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1 Inleiding 

De gemeente Weert heeft aan Sweco Nederland B.V. opdracht gegeven voor het opstellen 

van het beheer- en onderhoudsplan voor de wegverhardingen voor de periode 2020-2029. 

Dit beheerplan is opgesteld aan de hand van de CROW1 -systematiek voor wegbeheer, 

zoals die is beschreven in CROW-publicatie 147, uitgave december 2011. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de door Sweco ontwikkelde wegbeheerprogrammatuur Obsurv, welke op de 

CROW-systematiek is gebaseerd.  

 

1.1 Doel 

De gemeenteraad en het college van B&W moeten inzicht geven in de benodigde 

onderhouds-budgetten, op een financieel transparante wijze, op grond van artikel 12 BBV 

(Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten). Voor het beheer van de 

openbare ruimte is het gebruiken van een systematiek wettelijk verplicht.  

Het doel van dit plan is om inzicht geven in de kwaliteit en de benodigde onderhouds-

budgetten voor het beheer van de verhardingen in beheer bij de gemeente Weert.  

Met het vaststellen van het 'Beheerplan wegen' wordt bereikt dat: 

 De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de verhardingen op de juiste plaats komt 

te liggen: 

 Het bestuur in staat wordt gesteld de kwaliteit van de wegen te beïnvloeden en de 

consequenties van hun keuzes te overzien. 

 Het bestuur zich ervan bewust is dat zij de middelen beschikbaar stelt en daarmee de 

beheerorganisatie faciliteit. 

 De noodzaak om de beschikbaar gestelde middelen zo doelmatig en doeltreffend 

mogelijk in te zetten groot is. 

 De beheerorganisatie houvast heeft voor de concrete uitvoering van het beheer. 

 De rolverdeling van alle betrokken partijen duidelijk en helder vast is gelegd. 

 

Dit beheerplan is opgesteld voor 10 jaar. Beheer is echter een dynamisch werkgebied dat 

regelmatig aan verandering onderhevig is. Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen 

moet het beheerbeleid periodiek geëvalueerd worden en daar waar nodig worden bijgesteld. 

 

1.2 Wettelijke taak 

Als wegbeheerder heeft de gemeente Weert de wettelijke taak om goed rentmeesterschap 

uit te voeren op de wegverhardingen die de gemeente in beheer heeft. 

Het beheer komt onder andere in de volgende wetten aan de orde. 

 

De 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 de openbare ruimte past in dit grondwetsartikel en van oudsher wordt de zorg 

voor een goede infrastructuur dan ook als een taak van de overheid gezien. 

 
  

                                                      
1 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte 
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De Wegenwet 

Volgens de Wegenwet moet de wegbeheerder zorgen dat de binnen zijn gebied liggende 

wegen in goede staat verkeren. Zonder aansprakelijkheid te scheppen doet deze wet een 

beroep op de maatschappelijke plicht van de wegbeheerder om op te treden als goed 

rentmeester. Daarbij wordt de wegbeheerder verplicht om voorzieningen regelmatig en 

duurzaam te onderhouden.  

 

De Wegenverkeerswet 

De Wegenverkeerswet 1994 verwacht dat de wegbeheerder streeft naar maatregelen die de 

veiligheid van de weggebruiker en de functionaliteit van de wegen waarborgen.  

 

In bijlage 2 wordt verder ingegaan op het wettelijke kader. 

 

1.3 Milieu 

Naast wettelijke taken, dient bij het uitvoeren van wegbeheer ook rekening gehouden te 

worden met milieu- en duurzaamheidsaspecten. Het betreft onderandere de volgende 

aspecten. 

 

Besluit asbestwegen milieubeheer 

Het Besluit asbestwegen milieubeheer bepaalt dat in (half-)verhardingen geen asbest 

aanwezig mag zijn. Indien deze wegen moeten worden gereconstrueerd, moet rekening 

worden gehouden met afvoer van het asbesthoudende materiaal en de kosten daarvan.  

 

Besluit bodemkwaliteit 

Het Besluit bodemkwaliteit stelt stringente eisen aan de mogelijkheden tot hergebruik van 

materialen en kunnen tot kostenverhoging leiden. 

 

Teerhoudend asfalt 

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. 

