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Inleiding 
 

 

Op 19 september 2013 heeft de gemeenteraad het Herstelplan Wegen 

vastgesteld. In het Herstelplan staan richtlijnen voor het opstellen van de 

Meerjaren Onderhoudsplannen Wegen en de jaarlijkse Uitvoeringsplannen 

Onderhoud Wegen. Het MJOP Wegen wordt tweejaarlijks opgesteld. Het MJOP 

Wegen wordt namelijk gebaseerd op actuele weginspecties, die ook tweejaarlijks 

worden uitgevoerd. Het MJOP Wegen wordt door het college vastgesteld na 

consultatie van de gemeenteraad. Daarnaast worden er jaarlijks de 

Uitvoeringsplannen Onderhoud Wegen door het college vastgesteld, die ter 

kennisname naar de gemeenteraad worden toegezonden. 

 

De intentie was om nu een MJOP 2016-2018 gereed te hebben. Vanwege een 

accentverschuiving in het onderhoud van wegen (hierover in deze notitie meer) 

is ervoor gekozen om alleen inzicht te verschaffen in de jaarschijf 2016. 

Vanwege de koerswijziging wordt de gemeenteraad geconsulteerd. 

In 2016 zal het MJOP 2017-2019 worden opgesteld.  

 

Tevens wordt in deze notitie een terugblik gegeven op het Uitvoeringsplan 

Onderhoud Wegen 2015, waarvan een klein deel van de projecten overigens 

nog in uitvoering is.
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Accentverschuiving in onderhoud wegen 
 
 

In juli is het 1e concept van het MJOP 2016 t/m 2018, voor commentaar 

verspreid naar zowel interne collega’s  als naar dorps- en wijkraden en de 

Fietsersbond. Bij de totstandkoming van dit MJOP is evenals voorgaande jaren  

bij de bepaling van de juiste onderhoudsmaatregel uitgegaan van een 

levensduurverlengende maatregel (nieuwe asfaltlaag). 

In de afgelopen 2 jaar is dit uitgangspunt juist geweest, want in die jaren 

richtten de uitvoeringprogramma’s zich grotendeels op de aanpak van hoofd- en 

wijkontsluitingswegen. In het nu in concept opgestelde MJOP stonden ingaande 

2016 een aanzienlijke hoeveelheid woonstraten is asfalt opgenomen voor 

onderhoud. Het concept gaat daarbij uit van onderhoud van het asfalt. Maar, 

in het Herstelplan Wegen is de aanbeveling opgenomen om bij de aanpak van 

woonstraten steeds af te wegen of vervanging van het asfalt door klinkers een 

optie is. Deze switch levert een aantal voordelen op: 

 Bij klinkerverharding is de kans op kapitaalvernietiging verwaarloosbaar. 

 Bij de ombouw van asfalt naar klinkers kan, waar dat gewenst is, het 

wegprofiel worden versmald. Ook dit is als aanbeveling opgenomen in 

het Herstelplan. 

 Versmallingen van wegen hebben een positief effect op de 

verkeersveiligheid. 

 Klinkerverharding laat zich veel eenvoudiger plaatselijk repareren, 

bijvoorbeeld bij wortelopdruk en werkzaamheden aan ondergrondse 

leidingen. 

 Bij klinkerverharding kan door toepassing van waterdoorlatende 

bestrating regenwater ter plekke worden verwerkt. 

 Over de gehele levensloop beschouwd, is klinkerverharding goedkoper. 

Aanvankelijk is de ombouw van asfalt naar klinkers duurder dan de 

onderhoudsmaatregel aan het asfalt (gemiddeld circa 40%). Deze 

meerkosten worden gaandeweg de levensloop meer dan terugverdiend 

door minder onderhoudsinvesteringen aan de klinkerverharding. 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat de voorgestelde accentverschuiving een 

duurzame oplossing is die bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit (sfeer, esthetisch 

beeld). En bovendien is het, daar waar regenwater ter plaatse kan worden 

verwerkt, een klimaatadaptieve maatregel. 

