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 SAMENVATTING 

In december 2008 is het resultaat van een onderzoek door de Rekenkamercommissie, naar de methodiek 
om te komen tot de onderhoudsplannen van de gemeentelijke eigendommen, kenbaar gemaakt aan de 
gemeente Hillegom. Hierin concludeert de commissie dat de gemeente niet beschikt over een kaderstel-
lend beleidsplan voor het beheer en onderhoud van verhardingen.  
 
Onderhavig rapport bevat het kaderstellende beleidsplan en geeft inzicht in het te beheren areaal, de 
kwaliteit en de (benodigde) financiën om te voldoen aan de minimale technische kwaliteit conform CROW 
richtlijnen. Daarnaast geeft dit rapport inzicht in de benodigde financiën in de toekomst en in (kwali-
teits)keuzes die de gemeente kan maken in het beheer van het wegenareaal.  
 
Areaal 
Het totale weggennet van de gemeente Hillegom bedraagt 77,5 kilometer, waarvan 21 kilometer in het 
buitengebied ligt. Het areaal is als volgt verdeeld: 
 

Verhardingstype Oppervlak 
in m2 

% van 
totaal 

Lengte 
In km 

Asfalt 259.318 28% 35,0 
Elementen 625.969 72% 40,0 
Onverhard 2.138 0% 1,5 
Totaal 887.425 100% 77,5 

Tabel 1: Areaal per verhardingstype. 
 
 
Huidige werkwijze beheer en onderhoud 
De gemeente Hillegom voert het beheer van de wegen uit conform de aanbevolen werkwijze van het 
CROW. Deze werkwijze staat beschreven in CROW-publicatie 146 en 147 (zie ook bijlage 3 en 4). 
Op hoofdlijnen voert de gemeente in chronologische volgorde de volgende activiteiten uit: 
– Jaarlijks worden de wegen geïnspecteerd, conform de richtlijnen uit publicatie 146. 
– Op basis van de inspectieresultaten wordt met het DHV Wegbeheerprogramma een basisplanning 

en begroting opgesteld, conform publicatie 147. 
– Op basis van deze planning en begroting wordt, conform publicatie 147, een maatregeltoets 

uitgevoerd op de eerst 2 planjaren: 
o Afstemming met al vastgesteld onderhoud/herinrichtingen. 
o Afstemming met andere disciplines, zoals rioleringen (werk met werk maken). 
o Buitencheck voor het bepalen van de definitieve maatregel en uitvoeringsjaar. 

– Doorvoering van de wijzigingen resulteert in de technische werkbegroting. 
– Deze werkbegroting wordt getoetst op de beschikbare financiële middelen, waaruit de uitvoerings-

planning en –begroting volgt. Dit dient als basis voor het opstellen van het bestek. 
– Op basis van het opgestelde bestek wordt het onderhoud uitgevoerd. 

 
Hiermee voldoet de gemeente in voldoende mate aan haar rol als wegbeheerder in, zoals aangegeven in 
verschillende wet- en regelgeving. 
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Huidige kwaliteit wegennet 
Het huidige beleid van de gemeente is om de kwaliteit van het wegennet op minimaal kwaliteitsniveau te 
houden, conform CROW. Dit betekent dat het onderhoud minimaal wordt uitgevoerd, waarbij de risico’s op 
bijvoorbeeld aansprakelijkheid en kapitaalvernietiging zo goed mogelijk zijn beheerst. 
 
Op basis van de inspectie uit 2009 blijkt dat de kwaliteit van het weggennet lager ligt dan dit streefniveau. 
Voornamelijk de elementenverharding voldoet niet aan de doelstelling (zie afbeelding 1). Het kwaliteits-
overzicht is afgeleid uit de inspectiebeoordelingen en de geldende onderhoudsrichtlijnen. Het CROW heeft 
grenzen aangegeven, waar de kwaliteitsverdeling zich moet bevinden om te voldoen aan een minimaal 
onderhouden wegennet, met de volgende percentages: 
– Voldoende.  79% 
– Matig  13% 
– Onvoldoende  8% 
– Achterstallig  0% 
De huidige kwaliteitsverdeling ligt hier onder. 
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 Afbeelding 1: Kwaliteitverdeling areaal verhardingen 
 
De huidige kwaliteit vanuit de inspectie laat een afwijking zien ten opzichte van de kwaliteit vanuit eerdere 
inspecties. Er zijn echter geen signalen dat de kwaliteit het afgelopen jaar sterk achteruit is gegaan. Het 
vermoeden is dat er in 2009 strenger is geïnspecteerd door de inspecteur. In 2010 zal opnieuw een 
weginspectie worden uitgevoerd. Op basis van de dan vastgestelde kwaliteit kan bepaald worden of 2009 
een incident is, of dat de ontwikkeling van de kwaliteit een structureel karakter heeft. 
 
 
Benodigde en beschikbare financiële middelen 
Op basis van de inspectie zijn, met het DHV Wegbeheerprogramma, de benodigde budgetten voor 
onderhoud aan de verhardingen bepaalt voor de periode 2010-2014. Met behulp van theoretische reken-
modellen zijn de onderhoudskosten voor de lange termijn berekend. De budgetten zijn berekent voor het 
onderhoud aan verharde wegen (asfalt, elementen) inclusief de bermstrook langs de verharding. Onver-
harde wegen en paden zijn niet meegenomen in de berekeningen.  
De berekende bedragen zijn prijspeil 2010, exclusief BTW en VAT en geven inzicht in het benodigde 
budget voor: 
– Groot onderhoud aan de verhardingen. 
– Klein onderhoud aan de verhardingen. 
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– Rehabilitaties van verhardingen. 
– Onderhoud aan de bermen. 
– Verwachte kosten voor verwijdering teerhoudend asfalt. 
 
 
Op basis van de berekende bedragen is een confrontatie met de huidig beschikbare financiële middelen 
mogelijk: 
 

Beschikbaar Benodigd budget per jaar in € 
Jaarlijks 2010-2014 Lange Termijn 

Groot onderhoud        

  Werkzaamheden derden 545.389     

Totaal Groot onderhoud  545.389 724.458 660.464 
 

Rehabilitaties / Reconstructies       

  Infrastructurele werken 368.103     

  Grondbedrijf 77.244 77.244   

Totaal Rehab/Recon 445.348 77.244 360.146 
  

Klein Onderhoud      

  Werkzaamheden derden 68.927     

  OW buitendienst          112.994     

Totaal Klein onderhoud  181.921 160.000 132.093 
 

Onvoorzien       

  Divers 20.000 10.000 10.000 

  Bermen   8.400 8.400 

  Teerhoudend   66.000 66.000 

Totaal onvoorzien 20.000 84.400 84.400 

Totaal 1.192.658 1.046.102 1.237.102 

Tabel 2: Confrontatie beschikbaar versus benodigde budgetten. 
 
De gemeente streeft ernaar om haar wegennet op minimaal kwaliteitsniveau te onderhouden. Jaarlijks 
heeft zij daarvoor € 1,2 miljoen beschikbaar. Op basis van de inspectie uit 2009 is voor de aankomende 5 
jaar € 1,0 miljoen nodig. Dit betekent dat de huidige middelen voldoende zijn om de huidige kwaliteit, die 
onder de minimale kwaliteit is, naar het minimale niveau te brengen.  
 
Keuzes in onderhoud en kwaliteitsniveaus 
De gemeente Hillegom kan diverse keuzes maken in het beheren en onderhouden van de verhardingen. 
De keuzes zijn te maken op het gebied van kwaliteitsniveau (technische kwaliteit), maar ook in het gebruik 
van materialen (beeldkwaliteit). De te maken keuzes kunnen gebiedsgericht of functiegericht zijn. In deze 
rapportage zijn de (maatschappelijke) invloeden en financiële gevolgen aangegeven bij een kwaliteitsim-
puls voor: 
– De zettingsgevoelige wijk Elsbroek. 

o De gevolgen van (ongelijkmatige) zettingen worden eerder verholpen wat een positieve 
invloed heeft op de uitstraling van de wijk. Ook wordt de wijk toegankelijker voor gehan-
dicapten en mensen die slecht ter been zijn. 

– De fietspaden. 
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o Een betere bereidbaarheid en dus hoger comfort voor de fietser geeft een positieve im-
puls aan de verkeersveiligheid. 

– Het centrum.  
o Een impuls aan onder andere de uitstraling heeft ook een positieve invloed op het ge-

voel van veiligheid en zal door de uitstraling mensen uitnodigen gebruik te maken van 
de openbare ruimte. 

– De doorgaande wegen. 
o een impuls aan onder andere de bereikbaarheid heeft een positieve invloed aan de 

doorstroming en de verkeersveiligheid. 
– Gebruik van uitsluitend nieuw materiaal bij het volledig herstraten.  

o Kleurverschillen en maatvoeringsverschillen worden voorkomen en de weg ziet er weer 
eenduidig en strak uit. 

 
De financiële gevolgen zijn bepaald aan de hand van landelijk gehanteerde theoretische rekenmodellen. 
Deze rekenmodellen zijn gebaseerd op onderhoudscycli die de levenloop van een weg beschrijven, vanaf 
de aanleg tot aan het jaar van vervanging (rehabilitatie). Een kwaliteitsimpuls zal pas na het eerste groot 
onderhoud in een gebied zichtbaar worden. In de praktijk zal dit voor Hillegom na 8 – 10 jaar zijn. 
In onderstaande tabel zijn deze gevolgen samengevat. 
 
 Gevolgen kwaliteitsimpuls Huidig benodigd (€) Nieuw berekend (€) Stijging (€) 
Elsbroek 364.740 449.167 85.000 
Fietspaden 47.306 57.437 10.000 
Centrum 320.247 431.844 112.000 
Hoofdwegen 281.845 372.856 91.000 
Nieuwe elementen 379.627 569.441 190.000 
   488.000 

Tabel 3: Financiële gevolgen kwaliteitsimpuls. 
 
 Belangrijkste conclusies 
– Met de huidige werkwijze, aangevuld met onderhavig beleidskaderrapport, vervult de gemeente 

haar rol als wegbeheerder in voldoende mate. 
– De huidige kwaliteit van het totale wegennet ligt lager dan het streefkwaliteitsniveau “Minimaal”. 

Voornamelijk de elementenverharding voldoet niet aan die doelstelling. 
– De gemeente heeft de aankomende 5 jaren gemiddeld € 1.046.000 per jaar nodig voor onderhoud 

aan de verhardingen. 
– De gemeente heeft nu jaarlijks € 1.193.000 beschikbaar. Dit is voldoende om de kwaliteit in 5 jaar 

naar het streefniveau te brengen. 
– Kwaliteitsimpulsen zullen, door de huidige streefkwaliteit, budgetverhogingen tot gevolg hebben. De 

gevolgen van een impuls zullen pas na 8-10 jaar zichtbaar zijn. 
– Alle uitgewerkte kwaliteitsimpulsen zullen een verhoging van het totale budget van ca. € 488.000 

tot gevolg hebben, op basis van theoretische rekenmodellen. 
 
Aanbeveling 
Omdat er nu ca. € 200.000 meer beschikbaar is dan op basis van de inspectie 2009 benodigd, zal de 
gemeente Hillegom bij ongewijzigd beleid in 2014 het achterstallig onderhoud weggewerkt hebben. Het 
kwaliteitsniveau zal dan op minimaal niveau zijn. 
 



 DHV B.V. 
 

 
Gemeente Hillegom/Beleidskaders bijlage 0 
BIM20100196-AF - 6 - 

Aanbevolen wordt om de huidige budgetten de aankomende 5 jaar te handhaven en het verloop van de 
kwaliteit en benodigde budgetten jaarlijks via een beheerrapportage te monitoren. In 2014/2015 kan dan 
op basis van actualisatie van de beleidskaders een heroverweging van de budgetten plaatsvinden. 
De verwachting is dat er dan basaal gekozen kan worden voor: 
– Structurele verlaging van de benodigde middelen met ca. € 200.000. Hierdoor wordt de kwaliteit op 

het minimale niveau gehandhaafd. 
– Handhaven (eventueel verhogen) van de benodigde middelen, waardoor er een kwaliteitsimpuls op 

delen van het areaal kan worden uitgevoerd. 
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1  INLEIDING 

1.1  Doelstelling 

In 2008 is de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout een onderzoek gestart naar de 
methodiek om te komen tot de onderhoudsplannen van de gemeentelijke eigendommen in de gemeente 
Hillegom. In december 2008 is het resultaat van dit onderzoek kenbaar gemaakt aan de gemeente 
Hillegom. Met betrekking tot het beheer en onderhoud van verhardingen concludeert de Rekenkamer-
commissie dat de gemeente niet beschikt over een kaderstellend beleidsplan en wordt aanbevolen dit 
alsnog op te stellen. 
 
De gemeentewet schrijft over het onderhoud van kapitaalgoederen, waar ook de openbare ruimte onder 
valt, dat het college ten minste eens in de 4 jaar een nota onderhoud (beleidsplan) aanbiedt aan de raad, 
waarin kaders zijn opgenomen voor de inrichting, onderhoudsniveau, planning, kosten en budgettaire 
beslag van het onderhoud. Deze nota wordt door de raad vastgesteld. 
 