 

Geluid 

Tegenwoordig zijn diverse asfalt- en elementenmaterialen beschikbaar die ook bij lagere 

snelheden het bandengeluid kunnen reduceren. Tot 30-50 km/u overheerst het motorgeluid, 

daarboven het bandengeluid. De te bereiken geluidsreductie is in de orde van 3 – 4 dB(A). 

Een reductie van 3 dB(A) betekent een halvering van het geluidniveau. Verschillende 

gemeenten hanteren als beleid om op bepaalde typen wegen geluidsreducerende deklagen 

of elementen toe te passen. De gemeente Weert hanteerd dit beleid op de hoofdwegen van 

de gemeente. Dit bereffen de Ringbanen en de regionale ontsluitingswegen. 

 

Duurzaamheid 
De gemeente Weert zet hoog in ten aanzien van duurzaamheid. Voor beheer en onderhoud 
van wegen houdt dit in dat zorgvuldig wordt omgegaan met energie, materialen, 
leefomgeving, natuur, landschap en water. Een voorbeeld is dat er in het verlengde van 
bestaande EURO-normen voor vrachtauto’s, bij de meest recente aanbesteding de 
allerhoogste duurzaamheidseisen voor onder andere asfaltmachines en asfaltfrezen zijn 
toegepast. 
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Ecologisch bermbeheer 

Bij ecologisch bermbeheer wordt rekening gehouden met de natuurwaarden, de 

ecologische functies van de berm (bijvoorbeeld als ecologische verbindingszone) en de 

mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen. Eind 2019 wordt de laatste hand gelegd aan 

een nieuw plan voor ecologisch bermbeheer. In dit beheerplan verhardingen malleen 

raakvlakken met het onderhoud aan de onverharde wegen in het buitengebied. Hierbij wordt 

al het principe gehanteerd dat er alleen onderhoud aan deze wegen wordt uitgevoerd waar 

de verkeersfunctie (zoals veiligheid) en de afwatering in het gedrang komen.  

In het voor- en/of najaar, voordat de planten gaan groeien, vindt dan onderhoud aan de 

onverharde wegen plaats om zo de planten en bloemen optimaal de kans te geven zich te 

ontwikkelen hetgeen voor meer bloemen en soortenrijkdom in de berm zorgt. Dit trekt 

vervolgens insecten en andere kleine dieren aan. 

 

In bijlage 2 wordt verder ingegaan op de milieuaspecten. 

 

1.4 Uitgangspunten 

De prijzen waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd zijn gebaseerd op GWW-kosten.nl van 

BIM Media B.V. met prijspeil 2019. 

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 word de manier waarop het wegbeheer in de gemeente Weert is geregeld 

omschreven. In hoofdstuk 3 en 4 worden respectievelijk het areaal en de kwaliteit van de 

verhardingen weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt een financiële analyse gegeven. 

Uiteindelijk volgen in hoofdstuk 6 de conclusies voor het beheer en onderhoud van de 

verhardingen voor de periode 2020-2029. 
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2 Wegbeheer in de gemeente Weert 
 

2.1 Doel 

Het hoofddoel van wegbeheer als managementsysteem is informatie te verstrekken op 

netwerkniveau over het wegennet. De systematiek voor wegbeheer is beschreven in 

Publicatie 147 waarvan in 2011 een herziene versie door Stichting CROW is uitgebracht. 

Voor de theoretische achtergronden van de systematiek wordt verwezen naar bijlage 1 van 

dit rapport. Om claims zo veel mogelijk te beperken is het van belang om te beschikken 

over een goed functionerend inspectie-, onderhouds- en klachtenregistratieproces.  

De raakvlakken van wegbeheer met milieuwetgeving en wettelijk vastgelegde aspecten als 

risico- en schuldaansprakelijkheid zijn in bijlage 2 vermeld. 

 

2.2 Wegbeheer in de gemeente Weert 

Om het areaal verhardingen in beheer bij de gemeente goed inzichtelijk te maken, wordt 

gebruik gemaakt van het wegbeheerprogramma Obsurv. In dit beheerprogramma zijn van 

de aanwezige verhardingen de exacte locatie en de beheergegevens vastgelegd, zoals 

soort verharding, de functie van de verharding en hoe zwaar deze belast wordt.  