 

In het wethoudersoverleg van 2 september 2015 is de accentverschuiving 

besproken en is besloten aan het college voor te leggen om deze al per 2016 in 

te voeren. Dit betekent dat het concept van het MJOP dat in juli voor een 

commentaarronde is verzonden behoorlijk gewijzigd is. Woonstraten in asfalt die 

voor 2016 voor onderhoud geprogrammeerd stonden, zijn veelal geschrapt. 

Vaak moet eerst onderzoek worden gedaan of omvorming naar een 

klinkerverharding wel mogelijk is. Er is een nieuw projectenoverzicht opgesteld 

met daarin een beperkt aantal naar klinkerverharding om te bouwen 

asfaltwegen. 
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Bij de totstandkoming is rekening gehouden met busroutes en fietsroutes waar 

het comfort van asfalt de voorkeur heeft boven elementverharding. Ook is 

rekening gehouden met de wens om te voorkomen dat doorlopende wegen 

versnipperen door het gebruik van allerlei verschillende materialen door elkaar 

heen. Tot slot is tevens rekening gehouden met onderzoekstijd naar de 

haalbaarheid en wenselijkheid van omvorming van asfalt naar 

elementverharding. Dit speelt onder meer in wijken met een monumentaal en 

deels beschermd karakter zoals de Parkenbuurt en Berg en Bos. Ook moet vanuit 

geluidsoptiek nader gekeken worden naar type klinker en gebruik van wegen.  

 

In 2016 worden alle potentiële omvormingslocaties bekeken op bovenstaande 

factoren.  

Mocht blijken dat omvormen naar klinkers en/of profielaanpassing mogelijk en 

wenselijk blijken, dan zal een nieuw planjaar per straat moeten worden bepaald. 

Woonstraten in asfalt die in het eerdere MJOP gepland stonden voor onderhoud 

maar omgevormd kunnen worden naar klinkers behoeven niet direct te worden 

aangepakt. Kapitaalvernietiging is immers niet aan de orde omdat het asfalt toch 

voor vervanging staat gepland. In de periode tot aan de omvorming tot 

klinkerweg zijn veiligheid en begaanbaarheid de enige thema’s waar aandacht 

aan moet worden geschonken. Een voordeel hiervan is dat de ombouw van 

asfaltwoonstraten naar klinkerwegen over een langere periode kan worden 

gepland waardoor de uitgaven zo gefaseerd kunnen plaatsvinden. 

  

Om een correcte budgettering te maken zijn er nieuwe eenheidsprijzen 

vastgesteld voor het omvormen naar klinkers en voor het eventueel versmallen.  

 

Op het moment dat er sprake is van een profielaanpassing zal er meer tijd nodig 

zijn voor zowel een zorgvuldig proces qua communicatie met omwonenden als 

het ontwerp zelf. De meerkosten hiervan (VAT) worden meegenomen in de 

eenheidsprijzen. Bij de meerjarenplanning wordt rekening gehouden met de 

benodigde voorbereidingstijd qua communicatie en afstemming. 

 

 

 

Uitvoeringsplan Onderhoud Wegen 2016 

 

Asfaltprojecten 

In bijlage 1 zijn de projecten opgenomen die in 2016 worden onderhouden. 

 

In de periode maart t/m mei 2015 heeft de tweejaarlijkse inspectie van de staat 

van onderhoud van de verharding van de wegen in Apeldoorn plaatsgevonden. 

Verdeeld naar de niveaus van asfalt is het beeld als volgt: 

 

 

Niveau asfalt Inspectie 2013 Inspectie 2015 

A/A+ 76% 80% 
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B 

C 

D 

13% 

3% 

8% 

7% 

1% 

12% 

A/A+: goed/zeer goed 

B: voldoende 

C: matig 

D: slecht 

 

Uit de tabel blijkt dat de asfaltwegen met een goed onderhoudsniveau (A/A+) 

zijn toegenomen, mede dankzij de provinciale investeringsimpuls. De wegen in 

categorie B zijn sterk gedaald. Desondanks is het aandeel wegen met een slecht 

onderhoudsniveau (D) toegenomen. Deze toename betreffen vooral wegen die 

bij de inspectie in 2013 nog kwaliteitsniveau B scoorden. 