Het op te stellen beleidsplan moet inzicht geven in het te beheren areaal, de kwaliteit, de (benodigde) 
financiën en uit te voeren onderhoud om te voldoen aan de minimale technische kwaliteit conform CROW 
richtlijnen. Daarnaast moet het beleidsplan inzicht geven in de benodigde financiën in de toekomst en in 
keuzes die de gemeente kan maken in het beheer van het wegenareaal.  
 

1.2  Leeswijzer 

In dit rappot komen veel technische informatie en begrippen voor. In dit geval is het raadzaam om de 
begrippenlijst op (bijlage 2) te raadplegen. 
  
In hoofdstuk 2 van dit beheerplan komt het areaal van de gemeente Hillegom aan bod. Verder in dit 
hoofdstuk wordt aandacht besteed aan externe invloeden (zoals teerhoudend asfalt en vorstschade) en 
wettelijke kaders. In hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij de kwaliteit van het gehele wegennet en daaropvol-
gend (hoofdstuk 4) worden de technische basisbegroting toegelicht. In hoofdstuk 5 worden de beschikbare 
financiële middelen van de gemeente weergegeven en de confrontatie met de benodigde budgetten 
gedaan. In hoofdstuk 6 zijn de invloeden en gevolgen van impulsen in kwaliteitskeuzes uitgewerkt en in 
hoofdstuk 7 worden de conclusies getrokken en nodige aanbevelingen gedaan.  
 
 



 DHV B.V. 
 

 
Gemeente Hillegom/Beleidskaders bijlage 0 
BIM20100196-AF - 8 - 

2  KADER PLANGEBIED EN REGELGEVING 

2.1  Omvang te beheren areaal 

Hillegom is de noordelijkste gemeente van de Duin- en Bollenstreek in de provincie Zuid-Holland. De 
gemeente telt 20.484 inwoners (01 jan. 2010, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 13,48 km² (waar-
van 0,60 km² water). Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen.  
 
De noord- en oostgrens van de gemeente zijn tevens 
de provinciegrens. Hillegom grenst in het noorden 
aan Bennebroek (op 1 januari 2009 samengevoegd 
met de gemeente Bloemendaal), in het oosten aan 
Beinsdorp (gemeente Haarlemmermeer), in het 
zuiden aan Lisse, in het westen aan De Zilk (gemeen-
te Noordwijkerhout) en in het noordwesten aan 
Vogelenzang (gemeente Bloemendaal). De exacte 
grens met de Haarlemmermeer is de Ringvaart van 
de Haarlemmermeerpolder, de grens met De Zilk is 
de Leidse trekvaart.  
 

Dit beleidsplan heeft betrekking op het totale 
wegennet binnen de gemeente Hillegom. De totale 
lengte van het wegennet dat bij de gemeente in 
beheer is, is 77,5 km. Hiervan ligt 21 km in het buitengebied. 
 
 

Verhardingstype Oppervlak 
in m2 

% van 
totaal 

Lengte 
In km 

Asfalt 259.318 28% 35,0 
Elementen 625.969 72% 40,0 
Onverhard 2.138 0% 1,5 
Totaal 887.425 100% 77,5 

Tabel 4: Areaal per verhardingstype, waarbij Onbekend is verdeeld1. 
 
 

2.2  Wettelijke kaders en regelgeving 

De gemeente heeft in haar rol als wegbeheerder geen volledige vrijheid in het vaststellen van het beleid. 
Het beheer van wegen is deels in enkele nationaal geldende wetten en besluiten geregeld. Daarnaast zijn 
er wetten en regelingen op verschillende beleidsterreinen. Zij geven randvoorwaarden waaraan de 
uitvoering van deze beheertaak moet voldoen (bijvoorbeeld op het terrein van de arbeidsomstandighe-
den). Ook maatschappelijke ontwikkelingen en daaruit voortkomende plannen hebben invloed op het 
beleid en de uitvoering van het beheer.  
 

                                            
1 Er is in de database een hoeveelheid van ca. 50.000 m2 opgenomen, waarvan het verhardingstype onbekend is. In tabel 1 is deze hoeveelheid verdeeld over 

asfalt en elementen op basis van de verhouding tussen deze twee verhardingstypen 
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Voor beheer en onderhoud zijn de volgende wetten en regelingen van toepassing: 
– Grondwet 
– Wegenverkeerswet (WVW) 
– Wegenwet 
– Burgerlijk Wetboek (BW) 
– Wet Milieubeheer 
– Code Milieu Verantwoord Wegbeheer 
– Wet Geluidshinder (Wgh) 
– Europese Richtlijn Omgevingslawaai 
– Arbeidsomstandighedenwet (Wet Arbo) 
– Gemeentewet 
 
Grondwet 

Volgens Artikel 21 van de Grondwet is de zorg van de overheid gericht op de bewoonbaarheid van het 
land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het beheer van wegen past in dit grondwetsar-
tikel en van oudsher wordt de zorg voor een goede infrastructuur dan ook als een taak van de overheid 
gezien. 
 
Wegenverkeerswet (WVW) 

De wegenverkeerswet 1994 verplicht de wegbeheerder om de verkeersveiligheid te verzekeren, de wegen 
berijdbaar te houden, de bereikbaarheid te waarborgen, milieuhinder en aantasting van het landschappe-
lijk karakter te beperken of te voorkomen en het energieverbruik te beperken. Van belang zijn ook het 
reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) en het besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer (BABW). Hierin zijn onder meer bepalingen opgenomen voor het vaststellen van de 
grenzen van bebouwde kommen. 
 
Wegenwet 

Volgens de Wegenwet moet de wegbeheerder zorgen dat “de binnen haar gebied liggende wegen in 
goede staat verkeren”. Zonder aansprakelijkheid te scheppen, doet deze wet een beroep op de maat-
schappelijke plicht van de beheerder om op te treden als goed rentmeester. Daarbij wordt de beheerder 
verplicht om voorzieningen regelmatig en duurzaam te onderhouden. Tevens verplicht de Wegenwet 
wegbeheerders tot het bezit van een Wegenlegger. Deze Wegenlegger is een registratie-instrument 
waarin voor wegen buiten de bebouwde kom wordt aangegeven wie de beheerder is en wat zijn rechten 
en plichten zijn. 
 
Burgerlijk Wetboek (BW) 

In het BW dat van kracht is geworden op 1 januari 1992, is de aansprakelijkheid geregeld voor schade als 
gevolg van een onrechtmatige daad. Op grond van “risicoaansprakelijkheid” is de beheerder aansprakelijk 
voor schade als de verharding niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden 
mag stellen en daardoor gevaar voor personen of schade aan zaken oplevert. Ook heeft de beheerder te 
maken met “schuldaansprakelijkheid”. Op de beheerder rust een algemene zorgplicht voor een veilige 
openbare ruimte. Die zorgplicht houdt in ieder geval in dat zodra de beheerder op de hoogte is van een 
gevaarlijke situatie, passende maatregelen getroffen moeten worden.  
 
De beheerder moet kunnen aantonen wat hij heeft gedaan om risico's voor de weggebruiker te beperken 
en dat hij structureel aan monitoring en onderhoud doet. Het Burgerlijk Wetboek schrijft geen frequenties 
voor met betrekking tot monitoring, het CROW adviseert jaarlijks een globale visuele inspectie uit te 
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voeren. Alleen op die manier is het risico van de aansprakelijkheidsstelling door weggebruikers terug te 
dringen.  
 
Onontbeerlijk voor een overtuigende bewijsvoering zijn daarbij preventief onderhoudsbeleid, een goede 
klachtenregistratie en een goed werkend systeem van rationeel wegbeheer. De mate waarin aan de 
onderhoudsplicht moet worden voldaan hangt af van de functie van de weg en de verwachting die de 
weggebruiker heeft op grond van het feitelijke beeld van de weg. Jurisprudentie heeft inmiddels uitgewe-
zen dat kwaliteitsniveaus met het cijfer “5” (zeer slecht) volgens de oude CROW-methodiek vermeden 
moeten worden. Omdat deze vijfschaal niet meer wordt gebruikt (de CROW heeft in 2001 een vernieuwde 
beoordelingssystematiek geïntroduceerd), zal nu een andere grens gevonden moeten worden. Eerste 
ervaringen leren dat de rechter hiervoor het begrip onderhoudsachterstand gebruikt.  
 
Als gevolg van het BW, met het daarin aangepaste aansprakelijkheidsrecht, is het aantal klachten, en 
daarmee het aantal aansprakelijkheidsstellingen, toegenomen. Landelijk wordt gesproken over een 
verdubbeling van de schade. Er is een maatschappelijke verandering waarneembaar waarbij de wegbe-
heerder ook in de toekomst rekening moet houden met een groter aantal aansprakelijkheidsstellingen dan 
tot op heden gebruikelijk was. Een bijkomende trend is het feit dat letselschadeadvocaten op basis van no-
cure-no-pay mogen gaan werken. Een verdere stijging van het aantal aansprakelijkheidstellingen kan 
daardoor ontstaan. 
 
Wet Milieubeheer 

In de Wet Milieubeheer is aangegeven welke stoffen als afvalstoffen zijn aangemerkt. Deze stoffen, die in 
dit kader kunnen vrijkomen bij de aanleg en het onderhoud aan wegen, mogen niet zonder beschermende 
maatregelen in het milieu worden gebracht. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor secundaire 
grondstoffen die in de wegenbouw worden toegepast. Deze materialen mogen wel worden gebruikt als ze 
worden gebruikt in overeenstemming met het Bouwstoffenbesluit. Het Bouwstoffenbesluit is per 1 januari 
1998 van kracht geworden. 
 
Code Milieu Verantwoord Wegbeheer 
Middels een brief d.d. 25 juni 2008 heeft het ministerie van VROM alle wegbeheerders in Nederland 
aangeschreven om de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer te ondertekenen. Het gaat in hierbij om de 
volgende punten: 
– Inzicht hebben in de aanwezigheid van teer in de te beheren wegen; 
– Het voorafgaand aan sloop of reconstructie onderzoeken van wegverhardingen en wegfunderingen 

op de aanwezigheid van teer; 
– Het selectief verwijderen van de teerhoudende lagen en het rechtstreeks voor thermische verwer-

king afvoeren van het vrijgekomen teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) naar een vergunde inrich-
ting. 

De wegbeheerders hanteren hierbij de CROW-Richtlijn 210 “Omgaan met vrijkomend asfalt – aandacht 
voor de teerprolematiek”. 
 
Wet Geluidshinder (Wgh) 

De wetten en regels voor het bestrijden en voorkomen van geluidshinder ten gevolge van wegverkeer, 
railverkeer en industrie zijn sinds het einde van de jaren zeventig vastgelegd in de Wet geluidshinder. 
Hierin staat bijvoorbeeld wanneer de geluidsbelasting moet worden getoetst. Voor het wegverkeer is dit 
onder andere bij de aanleg van een nieuwe weg, de bouw van nieuwe woningen en wanneer er wijzigin-
gen aan de weg plaats vinden. Daarnaast is vastgelegd hoeveel decibel geluid in deze situaties is toege-
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staan. Wanneer een overschrijding van de norm wordt geconstateerd bij de toetsing, moeten er maatrege-
len worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen.  
 
Sinds 1981 werd de voorgeschreven methode om wegverkeerslawaai te berekenen of meten vastgelegd 
in een Reken- en Meetvoorschrift. In 2002 is het Reken- en Meetvoorschrift vervangen door het Reken- en 
Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 (RMV 2002). Een reden voor het opstarten van een herziening 
was de wens en noodzaak om met geluidsreducerende wegdektypen te kunnen rekenen. Daarnaast 
bestond de indruk dat de geluidsemissie van het huidige voertuigpark inmiddels behoorlijk afwijkt van de 
geluidsemissie van de voertuigen waarop de RMW is gebaseerd.  
 
Bij de wijziging van de Wet geluidshinder van 2007 is het tot dan toe vigerende Reken- en Meetvoorschrift 
Wegverkeerslawaai 2002 (RMV 2002) vervangen door de bijlage III behorende bij het Reken- en Meet-
voorschrift geluidshinder 2006. Voor het grootste deel is deze gelijk aan het RMW 2002.  
 
Arbeidsomstandighedenwet (Wet Arbo) 

Alle werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht tot het uitvoeren van arbeids-
omstandighedenbeleid, het opstellen van een meerjarenplan daarvoor en het uitbrengen van een jaarver-
slag. Het beleid moet zijn gericht op zowel veiligheid, gezondheid, welzijn als milieu. Daarnaast moet 
worden voldaan aan het Bouwprocesbesluit. Dit is een uitwerking van de EG-richtlijn “Minimumvoorschrif-
ten inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen”. In dit kader is ook de CROW 
publicatie “Maatregelen bij werken in uitvoering” [3] van toepassing. Een belangrijke wijziging per 1 januari 
2010 is dat herstraten van betonstraatstenen verplicht machinaal moet gebeuren. 
 
