
  
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 25 september 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : Nico Bets/Chris van Halderen 
Informatie op te vragen bij : opsteller 
Portefeuillehouder(s) : Jan Stam 
 
onderwerp: beleidsplan wegbeheer 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: Instemmen met het beleidsplan wegbeheer en de daarbij behorende kaders 

vast te stellen zoals deze zijn weergegeven in dit voorstel.  
 
1. Inleiding 

 
Voor een professionele, bedrijfsmatige en procesmatige aanpak van het wegenbeheer in 
Bergen is het noodzakelijk dat de gemeenteraad kaders vaststelt voor het beheer van 
wegen in de gemeente Bergen. Deze kaders zijn als uitgangspunt gebruikt voor het 
opstellen van het nu voorliggende conceptbeleidsplan.  
 
Wanneer u de kaders en het conceptbeleidsplan hebt vastgesteld, hebt u de basis 
gecreëerd waarop verder inhoud gegeven kan worden aan de uitvoering van het beleid in 
de vorm van een nog nader te ontwikkelen meerjarig beheerplan en een 
uitvoeringsprogramma voor het jaar 2008. Door middel van dat uitvoeringsprogramma wordt 
u gefaciliteerd om uw kaderstellende en controlerende functie uit te kunnen oefenen en 
hebben wij een beheersingsinstrument voor een bedrijfsmatige en planmatige uitvoering van 
het beheer van de wegen.  
 
Daarnaast is het voor de goedkeuring van de begroting 2008 door de provincie noodzakelijk 
dat er met ingang van 2008 een meerjarig beheerplan ligt voor de wegen, maar dat 
eveneens wordt aangegeven hoe de sturing en verantwoording over de uitvoering daarvan 
is geregeld.  
 
Dit voorstel is daarin een eerste stap in het proces dat daartoe moet leiden.  
 
Andere relevantie informatie is het feit dat onder tijdsdruk de stap van het voorleggen van 
kaders is overgeslagen. In het kader van dualisme zou dit wel wenselijk zijn. Het voorstel 
wat nu ter besluitvorming voorligt zijn zowel de conceptkaders als het conceptbeleidsplan 
dat op basis van deze conceptkaders is ontwikkeld.  
 
De opbouw van het voorstel is als volgt:  

• Doel beleidsplan 
• De kaders voor het beleidsplan wegbeheer 
• Het proces 
• De verantwoording 
• De financiën 

 
 
 
 



 
2. Doel beleidsplan 

Het doel van het beleidsplan is om het kwaliteitsniveau voor het onderhoud van de wegen 
vast te stellen, inclusief de financiële kaders die nodig zijn voor een duurzaam wegbeheer 
zodat deze in de begroting verwerkt kunnen worden. Eveneens wordt een voorstel gedaan 
voor de achterstand die in het onderhoud is ontstaan.  
 
Daarnaast wordt u voorgesteld om de achterstand die in het onderhoud is ontstaan in de 
periode tot 2011 op te lossen door een zo efficiënt mogelijke inzet van de financiële 
middelen voor het onderhoud in combinatie met de investeringen voor de riolering en 
investeringen voor de vernieuwingen aan de wegen. 

  
3. Kaders 

De kwaliteit van de openbare ruimte en dus ook de wegen, is de laatste jaren hoger op de 
politieke agenda komen te staan. Burgers verwachten waar voor hun belastinggeld en 
spreken daar het college en de raad op aan. Door de provincie wordt aangedrongen op 
inzicht in een duurzaam beheer van de wegen in verband met de financiële positie van onze 
gemeente. Ook bij de uitvoering van het onderhoud is er sterk behoefte aan een 
professionele aanpak waarbij de kwaliteitskaders door uw raad gesteld worden en 
vervolgens door inventarisatie van de onderhoudsbehoefte in het beheerplan prioriteiten 
gesteld worden voor de jaarlijks uit te voeren maatregelen. 
Het kapitaalgoed waar we over spreken heeft de volgende omvang: 
 
 De gemeente Bergen heeft een wegennet met een lengte van 227 km en een 

oppervlakte van 1.755.781 m2 
 De vervangingswaarde van het verharde wegennet (asfalt en elementen) is € 80,3 

miljoen (prijspeil 2006). 
 