  

Dit zou tot de conclusie kunnen leiden dat voor het opstellen van een 

uitvoeringsprogramma ruim voldoende werkvoorraad aanwezig is. Maar dit is 

niet het geval. In verband met de hiervoor toegelichte accentverschuiving zijn 

veel asfaltwoonstraten tijdelijk in de wacht gezet in afwachting van het 

onderzoek dat gaat plaatsvinden naar de meest gewenste verhardingssoort. En 

deze woonstraten vormen ca. de helft (€ 10 miljoen) van de totale 

werkvoorraad. Bij het opstellen van het uitvoeringsplan 2016 kwamen daarom 

gaandeweg wegen in beeld waarop weliswaar schade aanwezig is, maar waarbij 

geconstateerd werd dat de urgentie veel lager lag dan schades aan de meest 

slechte elementenverhardingen. Daarom wordt in het Uitvoeringsprogramma 

2016, in afwijking van voorgaande jaren, voorgesteld om: 

 Een bedrag van € 400.000,- niet te bestemmen voor asfaltprojecten maar 

toe te voegen aan het budget voor elementenverhardingen 

 Een bedrag € 525.000,- te storten in de egalisatiereserve om in 2017 te 

worden gebruikt voor de aanpak van asfaltwoonstraten waarvan dan 

duidelijk is welke maatregel voor de verschillende woonstraten gewenst 

is.  

 

 

Rijkssubsidieprogramma Beter Benutten: fietspaden 

In maart 2014 is de regio Stedendriehoek met de minister van I&M een 

bereikbaarheidsverklaring overeengekomen. Deze bereikbaarheidsverklaring legt 

de samenwerking tussen Rijk, regio en bedrijfsleven vast ten behoeve van de 

ambitie die men met het vervolgprogramma Beter Benutten in de regio 

Stedendriehoek wil realiseren. De ambitie is de komende jaren de reistijd op de 

grootste knelpunten met minimaal 10% te verbeteren ten opzichte van een 

situatie zonder Beter Benutten. Om dit te realiseren worden er voor Apeldoorn 

een aantal maatregelen voorgesteld.  

Eén van deze maatregelen is het bevorderen van het fietsgebruik tussen het 

centrum van Apeldoorn en Apeldoorn zuid. Naast stimuleringsacties richting 

werknemers van bedrijven, zijn aanpassingen in de infrastructuur hierbij van 

belang. De maatregelen betreffen het tot stand brengen van een goede, 
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comfortabele fietsroute door het asfalteren van tegelfietspaden op de volgende 

wegen: 

 Arnhemseweg tussen Talingweg en Koning Stadhouderlaan (beide zijden) 

 Koning Stadhouderlaan tussen Arnhemseweg en PWA laan (beide zijden) 

 Aluminiumweg tussen Laan van Westenenk en Arnhemseweg (beide 

zijden) 

 Marchantstraat tussen Oude Beekbergerweg en Kanaal Zuid (noordzijde) 

 Oude Apeldoornseweg tussen Dubbelbeek en Laan van Malkenschoten 

(westzijde) 

 Oude Apeldoornseweg, 150 meter ten noorden van A1 en 90 meter ten 

zuiden van A1 (westzijde) 

 

De totale kosten van het omvormen van deze tegelfietspaden naar asfalt 

bedragen € 832.750,-. 50% wordt door het rijk gefinancierd. Voorwaarde is wel 

dat Apeldoorn deze fietspaden in 2016 en 2017 uitvoert.  

Ondanks het feit dat de onderhoudsstaat van het merendeel van deze 

tegelfietspaden nog redelijk is, zijn deze fietspaden toch in de jaarschijven 2016 

en 2017 opgenomen vanwege de subsidiemogelijkheden en de afspraken van 

Apeldoorn in het kader van Beter Benutten. 