Gemeentewet 
Artikel 24 gaat over het onderhoud van kapitaalgoederen, waar ook de openbare ruimte onder valt. Lid 2 
van artikel 24 geeft aan dat het college ten minste eens in de 4 jaar een nota onderhoud aanbiedt aan de 
raad. De nota geeft kaders weer voor de inrichting van het onderhoud, het beoogde onderhoudsniveau, de 
planning van het onderhoud, de meerjarige kosten en budgettaire beslag van het onderhoud voor het 
openbaar groen, water, wegen, kunstwerken, straatmeubilair en speeltoestellen. Deze nota wordt door de 
raad vastgesteld. 
 
 

2.3  Invloeden van de omgeving op de kwaliteit van wegen 

Verkeersbelasting 
De kwaliteit van de verhardingen is een resultante van de constructie en de belasting op de verharding. 
Een steeds zwaardere belasting door zwaarder verkeer, heeft zijn effect op de verharding. Een toename 
van Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV) tot 60 ton en steeds zwaarder en breder wor-
dend landbouwverkeer, is landelijk in de schadebeelden terug te zien. Hillegom vormt hierop geen uitzon-
dering. Verhardingsconstructies zijn in het verleden niet op deze belastingen en afmetingen gedimensio-
neerd. Ook de realisatie van nieuwe kantoor- en bedrijvenparken kan gevolgen hebben op de kwaliteit van 
de verhardingen, door het (zware) bouwverkeer en vervolgens door de toename van het (vracht-)verkeer. 
 
Materialen 
Keuze tussen open of gesloten verharding, gebakken klinkers, gekleurd asfalt, fraaie houten afscheidingen 
en natuurlijke materialen, menig (landschaps-)architect en projectontwikkelaar zal de omgeving van zijn 
project zo fraai mogelijk willen aankleden. Ook burgers en bestuurders zijn blij met een verfraaiing van de 
openbare ruimte. Er wordt vaak onvoldoende rekening gehouden, dat na de overdracht van het gebied de 
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verharding moet worden onderhouden. Dit blijkt dan vaak duur te zijn. Hogere eisen aan het openbare 
gebied stellen, betekent ook het aanvaarden van de consequenties in de vorm van meer geld voor beheer 
en onderhoud.  
 
Kapitaalvernietiging 
Een financieel risico is kapitaalvernietiging. Vooral voor asfaltverhardingen geldt dat bij niet of te laat 
uitvoeren van onderhoud op een later tijdstip een duurdere en omvangrijkere maatregel nodig is om 
alsnog de gewenste onderhoudstoestand of levensduurverlenging te verkrijgen. Wanneer onderhoud te 
lang wordt uitgesteld of onvoldoende wordt uitgevoerd, is de onderhoudsmaatregel “rehabiliteren” noodza-
kelijk. Hierbij dient zelfs de funderingsconstructie vervangen te worden. Naast kapitaalvernietiging is de 
kans op schadeclaims een belangrijk argument om asfalt tijdig te onderhouden. 
  
Vorstschade 
In de winters van 2008/2009 en 2009/2010 is duidelijk geworden, dat het niet tijdig onderhouden van 
asfaltwegen plots tot grote problemen kan leiden. Het winterweer, en dan vooral de vorst, leidde in 
Nederland tot tal van gaten in de asfaltverhardingen. Door veroudering en verlaging van de temperatuur 
neemt de elasticiteit van de constructie af, waardoor kunnen minder spanningen worden opgenomen. De 
kans op breuk neemt toe, de samenhang in de asfaltlagen verdwijnt en stenen breken uit. Zodra de eerste 
steen is uitgebroken verliezen de omliggende stenen steun en worden extra belast waardoor ze ook 
uitbreken. Het dichten van de ontstane gaten met koud asfalt is slechts een tijdelijke oplossing. Groot 
onderhoud is dus in de zomer noodzakelijk. De ervaringen van 2008/2009 laten zien dat deze “winter-
schade” hoofdzakelijk ontstaat op wegvakken die aan het eind van de levensduur zijn en waar groot 
onderhoud veelal noodzakelijk was.  
 
Een zachte winter is echter nog schadelijker door de vorst-dooi cycli. Het aanwezige water in de scheuren 
bevriest en zet uit. Telkens als dit gebeurt, wordt de scheur groter. Dichten van scheuren (klein onder-
houd) in de zomer kan de “winterschade” beperken. 
 
Prijsontwikkeling 
Het areaal van de gemeente Hillegom bestaat voor 28% uit asfaltverhardingen. Met het stijgen van de 
olieprijs is ook het asfaltonderhoud aanzienlijk duurder geworden. Vanaf oktober 2008 zijn de prijzen voor 
onderhoudswerkzaamheden aan gesloten verhardingen aanzienlijk goedkoper geworden als gevolg van 
dalende olieprijzen. Voor de gehele periode geldt dat de kosten voor asfaltonderhoud (gesloten verhar-
ding) harder stijgen dan de consumentenindex. Het hanteren van alleen de consumentenindex leidt 
daardoor tot een ontoereikend budget voor asfaltonderhoud.  
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Afbeelding 2: Ontwikkeling prijsindex gesloten en open verhardingen2 
                                            
2 http://statline.cbs.nl/ 
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2.4 Huidige Werkwijze 

 
De gemeente Hillegom voert het beheer van de wegen uit conform de aanbevolen werkwijze van het 
CROW. Deze werkwijze staat beschreven in CROW-publicatie 146 en 147 (zie ook bijlage 3 en 4). 
Op hoofdlijnen voert de gemeente in chronologische volgorde de volgende activiteiten uit: 
– Jaarlijks worden de wegen geïnspecteerd, conform de richtlijnen uit publicatie 146. 
– Op basis van de inspectieresultaten wordt met het DHV Wegbeheerprogramma een basisplanning 

en begroting opgesteld, conform publicatie 147. 
– Op basis van deze planning en begroting wordt, conform publicatie 147, een maatregeltoets 

uitgevoerd op de eerst 2 planjaren: 
o Afstemming met al vastgesteld onderhoud/herinrichtingen. 
o Afstemming met andere disciplines, zoals rioleringen (werk met werk maken). 
o Buitencheck voor het bepalen van de definitieve maatregel en uitvoeringsjaar. 

– Doorvoering van de wijzigingen resulteert in de technische werkbegroting. 
– Deze werkbegroting wordt getoetst op de beschikbare financiële middelen, waaruit de uitvoerings-

planning en –begroting volgt. Die dient als basis voor het opstellen van het bestek. 
– Op basis van het opgestelde bestek wordt het onderhoud uitgevoerd. 
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3  KWALITEITGEGEVENS 

3.1  Normen en richtlijnen 

Zoals uit hoofdstuk 2.3 blijkt, zijn er concrete wettelijke regels in verband met het plaatsen van verkeers-
borden en –tekens, maar zijn de regels met betrekking tot de vorming van de weg en het beheer hiervan 
veel minder concreet. Hoewel de wegbeheerder in beginsel hiermee creatief kan omgaan, zijn er wel de 
nodige niet-wettelijke normen, waarin de meeste wenselijke vormgeving en beheeruitgangspunten worden 
beschreven. Deze normen zijn gebaseerd op nationaal en internationaal onderzoek en afkomstig van 
overheidsdiensten en onafhankelijke instituten.  
 
Het Centrum voor Regelgeving in de Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechniek (CROW) heeft 
voor de openbare ruimte, waaronder wegen en de daarbij behorende weguitrusting, richtlijnen, handboe-
ken en aanbevelingen opgesteld. Het gaat hierbij om zowel de ontwerpkant als de beheerkant. 
 
De methodiek van inspectie is beschreven in de CROW-publicaties 146 a en b. In deze publicatie is de 
beoordeling van de mogelijke schades in hoge mate gestandaardiseerd, met beschrijvingen en normstel-
lingen (ernst en omvang). Hierdoor is het mogelijk een objectief beeld te vormen van de kwaliteit van de 
verhardingen. Een (jaarlijkse) globale inspectie heeft tot doel om de gemeente inzicht te verschaffen in de 
onderhoudstoestand van het te beheren areaal. Aan de hand van de onderhoudstoestand wordt het 
benodigde onderhoudsbudget voor de eerstkomende 5 jaar bepaald (zie hoofdstuk 4). Deze beheersys-
tematiek is beschreven in CROW-publicatie 147. 
 
Bij de globale inspectie worden per wegvak en per inspectiestrook (rijbaan, fietspad, voetpad, etc.) de 
ernst en omvang bepaald van schade, zoals scheuren, oneffenheden en rijsporen. 
 
Bij het globaal inspecteren wordt kleinschalig onderhoud (gaten, dwarsscheuren, een enkele ernstige 
oneffenheid, etc.) apart genoteerd en niet betrokken bij het kwaliteitsoordeel van het wegvakonderdeel. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het kleinschalig onderhoud in hetzelfde jaar wordt uitgevoerd. De 
gemeente heeft een apart budget voor het uitvoeren van kleinschalig onderhoud. 
 
Volgens de CROW-systematiek moet na een uitgevoerde inspectie een maatregeltoets worden uitgevoerd. 
De maatregeltoets houdt in dat de beheerder buiten controleert of de voorgestelde maatregelen adequaat 
zijn en dat deze zonodig door de beheerder worden bijgesteld. Hierbij is het denken aan het vaststellen 
van het uitvoeringsjaar, de soort maatregel en de omvang van de maatregel. Belangrijk hierbij zijn ook de 
afstemming met andere wegvakonderdelen en wegvakken en de afstemming met andere plannen. 
 
 

3.2  Kwaliteit inspectie 2009 

De bij de globale inspectie van het najaar 2009 geconstateerde kwaliteit van het geïnspecteerde (verhar-
de) wegennet is matig. In afbeelding 2 is deze kwaliteit weergegeven. Het kwaliteitsoverzicht is afgeleid uit 
de inspectiebeoordelingen en de geldende onderhoudsrichtlijnen. Het CROW heeft een bandbreedte 
bepaald, waarbinnen de kwaliteitsverdeling zich moet bevinden om te voldoen aan een voldoende onder-
houden wegennet.  
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Afbeelding 3: Kwaliteitverdeling areaal verhardingen 
 
 

Onvoldoende  Voldoende 
% 

Matig 
% Richtlijn overschreden % Achterstallig % 

Totaal 72 (79–89) 9 (8–13) 3 (4–9) 16 (0–0) 
Asfalt 74 (75–85) 17 (10–15) 4 (5–10) 5 (0–0) 

Elementen 70 (80-90) 6 (7-12) 2 (3-8) 22 (0-0) 
  Tabel 5: Kwaliteitverdeling areaal, met tussen haakjes de onder- en bovengrens van de bandbreedte 
 
 
De huidige doelstelling van de gemeente Hillegom is om de verhardingen op een minimaal kwaliteitsni-
veau te handhaven. Dit betekent dat het onderhoud minimaal wordt uitgevoerd, waarbij de risico’s op 
bijvoorbeeld aansprakelijkheid en kapitaalvernietiging zo goed mogelijk zijn beheerst. De huidige kwali-
teitsverdeling moet daarom zo dicht mogelijk tegen de ondergrens van de bandbreedte liggen. 
 
De huidige kwaliteit van het totale wegennet van de gemeente Hillegom ligt lager dan deze doelstelling. Er 
is relatief veel achterstallig onderhoud (onderhoud dat al uitgevoerd had moeten worden). De achterstal-
ligheid is voornamelijk op de schades oneffenheden en dwarsonvlakheid (spoorvorming). Het achterstallig 
onderhoud dient op heel korte termijn uitgevoerd te worden.  
 
Als er geen achterstallig onderhoud zou zijn, voldoet de asfaltverharding aan de doelstelling van de 
gemeente. De percentages zitten aan de onderkant van de bandbreedte. Het gevaar is dat bij onvoldoen-
de aandacht voor de asfaltverhardingen de kwaliteit snel achteruit gaat.  
 
Uit de kwaliteit van de elementenverharding kan geconcludeerd worden dat er een zeer groot percentage 
achterstallig is. De elementenverharding voldoet nu niet aan de doelstelling van de gemeente. 
 
 

3.3 Aandachtspunt huidige kwaliteit 

De huidige kwaliteit vanuit de inspectie laat een afwijking zien ten opzichte van de kwaliteit vanuit eerdere 
inspecties, voornamelijk voor de elementenverharding. Er zijn echter geen signalen dat de kwaliteit het 
afgelopen jaar sterk achteruit is gegaan. Het vermoeden is dat er in 2009 strenger is geïnspecteerd door 
de inspecteur. 
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De tendens van de laatste jaren is dat bij de huidige beschikbare middelen de algehele kwaliteit langzaam 
stijgende is en dat deze over 4 à 5 jaar op het CROW streefniveau is. 
 