Kaders kwaliteitsniveau 
Kader 1 
Bij het beheer van de wegen het onderhoudsniveau R(basis) aan te houden 

 
In het beleidsplan wegbeheer worden aan uw raad keuzes voorgelegd over de kwaliteit van het 
beheer van de wegen. De beleidsthema’s Veiligheid, Bereikbaarheid, Comfort, Leefbaarheid en 
Milieu worden gerelateerd aan 4 in kwaliteit oplopende onderhoudsniveaus. Over het algemeen 
wordt landelijk als minimaal uitvoeringsniveau gekozen voor R(basis). Eén kwaliteitsniveau 
lager, R- (sober), wordt gezien als te gevoelig voor externe omstandigheden waardoor de kans 
op ongevallen te groot wordt en de aansprakelijkheid in het geding komt. Onderstaande tabel 
geeft de relatie aan. 
 

 

Kwaliteitsniveau 
Beleidsthema R- (sober) R (basis) R+ (goed) R++ (uitstekend) 
Veiligheid  Kans op 

ongevallen klein 
Kans op 
ongevallen klein 

Kans op 
ongevallen klein 

Kans op 
ongevallen 
geminimaliseerd 

Bereikbaarheid 
(wegen) 

Bereikbaarheid 
beperkt minder 

Bereikbaarheid 
niet in het 
geding 

Bereikbaarheid 
niet in het 
geding 

Bereikbaarheid 
niet in het 
geding 

Comfort  Enigszins 
oncomfortabel 

Comfortabel  Comfortabel  Zeer 
comfortabel 

Aanzien  Matige 
uitstraling  

Redelijk 
verzorgde 
uitstraling 

Verzorgde 
uitstraling 

Zeer verzorgde 
uitstraling 

Leefbaarheid Leefbaarheid 
beperkt minder 

Leefbaarheid 
niet in het 
geding 

Leefbaarheid 
niet in het 
geding 

Leefbaarheid 
niet in het 
geding 

Milieu  Belasting op 
milieu conform 
wettelijke eisen 

Belasting op 
milieu conform 
wettelijke eisen 

Belasting op 
milieu lager dan 
wettelijke eisen 

Belasting op 
milieu zo 
beperkt mogelijk 
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Situatie in Bergen 
Kader 2:  
Het achterstallig onderhoud aan de wegen in vijf jaar in te lopen, met die verstanden dat hier al 
in 2006 mee is gestart en deze periode loopt tot en met 2010 
 
In 2005 is een uitgebreide weginspectie uitgevoerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat het totale 
onderhoudsniveau eerder richting R- (sober) gaat. Het basis onderhoudsniveau gaat er van uit  
dat achterstallig onderhoud niet aanvaardbaar is. In de Bergense situatie is bij de inspectie in 
2005, in 13 % van het wegenareaal sprake van achterstallig onderhoud. 
Om goed inzicht te krijgen in het verloop van het onderhoud moet een keer per twee jaar een 
inspectie plaatsvinden. Hierbij kan worden getoetst of het gewenste onderhoudsniveau is 
behaald en of bijstelling in de planning, het niveau en de daaraan gekoppelde financiële 
gevolgen, moet plaatsvinden. Nog dit jaar zal er een visuele inspectie plaatsvinden. 
 
Het bermenonderhoud vraagt  extra aandacht. Er wordt relatief veel geld uitgegeven aan het 
onderhouden maar vooral ook het herstellen van bermen. De oorzaken en oplossingen zijn op 
dit moment nog niet voorhanden. Er zal in 2008  een verder onderzoek plaatsvinden waaruit 
voorstellen kunnen volgen die tot doel hebben de kosten voor bermenonderhoud te 
verminderen. 
 
Omdat er een aanzienlijke opgave ligt in het wegwerken van achterstallig onderhoud en omdat 
we geen concessies wensen te doen aan het beleidsthema veiligheid stellen wij u voor om in de 
gehele gemeente voor de wegen te kiezen voor het onderhoudsniveau R(basis). 
 
Instrumenten om aan bovenstaande kaders uitvoering te kunnen geven 

1. De benodigde middelen van jaarlijks €3,4 miljoen voor de uitvoering van het beleidsplan 
wegbeheer in de periode tot 2011 worden bekostigd uit de post groot- en klein 
onderhoud wegen uit de exploitatie begroting en via de projecten uit het Gemeentelijk 
rioleringsplan en de investeringen voor de wegreconstructies 

2. Het op peil houden van het onderhoudsniveau van de wegen vanaf 2011 te realiseren 
via een afdoende onderhoudsbudget en een budget voor rehabilitatie en de voorstellen 
van het college bij de begroting daarvoor af te wachten. 

