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Samenvatting
Wegenbeleidsplan
Het vigerend Wegenbeleidsplan is vastgesteld in 2007 en loopt tot 2012. De uitgangspunten van het vigerend beleidsplan zijn:
•

Representatieve- en basiskwaliteit op basis van civieltechnische normen volgens publicaties van CROW, het nationaal
kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

•

Egalisatiereserve wegbeheer voor opvang schommelingen onderhoudskosten.

•

Jaarlijkse areaaluitbreiding.

Binnen de in het coalitie- en collegeprogramma gestelde kaders is in 2012 actualisatie van het beleidsplan Wegen, welke werd verzwaard door de
opgave met betrekking tot de ombuigingen, uitgevoerd.
Coalitieprogramma
In het coalitieprogramma 2010-2014 is opgenomen:
De coalitie zal beleid- en beheerplannen voor de openbare ruimte, waaronder wegen, kritisch bekijkt op mogelijkheden tot bezuinigingen, ook
in relatie tot het gewenste kwaliteitsniveau van de gemeentelijke voorzieningen. Onderhoudswerkzaamheden kunnen mogelijk met ruimere
tussenpozen plaatsvinden. Vanzelfsprekend blijven de hierbij geldende veiligheidsnormen van kracht.
Actie uit het coalitieprogramma:
•

Kritisch bekijken van beleid- en beheerplannen voor de openbare ruimte in het kader van
bezuinigingen.

Acties uit het collegeprogramma:
•
•

Bezien of bijstellen van de beeldkwaliteit en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte tot de mogelijkheden
behoort.
In beeld brengen van de financiële en ruimtelijke consequenties.
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Ombuigingen
In de Nota ombuigingen 2010-2014 is opgenomen:
Voorgesteld wordt belangrijke besparingen te realiseren bij het beheer van de openbare ruimte. Deze besparingen richten zich hoofdzakelijk op
het beheer en onderhoud van wegen en openbaar groen. Onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen die om reden van begaanbaarheid of
verkeersveiligheid moeten plaatsvinden, worden uitgevoerd. Middelen om binnen de uitvoering van onderhoudswerken tegemoet te komen aan
voorstellen of verzoeken van bewoners met betrekking tot herinrichting van straten, wegen, paden of pleinen en openbaar groenvoorzieningen,
zullen in de komende jaren hiermee ontoereikend zijn.
Uitkomst Nota Ombuigingen 2010-2014:
•
Beschikbaar budget wegonderhoud structureel
beperkt
•

Uitgangspunt: veiligheid en bereikbaarheid

Standvanzaken
•

•
•

Het aanhouden van het vastgesteld kwaliteitsniveau zal er toe leiden dat de egalisatiereserve wegbeheer binnen enkele jaren uitgeput
raakt. Daardoor zal jaarlijks een hoger budget voor onderhoud wegen benodigd zijn. Voortzetting van het huidig beleid zal een grote
druk op de gemeentebegroting leggen.
In het coalitieprogramma is opgenomen dat beleid- en beheerplannen voor de openbare ruimte (o.a. wegen) kritisch worden bekeken op
mogelijkheden tot bezuinigingen, ook in relatie tot het gewenst kwaliteitsniveau van gemeentelijke voorzieningen.
In het coalitieprogramma is voorts aangegeven dat onderhoudswerkzaamheden mogelijk met ruimere tussenpozen kunnen plaatsvinden.
Vanzelfsprekend worden hierbij de geldende veiligheidsnormen in acht genomen.
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Scenario's
Ter uitwerking van coalitie- en collegeprogramma is een vijftal scenario’s uitgewerkt:
Scenario 1:
Scenario 2:
Scenario 3:

Scenario 4:
Scenario 5:

Huidig (beeld)kwaliteitsniveau Basis voor alle verhardingen, theoretische levensduur van 40 naar 50 jaar, rekening houdend met de
Nota Ombuigingen 2010-2014 (extra benodigd budget € 1.261.000).
Aanpassen van (beeld)kwaliteitsniveau naar Basis voor asfaltverhardingen en Basis-Laag voor elementenverhardingen, kosten bij
reconstructie van wegen en straten deels doorbelasten naar de egalisatiereserve riolering (extra benodigd budget € 1.075.000).
Asfaltverharding op niveau B(asis) onderhouden om kapitaalvernietiging te voorkomen. Elementenverhardingen in wijk Dorp en
Krommeweg niet meer ophogen nadat gelijkmatige zettingen zijn opgetreden, niveau zakt van Basis naar Laag. In De Volgerlanden
nog wel ophogen in verband met de verwachte zettingen. Er ontstaan kwaliteitsverschillen tussen de verschillende wijken (extra
benodigd budget € 889.000).
Handhaving huidig budgetten voor uitbestede onderhoudswerken. Consequentie: na uitputting egalisatiereserve wegbeheer volgt
een algeheel Laag onderhoudsniveau en vindt onvermijdelijk kapitaalvernietiging bij asfaltverhardingen plaats.
Asfaltverhardingen op niveau B(asis) onderhouden om kapitaalvernietiging te voorkomen. Onderhoud van elementenverharding
volgens een nader vast te stellen cyclus van maatregelen, in combinatie met jaarlijkse weginspecties en handhaving van gebruikte
(opsluit)banden, tegels en klinkermaterialen.
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HOOFDSTUK

1.1

1 Inleiding

Aanleiding
Het beleidsplan Wegen geeft regels voor het onderhoud van alle wegen binnen de bebouwde kom, die gelegen en in beheer zijn binnen het
beheergebied van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Voor deze wegen is de gemeente verantwoordelijk als wegbeheerder.
De aanleiding tot het opstellen van dit nieuwe beleidsplan is het verlopen van het huidige Beleidsplan Wegen (2007-2011). Het rapport heeft als
doel inzicht te geven in de omvang en urgentie van het onderhoud of rehabilitatie van de wegverhardingen binnen Hendrik-Ido-Ambacht.
Hiertoe wordt op strategisch niveau aangegeven welke keuzes moeten worden gemaakt voor de invulling van het onderhoud en de verbetering/
vernieuwing van de wegen. Tevens wordt ingegaan op de financiële aspecten.
Het beleidsplan Wegen en de daarin gekozen strategieën worden jaarlijks nader uitgewerkt in de integrale planning van het groot onderhoud
aan verhardingen. Hiertoe wordt voor het begin van ieder jaar op grond van uitgevoerde weginspecties, inzichtelijk gemaakt welke projecten in
het kader van het reguliere onderhoud aan wegen en riolering en eventueel nieuwe aanleg dienen plaats te vinden. De uitvoering van deze
projecten vindt jaarlijks plaats vanuit de beschikbare budgetten voor wegonderhoud. Tekorten worden gedekt vanuit de egalisatiereserve
wegbeheer.
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HOOFDSTUK

2.1

2 Beleid

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relatie tussen beleid, het beleidsplan en het beheerplan zoals weergegeven in figuur 2.1. Dit
beleidsplan wegen geeft de beleidskaders weer voor de komende 10 jaar.