Het advies is om genuanceerd met de huidige vastgesteld kwaliteit om te gaan en via de maatregeltoets 
de juiste onderhoudsmaatregelen te bepalen. In 2010 zal opnieuw een weginspectie worden uitgevoerd. 
Op basis van de dan vastgestelde kwaliteit kan bepaald worden of 2009 een incident is of dat de ontwikke-
ling van de kwaliteit een structureel karakter heeft. 
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4   PLANNING EN BEGROTING ONDERHOUD 2010-2014 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de met DHV Wegbeheer berekende budgetten voor onderhoud. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat onderhoud aan onverharde wegen en paden niet in de begroting is meege-
nomen. De vermelde budgetten zijn excl. BTW en voorbereiding, administratie en toezicht (VAT).  
 
De wegbeheerder wordt vanuit de Wegenwet verplicht om “voorzieningen” (verhardingen) regelmatig en 
duurzaam te onderhouden. Het onderhouden kan bestaan uit het uitvoeren van Groot en Klein Onder-
houd. 
 
 

4.1 Groot- en klein onderhoud 

Bij Groot Onderhoud zijn de onderhoudsmaatregelen dusdanig dat zowel structurele achteruitgang van de 
kwaliteit van de verharding wordt vertraagd, evenals door conserveren, de oppervlakeigenschappen op 
een acceptabel niveau worden gehandhaafd. Het verhelpen van achterstallig onderhoud valt onder Groot 
Onderhoud. Wanneer de uit te voeren maatregelen te beperkt in omvang zijn en in het lopende planjaar 
moeten worden uitgevoerd, is sprake van Klein Onderhoud. Klein Onderhoud heeft hierbij een duidelijk 
preventief karakter door het plaatselijk repareren van de verharding waardoor de kwaliteit van het wegvak-
onderdeel als totaliteit wordt verbeterd en gehomogeniseerd 
 
Het niet uitvoeren van Groot Onderhoud leidt tot een toename van het uit te voeren Klein Onderhoud (de 
aanwezige schade moet uit oogpunt van veiligheid verholpen worden), anderzijds het niet uitvoeren van 
Klein Onderhoud leidt tot een versnelde teruggang van de kwaliteit, vooral van asfaltverhardingen. In 
beide situaties heeft de gemeente te maken met een verhoogd risico op aansprakelijkheidsstelling en 
kapitaalvernietiging. 
 
Het jaarlijks benodigde budget voor Klein Onderhoud wordt berekend op basis van het benodigde budget 
voor Groot Onderhoud voor de lange termijn. Op basis van onderhoudscycli wordt dit lange termijn budget 
berekend. 
 
 

4.2  CROW Basisbegroting (Technisch noodzakelijk onderhoud) 

De CROW wegbeheermethodiek, weergegeven in CROW publicatie 147, beschrijft de methodiek om de 
inspectieresultaten te vertalen naar een planjaar voor onderhoud, inclusief voorgestelde onderhoudsmaat-
regel en raming van de kosten. Dit noemt men de CROW basisbegroting en bevat, vanuit technisch 
oogpunt, het noodzakelijk onderhoud voor de aankomende 5 jaren. 
Op basis van de globale inspectie van het najaar 2009 is door het wegbeheerprogramma deze CROW 
Basisbegroting gegenereerd. De begroting bevat naast het groot- en klein onderhoud ook de noodzakelij-
ke rehabilitaties (reconstructies) maar niet de bijdrage aan projecten zoals herinrichting (afbeelding 6 en 
tabel 7).  
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Afbeelding 4: CROW Basisbegroting Hillegom  
 

Begrotingsjaar prijspeil 
2010 

Type onderhoud 2010 2011 2012 2013 2014 Gemiddeld  
Achterstand €525,807         €105.161 
Groot Onderhoud €1,257,634 €427,908 €311,961 €609,040 €489,942 €619.297 
Klein Onderhoud €160,000 €160,000 €160,000 €160,000 €160,000 €160,000 
Totaal €1,943,441 €587,908 €471,961 €769,040 €649,942 €884.458 

Tabel 6: Overzicht CROW Basisbegroting  
 
De pieken en dalen in de begroting komen voort uit de methodiek, waarin onderhoud afhankelijk van de 
geconstateerde ernst en omvang van de schadebeelden in een planperiode wordt gezet. Vervolgens wordt 
het onderhoud in het gemiddelde van de jaren in deze planperiode gezet. Bijvoorbeeld, onderhoud is 
noodzakelijk in de planperiode 3-5 jaar. Door het wegbeheerprogramma wordt onderhoud dan in plan-
jaar 4 (2013) gezet.  
 
 

4.3  Lange termijn begroting 

Het lange termijnbudget voor Groot- en Klein Onderhoud is het bedrag, dat jaarlijks nodig is om een weg 
met een bepaalde kwaliteit op dit kwaliteitsniveau te handhaven. Het bedrag wordt bepaald door het 
areaal te vermenigvuldigen met het benodigde onderhoudsbedrag per m2 voor handhaving (cyclusbedrag).  
 
De cyclusbedragen worden berekend door de totale kosten voor een weg (het aantal keren en omvang 
van het onderhoud gedurende de levensloop van die weg) te delen door de levensduur. Als de cyclusbe-
dragen worden vermenigvuldigd met de aantallen vierkante meters per wegtype kan het jaarlijks benodig-
de lange termijnbudget voor Groot Onderhoud (GO), Klein Onderhoud (KO) en Rehabilitatie- en project-
voorziening (Re/Pro) worden bepaald (afbeelding 7 en tabel 8). 
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Afbeelding 5: onderhoudscyclus  
 
Voor de lange termijn, 2015 en verder, is met behulp van de cyclusbedragen per jaar, per wegtype, 
verhardingstype en ondergrond het gehele areaal doorgerekend en een budget opgesteld. Bij deze opzet 
hoort de randvoorwaarde dat dit budget van toepassing is op een normaal onderhouden wegennet met 
een gemiddelde kwaliteit van de onderhoudstoestand. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van 
alle cyclusbedragen per wegtype voor de verhardingstypen asfalt en elementen. De cyclusbedragen zoals 
deze door de gemeente worden gehanteerd zijn exclusief tussentijds ophogen en herstraten bij zettingen.  
 

Asfalt        
Wegtype Oppervlak Kentallen Budgetten 

    GO KO Reh/Pro GO KO Reh/Pro 
2 + 3 124.415 1,34 0,27 0,73 €166.315 €33.263 €90.531 

4 66.686 0,97 0,19 0,56 €64.411 €12.882 €37.326 
5 60.014 0,71 0,14 0,42 €42.684 €8.537 €24.954 
6 4.811 0,71 0,14 0,42 €3.422 €684 €2.000 
7 3.392 1,18 0,24 0,56 €4.005 €801 €1.899 

Totaal 259.318       €280.837 €56.167 €156.710 
          €337.004   

Elementen         
Wegtype Oppervlak Kentallen Budgetten 

    GO KO Reh/Pro GO KO Reh/Pro 
2 + 3 9.624 0,93 0,19 0,50 €8.931 €1.786 €4.786 

4 24.027 0,74 0,15 0,40 €17.838 €3.568 €9.559 
5 341.421 0,58 0,12 0,31 €199.156 €39.831 €106.724 
6 223.402 0,58 0,12 0,31 €130.314 €26.063 €69.833 
7 27.495 0,85 0,17 0,46 €23.389 €4.678 €12.534 

Totaal 625.969       €379.627 €75.925 €203.436 
          455.553   

Totaal        
Totaal 885.287       €660.464 €132.093 €360.146 

          €792.556   
Tabel 7: Overzicht cyclusbedragen en cyclusbudget per jaar op basis van het areaal van Hillegom 
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Het lange termijnbudget voor Groot- en Klein Onderhoud is € 792.556, -. Uitgaande van een onderhouden 
weg op een minimale kwaliteit is er jaarlijks dit budget nodig aan onderhoud van asfalt- en elementenver-
hardingen om die kwaliteit te handhaven3.  
Daarnaast dient jaarlijks € 360.146, - gereserveerd te worden voor noodzakelijke rehabilitaties en bijdra-
gen aan projecten. Dit bedrag is bepaald op rehabilitatie van ca. 50% van de wegen. Verwacht wordt dat 
de overige wegen niet voor rehabilitatie in aanmerking komen, maar al eerder vanuit bijvoorbeeld herin-
richtingen zijn voorzien. 
 
 

4.4  Budget Klein Onderhoud 

Naast het Groot Onderhoud dient ook Klein Onderhoud te worden uitgevoerd. Onder Klein Onderhoud 
wordt verstaan het repareren van gaten en kleine ernstige oneffenheden, beperkte scheurreparaties en 
het plaatselijk herstraten en hertegelen van kleine oppervlakten elementenverhardingen. 
 
De omvang van het Klein Onderhoud is afhankelijk van de kwaliteit van het te beheren wegennet en de 
gesteldheid van de ondergrond. Bij een minder goede grondgesteldheid en een lagere kwaliteit stijgt het 
benodigde budget voor Klein Onderhoud al snel. Afhankelijk van het wegtype en de ondergrond geldt dat 
het benodigde Klein Onderhoudsbudget bij asfaltverhardingen 10-15% en bij elementenverhardingen 18-
25% van het Groot Onderhoudsbudget voor de lange termijn is. Op basis van areaalverdeling betekent dit 
voor Hillegom 20% wat neerkomt op € 132.093, -. 
 
 

4.5 Onderhoud bermen  

Bij bestaande situaties waar bermschade ontstaat door het veelvuldig berijden van de berm wordt het 
rijspoor normaliter uitgevuld met een gebroken steenmengsel of menggranulaat.  
De gemeente heeft 21 kilometer buitenwegenwegen met aan weerszijden bermen liggen.  
 
De landelijk gemiddelde kosten voor onderhoud per strekkende meter bedragen: 
– Aflagen wegberm € 6, - 
– Egaliseren wegberm  €  4, - 
– Opvullen berm met grond € 3, - 
– Opvullen berm met steenmengsel € 7, - 
 
Het vervangen van het steenmengsel door grasbetontegels kost globaal tussen de € 17,50 en € 25,= per 
strekkende meter. 
 
Met als uitgangspunt dat 5% van de bermen jaarlijks geëgaliseerd worden, zal de jaarlijkse onderhouds-
kosten = 21.000 meter * 2 bermen * 5% * € 4, - = € 8.400, - bedragen. 
 
 

                                            
3 Het cyclusbedrag is berekend als een gemiddelde voor alle wegen over een zeer lange periode. De individuele cyclus van de 

verschillende verhardingstypen bestaat uit pieken. Indien een groot deel van het areaal eenzelfde ouderdom heeft, zullen er in de totale 

onderhoudsbehoefte ook pieken bestaan. 
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4.6  Teerhoudend asfalt 

Voor wegen is over het algemeen tot 1991 teer gebruikt als bindmiddel bij de aanleg en onderhoud van 
asfaltwegen, zij het op relatief beperkte schaal in verhouding tot asfaltbitumen. Met name in oude opper-
vlakbehandelingen komt teer voor. Teer bevat relatief hoge concentraties PAK (Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen). De gezondheids- en milieu risico's van teer worden dusdanig groot geacht dat verwer-
king niet meer is toegestaan. Verwerking van de in het verleden toegepaste teerhoudende bouwstoffen is 
geregeld in de milieuwetgeving en het Bouwstoffenbesluit. Zolang de wegverharding onaangetast blijft is 
er geen risico, echter wanneer een weg om technische redenen wordt opgebroken is er sprake van een 
bijzondere situatie. 
 
Omdat er in het kader van het Bouwstoffenbesluit bekend moet zijn hoeveel PAK-houdend asfalt vrij komt, 
dient er te worden onderzocht of de wegen één of meerdere lagen met PAK bevatten.  
Indien er teerhoudende lagen aanwezig zijn zullen de extra kosten voor separate verwijdering en afvoer 
circa € 45 per ton bedragen. Dit zal tot een nadere kostenverhoging leiden. 
 
In de gemeente Hillegom is sinds 1991 geen teerhoudend asfalt meer toegepast, maar uit ervaring is 
bekend dat nagenoeg alle asfaltwegen nog teerhoudende lagen bevatten. Een grove indicatie van het 
benodigde budget hiervoor, uitgaande van 95% van het totaaloppervlak asfaltverhardingen en uitgaande 
van de mogelijkheid tot selectief frezen, bedraagt volgens de huidige inzichten ongeveer € 2,6 miljoen 4 
 
Dit komt neer op een jaarlijks benodigd budget van ca. € 66.000.  
De exacte meerkosten voor het verwerken van teerhoudend asfalt kunnen alleen op projectniveau worden 
bepaald, als bepaald is in welke mate het asfalt teerhoudend is.  
 
 

4.7  Rehabilitatiebudget 

Naast een budget voor Groot en Klein Onderhoud zal een budget dienen te worden gereserveerd voor het 
uitvoeren van rehabilitatiemaatregelen. Dit betekent dat de verhardingsconstructie, na het doorlopen van 
een aantal Groot Onderhoudscycli, aan het einde van de levensduur met een zwaardere maatregel weer 
op het oorspronkelijke structurele en kwalitatieve gebruiksniveau wordt gebracht. 
 