 

Deze maatregel ter bevordering van het fietsverkeer past uitstekend in de door 

het college vastgestelde Koersnota (tussenproduct in het kader van de herijking 

van het verkeersbeleid). De raad heeft verder bij de bespreking van het vorige 

MJOP aangegeven het belangrijk te vinden dat er maatregelen ten faveure van 

de fiets staan in de jaarlijkse Uitvoeringsplannen Onderhoud Wegen, waaronder 

het omvormen van tegelfietspaden naar asfalt. 

 

Provinciale investeringsimpuls 

Op 22 januari 2014 hebben Provinciale Staten ingestemd met het toekennen 

van € 15 miljoen subsidie aan Apeldoorn voor de uitvoering van 4 programma’s. 

Voor de verdubbeling van de Zutphensestraat is € 5 miljoen beschikbaar. De 

vrijkomende gemeentelijke middelen worden door de gemeente ingezet om een 

deel van de achterstand in het onderhoud van wegen in te lopen. In 

onderstaande tabel is aangegeven aan welke projecten dit geld wordt besteed.  

 

Jaar van 

uitvoering 

Project 

2014 J.C. Wilslaan (Amersfoortseweg – rotonde Laan van 

Spitsbergen) 

2014 Laan van Maten incl. rotonde (rotonde Matenpoort – Laan 

van Erica) 

2014 Laan van Kuipershof (Kanaal Zuid – Laan van 

Maten/Heemradenlaan) 

2015 Amersfoortseweg 

2015 Landrostlaan (rijbaan + gedeeltelijk fietspad) 

2015 Laan van Westenenk incl. rotonde (Europaweg – 

Aluminiumweg) 
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2015 Deventerstraat (noordelijke fietspad De Tol – Laan van 

Zevenhuizen) 

2016 Deventerstraat (Laan van Zevenhuizen – grens provinciale 

weg) 

2016 Laan van Zevenhuizen 

2016 Hoofdstraat (Stationsplein – Kalverstraat) 

2017 Kalverstraat (PWA-laan – Stationsstraat) 

2017 Kanaalstraat (Hoofdstraat – Stationsstraat) 

Tabel 1: asfaltprojecten provinciale investeringsimpuls 

 

Deze projecten maken onderdeel uit van bijlage 8 van het Herstelplan Wegen. In 

deze bijlage zijn achterstands- en risicoprojecten opgenomen ten behoeve van de 

provinciale investeringsimpuls. Het betreffen belangrijke hoofdwegen. 

 

Inlopen onderhoudsachterstand wegen 

In het Herstelplan Wegen is berekend dat de totale achterstand op 

wegonderhoud € 9,1 miljoen bedraagt (elementen en asfalt). Het betreft hier 

achterstand in wegen in de categorie C (matig) en D (slecht). De achterstand in 

de zogenaamde risicowegen (categorie E2/E3) bedraagt nog eens € 12,2 

miljoen. Het betreft hier wegen die met klein onderhoud frequent zijn ‘opgelapt’ 

en daardoor een verhoogd risico op schades hebben. Door de extra investering 

die (dankzij de provinciale middelen in de Zutphensestraat) in de achterstand van 

het wegenonderhoud worden gestopt, neemt de achterstand in wegen in de 

categorie C/D met € 2 miljoen af en in de categorie E2/E3 met € 3 miljoen.  

De in het voorjaar 2015 uitgevoerde weginspecties laten nog geen afname van 

de onderhoudsachterstand zien. En dat klopt ook. Het effect van de provinciale 

impuls zal pas duidelijk worden bij de weginspecties in 2017. Op dat moment is 

het leeuwendeel van de extra middelen in projecten omgezet en uitgevoerd. 