Wet- en
regelgeving

Gemeentelijke
beleidsthema’s en
plannen

Landelijke
ontwikkelingen en
trends

Beleidskaders

Beleidsplan

Beheerplan

Figuur 2.1 Processchema
Figuur 2.1 geeft zeer schematisch het proces weer: op basis van vigerende wet- en regelgeving, beleidsplannen en landelijke ontwikkelingen
worden door het bestuur beleidskaders vastgesteld. Deze kaders worden vertaald in een beleidsplan, zoals het Beleidsplan Wegen 2013-2023.
Het wegbeheer dient vervolgens gebaseerd te zijn op de keuzes, die in het beleidsplan zijn beschreven.
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2.2

Beleidskaders
Beleidskaders, vastgesteld door het bestuur, vormen het raamwerk waarin de wijze van beheer op lange termijn (langer dan 5 jaar) is verwoord.
Daarbij moet rekening worden gehouden met wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen en trends.
Wet en regelgeving
Beleid voor wegen kan worden gedefinieerd als de zorg voor het blijven voldoen van alle verhardingen aan de wettelijke eisen en richtlijnen, een
en ander binnen de beleidskaders, zoals vastgesteld door de wegbeheerder.
De Wegenwet eist van de beheerder ‘goed rentmeesterschap’. Dit betekent dat hij ervoor moet zorgen dat het kapitaal, dat in de wegen is
geïnvesteerd, in stand blijft door het tijdig plegen van onderhoud. Het betreft hierbij voornamelijk technisch beheer.
De Wegenverkeerswet verwacht dat de wegbeheerder streeft naar maatregelen, die de veiligheid van de weggebruiker en de functionaliteit van
de wegen waarborgen. De wet doet een beroep op de publiekrechtelijke zorg van de wegbeheerder voor de veiligheid van de weggebruiker, maar
schrijft geen maatregelen voor. Het gaat hierbij vooral om functioneel beheer.
Een voor de wegbeheerder belangrijke regeling is het Besluit Bodemkwaliteit. Dit heeft als doel vervuiling van de bodem en het
oppervlaktewater te voorkomen. Het Besluit bodemkwaliteit stelt een aantal voorwaarden aan het (her-)gebruik van wegenbouwmaterialen. De
stringente eisen die het Besluit stelt aan de mogelijkheden tot hergebruik, kunnen tot kostenverhoging van de materialen en van de
onderhoudswerkzaamheden leiden.
Een van de bepalingen in het Besluit Bodemkwaliteit waarmee de wegbeheerder direct te maken krijgt, is dat teerhoudend asfalt sinds 2001
onder hetzelfde regime valt als alle andere bouwstoffen. Indien bij het reconstrueren van wegen teerhoudend asfalt vrijkomt, moet er rekening
mee worden gehouden dat dit asfalt moet worden aangeboden aan een erkende verwerker van teerhoudend asfalt. Indien met de juiste
onderzoeksmethode wordt aangetoond dat het asfalt teervrij is, kan dit asfalt worden afgevoerd naar een asfaltcentrale om te worden
hergebruikt in warm bereid asfalt. Er geldt geen saneringsplicht voor teerhoudend asfalt. Zolang dit blijft liggen en niet wordt “opgepakt” of
bewerkt zijn er geen problemen ten aanzien van het Besluit Bodemkwaliteit. Bij de bepaling van de onderhoudsbudgetten wordt in dit
beleidsplan geen rekening gehouden met eventuele meerkosten voor het behandelen en verwijderen van teerhoudend asfalt en eventuele
onderzoekskosten van overige bouwstoffen, tenzij expliciet is vermeld dat deze kosten wel zijn bepaald.
Na vaststelling van het Beleidsplan Wegen wordt een beheerplan wegen opgesteld, waarin dit soort beheeraspecten onder de loep worden
genomen.
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Aansprakelijkheid
Met de inwerkingtreding van het %ieuw Burgerlijk Wetboek is ten opzichte van het oude Burgerlijk Wetboek de bewijslast omgedraaid. De
wegbeheerder kan nu aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg. Dit betekent dat een
preventief onderhoudsbeleid, een goede klachtenregistratie, regelmatige inspecties volgens de landelijk geaccepteerde methode en een goed
werkend systeem van rationeel wegbeheer onontbeerlijk zijn.
Op basis van publicatie 185 ‘Handboek aansprakelijkheid beheer openbare ruimte’ van het CROW en O.V.O. (Onderlinge Verzekeringen Overheid)
is gebleken, dat landelijk het aantal schadeclaims vooralsnog beperkt is toegenomen. Het percentage claims dat wordt toegekend stijgt landelijk
echter duidelijk, net als het aantal claims met letselschade. Dit heeft een negatieve invloed op de kosten, de tijdsbesteding en het imago van
de beheerder. Claims hebben vooral betrekking op het beheerproduct ‘wegen’ en niet zozeer op bijvoorbeeld groen, water, reiniging. De cijfers
onderbouwen in deze zin de noodzaak om aandacht te schenken aan het terugdringen van het aantal claims, vooral die met letselschade, met
name op het gebied van wegbeheer.
De wettelijke aansprakelijkheid kan worden onderverdeeld in twee hoofdvormen: risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid. Artikel
6:174 BW regelt de risicoaansprakelijkheid van de wegbeheerder indien de schade het gevolg is van een gebrek aan de openbare weg. Er is
sprake van een gebrek aan de weg indien de weg niet voldoet aan de eisen, die men er onder de gegeven omstandigheden aan mag stellen en
hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Dit houdt in, dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor schade als gevolg van een gebrek, ook al was
hij niet op de hoogte van het gebrek. Aansprakelijkheid treedt in, onafhankelijk van de vraag of de wegbeheerder het gebrek kende of behoorde
te kennen. Ook wordt voorbijgegaan aan de vraag of de wegbeheerder een verwijt valt te maken ten aanzien van de aanwezigheid van een
gebrek. Is eenmaal vastgesteld dat schade is ontstaan als gevolg van een gebrek, dan is de enige mogelijkheid voor de wegbeheerder om onder
de aansprakelijkheid uit te komen een beroep te doen op de
‘tenzijclausule’. De ‘tenzijclausule’ houdt onder meer in dat de wegbeheerder niet aansprakelijk is, als er een zeer korte periode ligt tussen het
ontstaan van het gebrek en het ontstaan van de schade. Een beroep op deze clausule dient goed te worden onderbouwd.
Indien de schade niet het gevolg is van een gebrek aan de weg zelf, maar van de aanwezigheid van losse voorwerpen of substanties op de weg
(die geen deel uitmaken van de weg) kan als praktische vuistregel gesteld worden dat artikel 6:174 BW niet van toepassing is. In dergelijke
gevallen dient de aansprakelijkheid te worden beoordeeld op grond van artikel 6:162 BW. Toerekenbaar tekortschieten van de wegbeheerder in
zijn zorgplicht om de onder zijn beheer vallende wegen naar behoren te onderhouden, is een noodzakelijke voorwaarde voor aansprakelijkheid.
Dit moet door de gedupeerde worden aangetoond. In tegenstelling tot artikel 6:174 BW, geldt voor artikel 6:162 BW dat de wegbeheerder aan de
aansprakelijkheid kan ontkomen door aan te tonen dat hij niet op de hoogte was (of had kunnen zijn) van de betreffende situatie. Zowel bij de
risicoaansprakelijkheid als schuldaansprakelijkheid kan eigen schuld van de weggebruiker de schadevergoedingsplicht van de wegbeheerder
verminderen. Geconcludeerd wordt dat de bepalingen uit het Nieuw Burgerlijk Wetboek over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder niet
zijn toegespitst op specifieke gevallen. In de rechtspraak wordt nader bepaald op welke wijze de wettelijke bepalingen worden toegepast.
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De wegbeheerder kan de kans op claims verkleinen door een goed functionerend onderhouds-, meldingen- en inspectieproces en de nadelige
gevolgen van claims verminderen door een goed functionerend klachtenbehandelingproces.
Milieu en duurzaamheid
Er zijn diverse asfalt- en elementenmaterialen beschikbaar die bij lagere snelheden het bandengeluid van het gemotoriseerd verkeer kunnen
reduceren. Hiermee kan de geluidsbelasting op gevels van woningen en andere bebouwing worden verminderd. Tot 30-50 km/u overheerst
het motorgeluid, daarboven het bandengeluid. De te bereiken geluidreductie is in de orde van 3 - 4 dB(A). Een reductie van 3 dB(A) betekent
een halvering van het geluidniveau. Als uitgangspunt van beleid worden op bepaalde type wegen geluidreducerende deklagen toegepast.
In het kader van Duurzaamheid dient bij beheer en onderhoud van wegen zorgvuldig te worden omgegaan met energie, materialen,
leefomgeving, natuur, landschap en water.
Om invulling te geven aan duurzaamheid bij wegbeheer kan gebruik worden gemaakt van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen in de GWWsector van het CROW of het programma Duurzaam Inkopen van Agentschap NL ten aanzien van de productgroep wegen. Een aantal duurzame
aspecten bij wegbeheer zijn:

2.3

•

besparing op energie en CO2 uitstoot (bijvoorbeeld door toepassing van energiearm asfalt);

•

duurzaam materiaalgebruik (bijvoorbeeld hergebruik van oud asfalt in nieuw asfalt of te kiezen voor betonstraatstenen met
betongranulaat als toeslagmateriaal in plaats van grind;

•

reductie van geluid (bijvoorbeeld door te kiezen voor een geluidarm wegdek);

•

afvoer van afstromend wegwater (bijvoorbeeld een waterdoorlatende constructie).

Beleidsplan
In een beleidsplan worden de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. Het beleidsplan heeft tot doel
om de uitgangspunten te bepalen die de raad en het college van toepassing achten op het wegbeleid. De uitgangspunten geven de basis voor de
wijze van beheren en onderhouden voor een langere periode. Na het vaststellen van de uitgangspunten door college en de raad werken we een
beheerplan uit welke een overzicht geeft van de uit te voeren beheermaatregelen op korte en middellange termijn (1 - 5 jaar).
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In dit Beleidsplan Wegen geeft de gemeente op strategisch niveau aan welke keuzes zij maakt voor de invulling van het onderhoud en de
verbetering en vernieuwing van wegen. Tevens wordt ingegaan op de financiële aspecten.
Beleidskeuzes die in een beleidsplan kunnen worden geformuleerd hebben onder andere betrekking op financiën, duurzaamheid, milieu en
verkeersveiligheid. Naast de beleidskeuzes is nog een aantal factoren van invloed op het beleid. Dit zijn onder andere:

•
•
•
2.4

de gewenste
onderhoudsstrategie;
ombuigingen;
areaaluitbreiding.