Om zicht te houden op de onderhoudstoestand van de verhardingen laat de gemeente 

eenmaal per twee jaar alle verhardingen inspecteren middels de visuele weginspectie, zoals 

vastgelegd in Publicatie 146 van Stichting CROW. Daarnaast voert de gemeente op basis 

van lokale kennis jaarlijks een schouw uit van het gehele verhardingsareaal. Ook worden 

analyses gemaakt van de binnengekomen meldingen en klachten. De combinatie van deze 

gegevens en de richtlijnen van CROW leveren een dynamische meerjarenplanning op. 

Jaarlijks wordt deze planning op basis van actuele gegevens herijkt. 

 

2.3 Specifieke aandachtpunten met areaaluitbreidingen. 

De gemeente Weert is in 2012 uitgeroepen tot Groenste stad van Nederland, in 2013 tot 

Groenste stad van Europa en in 2014 tot Groenste regio van de wereld. Ruim twintig 

procent van Weert bestaat uit natuur. Bijvoorbeeld grenspark Kempen-Broek, een 

grensoverschrijdend natuurgebied met een oppervlakte van ruim 25.000 hectare, vier keer 

groter dan de Veluwe. Bij het uitvoeren van het wegbeheer binnen de gemeente spelen een 

aantal specifieke aandachtspunten die veelal met het groene karakter van de gemeente te 

maken hebben. Hierna worden deze aandachtpunten verder toegelicht.  

 

Overlast boomwortels 

Doordat er veel groen en bomen vlak naast of zelfs in de verharding aanwezig is, kent de 

gemeente hier ook de gevolgen van. Wortels van bomen die direct naast of in de verharding 

staan, groeien onder de verhardingen door, waarbij de verharding omhoog wordt gedrukt. 

Hierdoor ontstaan hinderlijke en op plekken zelfs gevaarlijke situaties. De schade ten 

gevolge van de boomwortels is duidelijk te herleiden uit zowel de resultaten van de twee 

jaarlijkse visuele weginspectie, de jaarlijkse schouw en de meldingen c.q. klachten die bij de 

gemeente binnenkomen. In tabel 2-1 zijn het aantal binnengekomen en afgehandelde 

meldingen met betrekking tot boomwortelopdruk weergegeven. Ondanks fluctuaties laat  het 

meerjarig perspectief zien dat het aantal meldingen gemiddeld toeneemt. 
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Tabel 2-1 Meldingen over boomwortelopdruk 

Jaar Aantal 

meldingen 

2014 550 

2015 1.031 

2016       761 

2017    1.424 

2018      1018 

2019 eerste helft 647 

De genoemde aantallen betreffen unieke nieuwe meldingen in het betreffende jaar.  

 

Onverharde wegen en paden 

De gemeente Weert heeft een groot areaal onverharde wegen en paden in beheer. Een 

aantal wegen vallen onder cultureel erfgoed of liggen in Natura 2000 gebieden. Om deze 

wegen en paden begaanbaar te houden wordt ook hier jaarlijks onderhoud op uitgevoerd. 

Het onderhoudsregiem is afhankelijk van het gebruik. Wordt een weg of pad veelvuldig door 

groot en/of zwaar verkeer gebruikt, dan ontstaat er sneller schade en dient er vaker 

onderhoud uitgevoerd te worden. Ook meldingen over bijvoorbeeld stofvorming of modder 

kunnen aanleiding geven voor onderhoud. 

 

Parkeerterreinen bij openbare instellingen 

De gemeente Weert beheert ook parkeerterreinen bij openbare instellingen, zoals 

wijkhuizen, scholen en sportparken. Doordat er over het algemeen ook veel bomen 

aanwezig zijn bij deze parkeerterreinen, is hier verhoudingsgewijs ook veel schade door 

boomwortels. Het gebouwelijk beheer van deze instellingen (scholen, wijkhuizen en 

sportparken) ligt grotendeels bij de vakafdeling vastgoed. Tot op heden is het beheer en 

onderhoud aan de verharding van deze parkeerterreinen bij openbare instellingen nooit 

overgedragen. Daarom zijn hiervoor ook nooit middelen in de begroting opgenomen. Intern 

is afgesproken dat vanaf dit beheerplan het beheer van de verhardingen bij vakafdeling 

openbaar gebied komt te liggen. De benodigde onderhoudskosten zijn in hoofdstuk 5 

toegevoegd. 
 

