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Beheer- en onderhoudspla n verha rd i n g e n 2020-2029

Voorstel

1. Vast te stellen het beheer- en onderhoudsplan verhardingen 2O2O-202g

Inleiding

Vanuit onder andere de Wegenwet en de wegenverkeerswet heeft de Gemeente Weert de
wettelijke taak te zorgen dat de wegen binnen de gemeentegrenzen in goede staat
verkeren. Een goed onderhoudsniveau draagt tevens bij aan de aantrekkelijkheid en
leefbaarheid van weert. ook zorgt een goed onderhouden areaal voor weinig
klachten/meldingen en een laag aantal aansprakelijkstellingen en verzekeringskwesties.
In onderliggend geactualiseerd beheer- en onderhoudsplan wordt de wijze van het beheer
en onderhoud binnen de gemeente omschreven. Het betreft alle wegen, trottoirs en
fietspaden van asfalt, elementenverharding (klinkers en tegels) en beton. Verder behoren
tot het areaal ook alle onverharde wegen en paden, recreatieve fiets- en wandelpaden en
parkeerterreinen bij openbare instellingen. In het beheerplan is ook een analyse van het
areaal met bijbehorende kwaliteiten gemaakt. Om de verhardingen op een acceptabel en
wettelijk verantwoord gemiddeld kwaliteitsniveau B te houden, is een financiële analyse
met een reflectie van het huidige budget in het beheer- en onderhoudsplan opgenomen.

Beoogd effect/doel

Vaststellen van het beheer- en onderhoudsplan verhardingen 2020-2029. Hiermee wordt
het structureel en jaarlijks noodzakelijk budget de komende tien jaar geactualiseerd en
bijgesteld. Het betreft twee onderhoudsbudgetten binnen de gemeentebegroting voor het
onderhoud aan alle wegen, trottoirs, fietspaden, parkeerterreinen, recreatieve fiets- en
wandelpaden en promenadegebied vastgesteld.
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L.1 Toename areaal:
Sirr{s 2010 is het te onderlrouden verhardingsareaal door de ontwikkeling van o.a.
Vrouwenhof, Laarveld en industrieterrein de Kempen met ruim 260.000 m2

toegenomen. Voor deze areaaltoenamen zijn in het verleden bij de besluitvorming
over de betreffende projecten geen budgetverhogingen meegenomen voor het
beheer en onderhoud. In onderliggend beheer- en onderhoudsplan wordt deze
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ontwikkelingsgebieden wordt de areaaluitbreiding en de daarbij behorende
financiële ophoging van onderhoudsbudgetten, al bij de besluitvorming over die
lraf rafFan¡la nntrrrilzlzal inn mêêñên^mânvLLr Lr I L¡ ruv ,v ,, ¡vvìrv,

i.2 Parkeerterreinen bij openbare instellingen :

Voor het beheer- en onderhoud van parkeerterreinen bij openbare instelling (o.a
scholen, sporthallen en sportparken) is tot op heden nooit budget meegenomen
voor onderhoud door Openbaar gebied. Het benodigd structureel
onderhoudsbudget voor dit areaal met een grootte van circa 61.000 m2 is in
onderliggend beheer- en onderhoudsplan opgenomen.

1.3 Recreatieve fiets- en wandeipaden:
Voor het beheer- en onderhoud van recreatieve fiets- en wandelpaden is tot op
heden nooit budget meegenomen voor onderhoud door Openbaar gebied. De

oorzaak hiervan is dat er na de aanleg nooit geld vooronderhoud beschikbaar is

gesteld. Het benodigd onderhoudsbudget voor dit areaal met een grootte van circa
36.000 m2 is in onderliggend beheer- en onderhoudsplaan opgenomen'

1.4 Boomwortelproblematiek :

Door de groene structuur van Weert ontstaat een duurzaam en aantrekkelijk
woonklimaat. Echter levert het aanwezige groen ook overlast op in de vorm van
wortelopdruk. Bij het herstel van deze schades levert het repareren van de

verharding slechts een tijdelijke verbetering van het comfort op.

In het kader van de wettelijke aansprakelijkheid dient derhalve structureel
onderhoud aan de verhardingen rondom bomen uitgevoerd te worden.