Kwaliteitsniveau
In het coalitieprogramma 2010-2014 is opgenomen:
De coalitie zal beleid- en beheerplannen voor de openbare ruimte, waaronder wegen, kritisch bekijkt op mogelijkheden tot bezuinigingen, ook
in relatie tot het gewenste kwaliteitsniveau van de gemeentelijke voorzieningen. Onderhoudswerkzaamheden kunnen mogelijk met ruimere
tussenpozen plaatsvinden. Vanzelfsprekend blijven de hierbij geldende veiligheidsnormen van kracht.
In de Nota ombuigingen 2010-2014 is opgenomen:
Voorgesteld wordt belangrijke besparingen te realiseren bij het beheer van de openbare ruimte. Deze besparingen richten zich hoofdzakelijk op
het beheer en onderhoud van wegen en openbaar groen. Onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen die om reden van begaanbaarheid of
verkeersveiligheid moeten plaatsvinden, worden uitgevoerd. Middelen om binnen de uitvoering van onderhoudswerken tegemoet te komen aan
voorstellen of verzoeken van bewoners met betrekking tot herinrichting van straten, wegen, paden of pleinen en openbaar groenvoorzieningen,
zullen in de komende jaren hiermee ontoereikend zijn.
Dit noodzaakt tot het uitgaan van sober en doelmatig onderhoud van wegverhardingen, dat tegelijkertijd de verkeersveiligheid waarborgt en de
risicoaansprakelijkheid van de gemeente beperkt.
Om kapitaalvernietiging van asfaltverhardingen te voorkomen, dient onderhoud op B(asis)niveau te worden uitgevoerd. Dit niveau komt overeen
met de richtlijnen die worden beschreven in de CROW publicaties. Dit basisniveau wordt omschreven als:
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Basis (rapportcijfer B)
Veiligheid: minder veilig, geeft geen aanleiding tot ongelukken.
Schadebeelden: in beperkte mate.
Comfort: neemt op plekken af. Kan hinderlijk zijn voor de fietser.
Reparaties: uitgevoerde reparaties zijn duidelijk zichtbaar.
Schadeclaims: weinig kans op gegronde schadeclaims.
Kapitaalvernietiging: nihil.
In samenhang met het onderhoud van asfaltverhardingen van fietspaden en rijbanen zullen elementenverhardingen veilig en begaanbaar moeten
worden onderhouden. Welke beeldkwaliteit hiermee samenhangt, is binnen de kaders van het coalitie- en collegeprogramma van minder belang.
Voor het uitvoeren van onderhoud van de elementenverhardingen zal niet de (beeld)kwaliteit van de verhardingen doorslaggevend zijn, maar zal
cyclisch onderhoud worden uitgevoerd. Hierbij dient als prioriteit te worden aangehouden de begaanbaarheid van trottoir/voetpad en fietspad
en daarop volgend straat en parkeervakken.
Volgens dit uitgangspunt zal voor elementenverhardingen de volgende cyclus voor onderhoudsmaatregelen worden aangehouden:

Wegonderdeel
Trottoir/voetpad
Fietspad
(Hoofd)rijbaan
Parkeervakken

Herstelperiode na aanleg
15 jaar
15 jaar
25 jaar
50 jaar

Met jaarlijkse weginspecties wordt bepaald welke verhardingen voor groot en klein onderhoud in aanmerkingen komen. Met behulp van het
wegbeheersysteem worden prioriteiten voor de te onderhouden paden en rijbanen in de verschillende wegen en straten opgesteld.
Gelet op na te streven mogelijkheden tot bezuinigingen zal ten opzichte van het voorgaande beleid voor wegbeheer worden aangehouden dat
zettingen, welke in grotere mate gelijkmatig over het wegprofiel en –tracé zijn opgetreden, geen aanleiding geven voor een passende
onderhoudsmaatregel in casu ophogingen. Bij beoordelingen van weginspecties zal minder zwaarte aan zettingen worden toegekend. Ook zullen
bij herstraten van wegen en pleinen uitkomende materialen opnieuw worden gebruikt. Als uitgangspunt zal worden aangehouden dat circa 25%
van de materiaal als gevolg van breuk of andere inrichtingsvereisten door nieuwe verhardingsmaterialen dient te worden vervangen. Met de
voorgestelde termijnen voor onderhoud kunnen paden, straten en pleinen op een afdoend verantwoorde wijze worden onderhouden.
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2.5

Integrale aanpak onderhoud
De openbare ruimte is een functionele ruimte in directe en indirecte zin. De inrichtingelementen, waaronder de wegen, zijn in eigendom en
beheer bij de gemeente. Onder de zichtbare openbare ruimte bevindt zich de ondergrondse ruimte, waarin kabels en leidingen een plek vinden
en waar deze voorzieningen vrij eenvoudig kunnen worden onderhouden. De telecom- en nutsvoorzieningen zijn niet bij ons in beheer, riolering
wel.
Eventuele onderhoudswerken aan de ondergrondse infra hebben een direct gevolg voor de daarboven liggende functies en voorzieningen. Als
bijvoorbeeld de riolering moet worden vervangen, zal de weg erboven moeten worden opengemaakt en na afloop weer worden hersteld. Met de
inrichting van de bovengrondse ruimte moet rekening worden gehouden met de ondergrondse functies. Ondergrondse en bovengrondse renovaties
en vervangingen moeten daarom zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd om te voorkomen dat kapitaalsvernietiging plaatsvindt en
bovendien de overlast voor de
bewoners/bedrijven tot een minimum wordt beperkt.

2.6

Juridisch en technisch kader
De mogelijkheden die de gemeente heeft om haar eigen beleid te formuleren worden beïnvloed door andere instanties en wetgeving. Wat betreft
wegbeheer beïnvloeden de onderstaande overheden en instanties het beleid van de gemeente:
•

De gemeente heeft op grond van de Wegenwet de zorgplicht voor de wegverharding;

•

De provincie ziet er op toe dat de gemeente haar verplichtingen voortvloeiend uit de Wegenwet nakomt. Zij doet dit o.a. door toezicht te
houden op de begroting en dit te vergelijken met gegevens uit de beheerplannen;
De keur van het Waterschap Hollandse Delta geeft randvoorwaarden voor wegverhardingen die op en nabij waterkeringen liggen. Het
waterschap is wegbeheerder van de wegen buiten de bebouwde kom, welke toegang geven tot het rijkswegennet dan wel tot
buurgemeenten.

•

Naast beleidsinvloeden door externe partijen, zijn er beleidsterreinen en kaders binnen de gemeente die invloed hebben op het wegbeheer. Dit zijn:
•

•

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP): in dit plan wordt aan alle wegen binnen de gemeente een bepaalde verkeersfunctie
(bijlage 2) toebedeeld. De inrichting van de weg is sterk afhankelijk van de toebedeelde verkeersfunctie (vastgesteld door
gemeenteraad december 2009).
Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP): in dit plan zijn de kwaliteitseisen voor riolering aangegeven en wanneer tot onderhoud/vervanging
moet worden overgegaan.
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•
•
•

2.7

Waterplan: de watergangen binnen de gemeente kruisen het wegenstelsel op een groot aantal plaatsen. Wanneer de duikers, die deze
kruisingen mogelijk maken, worden aangelegd of vervangen, heeft dit gevolgen voor de wegverharding.
Groenstructuurplan en Boombeleidsplan: in deze plannen is aangegeven wat de hoofdgroenstructuren zijn en de hoofdboomstructuren.
Bomen in of nabij verhardingen van wegen en straten kunnen door wortelopdruk extra wegonderhoud noodzakelijk maken.
Werkzaamheden door nutsbedrijven kunnen een aanzienlijk kwaliteit verlagend effect hebben op de verharding. Hiertoe is in 2006 beleid
geformuleerd waarbij de activiteiten van de nutsbedrijven via vergunningsverlening en voorwaarden worden gecontroleerd en
degeneratievergoedingen in rekening worden gebracht.