Recreatieve fiets- en wandelpaden 

De gemeente Weert heeft als ‘Poort van Limburg’ een grote aantrekkingskracht op toerisme 

en dagrecreatie. Een bruisende binnenstad en een divers buitengebied zorgen vooral in de 

zomer voor deze aantrekkingskracht. Deze toeristen vragen om goede fiets- en 

wandelpaden om op te recreëren. Dit vraagt om intensiever onderhoud aan deze specifieke 

recreatieve routestructuren. Een aantal recreatieve paden vallen onder cultureel erfgoed of 

liggen in Natura 2000 gebieden met veel bomen en zijn sommige fiets- en wandelpaden 

minder goed bereikbaar met het benodigde materieel voor het uitvoeren van het onderhoud. 

Hierdoor liggen de onderhoudskosten hoger dan bij bijvoorbeeld een woonstraat.  

Tot op heden is het beheer en onderhoud aan de verharding van de recreatieve fiets- en 

wandelpaden nooit overgedragen. Daarom zijn hiervoor ook nooit middelen in de begroting 

opgenomen. Intern is afgesproken dat vanaf dit beheerplan het beheer van de verhardingen 

bij vakafdeling openbaar gebied komt te liggen. De benodigde onderhoudskosten zijn in 

hoofdstuk 5 toegevoegd. 
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3 Areaal verhardingen 
 

3.1 Omvang areaal 

Uit de wegbeheerdata van de gemeente Weert blijkt dat de gemeente in totaal 3.839.838m2 

verhardingen in beheer heeft. Dit areaal kan worden opgedeeld naar diverse 

verhardingstypen. Vanwege de in hoofdstuk 2 beschreven specifieke aandachtpunten van 

Weert, wordt specifiek aandacht gegeven aan onverharde wegen en paden, recreatieve 

fiets- en wandelpaden en parkeerterreinen bij openbare instellingen. Deze arealen zijn 

derhalve apart benoemd. Dit levert de volgende opdeling van het areaal verhardingen op:  

 Asfaltverhardingen  2.060.052 m2 

 Elementenverhardingen  1.494.469 m2 

 Betonverhardingen      20.287 m2 

 Onverharde wegen en paden 167.000 m2 

 Parkeerterreinen bij openbare instellingen 61.490 m2 

 Recreatieve fiets- en wandelpaden 36.540 m2 

 
Een groot gedeelte van de verhardingen in beheer bij de gemeente bestaat uit wegen in het 
buitengebied. Een gemeente met veel wegen in het buitengebied kenmerkt zich door een 
relatief laag aantal inwoners per kilometer weglengte. Om dit inzichtelijk te maken is in tabel 
3-1 het aantal inwoners en de te beheren weglengte van een select aantal gemeenten 
weergegeven. De gemeenten zijn geselecteerd op basis van het criterium ‘aantal inwoners’ 
en dient tussen de 45.000 en 55.000 te liggen. Tevens is Roermond in de tabel toegevoegd. 
Weert en Roermond zijn beide centrumstad in Midden-Limburg en kunnen vanuit deze rol 
goed vergeleken worden. De in tabel 3-1 weergegeven waardes zijn afkomstig van het CBS 
en hebben peildatum 1 januari 2018 (Op het moment van schrijven zijn de gegevens van 
2019 nog niet beschikbaar). 
 

Tabel 3-1 Aantal inwoners en weglengte op 1 januari 2018 (Bron CBS) 

Gemeente Aantal inwoners Wegen in beheer 

[km] 

Barendrecht 48.477 203 

Harderwijk 46.832 245 

Heerenveen 50.192 549 

Houten 49.579 294 

Middelburg  48.303 246 

Overbetuwe 47.481 401 

Ridderkerk 45.789 177 

Roermond 57.761 406 

Rijswijk (ZH.) 52.208 166 

Soest 46.089 208 

Waalwijk 47.725 350 

Weert 49.885 551 

Woerden 51.758 277 

Zutphen 47.537 232 

 

Uit tabel 3-1 blijkt dat de gemeente Weert, in vergelijking met gemeenten met vergelijkbare 

inwonersaantallen, een relatief groot wegennet in beheer heeft. 