Vertaling naar uitvoeringsopzet
De actualisatie van het beheer- en onderhoudsplan wijst uit dat er structureel maximaal
€ 47O.0OO extra perJaar nodig is om alle arealen op het vereiste kwaliteitsniveau B te
houden. Er is een vertaling gemaakt naar een globale uitvoeringsopzet. Hiertrij worden de

bovenstaande punten niet in érén keer, maar gefaseerd geÏntegreerd. Bt¡ deze

uitvoeringsopzet wordt behalve de grootschalige weginspecties die tweejaarlijks
plaatsvinden, onverminderd actief geschouwd zoals dat nu ook gebeurt.

Door deze aanpak komen de belangrijke openbare wegen zoals regionale invalswegen,
ringbanen, gebieds- en wijkontsluitingswegen niet in het gedrang. Wel wordt er kritischer
gekeken naar woonstraten, recreatieve fiets- en wandelpaden en parkeefterreinen bij
openbare instellingen. Boomwortelproblematiek wordt casuistiek per situatie bekeken.

Door op deze wijze als het ware een soort ingroeimodel toe te passen kan worden
volstaan met een structurele ophoging van € 285.000 bij de onderhoudsbudgetten.
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Kanttekeningen en risico's

De afgelopen jaren zijn er diverse bezuinigingen doorgevoerd op de beschikbare
budgetten. Vervolgens zijn er voor het herstel van wortelopdruk en uitgesteld onderhoud
aan recreatieve fiets- en wandelpaden respectievelijk € 520.000,- en € 410.000,- aan
incidentele kredieten beschikbaar gesteld over de jaren 2016, 2017 en 20L8.
Bij het niet structureel verhogen van de onderhoudsbudgetten kan de komende jaren niet
worden voldaan aan de vereiste gemiddelde B-kwaliteit. Tevens kan de gemeente Weert
als wegbeheerder vaker aansprakelijk worden gesteld voor onderhoud beneden het niveau
en bij ongevallen op een slecht wegdek. Bij het niet voldoen aan de gemiddelde B-
kwaliteit wordt de kans op meldingen/klachten en aansprakelijkheidsstellingen aanzienlijk
hoger. Een toename van het aantal meldingen en onvrede bij inwoners zal ook zijn
weerslag hebben op extra werkdruk bij de medewerkers.

Verder mag er volgens de wetgeving en de CROW-normen niet meer dan 8olo van het
areaal, beneden de gemiddelde kwaliteit B (de laagst mogelijke kwaliteiten C en D)
scoren. In het geactualiseerde beheerplan behalen wij9,7o/o en gaan wij dus over dit
percentage heen. Op deze locaties welke momenteel score C & D behalen is versneld
onderhoud noodzakelijk, anders bestaat het risico dat wegen afgesloten worden of
snelheid beperkende maatregelen getroffen dienen te worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor de uitvoeringsopzet van het geactualiseerd beheer- en onderhoudsplan verhardingen
2020-2029 zijn twee begrotingsposten in de begroting 2O2O en volgende jaren (2100100
en 2100200) met in totaal€ 285.000,- bijgesteld. De post 2100100 asfaltverhardingen is
structureel verhoogd met€ 51.000 . De post 2100200 bestratingen is structureel met€
234.000 verhoogd.

Duurzaamheid en ecologie

Bij de uitvoering volgens het beheer- en onderhoudsplan 2020-2029 vormt duurzaamheid
en ecologie een belangrijk onderdeel. Voor duurzaamheid houdt dit in dat zorgvuldig
wordt omgegaan met energie, materialen, natuur, landschap en water. Een voorbeeld
hierbij is dat bij de meest recente aanbesteding de allerhoogste duurzaamheidseisen voor
asfaltmachines en vrachtauto's zijn toegepast. Met betrekking tot ecologie wordt aandacht
besteed aan ecologisch bermbeheer en geldt de doelstelling 'geen grijs voor groen'.

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering van de werkzaamheden volgens het beheer- en onderhoudsplan 2020-2029
kan binnen de huidige raamovereenkomst onderhoud verhardingen 2OI9-2O22.
Gedurende 2022 dient er weer een nieuwe aanbesteding plaats te vinden voor de jaren
2O23 t/m 2026. Naar verwachting doet de gemeente Nederweert wederom met deze
aanbesteding mee.

Gom m unicatie/ pa rticipatie

Niet van toepassing
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