Communicatie bereikbaarheid bij werkzaamheden
De gemeente besteedt veel aandacht aan een goede communicatie met bewoners en bedrijven tijdens de voorbereiding van
onderhoudswerkzaamheden om de bereikbaarheid te waarborgen. Het beperken van hinder en het bevorderen van de bereikbaarheid van
adressen en bestemmingen heeft prioriteit.
De communicatie over de bereikbaarheid bij werkzaamheden zijn momenteel als volgt:
•
Omwonenden worden per brief geïnformeerd over onder andere de aanvang en duur van de werkzaamheden. Bij grote reconstructies en/of
onderhoudswerkzaamheden, die een ingrijpende impact hebben op de openbare ruimte vindt met een vertegenwoordiging van de
wijkplatforms overleg plaats. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden ook inloop- of informatieavonden voor bewoners georganiseerd.
•
Aan de regionale bladen en de huis-aan-huis verspreide weekbladen De Kombinatie en De Brug wordt een persbericht gestuurd, waarin
wordt aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wanneer met deze werkzaamheden wordt begonnen en gereed zijn en of er
wegen worden afgesloten, alsmede de aanduiding van eventuele omleidingroutes.
•
Op de gemeentepagina in De Kombinatie worden de wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen weergegeven met een toelichting over de
duur van de werkzaamheden.
•
Voor de aanvang van de wegwerkzaamheden wordt een bericht op www.h-i-ambacht.nl geplaatst en worden berichten via de gemeentelijke
sociale media verstuurd. Ook wordt er gecheckt of er vragen of reacties binnenkomen via de social media. Daar wordt binnen uiterlijk één
werkdag op gereageerd.
•
Tijdens wegwerkzaamheden worden via de gele bebording eventuele omleidingroutes aangegeven. Bij wegafsluitingen die langer duren dan
24 uur, wordt door middel van bebording aangegeven van wanneer tot wanneer (datum en tijd) de afsluiting geldt.
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2.8

Gemeentelijke ontwikkelingen
Duurzaam veilig verkeer
Veiligheid wordt met de toenemende verkeersdrukte op onze wegen steeds belangrijker. Duurzaam Veilig Verkeer, het landelijk vastgestelde
beleid voor verkeersveiligheid, voorziet in een integrale aanpak door de gehele weginrichting te laten bijdragen aan de veiligheid. De inrichting
van de weg wordt aangepast op het beoogd gebruik ervan. De resultaten van dit beleid zijn goed en duidelijk in de ongevallenstatistieken te
zien. Deze integrale benadering is er vaak de oorzaak van dat bij groot onderhoud van de wegen de gehele inrichting wordt herzien. Naast de
verkeersveiligheid van weggebruikers in het algemeen, gaat het hierbij ook om de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers tijdens
onderhoudswerkzaamheden. De uitvoering van Duurzaam Veilig Verkeer voor deze 30 km zones worden bij grotere onderhoudswerkzaamheden
aan de weg voortdurend ingepast.
Toename parkeerdruk
De parkeerdruk in de wijken neemt al langere tijd toe door een toename van het autobezit. Vooral bij de oudere wijken zijn er vaak te weinig
parkeervoorzieningen doordat er destijds bij de inrichting van de wijk een lagere parkeernorm werd gehanteerd en het autobezit lager was. In
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan zijn resultaten van parkeermetingen en knelpunten in bestaande gebieden in beeld gebracht.
Bij groot onderhoud wordt op dit probleem ingespeeld en wordt er gekeken naar de huidige parkeernorm. Indien nodig en als de ruimte dit
toelaat, worden er bij het groot onderhoud extra parkeervoorzieningen aangelegd. Hierbij worden in woonstraten ook andere
oplossingsrichtingen onderzocht waarmee extra parkeerruimte kan ontstaan, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer of parkeren op/naast de
rijbaan.
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HOOFDSTUK

3.1

3

Areaal

Areaalverhardingen
Uit de database volgt dat de gemeente in totaal 1.232.726 m2 asfalt- en elementenverhardingen in beheer en onderhoud heeft. De indeling
van het areaal naar verhardingstype en onderdeeltype is weergegeven in figuur 3.1. Naast deze verhardingen is 11.920 m2 halfverharding
(wandelpaden) aanwezig.
Het bestaande areaal is onder te verdelen in onderdeeltypen zoals hoofdrijbanen, fietspaden, voetpaden en trottoirs, parkeervakken en
overig. Onder de categorie ‘overig’ vallen bijvoorbeeld in- en uitritten, bushaltes en rabatstroken.

Figuur 3.1: Verdeling oppervlak naar onderdeel en verhardingstype
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areaal

m2 totaal areaal

m2 elementen

m2 asfalt

Hoofdrijbaan

56%

692.617

449.379

243.238

Parkeren

10%

119.361

109.727

9.634

Trottoir / voetpad

26%

319.953

301.324

18.629

Fietspad / strook

6%

75.156

18.853

56.303

Overig

2%

25.639

25.541

98

Totaal

100%

904.824

327.902

Onderdeeltype

1.232.726

Tabel 3.2: Oppervlakten verhardingen naar onderdeeltype
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HOOFDSTUK

4.1

4

Financiën

Inleiding financiën
De benodigde financiële middelen zijn bepaald op basis van de in dit wegenbeleidsplan benoemde doelen. Kort samengevat zijn dit:

•

(Blijven) voldoen aan de landelijke normen en wetgeving.

•

Voldoen aan de door de raad vastgestelde kaders.