 
  



 

       10 (29) 

 

3.2 Vervangingswaarde 

Om het kapitaal aan verhardingen in beheer bij de gemeente inzichtelijk te maken, is de 

vervangingswaarde bepaald. De vervangingswaarde laat zien hoe hoog de kosten zijn om 

het gehele wegennet in beheer bij de gemeente opnieuw aan te leggen. Dit is dus het 

kapitaal dat middels het uitvoeren van goed wegbeheer in stand wordt gehouden. 

De vervangingswaarde van de verhardingen in beheer bij de gemeente komt neer op 

€ 223.941.000. In tabel 3-2 is per verhardingssoort en specifieke aandachtpunten 

weergegeven wat de vervangingswaarde is.  

 

Tabel 3-2 Vervangingswaarden verhardingen in beheer bij gemeente Weert 

Verharding Vervangingswaarde 

Asfaltverhardingen € 133.906.500,- 

Elementenverhardingen € 82.192.000,- 

Betonverhardingen € 1.522.500,- 

Onverharde wegen en paden € 835.000,- 

Parkeerterreinen bij openbare instellingen € 3.567.500,- 

Recreatieve fiets- en wandelpaden € 1.917.500,- 

Totaal € 223.941.000,- 

 

 

3.3 Verloop van het areaal sinds 2010 

Om een inzicht te geven in de ontwikkeling van de verhardingen, wordt in tabel 3-3 het 

verloop van het areaal tussen 2010 en 2018 weergegeven.  

 

Tabel 3-3 Overzicht areaal verhardingen 2012 - 2018 

Jaar Totaal [m2] 

2010 3.474.900 

2012 3.690.030 

2014 3.770.640 

2016 3.775.040 

2018 3.839.838 

 

Sinds 2010 is het areaal verhardingen met ruim 360.000 m2 toegenomen. Dit wordt onder 

andere veroorzaakt door ruimtelijke ontwikkelingen waardoor er een toename van het 

areaal plaatsvindt. Voorbeelden zijn Laarveld fase 1&2, Vrouwenhof en industrieterrein De 

Kempen. Ook betreft het de arealen zoals in paragraaf 2.3 zijn beschreven. 
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3.4 Onderverdeling areaal 

Naast een onderverdeling in verhardingstype is het areaal verhardingen verder onder te 

verdelen in gebruiksfuncties. Gebruiksfuncties geven een indeling in hoe een weg wordt 

gebruikt, bijvoorbeeld of het een woonstraat is of een grote ontsluitingsweg. In tabel 3-4 is 

per gebruiksfunctie het aanwezige areaal weergegeven.  

 

Tabel 3-4 Areaal per gebruiksfunctie 

Gebruiksfunctie % areaal Totaal [m2] 

Erftoegangsweg A 15,2 % 581.956 

Erftoegangsweg B 3,2 % 123.153 

Erftoegangsweg C 39,7 % 1.523.274 

Gebiedsontsluitingsweg A 2,8 % 107.446 

Gebiedsontsluitingsweg B 17,0 % 651.023 

Hoofdweg 7,3 % 278.630 

Industrieweg 6,7 % 258.866 

Vrij liggend fietspad 0,5 % 17.963 

Vrij liggend voetpad 0,8 % 32.497 

Onverharde wegen en paden 4,3 % 167.000 

Parkeerterreinen bij openbare instellingen 1,6 % 61.490 

Recreatieve fiets- en wandelpaden 0,9 % 36.540 

 

In tabel 3-5 zijn de gebruiksfuncties binnen de gemeente Weert verder toegelicht. 
 

Tabel 3-5 Omschrijving per gebruiksfunctie 

Gebruiksfunctie Omschrijving 

Erftoegangsweg A Wegen gelegen in het buitengebied 

Erftoegangsweg B Wijkontsluitingswegen 

Erftoegangsweg C Woonstraten 

Gebiedsontsluitingsweg A Ontsluitingswegen buiten de bebouwde kom 

Gebiedsontsluitingsweg B Ontsluitingswegen binnen de bebouwde kom 

Hoofdweg Ringbanen en regionale ontsluitingswegen 

Industrieweg Wegen gelegen op industrieterreinen 

Vrij liggend fietspad Fietspaden die niet aan een rijbaan zijn gebonden. 