Afhankelijk van het wegtype en de constructieopbouw worden rehabilitatiemaatregelen in de gemeente 
Hillegom uitgevoerd tussen 35 en 45 jaar na aanleg van de wegconstructie. Tot op heden hebben deze 
rehabilitaties in Hillegom regelmatig plaatsgevonden, veelal bij onderhoud van riolering. Rehabilitaties 
worden in Hillegom voor een deel uit de kapitaaldienst gefinancierd en voor een deel uit de voorziening 
Wegen. Voor zover rehabilitaties echter voortijdig plaatsvinden bij onderhoud van riolering, werden deze in 
dit geval uit de post “onderhoud riolering” gefinancierd.  
 
Omdat de gemeente Hillegom een gemeente met zettingsproblemen is, moet rekening worden gehouden 
met het ophogen van de verharding. Ophogen gebeurt aan het eind van de levenscyclus tijdens het 
rehabiliteren van de verhardingen. De extra kosten voor het ophogen zijn in de kostprijzen van de rehabili-
tatiemaatregelen voorzien. 
                                            
4 95% van alle asfaltverhardingen komt overeen met circa 235.000 m². Selectief frezen betekent gemiddeld afvoeren 
van 10 cm asfaltdikte à gemiddeld € 45,- per ton: 235.000 m2 x 0,10 m x 2,5 ton/m3 x € 45,-/ton = €  2.650.000,-. Dit 
komt vrij in een periode van ca. 40 jaar: ca. € 66.000 per jaar benodigd. 
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5 FINANCIEN 

 
In dit hoofdstuk wordt het aspect financiën behandeld. De beschikbare budgetten van de gemeente 
Hillegom worden weergegeven. Verder wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij de financiële confrontatie met 
de uit de inspectie gegenereerde benodigde budgetten. 
 
 

5.1  Beschikbare budgetten 

De budgetten die de gemeente Hillegom voor onderhoud wegen jaarlijks beschikbaar heeft zijn (excl. 
BTW). 
 
Groot onderhoud wegen 2010 inclusief 8% VAT 

Werkzaamheden derden € 589.020 
OW binnendienst toezicht en beheer € 146.892 

 
Klein onderhoud wegen 2010 inclusief 30% VAT 

Werkzaamheden derden (+materiaal) € 89.605 
OW buitendienst (eigen dienst, meldkamer en beheerders buitenruimte) € 146.892 

 
Hillegom kent ook nog een voorziening infrastructurele werken. Van uit deze post worden grotere onder-
houdsprojecten/reconstructies op de hoofdwegen gerealiseerd. Hier is jaarlijks een bedrag inclusief 16% 
VAT van € 427.000,- beschikbaar (voorbereiding, bestek, toezicht en aanneemsom). 
 
Ook vindt er onderhoud plaats vanuit het grondbedrijf 
2010- Bedrijventerrein Treslong (klinkerverharding) € 141.486,75 
2011- Herstraten Clusiushof € 135.198,45 
2012-  € 0,00 
2013-  Herstraten Plan kapteyn € 62.883,00 
2014- Herstraten plan Kwekerij € 72.315,45 
2015- Herstraten Plan Keur en Macobouw € 88.659,70 
Totaal  € 500.543,35 
 
Daarnaast heeft de gemeente een post onvoorzien van € 20.000, -. Hieruit worden onder andere wegin-
specties, opstellen bestekken, toezicht derden, reparatie vorstschade en verwijderen teerhoudend asfalt 
uit betaald. 
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In onderstaande tabel zijn de door de gemeente vastgestelde beschikbare budgetten per jaar opgenomen, 
exclusief de VAT percentages.  
 

Beschikbaar budget per jaar Jaarlijks 

Groot onderhoud  
  Werkzaamheden derden € 545.389  

Totaal Groot onderhoud  € 545.389  
 

Rehabilitaties / Reconstructies 
  Infrastructurele werken € 368.103  

  Grondbedrijf € 77.244  

Totaal Rehab/Recon € 445.348  
 

Klein Onderhoud  
  Werkzaamheden derden € 68.927  

  OW buitendienst          € 112.994  

Totaal Klein onderhoud  € 181.921  

Onvoorzien € 20.000  

Totaal € 1.192.658  

Tabel 8: Beschikbare budgetten. 
 
 

5.2 Confrontatie Beschikbaar versus Benodigd 

Als we de beschikbare budgetten afzetten tegen de berekende budgetten vanuit de inspectie en de 
benodigde budgetten op basis van onderhoudscycli voor de lange termijn ontstaat het volgende overzicht 
(in €, excl. BTW en VAT): 

Beschikbaar Benodigd budget per jaar in € 
Jaarlijks 2010-2014 Lange Termijn 

Groot onderhoud        

  Werkzaamheden derden €545.389     

Totaal Groot onderhoud  €545.389 €724.458 €660.464 
 

Rehabilitaties / Reconstructies       

  Infrastructurele werken €368.103     

  Grondbedrijf €77.244 €77.244   

Totaal Rehab/Recon €445.348 €77.244 €360.146 
  

Klein Onderhoud      

  Werkzaamheden derden €68.927     

  OW buitendienst          €112.994     

Totaal Klein onderhoud  €181.921 €160.000 €132.093 
 

Onvoorzien       

  Divers €20.000 €10.000 €10.000 

  Bermen   €8.400 €8.400 

  Teerhoudend   €66.000 566.000 

Totaal onvoorzien €20.000 €84.400 €84.400 

Totaal €1.192.658 €1.046.102 €1.237.102 
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Tabel 9: Confrontatie beschikbaar versus benodigde budgetten. 
 
De gemeente heeft een wegennet wat op minimaal niveau wordt onderhouden. Jaarlijks heeft zij daarvoor 
€ 1,2 miljoen beschikbaar. Op basis van de inspectie uit 2009, waaruit blijkt dat de kwaliteit van vooral de 
elementenverharding lager is dan gewenst, is voor de aankomende 5 jaar € 1,0 miljoen nodig. Dit betekent 
dat de huidige middelen voldoende zijn om de kwaliteit naar het minimale niveau te brengen. 
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6  KEUZES IN ONDERHOUD EN KWALITEITSNIVEAUS 

De gemeente Hillegom kan diverse keuzes maken in het beheren en onderhouden van de verhardingen. 
De keuzes zijn te maken op het gebied van kwaliteitsniveau (technische kwaliteit), maar ook in het gebruik 
van materialen (beeldkwaliteit). De te maken keuzes kunnen gebiedsgericht of functiegericht zijn. In dit 
hoofdstuk worden de (maatschappelijke) invloeden en financiële gevolgen aangegeven bij een kwaliteits-
impuls voor de zettingsgevoelige wijk Elsbroek(6.1), de fietspaden(6.2), het centrum(6.3) en de doorgaan-
de wegen(6.4). Verder wordt er stil gestaan bij de invloed van gebruik van uitsluitend nieuw materiaal bij 
het volledig herstraten(6.5).  
 
De financiële gevolgen zijn bepaald aan de hand van landelijk gehanteerde theoretische rekenmodellen. 
Deze rekenmodellen zijn gebaseerd op onderhoudscycli die de levenloop van een weg beschrijven, vanaf 
de aanleg tot aan het jaar van vervanging (rehabilitatie). 
 
Een kwaliteitsimpuls zal pas na het eerste groot onderhoud in een gebied zichtbaar worden. In de praktijk 
zal dit voor Hillegom na 8 – 10 jaar zijn. 
 
 

6.1 Wijk Elsbroek 

De wijk Elsbroek ligt in een zettingsgevoelig gebied en heeft de volgende arealen: 
 

Type verharding Areaal (m2) Lengte wegen (km) 
Elementenverharding 236.240 15,0 
Asfaltverharding 24.224 2,6 

Tabel 10: Areaalgegevens. 
 
Om deze wijk een kwaliteitsimpuls te geven zal het moment van grootschalige ophoging inclusief rehabili-
tatie van de verhardingen eerder uitgevoerd worden. Hiermee worden de gevolgen van (ongelijkmatige) 
zettingen eerder verholpen wat een positieve invloed heeft op de uitstraling van de wijk. Maar ook wordt 
de wijk toegankelijker voor gehandicapten en mensen die slecht ter been zijn.  
 
In de berekeningen voor de lange termijn is voor het huidige minimale niveau bepaald dat de wijk na 25 
jaar voor ophoging in aanmerking komt. Bij een kwaliteitsimpuls komt dat moment al na 20 jaar. Hierdoor 
zullen de cyclusbedragen voor groot onderhoud en rehabilitatie duurder zijn.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillen weergegeven (de berekening van deze bedragen zijn in de 
bijlagen weergegeven): 
 

Huidig (€) Kwaliteitsimpuls (€) 
Cyclusbedragen 

GO KO Reh/Pro GO KO Reh/Pro 
Asfalt 0,41 0,08 1,16 0,51 0,08 1,46 

Elementen 0,42 0,08 0,88 0,52 0,08 1,09 

Tabel 11: Verschil in cyclusbedragen. 
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Voornamelijk het jaarlijks te reserveren bedrag voor rehabilitatie (met ophoging) neemt toe. Dit heeft tot 
gevolg dat de jaarlijkse benodigde budgetten veel zullen stijgen. In onderstaande tabel zijn de gevolgen 
weergegeven: 
 

  Areaal GO KO Rehabilitatie Totaal (€) 

Huidig 260.464 108.141 21.628 234.971 364.740 

Kwaliteitsimpuls 260.464 135.176 20.276 293.714 449.167 

Stijging - 27.035 -1.352 58.743 84.426 

Tabel 12: Financiële gevolgen kwaliteitsimpuls. 
 
Geconcludeerd kan worden dat een kwaliteitsimpuls in de wijk Elsbroek een structureel jaarlijkse verho-
ging van de financiële middelen met ca € 85.000, - vergt. 
 
 

6.2  Fietspaden 

De gemeente heeft de volgende arealen aan fietpaden: 
 

Type verharding Areaal (m2) Lengte wegen (km) 
Elementenverharding 27.495 17,0 
Asfaltverharding 3.392 4,5 

Tabel 13: Areaalgegevens. 
 
De huidige onderhoudsstrategie van de gemeente is handhaving van de kwaliteit op een minimaal kwali-
teitniveau. De keuze kan zijn om voor de fietspaden een hoger kwaliteitsniveau na te streven. Dit geeft 
een betere bereidbaarheid en dus hoger comfort voor de fietser. Hiermee wordt ook een positieve impuls 
gegeven aan de verkeersveiligheid. 
 
Een hogere technische kwaliteit is te bereiken door eerder en/of grootschaliger onderhoud uit te voeren. 
Dit heeft invloed op de cyclusbedragen (zie tabel 10). 
 
In onderstaande tabel zijn de verschillen weergegeven (de berekening van deze bedragen zijn in de 
bijlagen weergegeven): 
 

Cyclusbedragen Huidig (€) Kwaliteitsimpuls (€) 
 GO KO  GO KO  

Asfalt 1,18 0,24 0,56 1,54 0,31 0,73 

Elementen 0,85 0,17 0,46 1,02 0,20 0,55 

Tabel 14: Verschil in cyclusbedragen. 
 
Alle jaarlijks te reserveren bedragen nemen toe. Dit heeft tot gevolg dat de jaarlijkse benodigde budgetten 
veel zullen stijgen. In onderstaande tabel zijn de gevolgen weergegeven: 
 

  Areaal GO KO Rehabilitatie Totaal 

Huidig 30.887 27.394 5.479 14.432 47.306 

Kwaliteitsimpuls 30.887 33.274 6.655 17.509 57.437 

Stijging - 5.879 1.176 3.076 10.132 
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Tabel 15: Financiële gevolgen kwaliteitsimpuls. 
 
Geconcludeerd kan worden dat een kwaliteitsimpuls van de fietspaden een structureel jaarlijkse verhoging 
van de financiële middelen met ca. € 10.000, - vergt. 
 
 

6.3 Centrum 

Het centrumgebied is in het Wegbeheer bekend onder de naam “Stuwgebied”. 

 
 
Het centrumgebeid heeft de volgende arealen:  
 

Type verharding Areaal (m2) Lengte wegen (km) 
Elementenverharding 147.378 7,5 
Asfaltverharding 79.245  6,0 

Tabel 16: Areaalgegevens. 
 
De huidige onderhoudsstrategie van de gemeente is handhaving van de kwaliteit op een minimaal kwali-
teitsniveau. De keuze kan zijn om voor het centrum een hoger kwaliteitsniveau na te streven. Dit geeft een 
impuls aan onder andere de uitstraling, maar heeft ook een positieve invloed op het gevoel van veiligheid 
en zal door de uitstraling mensen uitnodigen gebruik te maken van de openbare ruimte. 
 