De benodigde middelen zijn hierbij berekend op basis van de geactualiseerde arealen uit het gemeentelijk wegbeheersysteem.
De middelen voor het wegenonderhoud bestaan uit jaarlijkse kosten voor onderhoud (groot en klein), een aantal vaste jaarlijkse
kosten en een egalisatiereserve wegbeheer.
Onder de jaarlijks vaste kosten voor wegonderhoud wordt verstaan:
• Beheersysteem.
• Monitoring en onderzoekskosten.
• Engineering.
• Meldingen, klachten en
verzoeken.
4.2

Kosten van onderhoud verhardingen
In het vigerende Beleidsplan Wegen wordt voor de technische kwaliteit van verhardingen kwaliteit B, de basiskwaliteit gehanteerd, zoals deze
door CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) voor gemeenten/wegbeheerders is
aangereikt.
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Dit basisniveau wordt omschreven als:
Veiligheid: minder veilig, geeft geen aanleiding tot ongelukken.
Schadebeelden: in beperkte mate.
Comfort: neemt op plekken af. Kan hinderlijk zijn voor de fietser.
Reparaties: uitgevoerde reparaties zijn duidelijk zichtbaar.
Schadeclaims: weinig kans op gegronde schadeclaims.
Kapitaalvernietiging: nihil.
De bij deze basiskwaliteit passende onderhoudsmaatregelen zijn voor asfalt en elementenverhardingen
als volgt:
Maatregel asfaltverhardingen Basis
- Conserveren
- Versterken
- Gedeeltelijk groot
onderhoud
- Rehabilitatie

Jaar na aanleg
15
30
42
50

Maatregel elementenverhardingen Basis
- Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak
- Renovatie, herstraten 100% oppervlak + 25 cm
ophogen
- Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak
- Rehabilitatie

Jaar na aanleg
15
25
40
50

De gemiddelde jaarlijkse kosten, die met het onderhouden van de verhardingen op dit kwaliteitsniveau zijn gemoeid, volgen uit het
gemeentelijk wegbeheersysteem en worden geraamd op € 2.635.000,-. Rekening houdend met de thans in de begroting beschikbare
onderhoudsbudgetten voor wegonderhoud zal een structureel tekort van € 1.261.000,- per jaar optreden (scenario 1).
Teneinde het wegenbeleidsplan voor de komende jaren kritisch te beschouwen op mogelijkheden tot bezuinigingen, ook in relatie tot het
gewenste kwaliteitsniveau, staan meerdere opties tot het verlagen van de onderhoudskosten ter beschikking.
Om kapitaalvernietiging van asfaltverhardingen te voorkomen, dient onderhoud op B(asis)niveau te worden uitgevoerd. Dit niveau komt
overeen met de richtlijnen die worden beschreven in de CROW publicaties.
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In scenario 2 wordt een splitsing gemaakt binnen het onderhoud aan elementenverhardingen gemaakt. Ontsluitingswegen en voet- en fietspaden
worden onderhouden op het huidige niveau (Basis), waarmee veiligheid en begaanbaarheid van wegen in afdoende mate kan worden
gewaarborgd. De elementenverhardingen op overige locaties, zoals in woonstraten, parkeerterreinen en -vakken, krijgen één
onderhoudsmaatregel minder. De (beeld)- kwaliteit zal hierdoor afnemen ten opzichte van het huidige niveau, echter de verharding voldoet nog
wel aan het minimumcriterium voor het niveau Basis.
Maatregel asfaltverhardingen Basis
- Conserveren
- Versterken
- Gedeeltelijk groot
onderhoud
- Rehabilitatie

Jaar na aanleg
15
30
42
50

Maatregel elementenverhardingen Basis
(ontsluitingswegen, voet- en fietspaden)

Jaar na aanleg

- Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak
- Renovatie, herstraten 100% oppervlak +
25 cm ophogen
- Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak
- Rehabilitatie
Maatregel elementenverhardingen Basis-Laag (uitgezonderd ontsluitingswegen, fiets- en voetpaden)
- Renovatie, herstraten 100% oppervlak +
20 cm ophogen
- Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak
- Rehabilitatie

15
25
40
50
Jaar na aanleg
20
40
50

De gemiddelde jaarlijkse kosten, die met het onderhouden van de verhardingen overeenkomstig bovenstaande kwaliteitsniveaus zijn gemoeid,
worden met het gemeentelijk wegbeheersysteem geraamd op € 2.494.000,-. Rekening houdend met de beschikbare onderhoudsbudgetten voor
wegonderhoud zal een jaarlijks tekort van € 1.075.000,- ontstaan (scenario 2).
Een verdergaande maatregel binnen het onderhoud van elementenverhardingen is het niet herstellen van zettingen, welke in grotere mate
gelijkmatig over het dwars- en/of lengteprofiel van wegen en straten in de wijken Centrum en Krommeweg zijn opgetreden. Bij beoordelingen
van weginspecties wordt
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minder zwaarte aan zettingen toegekend. Op locaties waar bewoners of weggebruikers directe hinder of nadelen van opgetreden zettingen
ondervinden, zullen plaatselijk door middel van maatwerk herstelwerkzaamheden worden verricht. Voor de wijk De Volgerlanden worden
zettingen vooralsnog wel hersteld. De verwachte zettingen zijn hier dermate groot, dat verhardingen minimaal één keer in de onderhoudscyclus
opgehoogd zullen moeten worden. Dit herstel zal veelal in combinatie met onderhoud aan en/of vervanging van rioleringen kunnen worden
uitgevoerd.
Met deze voorgestelde maatregelen zullen er verschillende kwaliteitsniveaus in het onderhoud van verhardingen optreden. Het onderhoud van
voet- en fietspaden zal overal het niveau ‘basis’ benaderen. In de wijk De Volgerlanden zullen elementenverhardingen van straten ook op het
niveau van de basiskwaliteit kunnen worden onderhouden, terwijl in de wijken Centrum en Krommeweg het onderhoudsniveau ‘laag’ zal zijn.
Met behulp van jaarlijkse weginspecties en daaropvolgend onderhoud kunnen onveilige situaties in wegverhardingen en schade voor
weggebruikers worden voorkomen.
De gemiddelde jaarlijkse kosten, die met het onderhouden van de verhardingen op deze kwaliteitsniveaus zijn gemoeid, worden geraamd op €
2.308.000,- en levert nog een structureel tekort van € 889.000,- per jaar ten opzichte van in de begroting beschikbare onderhoudsbudgetten voor
wegonderhoud
(scenario 3).
Het scenario, waarbij het wegonderhoud in de komende jaren met de thans in de begroting gereserveerde budgetten wordt uitgevoerd (scenario
4), zal er onvermijdelijk toe leiden dat binnen een aantal jaren verhardingen op het onderhoudsniveau ‘laag’ zijn beland en kapitaalvernietiging
door onvoldoende onderhoud aan asfaltverhardingen zal optreden. Dit is een ongewenste ontwikkeling, waarin de veiligheidsnormen niet onder
alle omstandigheden kunnen worden gegarandeerd. De gemeente zal dan mogelijk tekort schieten in de zorg voor een begaanbaar en veilig
wegenstelsel voor haar inwoners c.q. weggebruikers.
Met scenario 5 is een opzet gemaakt, waarmee een veilig en begaanbaar wegenstelsel kan worden onderhouden en kapitaalvernietiging kan
worden voorkomen. Hierbij dient, asfaltonderhoud op B(asis)niveau te worden uitgevoerd en worden elementenverhardingen veilig en
begaanbaar onderhouden. De toegepaste materialen voor de elementenverhardingen worden bij het uit te voeren onderhoud hergebruikt. Als
uitgangspunt wordt aangehouden dat circa 25% van de materialen als gevolg van breuk of andere inrichtingsvereisten door nieuwe
verhardingsmaterialen zal dienen te worden vervangen. Welke beeldkwaliteit daar dan uit volgt, is van ondergeschikt belang. Als prioriteit voor
veiligheid en begaanbaarheid wordt in dit scenario aangehouden; trottoir/voetpad en fietspad en daarop volgend straat en parkeervakken.
Hierbij worden (gelijkmatige) zettingen binnen alle wijken geaccepteerd. Voor het veilig gebruik van de wegen, straten en paden behoeven
dergelijke zettingen niet direct tot nadelige gevolgen te leiden. Voor woningen en overige panden en/of garages, waarvan de toegangen direct
aan de weg grenzen, kunnen als gevolg van zettingen wel nadelige gevolgen ontstaan. De nadelige gevolgen van optredende hoogteverschillen
kunnen met technische maatregelen veelal worden beperkt. Dit betreft maatwerk in de vorm van een (trap)trede, inritconstructie of plateau om
deze hoogteverschillen te overbruggen.
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Als onderhoudscyclus voor verhardingen wordt aangehouden:
Maatregel asfaltverhardingen Basis
- Conserveren
- Versterken
- Gedeeltelijk groot
onderhoud
- Rehabilitatie
Maatregel elementenverhardingen
- Herstraten fiets- en voetpaden 25% inboet
- Herstraten rijbanen 25% inboet
- Herstraten parkeervakken 25% inboet