 

Elementenverhardingen 

Het onderhoudsbudget voor elementenverhardingen wordt jaarlijks verdeeld over 

de stadsdelen. Mede op grond van klachten van dorps- en wijkraden wordt het 

geld ingezet voor onderhoud aan elementenverhardingen met de opgave om de 

wegen/trottoirs op niveau ‘veilig’ te onderhouden. Net als vorige jaren wordt 

van het beschikbare budget een bedrag van € 50.000,- verdeeld over de 

stadsdelen om snel en adequaat veiligheidsknelpunten aan te kunnen pakken 

(‘struikelgeld’). De rest van het budget wordt ingezet volgens de in het 

Herstelplan aangegeven kaders waarbij projecten centraal worden afgewogen en 

vastgesteld.  

Het onderhoudsbudget voor elementenverhardingen in 2016 is € 597.000,- plus 

–vooralsnog eenmalig- € 400.000,- extra vanuit het budget voor asfaltwegen. 

Met de toevoeging kunnen dan voor het eerst enkele grootschalige projecten 

met ernstige schade worden uitgevoerd.  

 

Bruggen 

Het jaarlijkse onderhoudsbudget voor bruggen is € 480.000,-. Naast het budget 

voor onderhoud heeft de raad drie keer € 750.000,- beschikbaar gesteld voor 
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vernieuwing van drie Kanaalbruggen. Met de vernieuwing van de eerste 

Kanaalbrug in 2014 gestart. Afgelopen september zijn de 3 vernieuwde bruggen 

met een feestelijk tintje opgeleverd. 

 

 
 

Voor het jaarlijkse budget van € 464.955,- wordt naast kleinschalig onderhoud 

zoals schilderen, kleine reparaties en kleine vervangingen ook een aantal wat 

grotere projecten uitgevoerd. Het totale programma voor 2016 is opgenomen in 

onderstaand overzicht. 

 

  
Gereserveerd 

budget 

Slijtlagen op bruggen:     

     

Landdrostlaan fietspad gedeelte voegovergang vervangen   €     4.000,00  

Molenstraat Brug Welgelegen   €   20.000,00  

diverse andere bruggen                                                 €   10.000,00  

   

Schilderwerk:     

     

Bustunnel Fortlaan beton en hekwerk   €   50.000,00  

Papegaaiweg Kanaal-Noord brugleuning    €     5.000,00  

Lijnolie div. bruggen Grift en Ugchelen   €     6.000,00  

Landdrostlaan herstel leuningen en schilderen    €   10.000,00  

 
    

Vernieuwen bruggen hout:     

     

Schiestraat/Oud Beekbergerweg   €   35.000,00  

Wilhelminapark   €     7.000,00  
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Wenum 2 bruggen Nieuwe Molenweg   €     5.000,00  

fietsbrug recreatieschap Kanaal Noord   €   30.000,00  

Berlagebrug (Bouwmeestershoeve)   €   30.000,00  

Schakelbrug (Kapelmeestershoeve)   €   30.000,00  

Drapeniersbrug t.h.v. Houtzagersdonk   €   30.000,00  

Kanaal-Zuid  t.h.v. Lieren  2 bruggen in Fietspad    €   10.000,00  

Kanaal-Zuid 3 kanaalbruggen vervangen hout leuning    €   45.000,00  

Kervelstraat/Deventerstraat    €   40.000,00  

Winkewijertlaan 3 voetgangersbruggen   €   10.000,00  

Jacqueline de Waalsingel   €   40.000,00  

Dianalaan   €   30.000,00  

      

   

Kleine reparatie div. Bruggen en Tunnels:     

     

o.a. ruiten van de Freule, vervangen brugdekdeel    €   10.000,00  

   

Talud bekleding:     

     

diverse bruggen    €   15.000,00  

   

   

betonherstel:     

     

Papegaaiweg brug over de Grift   €   25.000,00  

Generaal van Heutzlaan beton onder voetpad gedeelte vervangen  €   15.000,00  

Voeg en metselwerk div. bruggen   €   10.000,00  

Christiaan Geurtslaan   €     4.000,00  

Landdrostlaan betonherstel   €     4.000,00  

      

   

post onvoorzien:    €   10.000,00  

     

     

      

   

 totaal  € 464.955,00  

 

 

Maatschappelijk draagvlak Uitvoeringsprogramma 2016 

 

Over de onderhoudslijst voor 2016 heeft inhoudelijke afstemming 

plaatsgevonden met de verschillende programma’s/vakdisciplines, waaronder 

riolering en met de eenheid Projecten.  