Een hogere technische kwaliteit is te bereiken door eerder en/of grootschaliger onderhoud uit te voeren. 
Dit heeft invloed op de cyclusbedragen  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillen weergegeven (de berekening van deze bedragen zijn in de 
bijlagen weergegeven): 
 

Cyclusbedragen Huidig (€) Kwaliteitsimpuls (€) 
Asfalt wegtype GO KO rehab GO KO rehab 

2 + 3 1,34 0,27 0,73 1,78 0,36 0,97 

4 0,97 0,19 0,56 1,20 0,24 0,69 

5 0,71 0,14 0,42 1,00 0,20 0,58 

6 0,71 0,14 0,42 1,00 0,20 0,58 

7 1,18 0,24 0,56 1,54 0,31 0,73 
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Elementen wegtype 
2 + 3 0,93 0,19 0,50 1,17 0,23 0,63 

4 0,74 0,15 0,40 1,02 0,20 0,55 

5 0,58 0,12 0,31 0,82 0,16 0,44 

6 0,58 0,12 0,31 0,82 0,16 0,44 

7 0,85 0,17 0,46 1,02 0,20 0,55 

Tabel 17: Verschil in cyclusbedragen. 
 
Alle jaarlijks te reserveren bedragen nemen toe. Dit heeft tot gevolg dat de jaarlijkse benodigde budgetten 
veel zullen stijgen. In onderstaande tabel zijn de gevolgen weergegeven: 
 

  Areaal GO KO Rehabilitatie Totaal (€) 

Huidig 226.623 183.567 36.713 99.967 320.247 

Kwaliteitsimpuls 226.623 247.544 49.509 134.792 431.844 

Stijging - 63.977 12.795 34.825 111.598 

Tabel 18: Financiële gevolgen kwaliteitsimpuls. 
 
Geconcludeerd kan worden dat een kwaliteitsimpuls van de fietspaden een structureel jaarlijkse verhoging 
van de financiële middelen met ca. € 112.000, - vergt. 
 
 

6.4 Doorgaande wegen 

De doorgaande wegen zijn Wegbeheer bekend onder de wegfunctie “Verkeersader” en heeft de volgende 
arealen: 
 

Type verharding Areaal (m2) Lengte wegen (km) 
Elementenverharding 57.311 1,0 
Asfaltverharding 96.497 7,4 

Tabel 19: Areaalgegevens. 
 
De huidige onderhoudsstrategie van de gemeente is handhaving van de kwaliteit op een minimaal kwali-
teitniveau. De keuze kan zijn om voor de doorgaande wegen een hoger kwaliteitsniveau na te streven. Dit 
geeft een impuls aan onder andere de bereikbaarheid, doorstroming en de verkeersveiligheid. 
 
Een hogere technische kwaliteit is te bereiken door eerder en/of grootschaliger onderhoud uit te voeren. 
Dit heeft invloed op de cyclusbedragen. 
 
In onderstaande tabel zijn de verschillen weergegeven (de berekening van deze bedragen zijn in de 
bijlagen weergegeven): 

Cyclusbedragen Huidig (€) Kwaliteitsimpuls (€) 
Asfalt wegtype GO KO Rehab GO KO Rehab 

2 + 3 1,34 0,27 0,73 1,78 0,36 0,97 

4 0,97 0,19 0,56 1,20 0,24 0,69 

5 0,71 0,14 0,42 1,00 0,20 0,58 

6 0,71 0,14 0,42 1,00 0,20 0,58 

7 1,18 0,24 0,56 1,54 0,31 0,73 
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Elementen wegtype 
2 + 3 0,93 0,19 0,50 1,17 0,23 0,63 

4 0,74 0,15 0,40 1,02 0,20 0,55 

5 0,58 0,12 0,31 0,82 0,16 0,44 

6 0,58 0,12 0,31 0,82 0,16 0,44 

7 0,85 0,17 0,46 1,02 0,20 0,55 

Tabel 20: Verschil in cyclusbedragen. 
 
Alle jaarlijks te reserveren bedragen nemen toe. Dit heeft tot gevolg dat de jaarlijkse benodigde budgetten 
veel zullen stijgen. In onderstaande tabel zijn de gevolgen weergegeven: 
 

  Areaal GO KO Rehabilitatie Totaal (€) 

Huidig 153.808 161.591 32.318 87.935 281.845 

Kwaliteitsimpuls 153.808 213.758 42.752 116.346 372.856 

Stijging - 52.167 10.433 28.411 91.011 

Tabel 21: Financiële gevolgen kwaliteitsimpuls. 
 
Geconcludeerd kan worden dat een kwaliteitsimpuls van de fietspaden een structureel jaarlijkse verhoging 
van de financiële middelen met ca. € 91.000, - vergt. 
 
 

6.5 Materiaalkeuze en –gebruik 

De keuze van het materiaal/verhardingstype heeft niet alléén invloed op de aanlegkosten maar ook op de 
onderhoudskosten. Het verhardingstype (asfalt of elementen) wordt voornamelijk gekozen op basis van 
het wegtype. In een woonstraat (wegtype 5) wordt over het algemeen voor een elementenverharding 
gekozen, terwijl op een bedrijventerrein (wegtype 3) een asfaltverharding de voorkeur heeft. Asfalt is 
minder gevoelig voor schade door het zware vrachtverkeer. 
 
Het kostenverschil zit bij de elementenverharding in de keuze van de verhardingssoort: betonstraatstenen 
versus gebakken straatstenen. Gebakken straatstenen zijn in aankoop een factor 3 x zo duur dan beton-
straatstenen. Ook in onderhoud zijn ze duurder. 
 
De gemeente is daarom de afgelopen 20 jaar terughoudend geweest in het toepassen van gebakken 
straatstenen geweest. Standaard worden betonstraatstenen gebruikt, op speciale locaties, zoals het 
centrum, worden gebakken straatstenen toegepast.  
 
Bij herstraten wordt momenteel de oude stenen hergebruikt. Alleen de stenen die stuk of versleten zijn 
worden vervangen. Dit noemt men inboet. Ervaring binnen de gemeente leert dat bij herstraatwerkzaam-
heden ongeveer 10% van de stenen door die inboet vervangen moeten worden door nieuwe stenen. Dit 
geeft kleurverschillen, maar ook verschillen in maatvoering, waardoor de nieuwe weg er minder ‘strak’ 
uitziet. Hierdoor geeft dit op termijn een onrustig beeld. 
 
Een kwaliteitsimpuls kan zijn om bij herstraten alleen nieuw materiaal toe te passen. Hiermee worden 
kleurverschillen en maatvoeringsverschillen voorkomen en ziet de weg er weer eenduidig en strak uit. 
Dit heeft tot gevolg dat veel herbruikbaar materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal. Buiten dat dit 
niet duurzaam is, heeft het ook een financiële consequentie. De herstratingsmaatregelen worden ca. 50% 
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duurder en dit heeft weer tot gevolg dat de cyclusbedragen voor (alleen) groot onderhoud aan elementen-
verharding stijgen. 
 
In onderstaande tabel zijn de verschillen weergegeven: 
 

Wegtype Groot onderhoud 
elementen Huidig (€) Kwaliteitsimpuls (€) 

2 + 3 0,93 1,39 

4 0,74 1,11 

5 0,58 0,87 

6 0,58 0,87 

7 0,85 1,28 

Tabel 22: Verschil in cyclusbedragen. 
 
Het jaarlijks te reserveren bedrag voor groot onderhoud aan elementenverharding is in onderstaande tabel 
zijn de gevolgen weergegeven: 
 

 Areaal GO Totaal (€) 

Huidig 625.969 379.627 379.627 

Kwaliteitsimpuls 625.969 569.441 569.441 

Stijging - 189.814 189.814 

Tabel 23: Financiële gevolgen kwaliteitsimpuls. 
 
Geconcludeerd kan worden dat een kwaliteitsimpuls door bij herstraten van elementen alle stenen te 
vervangen door nieuwe stenen een jaarlijkse verhoging van de financiële middelen met ca. € 190.000, - 
vergt. 
 
 

6.6 Totaaloverzicht kwaliteitsimpuls 

In hoofdstuk 6 zijn een aantal mogelijke kwaliteitsimpulsen behandeld, waarbij alleen gekeken is naar de 
financiële consequentie van deze impuls. 
 
In Onderstaande tabel zijn deze gevolgen samengevat. 
 
 
 Gevolgen kwaliteitsimpuls Huidig benodigd (€) Nieuw berekend (€) Stijging (€) 
Elsbroek 364.740 449.167 85.000 
Fietspaden 47.306 57.437 10.000 
Centrum 320.247 431.844 112.000 
Hoofdwegen 281.845 372.856 91.000 
Nieuwe elementen 379.627 569.441 190.000 
   488.000 

Tabel 24: Financiële gevolgen kwaliteitsimpuls. 
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7  CONCLUSIES EN AANBEVELING 

 
In dit hoofdstuk worden puntsgewijs conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan. 
 
Conclusie 
– De lengte van het wegennet bedraagt 77,5 kilometer, waarvan 21 kilometer in het buitengebied ligt. 
– Met de huidige werkwijze, aangevuld met onderhavig beleidskaderrapport, vervult de gemeente 

haar rol als wegbeheerder in voldoende mate. 
– De huidige kwaliteit van het totale wegennet ligt lager dan het streefkwaliteitsniveau. Voornamelijk 

de elementenverharding voldoet niet aan die doelstelling. 
– De inspectieresultaten laten een negatieve kwaliteitsafwijking zien ten opzichte van de inspecties 

uit voorgaande jaren. Er zijn geen signalen dat de kwaliteit het afgelopen jaar sterk achteruit is ge-
gaan, waardoor het vermoeden is dat in 2009 veel strenger is geïnspecteerd. De nog uit te voeren 
inspectie van 2010 zal hierin duidelijkheid geven. 

– De gemeente heeft de aankomende 5 jaren gemiddeld € 1.046.000 per jaar nodig voor onderhoud 
aan de verhardingen, 

– Voor de lange termijn is een jaarlijs budget benodigd van € 1.237.000 berekend, op basis van 
theoretische modellen. 

– De gemeente heeft nu jaarlijks € 1.193.000 beschikbaar. Dit is voldoende om de kwaliteit in 5 jaar 
naar het streefniveau te brengen. 

– Kwaliteitsimpulsen zullen, door de huidige streefkwaliteit, budgetverhogingen tot gevolg hebben. De 
gevolgen van een impuls zullen pas na 8-10 jaar zichtbaar zijn. 

– Alle uitgewerkte kwaliteitsimpulsen zullen een verhoging van het totale budget van ca. € 488.000 
tot gevolg hebben, op basis van theoretische rekenmodellen. 

 
 
Aanbeveling 
 
Omdat er nu ca. € 200.000 meer beschikbaar is dan op basis van de inspectie 2009 benodigd, zal de 
gemeente Hillegom bij ongewijzigd beleid in 2014 het achterstallig onderhoud weggewerkt hebben. Het 
kwaliteitsniveau zal dan op minimaal niveau zijn, conform de huidige ambitie van de gemeente. 
 
Aanbevolen wordt om de huidige budgetten de aankomende 5 jaar te handhaven en het verloop van de 
kwaliteit en benodigde budgetten jaarlijks via een beheerrapportage te monitoren. In 2014/2015 kan dan 
op basis van actualisatie van de beleidskaders een heroverweging van de budgetten plaatsvinden. 
De verwachting is dat er dan basaal gekozen kan worden voor: 
– Structurele verlaging van de benodigde middelen met ca. € 200.000. Hierdoor wordt de kwaliteit op 

het minimale niveau worden gehandhaafd. 
– Handhaven (eventueel verhogen) van de benodigde middelen, waardoor er een kwaliteitsimpuls op 

delen van het areaal kan worden uitgevoerd. 
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BIJLAGE 2 Begrippenlijst 

Areaaluitbreiding 
Uitbreiding in m2 (on)verhard wegoppervlak als gevolg van herinrichting, aanleg nieuwe wegen, fietspa-
den, voetpaden, etc. 
 
Bibeko 
Binnen de bebouwde kom 
 
Bubeko 
Buiten de bebouwde kom 
 
C.B.S 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
CROW 
Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 
Verkeerstechniek 
 
Constructietype 
Indeling op basis van de constructieopbouw van de verharding naar wegbouwkundige aard. 
 
Cyclusbedrag 
Gemiddeld jaarlijks benodigd bedrag per m2 verhard groot onderhoudoppervlak voor de uitvoering van de  
in de onderhoudscyclus vastgestelde maatregelen voor groot onderhoud. Cyclusbedrag is exclusief 19%  
BTW en 15-20% voorbereiding, algemene kosten en toezicht (VAT kosten). 
 
Dagelijks onderhoud 
Onder dagelijks onderhoud, ofwel bedrijfsvoering, worden die activiteiten verstaan die tot de dagelijkse 
werkzaamheden behoren van de beheerorganisatie. Meestal betreft het werkzaamheden die gerelateerd 
zijn aan het wegmeubilair, zoals herstel van aanrijdingschade en beschadigingen door vandalisme en 
veeg- c.q. groenwerkzaamheden. Dagelijks onderhoud behoort tot de bedrijfsvoering van de onderhouds-
organisatie en is als zodanig onderdeel van het onderhoudbeheersingssysteem van de beheerder. 
 