Jaar na aanleg
15
30
42
50
Jaar na aanleg
15
25
50

Met de voorgestelde termijnen voor onderhoud kunnen paden, straten en pleinen op een verantwoorde wijze worden onderhouden. Voor het op
verantwoorde wijze onderhouden van asfalt- en elementenverhardingen binnen het gemeentelijk wegenstelsel, de vaste kosten daarin begrepen,
is jaarlijks een bedrag van totaal € 1.862.000,- benodigd. Hiermee zal jaarlijks een tekort van € 443.000,- ontstaan. In het vervolgen wordt
ingegaan op welke wijze dit structurele tekort met bestaande middelen kan worden gedekt.
4.3

Dekking van onderhoudskosten
In de begroting voor 2013 is voor groot onderhoud verhardingen totaal € 1.830.000,- beschikbaar. Van dit bedrag is € 1.226.000,- bestemd voor
uitbestede onderhoudswerkzaamheden. Voor afschrijvingen en rentelasten is een bedrag van € 425.000,- opgenomen. Het bedrag voor
doorbelasting van de apparaatskosten vanuit de afdeling ad € 179.000,- wordt buiten beschouwing gelaten omdat deze kosten voor ambtelijke
inzet (voorbereiding, directievoering en toezicht bij uitvoering van onderhoud) blijven bestaan, ongeacht het niveau van onderhoud. Voor klein
onderhoud van wegen is een totaalbedrag van € 193.000,- opgenomen voor uitbestede onderhoudswerken en € 94.000,- aan apparaatskosten. Ook
deze laatste worden in het vervolg buiten beschouwing gelaten.
Deze posten groot- en klein onderhoud wegen geven gezamenlijk een besteedbaar budget ad € 1.419.000,- voor uitbestede
onderhoudswerkzaamheden, terwijl overeenkomstig het bovenstaande voor een verantwoord onderhoud van het gemeentelijk wegenstelsel in de
meerjarenbegroting een bedrag van € 1.862.000,- dient te worden gereserveerd. Ten opzichte van het huidige budget levert dit een structureel
tekort van € 443.000,- op. Dit tekort kan worden opgevangen door middel van een drietal ingrepen.
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1. toerekening van wegonderhoud aan de egalisatiereserve riolering
Bij vervanging van het rioolstelsel dient de bovenliggende verharding te worden verwijderd en in een later stadium weer te worden hersteld. In
de huidige situatie worden kosten voor verhardingen ten laste van het budget voor wegonderhoud gebracht. Voorgesteld wordt bij het
vervangen van de riolering de aanpak van de bovenliggende verharding in het vervolg volledig ten laste het rioleringswerk in casu de
egalisatiereserve riolering te brengen. Binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan zal voor de komende jaren, vanaf 2014 voor het vervangen van
riolen jaarlijks rekening gehouden met een investeringsbedrag ad € 1.200.000,-. Hierin is een bedrag van € 270.000,- begrepen, dat direct
voortvloeit uit het verwijderen en herstellen van bovenliggende verhardingen. Dit bedrag kan worden aangewend als dekking voor de
onderhoudskosten van verhardingen.
2. dekking vanuit egalisatiereserve wegbeheer
In de egalisatiereserve wegbeheer is per 2013 een bedrag van € 2.107.000,- beschikbaar. Door jaarlijks een bedrag te onttrekken uit deze
reserve en dit te bestemmen als dekking voor het tekort op wegonderhoud, kan een deel van het tekort worden genivelleerd.
Bovendien wordt jaarlijks een bedrag ter grootte van € 23.000,- aan de egalisatiereserve toegevoegd. Voorgesteld wordt dit te storten bedrag
jaarlijks rechtstreeks als dekking van de onderhoudskosten te bestemmen, waardoor het jaarlijks tekort verder kan worden teruggedrongen.
3. vrijval van kapitaallasten
Zoals bovenstaand aangegeven bedragen op dit moment de kapitaallasten op wegen € 425.000,-. Een deel van de kapitaallasten ad € 195.000,zal op middellange termijn (10 jaar, vanaf 2013) vrij vallen. Voorgesteld wordt deze vrijvallende kapitaallasten te bestemmen ter dekking van
de onderhoudsbudgetten zodat de budgetten op peil kunnen blijven wanneer de egalisatiereserve is uitgeput.
Door toerekening van wegonderhoud aan de vervanging van riolering ad € 270.000,- en het rechtstreeks bestemmen van de jaarlijkse storting in
de egalisatiereserve ad € 23.000,- kan het tekort op het onderhoudsbudget voor verhardingen ad € 443.000,- worden teruggebracht tot €
150.000,-. Volgens bovenstaand voorstel zal dit bedrag kunnen worden gedekt met behulp van een jaarlijkse onttrekking aan de
egalisatiereserve. Vanaf 2023 kunnen voor dit tekort de dan vrijvallende kapitaallasten worden ingezet.
Dit voorstel impliceert dat de komende 10 jaren in totaal € 1.500.000,- aan de egalisatiereserve zal worden onttrokken. Vanaf 2017 tot en met
2023 zal binnen wegen in totaal al een bedrag van € 256.760,- aan kapitaallasten vrijvallen. Daarmee zal in 2023 nog een bedrag van circa €
860.000,- in de egalisatiereserve wegbeheer kunnen resteren. Dit bedrag zou kunnen worden bestemd voor projecten uit het GVVP, waarbij
met de voorgestelde oplossing geen afzonderlijke investeringskredieten behoeven te worden gereserveerd en nieuwe kapitaallasten kunnen
worden vermeden.
Zouden onverhoopt meer of sneller ontoelaatbare zettingen in De Volgerlanden optreden waardoor extra onderhoud aan verhardingen
noodzakelijk is, dan zullen mogelijk extra onderhoudsbudgetten beschikbaar dienen te worden gesteld.
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HOOFDSTUK
5.1

