikbaar
gesteld worden;

»

indien de begroting 2015 niet in evenwicht is, hoe deze sluitend gemaakt
wordt (bijvoorbeeld door een onttrekking aan de algemene reserve);

«

welke wijzigingen aangebracht zijn op de begroting (kan uiteraard ook via
een afzonderlijke begrotingswijziging).
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E r zijn diverse redenen voor preventief toezicht, zoals termijnoverschrijding
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e n / o f een structureel niet-reëel sluitende begroting, waarvan tevens niet
aannemelijk is dat het evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenraming
wordt hersteld. T o t en met 2013 gaf een structureel nadelig saldo van de
jaarrekening ook de mogelijkheid om een gemeente onder preventief toezicht te
plaatsen. D o o r de wijziging van de Gemeentewet in 2013 is dit laatste niet
meer mogelijk. Reden hiervoor is dat de toezichthouder i n de praktijk de
resultaten van de jaarrekening betrekt bij de beoordeling van de realiteit van de
ramingen in de begroting.
Nieuw in de Gemeentewet is de mogelijkheid om het preventieve toezicht, dat
in beginsel voor het gehele begrotingsjaar van kracht is, in de loop van het jaar
te beëindigen. D i t kan als de toezichthouder van mening is, dat het structureel
en reëel evenwicht inmiddels is hersteld, bijvoorbeeld doordat er een concreet
en reëel bezuinigingsplan is vastgesteld o m dit evenwicht te bereiken.

Gemeenschappelÿk Financieel toezichtkader
In de Gemeentewet is geregeld dat Gedeputeerde Staten (GS) van iedere
provincie toezicht houden op de gemeenten. V o o r het financieel toezicht op de
provincies is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ( B Z K )
verantwoordelijk. Deze, in totaal, dertien toezichthouders maken gezamenlijk
afspraken over de wijze waarop zij het toezicht invullen. Het vorige
gezamenlijke toezichtkader dateerde van begin 2008. Sinds die tijd hebben zich
op allerlei terreinen veranderingen en ontwikkelingen voorgedaan, die
aanleiding zijn geweest o m het toezichtkader uit 2008 te actualiseren. D i t heeft
er toe geleid dat er een nieuw toezichtkader 'Kwestie van evenwicht' is
vastgesteld. De brief, met daarin een link naar het nieuwe beleidskader, is eind
april 2014 verstuurd naar alle gemeenten. V o o r de volledigheid volgt hier
nogmaals de link: w w w . b r a b a n t . n l / G T K 2 0 1 4 .

Decentralisaties Rijkstaken
Als gevolg van de drie decentralisaties binnen het sociale domein komen er
grote verantwoordelijkheden en budgetten naar de gemeenten over. Deze
middelen zullen via een speciaal sociaal deelfonds aan de gemeenten worden
uitgekeerd. Gemeenten zijn verplicht deze gelden binnen het sociale domein te
besteden. Bij onderbesteding kan een onderzoek naar de prestaties worden
ingesteld en i n het uiterste geval kan het leiden tot een opschorting van de
uitkering uit het sociaal deelfonds. Deze wet geldt in principe voor driejaar.
Daarna worden de middelen overgeheveld naar het gemeentefonds.
Het eerste jaar ontvangen de gemeenten hun historisch aandeel, de
daaropvolgende jaren zal worden gewerkt met een objectief verdeelmodel.
Naar verwachting zal in de komende meicirculaire de budgetverdeling bekend
worden gemaakt.
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U zult de taken uit moeten voeren met minder geld dan waarvoor het Rijk ze
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op dit moment uitvoert. M e t de decentralisaties is ook een verandering van
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aanspraken op te verstrekken voorzieningen beoogd. Het is daarom van belang

ons

dat u het beleid daarvoor gaat ontwikkelen. W i j adviseren u in de begroting
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2015 aandacht te schenken aan de financiële gevolgen van deze
ontwikkelingen.
De decentralisaties worden veelal opgepakt in gezamenlijk verband,
bijvoorbeeld in de vorm van gemeenschappelijke regelingen. Bij
gemeenschappelijke regelingen is het lastiger om grip te houden op de
uitvoering van de taken en verandert de invulling van uw budgetrecht. De
gemeente blijft echter wél verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en
budgetoverschrijdingen van de gemeenschappelijke regeling kunnen worden
doorberekend aan de deelnemende gemeenten. De hoogte van de budgetten,
die met de decentralisaties gepaard gaan, zorgt ervoor dat de bijbehorende
risico's ook groot kunnen zijn. W i j adviseren u dan ook om goede afspraken te
maken over de werkwijze, informatievoorziening, verantwoordingswijze en de
manier waarop kan worden bijgestuurd door uw gemeente.