Direct onderhoud 
Direct onderhoud is te karakteriseren als een urgente vorm van klein onderhoud. Vaak zal direct onder-
houd dan ook geïnitieerd worden vanuit een klachtenregistratiesysteem of een door de wegbeheerder 
uitgevoerde veiligheidsinspectie. Daar waar voor klein onderhoud nog enige ruimte voor uitstel van het 
uitvoeren van de onderhoudsmaatregel binnen het planjaar is en in een planning kan worden onderge-
bracht, is deze ruimte voor direct onderhoud niet aanwezig. Achtergrond hiervan is meestal het feit dat de 
schade zodanig van karakter is dat de veiligheid of doorstroming van het verkeer in het gedrang komt.  
 
Gedragsmodel 
Model waarmee het gedrag van een schade in de tijd kan worden beschreven. 
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Globale inspectie 
Inspectie ter verkrijging van inzicht in de kwaliteitstoestand van het wegennet. Hiertoe worden per inspec-
tiestrook beoordelingscijfers gegeven voor de schadegroepen: 

 Textuur (vet, rafeling) 
 Vlakheid (spoorvorming, oneffenheden) 
 Samenhang (scheurvorming) 
 Diversen (afwatering, berm) 

 
Groot onderhoud (GO) 
Onderhoudsmaatregelen, dusdanig dat zowel de structurele achteruitgang van de kwaliteit van de verhar-
ding wordt vertraagd, alsmede, door conservering, de oppervlakeigenschappen op een acceptabel niveau 
worden gehandhaafd. 
 
Herinrichting 
Wijziging, vooral horizontaal maar ook verticaal, in dwarsprofiel van de weg. 
 
Instandhouding 
Het geheel van onderhoudsmaatregelen, zowel groot- en klein onderhoud, om een wegverharding gedu-
rende onbepaalde tijd functioneel en structureel in stand te houden. 
 
IBOR 
Integraal Beheer Openbare Ruimte 
 
Klein onderhoud 
Onder klein onderhoud worden die maatregelen verstaan die zowel beperkt van omvang zijn, als die in het 
lopende planjaar moeten worden uitgevoerd. Klein onderhoud is vooral gericht op het in goede staat 
houden van de verharding. Plaatselijke reparatie/conservering resulteert in een levensduurverlenging voor 
de verharding van het wegvakonderdeel in relatie met het uitvoeren van groot onderhoud. Klein onderhoud 
heeft in hoofdzaak een preventief karakter door het plaatselijk repareren van de verharding, waardoor de 
kwaliteit van het wegvakonderdeel als totaliteit wordt verbeterd en gehomogeniseerd. 
 
Levenscyclus 
Zie onderhoudscyclus 
 
Norm 
Waarde die beoordelingscijfers voor de schadebeelden minimaal moeten hebben om de kwaliteit van de 
weg niet in gevaar te laten komen. 
 
Onderhoud 
Hieronder wordt verstaan zowel klein- en groot onderhoud als rehabilitatie. 
 
Onderhoudscyclus 
De opeenvolging van grote onderhouds- en rehabilitatiemaatregelen in de tijd. 
 
Planjaar 
Jaar waarin het onderhoud is gepland, ook wel uitvoeringsjaar genoemd. 
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PAK 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
 
Reconstructie 
Rehabilitatie met herinrichting. Onderhoudsmaatregel waarbij niet alleen de verharding op het structurele 
en gebruikskwalitatieve niveau bij aanleg wordt gebracht, maar waarbij tevens een herinrichting plaats 
vindt als gevolg van andere indeling dwarsprofiel, ander materiaalgebruik, andere functie weg, e.d. 
 
Rehabilitatie 
Pakket maatregelen zonder herinrichting. Als rehabilitatiemaatregel wordt beschouwd de zwaarste 
maatregel welke in de praktijk op een bepaalde verharding wordt uitgevoerd (dus indien gewenst inclusief 
aanpassen fundering). Bij rehabilitatie wordt de verharding weer op het oorspronkelijke structurele en 
gebruikskwalitatieve niveau gebracht. 
 
Restlevensduur 
Verwachte levensduur van een verharding vanaf het moment van beoordeling (globale inspectie) tot het 
moment waarop de norm wordt overschreden. 
 
Restlevensduurtabel 
Vertaling van het gedragsmodel in tabelvorm, zodanig dat bij een gegeven beoordeling en bekende 
ouderdom (gerekend vanaf het moment van de laatste groot onderhoudsmaatregel en/of rehabilitatiemaat-
regel) de restlevensduur kan worden afgelezen. 
 
Schadebeeld 
Bepaalde zichtbare, typerende vorm waarin schade aan een wegverharding aan de dag treedt. 
 
Schadegroep 
Groep van schadebeelden die min of meer een directe onderlinge verwantschap hebben. 
 
Stripping 
Onthechting van bindmiddel en mineraal in een asfaltmengsel door verdringing van water. 
 
VAT kosten 
Kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht. 
 
Wegtype 
Indeling van de weg naar gebruik op basis van de verkeersbelasting: 

1. Hoofdwegen, zoals (stads)autosnelweg en autoweg. 
2. Zwaar belaste wegen, zoals (stads)autosnelweg en provinciale weg. 
3. Gemiddeld belaste wegen, zoals drukkere waterschapsweg, stadsontsluitingsweg, busbaan en 

industrieweg. 
4. Licht belaste wegen, zoals rustige waterschapsweg, buurtontsluitingsweg, parallelweg en land-

bouwweg. 
5. Wegen in woongebied, zoals woonstraat, woonerf, parkeerterrein en wijkstraat. 
6. Wegen in verblijfsgebied, zoals winkelerf, plein en voetpaden. 
7. Fietspaden (vrijliggend). 
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BIJLAGE 3 CROW systematiek 

Ten behoeve van het wegbeheer is een instrument ontwikkeld dat als hulpmiddel dient om tot de meest 
optimale meerjarenplanning voor de eerste vijf jaar te kunnen komen. Dit instrument dat door de meeste 
gemeenten, provincies en waterschappen wordt gebruikt, is de CROW-wegbeheersystematiek, welke in 
afbeelding 1 wordt beschreven. Deze paragraaf gaat nader in op de systematiek. 
 

Bestand Vaste gegevens
(Areaal)

Inventarisatie

Bestand Variabele
gegevens

(Kwaliteitsbeoordeling)Globale Visuele inspectie

Gedetailleerde Visuele
Inspectie   *

Metingen   *

Klachten

Meerjarenplanning
     - Planjaar
     - Maatregel
     - Kosten

Gedragsmodellen

Richtlijnen

Onderhoudsmaatregelen

Eenheidsprijzen

Andere Plannen:
- Rioolbeheer
- Stadsvernieuwing
- Verkeersvoorzieningen
- Nutsvoorzieningen
- Herinrichting

* Facultatief

Onderhoudsbegroting

 
 
Afbeelding 1: Wegbeheer opgebouwd uit meerdere onderdelen 
 
Ad Vaste gegevens: Areaal 
De basis van het systeem wordt gevormd door het bestand vaste gegevens waarin informatie is vastge-
legd over het wegenareaal (bijvoorbeeld locatie, dwarsprofiel, constructieopbouw, wegcategorie en historie 
van het onderhoud). Deze gegevens veranderen niet in de tijd, afgezien van wijzigingen als gevolg van 
bijvoorbeeld een verbreding, een reconstructie of een uitbreiding van het wegennet. Het vaste-
gegevensbestand wordt opgebouwd door te inventariseren. 
 
Ad Variabele gegevens: Kwaliteitsbeoordeling 
De vaste gegevens worden aangevuld met de actuele gegevens over de staat van onderhoud waarin de 
weg zich bevindt. Zo wordt de kwaliteit van een weg op een bepaald moment vastgelegd. Met globale 
inspecties en metingen wordt de actuele kwaliteit van het wegennet vastgelegd. Deze inspectie wordt 
jaarlijks uitgevoerd, overeenkomstig de inspectie- en schadecatalogus van CROW. In deze catalogus zijn 
alle mogelijke schadebeelden beschreven en benoemd, waarbij per schadebeeld een beoordelingscijfer 
kan worden gegeven. De hoogte van het beoordelingscijfer is afhankelijk van de omvang en de ernst van 
de geconstateerde schade.  
 
Bij het vaststellen van het kwaliteitsoordeel over het wegennet wordt in de huidige CROW wegbeheersys-
tematiek onderscheid gemaakt in "voldoende", "matig" en "onvoldoende". In afbeelding 2 is schematisch 
aangegeven hoe de vertaling van inspectiebeoordelingen (de codering bij de schadeklasse G t/m E3) naar 
planperiode (uitvoeringsjaar) en kwaliteitsoordeel plaatsvindt. Hierbij betekent een onvoldoende kwaliteit 
(richtlijn overschreden) dat het betreffende wegvakonderdeel op korte termijn (1-2 jaar) moet worden 
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onderhouden. Gebeurt dit niet dan ontstaat een onderhoudsachterstand en een risico op aansprakelijk-
heidstelling bij schade bij weggebruikers. 
 
 

Afbeelding 2: Vertaling inspectiebeoordeling naar planperioden en kwaliteit 
 
Een globale inspectie is een snelle en degelijke methode om op netwerkniveau een indruk te krijgen van 
het verharde areaal. Bij deze inspectie wordt klein onderhoud (gaten, dwarsscheuren, een enkele ernstige 
oneffenheid, etc.) apart genoteerd en niet betrokken bij het kwaliteitscijfer voor het desbetreffende weg-
vakonderdeel. Het wegbeheersysteem gaat er vanuit dat klein onderhoud tijdig wordt uitgevoerd. Indien dit 
niet het geval is, dan zal een toegenomen aantal kleine schades bij een volgende inspectie niet meer als 
klein onderhoud kunnen worden beschouwd, waardoor deze schades van invloed zullen zijn op het 
kwaliteitscijfer van het wegvakonderdeel. 
 
Met DHV Wegbeheer wordt vervolgens bepaald op welk tijdstip en in welke omvang de juiste onder-
houdsmaatregelen moeten worden genomen om op de meest efficiënte wijze het onderhoud uit te voeren 
en daarmee levensduurverlenging van de verharding te verkrijgen. Het op het juiste moment uitvoeren van 
onderhoud is de meest economische wijze van beheren. 
 
Het is derhalve vanuit technisch en financieel oogpunt noodzakelijk om het uit de wegbeheeranalyse 
voorgestelde onderhoud voor de volle 100% op het juiste moment uit te voeren. Alleen dan is sprake van 
een efficiënte besteding van de financiële middelen. Bij lagere budgetten zal de achterstandsituatie 
continu toenemen. Alleen door wijziging van de technische en maatschappelijke geformuleerde richtlijnen 
kan hierin verandering worden gebracht. 
 
De CROW-methodiek gaat er vanuit dat de verhardingen in een goed onderhouden wegennet volgens een 
bepaalde levensduurverwachting dienen voor te komen met kwaliteit onvoldoende, matig of voldoende. 
Onvoldoende betekent hierbij dat de geconstateerde schade de richtlijn voor het schadebeeld heeft 
overschreden en onderhoud noodzakelijk is.  
 
De systematiek gaat er dus vanuit dat het wegennet niet uit louter wegen in topconditie hoeft te bestaan. 
Het op het juiste moment onderhouden van een wegennet is het volgens een glijdende schaal toepassen 
van onderhoud op basis van de kwaliteit van de actuele situatie. In principe is wegenonderhoud hiermee 
geen investeringsprobleem, maar is het probleem “het op de juiste wijze beheren en onderhouden van het 
wegennet”. 
 
Overige informatie voor het variabele gegevensbestand kan worden verkregen uit gedetailleerde visuele 
inspecties, metingen en klachtenmeldingen. 
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Bij de gedetailleerde inspectie wordt op projectniveau nauwkeurig vastgelegd wat de visuele conditie van 
de wegverharding is. Daarbij worden alle schades beoordeeld. Deze inspecties worden uitgevoerd in 
specifieke situaties, bijvoorbeeld bij overdracht van wegen, aansprakelijkheidsstellingen, arbitragezaken 
en verhardingsadviezen. 
 
Indien meer gegevens worden gewenst dan de informatie die uit de visuele inspectie is verkregen, dan 
kunnen metingen worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld over informatie met betrekking tot stroef-
heid of draagkracht. Als laatste wordt informatie over de onderhoudstoestand verkregen uit klachtenmel-
dingen van burgers. 
 