5

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies
1. Het beheersysteem geeft goed en actueel inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot het te onderhouden areaal.
2. Bij ongewijzigd beleid, rekening houdend met de verlaging van de beschikbare onderhoudsbudgetten voor wegonderhoud zoals bepaald bij
Nota ombuigingen 2010-2014, zal een jaarlijks tekort van € 1.261.000,- optreden.
3. Door aanpassing van het gewenste kwaliteitsniveau, waarbij onderhoudswerkzaamheden met ruimere tussenpozen plaatsvinden, ontstaan
mogelijkheden de kosten van wegonderhoud te beperken.
4. Uitgaande van de, in de coalitie- en collegeprogramma’s opgenomen kaders is een 5-tal scenario’s uitgewerkt. Met de uitgangspunten van
scenario 5 zal een veilig en begaanbaar wegenstelsel kunnen worden onderhouden en kan kapitaalvernietiging worden voorkomen.

5.2

Aanbevelingen
1. Instemmen met de uitgangspunten voor Beleidsplan Wegen 2013-2023, waarbij wordt uitgegaan van een basiskwaliteit voor verhardingen van
asfaltwegen en voet- en fietspaden, een lage kwaliteit voor verhardingen in straten en parkeervakken en -terreinen en gelijkmatige zettingen
van wegen, straten en paden worden geaccepteerd.
2. Instemmen met de voorgestelde wijze van financiering van het meerjarig onderhoud van verhardingen.
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Bijlage 1

Beeldkwaliteitsniveau

In de systematiek die wordt gehanteerd in het vigerend wegenbeleidsplan van de CROW worden de kwaliteitsniveaus A+, A, B en C
gehanteerd. Niveau D komt overeen met de kwaliteit ‘te slecht’. Dit niveau is gedefinieerd om bij het vaststellen van de huidige
kwaliteit, door middel van een schouw, aan te kunnen geven dat het minimaal verantwoord niveau C niet wordt gehaald:
•
•
•
•
•

A+
A
B
C
D

zeer hoog
hoog
basis
laag
zeer laag

In het voorliggend beleidsplan wordt voorgesteld als uitgangspunt voor wegbeheer te nemen: onderhoud op B(asis)niveau zodat er
geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Dit niveau komt overeen met de richtlijnen die worden beschreven in de CROW publicatie 147.
Dit basisniveau wordt omschreven als:
BASIS (rapportcijfer B)
Veiligheid: minder veilig, geeft geen aanleiding tot ongelukken.
Schade beelden: in beperkte mate.
Comfort: neemt op plekken af. Kan hinderlijk zijn voor de fietser.
Reparaties: uitgevoerde reparaties zijn duidelijk zichtbaar.
Schadeclaims: weinig kans op gegronde schadeclaims.
Kapitaalvernietiging: nihil.
Eén niveau lager is niveau C (laag), dit wordt omschreven als;
LAAG (rapportcijfer C)
Veiligheid: onveilig, geeft aanleiding tot ongelukken.
Schade beelden: duidelijk zichtbare schades.
Comfort: kan storend zijn, maar aanpassing van de maximale snelheid is niet nodig.
Reparaties: uitgevoerde reparaties zijn duidelijk zichtbaar.
Schadeclaims: kans op gegronde schadeclaims.
Kapitaalvernietiging: matig.

Onderstaande foto's geven een weergave van de beeldkwaliteit B(asis) en C(laag) binnen de gemeente: Verharding Asfalt B(asis)

Verharding Elementen B(asis)

Verharding Asfalt C (laag)

Verharding Elementen C (laag)

Bijlage 2

Wegencategorisering

WEGENCATEGORISERINGSPLAN
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) is voor het gemotoriseerd verkeer een nieuw wegencategoriseringsplan vastgesteld
als voorkeurstructuur voor de gemeentelijke hoofdwegen. Het wensbeeld voor gemotoriseerd verkeer is opgesteld op basis van de
(toekomstige) ligging van de verkeersaantrekkende en –producerende voorzieningen binnen de gemeente. Deze voorzieningen moeten
bereikbaar zijn via de hoofdwegen-structuur (HWS). Er is daarbij afstemming gezocht met de toekomstvisie en de structuurvisie. Dit heeft
geleid tot een nadere onderverdeling van het wegenstelsel in ondermeer gebiedsontsluitings-wegen (50 km/uur) en erftoegangswegen (30
km/uur).
De wegen in de verblijfsgebieden hebben in hoofdzaak een verblijfsfunctie en hiertoe een maximum-snelheid van 30 km/uur. De wegen
met een verkeersfunctie liggen buiten de verblijfsgebieden.
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft op basis van
eisen en wensen van hulpdiensten gekozen om een
categorie wegen extra aan de HWS toe te voegen,
de GOW type B weg. Dit worden ook wel ‘grijze
wegen’ genoemd, omdat ze zowel een verkeers- als
een verblijfsfunctie hebben. Op deze categorie
wegen geldt in de gemeente een maximumsnelheid
van 50 km/uur.