Vrij liggend voetpad Voetpaden die niet aan in rijbaan zijn gebonden. 

Onverharde wegen en paden  

Parkeerterreinen bij openbare instellingen  

Recreatieve fiets- en wandelpaden  
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4 Kwaliteit van de verhardingen 
 

4.1 Kwaliteitsbeoordeling 

Het in de komende periode uit te voeren onderhoud en de daarmee samenhangende kosten 

worden voornamelijk bepaald door de huidige kwaliteit van de verhardingen.  

Om de kwaliteit inzichtelijk te kunnen maken laat de gemeente iedere twee jaar het areaal 

verhardingen inspecteren. De huidige kwaliteit van het wegennet is gebaseerd op de in 

2018 uitgevoerde inspectie van de verhardingen. De hierbij verkregen inspectiegegevens 

zijn getoetst aan de richtlijnen die door CROW zijn opgesteld. Het resultaat van deze toets 

is een kwaliteitsbeoordeling voor de verharding. Bij deze kwaliteitsbeoordeling wordt de 

volgende indeling gehanteerd: 

 Kwaliteit A+; De verharding is zeer goed (nieuwstaat) en er hoeft de komende jaren geen 

onderhoud uitgevoerd te worden. 

 Kwaliteit A; De verharding verkeerd in goede conditie en er hoeft de komende jaren 

geen onderhoud uitgevoerd te worden. 

 Kwaliteit B; De kwaliteit van de verharding is voldoende. In de meerjarenplanning dient 

er rekening mee gehouden te worden dat mogelijk binnen vijf jaar onderhoud uitgevoerd 

dient te worden. Binnen de eerst volgende weginspectie (binnen uiterlijk 2 jaar) vindt een 

actualisatie van de planperiode plaats.  

 Kwaliteit C; De kwaliteit van de verharding is matig. In de meerjarenplanning dient er 

rekening mee gehouden te worden dat op korte termijn onderhoud uitgevoerd dient te 

worden. 

 Kwaliteit D; De kwaliteit van de verharding is slecht. In de meerjarenplanning dient er 

rekening mee gehouden te worden dat op korte termijn onderhoud uitgevoerd dient te 

worden. Waar visueel een gevaarzetting optreedt, dient direct onderhoud uitgevoerd te 

worden. 

 

Ingedikte kwaliteit 

De kwaliteit van het wegenareaal binnen de gemeente is altijd een een verdeling over de 

verschillende kwaliteitsniveaus. Zo zal er altijd een deel van de verhardingen aan 

onderhoud toe zijn (kwaliteit C en D). Daarnaast zijn er ook verhardingen die nog in goede 

conditie verkeren. Om te toetsen of de kwaliteit voldoet aan het vastgestelde 

kwaliteitsniveau is door CROW de ingedikte kwaliteit bepaald op basis van de 90%-regel. 

Hierbij wordt de kwaliteit van de verhardingen gelijkgesteld aan de minimale kwaliteit die 

door 90% van het areaal verhardingen wordt gehaald. Wanneer 90% van het areaal 

verhardingen kwaliteit B of hoger heeft, dan wordt de ingedikte kwaliteit voor alle 

verhardingen samen met kwaliteit B beoordeeld. In tabel 4-1 is de kwaliteitsverdeling van de 

verhardingen in beheer bij de gemeente Weert weergegeven. 

 

 Tabel 4-1 Kwaliteit verhardingen gemeente Weert 

Kwaliteit % van het 

areaal 

Zeer goed (A+) 51,5 % 

Goed (A) 31,8 % 

Voldoende (B) 7,0 % 

Matig (C) 0,8 % 

Slecht (D) 8,9 % 

90%-regel B 

 

Uit tabel 4-1 blijkt dat de ingedikte kwaliteit van het gehele wegennet uitkomt op kwaliteit B.  
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4.2 Kwaliteit vergelijking 2012 -2018 

Om een beter beeld te kunnen vormen over de huidige kwaliteit van het areaal verhardingen 

in de gemeente, is de huidige kwaliteit vergeleken met de kwaliteit van de verhardingen in  

de voorgaande jaren. In tabel 4-2 is de kwaliteit van de verhardingen in de gemonitorde 

jaren vergeleken.  