Ad Meerjarenplanning 
Om van de technische gegevens te komen tot een financiële vertaling, moeten de volgende stappen 
worden gezet. 
a. Planjaar: het bepalen van het optimale onderhoudsjaar van een wegvak of wegvakonderdeel 

Daarbij wordt de teruggang van de kwaliteit van de weg voorspeld door gebruik te maken van zo-
genaamde gedragsmodellen. Op basis van de met het bestuur afgesproken minimale kwaliteitsei-
sen (richtlijnen) voor bijvoorbeeld onvlakheid, stroefheid en scheurvorming wordt het jaar van on-
derhoud vastgesteld. Zo nodig kan per wegtype onderscheid worden gemaakt in de te hanteren 
minimale kwaliteitseisen. 
 

b. Maatregel: het bepalen van de meest optimale onderhoudsmaatregel  
Nadat het moment van onderhoud is bepaald, wordt de meest optimale onderhoudsmaatregel be-
paald met behulp van een rendementsberekening. Daarbij worden verschillende alternatieven ver-
geleken. De afdeling Beheer kan hier direct rekening houden met de gemaakte afspraken met het 
bestuur ten aanzien van de onderhoudsstrategie en de daarbij behorende eenheidsprijzen.  
Onderhoudsmaatregelen kunnen worden onderscheiden in drie vormen, namelijk  
- Groot onderhoud 
- Dagelijks- oftewel klein onderhoud 
- Rehabilitatie 
 
Deze onderhoudsvormen hangen met elkaar samen. Zo zal een achterstand in het groot onder-
houd logischerwijs leiden tot een toename van dagelijks onderhoud. Op basis van jarenlange on-
derzoeken zijn er door het CROW-gedragsmodellen en levensduurmatrices voor wegen ontwikkeld. 
Met behulp van deze modellen kan worden bepaald Welk onderhoud Wanneer moet plaatsvinden 
om aan het eind van de levensduur tegen minimale kosten te hebben gewerkt. Heel veel 'goed-
koop' dagelijks onderhoud en nauwelijks groot onderhoud blijkt per saldo aan het eind van de le-
vensduur relatief veel te hebben gekost. Datzelfde geldt voor veel groot onderhoud en weinig dage-
lijks onderhoud.  
 
Ook hangt groot onderhoud samen met rehabilitatie en (in mindere mate) met reconstructie. Zo 
kunnen veranderde maatschappelijke normen, bijvoorbeeld een veranderde wegfunctie, leiden tot 
reconstructie/rehabilitatie van de weg, terwijl die weg nog niet aan het einde van zijn levensduur 
was. Er zit dus een deel groot onderhoud in rehabilitatie en reconstructie. 
 
Als laatste stap in het bepalen van de onderhoudsmaatregel moet worden afgestemd met andere 
plannen zoals riolerings- of stadsvernieuwingsplannen. 
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c. Kosten:  
1. vaststellen van de financiële onderhoudsbehoefte voor de korte en middellange termijn (1-5 

jaar) 
Nu de benodigde informatie bekend is kan de afdeling Beheer de financiële onderhoudsbe-
hoefte voor de eerste vijf jaar vaststellen met behulp van eenheidsprijzen en onderhouds-
maatregelen. Mits goed uitgevoerd resulteert het systeem van rationeel wegbeheer in de 
meest efficiënte combinatie van tijdstip en soort onderhoudsmaatregel. Uit zowel technisch 
als financieel oogpunt is het nu noodzakelijk dat het voorgestelde onderhoudsbudget volle-
dig wordt gehonoreerd en dat het onderhoud dat uit de wegbeheeranalyse wordt voorge-
steld voor de volle 100% op het juiste moment wordt uitgevoerd [7]. Efficiënte besteding van 
financiële middelen vraagt om 100% uitvoering en geen gedeelte hiervan, omdat de achter-
standsituatie dan continu zou toenemen. Indien het benodigde onderhoud om budgettaire 
redenen toch niet op tijd kan worden uitgevoerd, kan met behulp van het systeem rationeel 
wegbeheer enerzijds worden aangegeven wat de consequenties zijn voor de toekomstige 
onderhoudstoestand en de daarmee samenhangende beleidsdoelstellingen, anderzijds kan 
worden aangegeven hoe de beperkte beschikbare middelen het best kunnen worden be-
steed.  
 
Indien onderhoud wordt verschoven in de tijd, treden effecten op die per verhardingssoort 
verschillen. Zo geldt voor asfalt- en cementbetonverhardingen dat niet of te laat uitvoeren 
van onderhoud, op een later tijdstip leidt tot een duurdere en omvangrijkere maatregel om 
alsnog de gewenste onderhoudstoestand of levensduurverlenging te verkrijgen. In dat geval 
is sprake van kapitaalvernietiging. De planning van het onderhoud is behalve op veiligheid, 
vooral gebaseerd op behoud van de structurele waarde. Schades aan elementenverhardin-
gen (bijv. klinkers en betonstraatstenen) betreffen vooral onvlakheid. Indien deze schades te 
laat worden aangepakt zal er niet snel sprake zijn van een duurdere of een meer omvangrij-
ke onderhoudsmaatregel. Het behoud van de structurele waarde speelt hierbij een minder 
grote rol. 
 

2. vaststellen van de financiële onderhoudsbehoefte voor de lange termijn (>5 jaar).  
Veelal heeft het bestuur behoefte aan inzicht in de budgetbehoefte op langere termijn (vanaf 
vijf jaar). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cyclusbedragen. Een cyclusbedrag wordt be-
rekend door de totale onderhoudskosten na 'einde levensduur' van een weg te bepalen, af-
hankelijk van de wegfunctie en de constructieopbouw. Het cyclusbedrag is het getal dat 
wordt verkregen als de totale onderhoudskosten worden omgerekend naar Euro’s per m2 
per jaar. De optelling van de cyclusbedragen voor alle wegen geeft een indicatie van de 
jaarlijkse onderhoudskosten op de langere termijn, onafhankelijk van de huidige kwaliteit 
van de wegen en er vanuit gaande dat er geen onderhoudsachterstand bestaat. 

 
Ad Onderhoudsbegroting 
Een nadere uitwerking van de Meerjarenplanning is de onderhoudsbegroting. Daarin wordt voor de eerste 
twee jaar gedetailleerd uitgewerkt welke maatregelen op welk wegvak moeten worden getroffen en wat de 
daarbij behorende kosten zijn. Deze onderhoudsbegroting wordt als onderdeel van het beheernota 
gerapporteerd aan het Bestuur. 
 
Keuzemogelijkheden in streefbeeld voor kwaliteit verhardingen 
Voor verschillende verhardingssoorten gelden verschillende criteria aangaande het uitvoeren van onder-
houd en de na te streven kwaliteit. De gemeente Barneveld kent asfalt- en elementenverhardingen en 
cementbeton. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij deze verhardingssoorten.  
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Asfaltverhardingen 
Met name voor asfaltverhardingen geldt dat bij niet of te laat uitvoeren van onderhoud op een later tijdstip 
een duurdere en omvangrijkere maatregel nodig is om alsnog de gewenste onderhoudstoestand of 
levensduurverlenging te verkrijgen. Er is in dat geval sprake van kapitaalvernietiging (tenzij de huidige 
maatregel rehabilitatie is). Planning van onderhoud voor asfaltverhardingen is naast behoud van veiligheid 
vooral gebaseerd op behoud van de structurele waarde.  
 
In het algemeen wordt dan ook sterk afgeraden om het kwaliteitsniveau van asfaltverhardingen af te laten 
wijken van de CROW richtlijnen. 
 
Elementenverhardingen 
Elementenverhardingen komen voor als tegels bij voet- en fietspaden en als klinkers en betonstraatstenen 
bij rijbanen, pleinen en parkeerplaatsen. De meest voorkomende schades, namelijk oneffenheden en 
dwarsonvlakheid, zullen indien te laat aangepakt niet snel leiden tot duurdere maatregelen of tot maatre-
gelen van een grotere omvang. Het uitblijven van onderhoud of uitvoeren op een later tijdstip dan tech-
nisch gewenst, zal dus in vergelijking met asfaltverhardingen niet of in mindere mate leiden tot kapitaal-
vernietiging. 
 
Bij het plannen van het onderhoud voor dit type verharding speelt de normstelling voor de verkeersveilig-
heid en begaanbaarheid, speciaal ook voor voetgangers en fietsers, een grote rol. Het gevolg van het 
achterwege blijven van gepland onderhoud is onder andere het ontstaan van verkeersonveilige situaties, 
een grote kans op klachten en aansprakelijkheidsstellingen. Indien funderingen onder de elementenver-
hardingen worden toegepast kan er bij het achterwege laten van tijdig onderhoud in enige mate sprake zijn 
van kapitaalvernietiging. 
 
Hoewel het bij elementenverhardingen heel goed mogelijk is plaatselijk onderhoud uit te voeren geeft 
plaatselijk herstraten met nieuw materiaal kleurverschillen in het uiterlijk van verhardingen. Niet altijd is dit 
"lappendekeneffect" gewenst, bijvoorbeeld in gebieden met een bepaalde uitstraling, zoals het centrum of 
winkelgebieden. Geconstateerd kan dus worden dat vooral bij de elementenverhardingen de mogelijkheid 
bestaat om keuzen te maken in de na te streven kwaliteitsniveaus. 
 
Cementbetonverhardingen 
Voor cementbetonverhardingen geldt in principe hetzelfde als voor asfaltverhardingen, met dien verstande 
dat de investering bij aanleg doorgaans hoger is. Onderhoud is door de jaren heen minder dan bij asfalt-
verhardingen, maar niet minder noodzakelijk. Net als bij asfaltverhardingen geldt hier dat niet tijdig uitge-
voerd onderhoud op termijn leidt tot onderhoud dat aanzienlijk duurder kan zijn. 
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BIJLAGE 4 Beheerproces 

Beheer en onderhoud is een activiteit die continu en cyclisch van aard is. Het is van groot belang dat het 
uitvoeren van onderhoud aan wegen systematisch plaatsvindt. Enerzijds om te voorkomen dat bepaalde 
locaties of gebreken worden gemist, anderzijds om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te 
zetten. In het proces van Wegbeheer zijn daarom een aantal stappen onderscheiden. Hieronder ziet u de 
schematische weergave van deze stappen. Elke stap wordt nader separaat toegelicht. 
 

 
Tabel 1: Stappen beheerproces  
 
Actualisatie gegevens Wegbeheer.   
Alleen bij een actueel gegevensbestand kan een betrouwbare begroting worden gemaakt. Tijdens de 
uitgevoerde inspectie kunnen opmerkingen zijn gemaakt over de informatie zoals deze aanwezig was in 
het inspectiebestand. Het kan hierbij gaan om opmerkingen over foutieve informatie, maar ook over 
onvolledige informatie. De gegevens in DHV Wegbeheer moeten correct en volledig zijn. Dit voorkomt dat 
jaarlijks dezelfde opmerkingen door de inspecteurs worden gemaakt over de kwaliteit van het gegevens-
bestand en het verbetert de kwaliteit van de inspectie. 
 
Uitvoeren inspectie.   
Om geautomatiseerd de inspectiegegevens te kunnen verwerken moet een inspectiebestand worden 
aangemaakt en na afloop van de inspectie ingelezen. Op de eerste dag van de inspectie moeten de 
bestanden die nodig zijn voor de inspectie vanuit Wegbeheer worden geëxporteerd en geïmporteerd in 
Visietop. Tevens zullen werkafspraken moeten worden gemaakt over onder andere de wijze waarop klein 
onderhoud wordt vastgelegd en het gebruik van veiligheidsmiddelen naast de persoonlijke beschermings-
maatregelen. 
 
De globale visuele inspectie wordt uitgevoerd door één of meerdere teams van één (eerste) inspecteur en 
één tweede inspecteur. De inspectie wordt uitgevoerd conform de CROW-methodiek (publicatie 146). Na 
afloop van de inspectie worden de bestanden met daarin de inspectieresultaten in het DHV Wegbeheer 
bestand ingelezen. Hierbij kan door controle van de kwaliteitsoverzichten uit DHV Wegbeheer de juiste 
verwerking van de inspectiegegevens worden gecontroleerd. 
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Basisbegroting.   
De eerste begroting is de CROW Basisbegroting. Op basis van deze begroting dient een maatregeltoets te 
worden uitgevoerd. Vervolgens kan de Werkbegroting (technisch noodzakelijk onderhoud) worden opge-
steld. Nadat de inspectiegegevens in DHV Wegbeheer zijn geïmporteerd kan de CROW Basisbegroting 
worden gegenereerd. Deze CROW basisbegroting geeft een eerste inzicht in de planning en benodigde 
onderhoudsbudgetten. De CROW basisbegroting is een eerste stap om te komen tot de definitieve 
onderhoudsplanning en begroting. Vervolgens moet in ieder geval voor de planjaren 1 en 2 de maatregel-
toets worden uitgevoerd. Hierin worden de gegenereerde maatregelen getoetst en wegvakken en weg-
vakonderdelen wat betreft uit te voeren onderhoud (zowel planjaar als benodigde onderhoudsmaatregel) 
op elkaar afgestemd. 
 
Budgetbegroting.  
Indien het onderhoudsbudget onvoldoende is, dient op basis van in de gemeentebegroting aanwezige 
budgettaire ruimte een prioriteitstelling in het uitvoeren van onderhoud worden opgesteld. Tevens dienen 
de gevolgen van budgettaire beperkingen inzichtelijk te worden gemaakt. 
 
Beheerrapport.   
Hierin worden de kwaliteit van het wegennet en de benodigde budgetten aan het bestuur kenbaar ge-
maakt. Het aangeven van de consequenties van de afwijkende budgetten is hierbij mogelijk.
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