De conceptlijst zoals die vóór de accentverschuiving was opgesteld, is ook 

toegestuurd aan dorps- en wijkraden en de Fietsersbond. Inhoudelijk heeft dit 

niet tot aanpassingen/toevoegingen van wegen geleid. De aangepaste lijst is 

vanwege tijdsdruk niet opnieuw toegestuurd, maar zal worden toegezonden 

tegelijkertijd met de uitnodiging voor de PMA-bespreking. Wel is in gesprekken 

met de dorpsraad Uddel en de wijkraden Berg en Bos en De Parken een 
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toelichting gegeven op de accentverschuiving. In deze gebieden hebben zich de 

grootste wijzigingen voorgedaan. De dorpsraad Uddel en de wijkraad De Parken 

zijn positief over de eventuele vervanging van asfalt door klinkers. Wijkraad Berg 

en Bos ziet ook de voordelen van de vervanging door klinkers mits dit gepaard 

gaat met een versmalling van wegen en het toevoegen van snelheidsremmende 

maatregelen zodat een 30 km/h regime kan worden ingesteld in de betreffende 

straten. Indien uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat in Berg en Bos het asfalt 

gehandhaafd moet blijven, dan wenst de wijkraad ook snelheidsremmende 

maatregelen. 

 

 

Stand van zaken Uitvoeringsplan Onderhoud Wegen 2015 

 
De uitvoering van de asfaltprojecten 2015 is grotendeels afgerond (zie bijlage 

2). De projecten zijn geografisch in deelprojecten verdeeld en zijn per deelproject 

aanbesteed. 

Het ziet er naar uit dat eind dit jaar alle projecten, met uitzondering van de Henri 

Dunantlaan en de Badhuisweg, zijn gerealiseerd. 

Een aantal projecten is duurder uitgevallen dan voorzien. Dit komt omdat in een 

aantal gevallen uit de voorbereidende onderzoeken naar voren is gekomen dat 

een duurdere onderhoudsmaatregel nodig is dan aanvankelijk voorzien 

(bijvoorbeeld een dikkere deklaag). Deze extra kosten zorgen er voor dat de 

Henri Dunantlaan financieel gezien dit jaar niet uitgevoerd kan worden. Ook de 

Badhuisweg wordt doorgeschoven naar 2016. De reden hiervoor is dat bij de 

aanpak van deze weg in combinatie met alle andere wegwerkzaamheden, de 

bereikbaarheid van het centrum niet meer gegarandeerd kan worden, hetgeen 

onacceptabel is. 

Dit jaar is eveneens de Ugchelseweg heringericht (onderhoud in combinatie met 

de realisatie van een deel van de fietsdoorstroomas tussen het centrum en 

Ugchelen). Dit is een onderhoudswerk uit 2014. Dit werk is gekoppeld aan de 

onderhoudswerkzaamheden aan de Laan van Westenenk, een onderhoudswerk 

uit het Uitvoeringsplan 2015. 

 

De besteding van het budget voor onderhoud van elementenverhardingen voor 

2015 heeft in nauw overleg met betrokken wijkraden plaatsgevonden. Op 

talloze locaties -vaak minder grootschalig- zijn onveilige situaties aangepakt. 

 

Bereikbaarheid 
 

Naast onderhoudsmaatregelen zijn er in 2016 andere werkzaamheden op wegen 

gepland. Zo wordt in 2016 de Molenstraat Centrum heringericht. De provinciale 

investeringsimpuls in de binnenstad leidt ook tot het aanpakken van wegen. 