Schuldpositie gemeenten
De aandacht voor de schuldpositie van de gemeenten is de laatste jaren, mede
vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, toegenomen. Een hoge
schuldpositie brengt risico's met zich mee. M e t lenen legt een gemeente als het
ware een claim op de toekomst. Zolang de uit geldleningen voortvloeiende
verplichtingen in een structureel en reëel sluitende begroting zijn opgenomen,
lijkt er niet zoveel aan de hand. Vanwege de te betalen rente en aflossingen
wordt de flexibiliteit van de begroting echter beperkt. O o k een rentestijging kan
de budgettaire positie van gemeenten beïnvloeden. W i j adviseren u o m
aandacht te schenken aan uw schuldpositie.

Demografische ontwikkeling
W i j adviseren gemeenten die te maken hebben o f t e maken krijgen met een
afname van de bevolking o m een paragraaf demografische ontwikkeling toe te
voegen aan de begroting en de jaarrekening. Paragrafen dwingen tot het
formuleren van een samenhangend beleid dat de afzonderlijke beleidsterreinen
overstijgt en ingrijpende gevolgen kan hebben. K r i m p is daar een typisch
voorbeeld van. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, de V N G en het
ministerie van B Z K hebben een handreiking paragraaf demografische
ontwikkeling opgesteld. Deze is te vinden op
www.vanmeernaarbeter.nl/bibliotheek/handreiking-paragraaf-demografischeontwikkeling. O p de website www.vanmeernaarbeter.nl is meer informatie te
vinden over krimp.

Tot slot
Tenslotte brengen wij onze website www.brabant.nl/ToezicritQpGemeenten
onder uw aandacht. O p deze site staan diverse actualiteiten op het gebied van
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financieel toezicht en de ontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht bij de

Datum

provincie Noord-Brabant. Z o vindt u onder het kopje 'financieel toezicht' een
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handige flyer waarin wij een korte toelichting geven over de wijze waarop de

Ons k e n m e r k

provinciale toezichthouder uw begroting beoordeelt. Wellicht kan deze
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werkwijze u ook behulpzaam zijn bij de uitvoering van uw eigen kaderstellende
en controlerende taak.
Een kopie van deze brief hebben wij verzonden naar uw college van B & W .

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
mw. drs. E . Breebaart,
Afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend
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Bijlage 8

Stroomschema wegbeheer en -onderhoud

GM-0167861A, revisie D1

rapportage kwaliteit via
bestuursrapportage

inspectiegegevens

inlezen beheerpakket
basisplanning

via impromptu selectie naar Excel

selectie op planjaar

voor planjaar
selectie op materiaal

beton

asfalt

elementen

selectie op maatregel

selectie op maatregel

ged. frezen en/of opp. beh.

overig

ged. herstraten 30%

ged. herstraten 50%

ged. herstraten 100%

detailinspectie

detailinspectie

detailinspectie

detailinspectie

detailinspectie

(kleine) repratie(s) mogelijk

(kleine) repratie(s) mogelijk

nee

nee

volledig herstraten
(2x gereserveerd budget)

volledig herstraten

ja

andere wvo binnen weg(vak) ook onderhoud
op korte termijn?

ja

nee

afstemming andere disciplines:
-riolering
-grondgebied
-ontwikkelaars
-nutsbedrijven

bepaling planjaar

PoHo

planjaar is planjaar

ja

sorteren

nee

transactiebestand
veilig houden
handmatige bewerking

bestuursrapportages

naar onderhoudsplanning

besluit

vooraf gedefinieerd proces
(klein) onderhoud vanuit voorziening
via diverse onderhoudsbestekken

Bijlage 9

Stroomschema hergebruik materialen

GM-0167861A, revisie D1

hergebruik mogeljk

ja

nee

in hetzelfde werk

ja

nee

gelijktijdige verwerking in ander werk

opnemen in bestek

ja

nee

werk met werk maken

in depot zetten

naar puinbreker

duurzame materiaalkeuze
afhankelijk van omgeving en gebruik en
rekeninghoudend met toekomstig beheer
(onkruid op bestrating, veegmachine, gladheidbestrijding enz)