 
Toelichting op instrumenten: 
Het  inlopen van onderhoudsachterstanden en het normale onderhoud vraagt voor de vijfjaren 
periode 2006 – 2010 een jaarlijkse impuls van circa € 3,4 miljoen. 
Dit bedrag is opgebouwd uit groot- en klein onderhoud en uit de kosten van rehabilitatie (is ook 
reconstructie). Voor 2006 en 2007 was het benodigde uitgavenniveau om het onderhoud op peil 
te brengen, geborgd in de begroting. 
Vanuit het basisrioleringsplan is een groot aantal werken uitgevoerd die ook hun uitwerking 
hadden op het onderhoudsniveau van de wegen. Daarnaast zijn in deze periode met name 
wegreconstructie uitgevoerd als kapitaalsinvesteringen. Het werkelijke effect op het 
onderhoudsniveau van deze financiële inspanning moet blijken uit de visuele inspectie van 
2007. Voor detail informatie wordt verwezen naar het Beleidsplan wegbeheer hoofdstuk 5. Om 
de achterstand in het bestaande onderhoud weg te werken en het gewenste onderhoudsniveau 
R(basis ) te bereiken moet de uitgave impuls van 2006-2007 ook in de periode 2008-2010 
worden voortgezet en moet er een optimale afstemming plaatsvinden tussen de 
rioolreconstructies, de weg reconstructie en het groot onderhoud. De geautomatiseerde 
beheerpakketten bieden de mogelijkheid om tot deze optimale afstemming te komen. 
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4. Proces en verantwoording (inclusief beheercyclus) 

 
Processtappen   
Na het vaststellen van het beleidsplan waarin uw raad de kaders voor het beheer voor de 
komende jaren heeft vast gesteld, bestaat de beheercyclus uit de volgende stappen: 
1. Vaststellen kaders en beleidsplan :  raad 25 september 2007 
2. Vasttelling dekking uitvoeringsplan :  begrotingsbehandeling raad november 2007 
3. Vaststellen Uitvoeringsplan 2008 :  december 2007  
4. Vasttellen Uitvoeringsplan 2009 :  perspectiefnota  raad juni2008 
5. Resultaat Uitvoeringsplan 2008 :  jaarrekening voorjaar 2009 
6. Vasttellen Uitvoeringsplan 2010 :  perspectiefnota raad juni 2009 
7. Resultaat Uitvoeringsplan 2009 :  jaarrekening voorjaar 2010 
8. Vaststellen Uitvoeringsplan 2011: perspectiefnota raad juni 2010 
9. enz… 

 
De kwaliteit van de verhardingen wordt één keer in de twee jaar vastgesteld door middel van 
een visuele inspectie (eind 2007; eind 2009 enz). De resultaten worden ingevoerd in het 
geautomatiseerde beheerprogramma, dit programma genereert jaarlijks de gewenste 
onderhoudsmaatregelen en de omvang van het vereiste budget. Het resultaat wordt 
gecombineerd met de onderhoudswensen voor riolering en groen en het investeringsplan 
waarin de wensen uit de wijkplannen beleidsmatige veranderingen zijn opgenomen.  

 
Verantwoording 
Door middel van een jaarlijkse verantwoording over de resultaten c.q. effecten van de 
activiteiten die in het Uitvoeringsprogramma voor een jaar staan opgenomen wordt de Raad 
geïnformeerd. 

 
 
6. Overige aandachtspunten 
 
a. Juridische gevolgen 

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 maatschappelijke plicht van de beheerder om op te treden als een goed 
rentmeester. 
  
Burgerlijk Wetboek 
In het Burgerlijk Wetboek (BW) is de aansprakelijkheid geregeld voor schade als gevolg van 
een onrechtmatige daad. 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. 
Vanaf het niveau R(basis) kan er vanuit worden gegaan dat de beheerder juridisch niet terecht 
aansprakelijk gesteld kan worden. 

 
 

b. Communicatie/voorlichting 

Vindt plaats bij de uitvoering van specifieke werkzaamheden. 
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c. Financiële gevolgen 

Voor de periode 2008-2010 moeten de investeringen in de riolering en in de wegreconstructie 
op hetzelfde niveau plaatsvinden als in 2006-2007 en is een optimale afstemming nodig tussen 
investeringen en onderhoud. De technische ondersteuning wordt daarbij geleverd door de 
geautomatiseerde beheer programma’s voor wegen en  riolering. Onderzocht wordt de 
mogelijkheid tot het vormen van een onderhoudvoorziening voor de wegen waardoor er meer 
flexibiliteit ontstaat voor een optimale afstemming. 
 
7. Advies commissie(s) 

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken gehouden 
op 5 september 2007. De commissie heeft geadviseerd het besluit behorende bij dit voorstel 
aan te passen door de te nemen besluiten expliciet weer te geven. Het voorstel kan als B-
stuk op de agenda van de raad van 25 september 2007 worden geplaatst.  
 

 
 
Bergen, 11 september 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 
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