 

Tabel 4-2 Kwaliteit verhardingen voorgaande jaren 

Kwaliteit 2012 2014 2016 2018 

Zeer goed (A+) 45,0 39,5 % 60,4 % 51,5 % 

Goed (A) 38,3 41,7 % 27,0 % 31,8 % 

Voldoende (B) 6,9 5,0 % 5,7 %  7,0 % 

Matig (C) 3,4 4,1 % 1,3 % 0,8 % 

Slecht (D) 6,4 9,7 % 5,6 % 8,9 % 

90%-regel B C B B 

 

Uit tabel 4-2 blijkt dat de kwaliteit van de verhardingen ten opzichte van 2012 redelijk gelijk 

is gebleven. In 2014 is wel een dip in de kwaliteit te zien.  

 

4.3 Kwaliteit op basis van gebruiksfuncties 

De kwaliteitsbeoordeling kan verder worden gespecificeerd door deze weer te geven per 

gebruiksfunctie. In tabel 4-3 zijn de kwaliteitsbeoordelingen per gebruiksfuncties 

weergegeven.  

 

Tabel 4-3 Kwaliteit per gebruiksfunctie  

Gebruiksfunctie A+ A B C D 90% 

regel 

Erftoegangsweg A (wegen in buitengebied) 42,1% 32,6% 15,5% 2,2% 7,6% B 

Erftoegangsweg B (Wijkontsluitingswegen) 49,4% 28,3% 15,3% 0,5% 6,5% B 

Erftoegangsweg C (Woonstraten) 42,8% 39,7% 4,9% 0,8% 11,8% D 

Gebiedsontsluitingsweg A (buiten de kom) 73,6% 22,1% 4,2% 0,0% 0,1% A 

Gebiedsontsluitingsweg B (binnen de kom) 61,6% 25,8% 6,5% 0,4% 5,7% B 

Hoofdweg (Ringbanen en regionale ontsluitingswegen) 75,8% 15,8% 3,2% 0,0% 5,2% A 

Industrieweg 58,9% 26,0% 3,6% 0,0% 11,5% D 

Vrij liggend fietspad 57,4% 26,8% 0,0% 0,0% 15,8% D 

Vrij liggend voetpad 89,9% 4,0% 3,9% 0,0% 2,2% A 

Parkeerterreinen bij de openbare instellingen  71,5% 8,2% 3,5% 0,0% 16,8% D 

 

 

Uit tabel 4-3 blijkt dat de erftoegangswegen C, de industriewegen, de vrij liggende 

fietspaden en de parkeerterreinen bij de openbare instellingen een ingedikte kwaliteit 

‘slecht’ (D) hebben. De overige gebruiksfuncties hebben een ingedikte kwaliteit B of hoger.  

Binnen de gemeente heeft bijna 40% van het areaal verhardingen de gebruiksfunctie 

‘Erftoegangsweg C’ (woonstraten). Deze woonstraten kenmerken zich door een indeling 

met veel trottoirs en veel bomen. Zoals reeds beschreven in paragraaf 2.3.1 zijn de 

boomwortels een belangrijke oorzaak van de aanwezige schade en daarbij vaak 

maatgevend voor de kwaliteit van de trottoirs in de woonstraten. De schade die door de 

bomen wordt veroorzaakt is ook terug te zien in de kwaliteitsbeoordeling zoals in tabel 4-3 is 

weergegeven. 

 

In bijlage 3 is de kwaliteitsverdeling per gebruiksfunctie grafisch weergegeven. 
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4.4 Specifieke aandachtpunten 

De gemeente kent een aantal specifieke aandachtpunten voor het wegbeheer.  

De specifieke aandachtspunten hebben veelal te maken met het groene karakter van de 

gemeente. In de volgende sub paragrafen wordt de invloed van deze aandachtpunten op de 

kwaliteit verder toegelicht. 

 

4.4.1 Boomwortelproblematiek 
Zoals in paragraaf 2.3.1 al omschreven is, heeft de gemeente een groot areaal bomen 
direct naast of in de verhardingen staan. Doordat de boomwortels het vocht onder de 
verhardingen opzoeken, is er een grote kans dat de bovenliggende verharding opgedrukt 
wordt en hierdoor een kwaliteitsbeoordeling C of D krijgt. Veel woonstraten waar dit 
probleem speelt geven onderstaand beeld. 