Uiteraard vindt uitvoering van alle onderhouds- en andere projecten zodanig 

plaats dat de bereikbaarheid van Apeldoorn wordt gegarandeerd. Ook wordt bij 

de planning rekening gehouden met evenementen, incl. de start van de Giro in 

mei a.s. 
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Risico’s 
 

Er is een aantal risico’s te benoemen met betrekking tot het wegenonderhoud. 

Een aantal hiervan is ook genoemd in het Herstelplan Wegen. 

 

Financieel 

Er zijn een drietal financiële oorzaken te noemen waardoor niet alle geplande 

projecten uitgevoerd kunnen worden: 

1. Van de projecten zijn in een vroeg stadium globaal de kosten ingeschat. 

Dit op een moment dat nog niet alle relevante informatie voorhanden 

was. Nadere onderzoeken die op dit moment worden uitgevoerd, kunnen 

er toe leiden dat een geplande onderhoudsmaatregel niet toegepast kan 

worden maar dat er een duurdere onderhoudsmaatregel noodzakelijk 

blijkt. Bij de berekening van de globale kosten is hiervoor wel een bepaald 

risico ingeschat maar het kan zijn dat dit onvoldoende blijkt te zijn. 

2. Aanbestedingen kunnen hoger uitvallen ten opzichte van voorgaande 

jaren. Hierdoor kunnen projecten duurder uitvallen dan vooraf geraamd. 

3. De voorbereidings-, administratie- en toezichtskosten (VAT) kunnen hoger 

uitvallen dan de geplande 10%. 

 

Werkvoorraad en Risicowegen  

Op basis van de inspectieresultaten 2015 bestaat er een werkvoorraad aan 

asfaltwegen van ruim € 20 miljoen. Dit betreffen wegen in de categorie C 

(matige schade) en D (ernstige schade). Het Herstelplan gaat er van uit –om 

redenen van flexibiliteit- dat een gewenste werkvoorraad van twee 

jaarbudgetten nodig geacht wordt. Omdat de komende jaren al het geld dat 

gemoeid is met de provinciale investeringsimpuls zal worden ingezet, is de 

verwachting dat de werkvoorraad in 2017 binnen de grenzen komt van wat is 

aangemerkt als gewenste werkvoorraad. In de categorie risciowegen (E2/E3) ligt 

het gevaar van kapitaalvernietiging op de loer, omdat deze wegen sneller 

verouderen dan andere wegen. Het financiële risico van deze wegen bedroeg na 

de inspecties van 2013 ruim € 12 miljoen. De inspectiecijfers 2015 laten zien 

dat dit risico is teruggebracht tot € 5,5 miljoen. 

 

Verschuiven van middelen tussen elementen en asfalt 

Met het Herstelplan is in 2013 ervoor gekozen om tijdelijk geld te schuiven van 

de post elementenverhardingen naar asfaltverhardingen. Dit omdat er toen een 

grote achterstand in het onderhoud van asfaltverhardingen was en hier 

kapitaalvernietiging op de loer ligt. Dat betekent dat het onderhoud aan de 

elementenverhardingen zich beperkt heeft tot het aanpakken van onveilige 

situaties (struikelgevaar). De onderhoudsachterstand is in de afgelopen 2 jaar 

niet teruggelopen maar zelfs nog iets gegroeid. Dit blijkt ook uit de 

inspectieresultaten van 2015. Voor 2016 gaan we dit risico beperken door 
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eenmalig extra middelen ( € 0,4 miljoen) vanuit het budget voor 

asfaltverhardingen terug te schuiven. 

 

 

Juridische risico’s bij achterstallig onderhoud 

Het niet adequaat beheren en onderhouden van de verhardingen in de openbare 

ruimte is niet zonder juridische risico’s. De gemeente kan aansprakelijk worden 

gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg. 

Aantoonbare inspanningen, zoals het beschikbaar stellen van financiële 

middelen, een preventief onderhoudsbeleid, goede klachtenregistratie, 

regelmatige inspecties en een goed werkend systeem van wegbeheer pleiten 

hierbij in het voordeel van de wegbeheerder. 
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Bijlage 1: overzichtslijst asfaltprojecten 2016 

 
 

 

 
 