 

 
Foto 4-1 Boomwortelopdruk 

 

4.4.2 Onverharde wegen en paden 
CROW-wegbeheersystematiek kent geen inspectiesystematiek voor onverharde wegen en 
paden. Hierdoor is de kwaliteit hiervan niet inzichtelijk gemaakt.  
Het onderhoud aan de onverharde wegen en paden wordt door de gemeente Weert 
bepaald op basis van de schouw (tweemaal per jaar) en meldingen van burgers of eigen 
medewerkers. 
 

4.4.3 Parkeerterreinen bij sportparken, scholen en wijkgebouwen 
Het areaal verhardingen op parkeerterreinen bij openbare voorzieningen hebben een 
openbaar karakter, maar werden tot op heden niet als openbare ruimte beheerd en zaten 
als zodanig ook niet in het areaal. Dit is ook terug te zien in de huidige kwaliteit van deze 
verhardingen, bijna 17% krijgt een kwaliteitsbeoordeling D. Dit hoge percentage D wordt 
voornamelijk veroorzaakt door boomwortelschades.  
 

4.4.4 Recreatieve fiets- en wandelpaden 
Op dit moment is er geen kwaliteitsoverzicht beschikbaar van de recreatieve fiets- en 
wandelpaden. De recreatieve fiets- en wandelpaden werden tot op heden niet als openbare 
ruimte beheerd en zaten als zodanig ook niet in het areaal. Deze verhardingen werden 
derhalve niet meegenomen bij de inspecties van de verhardingen. In 2016 heeft de 
gemeente de onderhoudstoestand en het uit te voeren onderhoud aan de paden inzichtelijk 
gemaakt. In 2017 is gestart met een inhaalslag met betrekking tot het uit te voeren 
onderhoud. Vanaf 2019 worden deze paden ook meegenomen in de schouw- en inspectie 
rondes. Vanaf 2020 worden de recreatieve fiets- en wandelpaden vervolgens ook 
toegevoegd in de kwaliteitsoverzichten.   
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5 Financiële analyse 
 

5.1 Inleiding 

Als wegbeheerder heeft de gemeente Weert de wettelijke taak om goed rentmeesterschap 

uit te voeren op de wegverhardingen die de gemeente in beheer heeft. Om deze taak te 

kunnen uitvoeren en het minimaal vereiste kwaliteitsniveau ‘C’ te kunnen waarborgen 

dienen er voldoende (financiële) middelen ter beschikking te worden gesteld.  In navolging 

van de inhoudelijke hoofdstukken wordt in dit hoofdstuk alleen de financiën onder de loep 

genomen. In paragraaf 5.3 wordt specifiek ingegaan op de aandachtspunten die als een 

rode draad door dit beheerplan lopen. In paragraaf 5.4 worden de benodigde budgetten 

gekwantificeerd en in paragraaf 5.5 is aangegeven welke budgetverhogingen noodzakelijk 

zijn. 

 

5.2 Opbouw onderhoudskosten 

Voor het bepalen van de kosten voor het onderhoud is gebruik gemaakt van zogenaamde 

onderhoudscycli. In deze cycli wordt uitgegaan van onderhoud op het juiste moment, 

waarbij ook rekening is gehouden met structureel onderhoud. Deze onderhoudscycli zijn 

gebaseerd op de beheerskostensystematiek van CROW.  In de onderhoudscycli is ook 

rekening gehouden met kosten voor klein onderhoud. Klein onderhoud moet worden 

uitgevoerd indien de schade ernstig is, maar over een zeer gering oppervlak voorkomt. Het 

doel van het uitvoeren van klein onderhoud is het veilig houden van de verharding. Onder 

het klein onderhoud valt onder andere het herstellen van schade aan trottoirs ten gevolge 

van boomwortelopdruk. Voor de bepaling van het cyclusbedrag zijn alle verhardingen 

ingedeeld naar wegcategorie en constructietype met een daarbij behorende 

onderhoudscyclus. De eenheidsprijzen van de in de tijd benodigde onderhoudsmaatregelen 

worden gesommeerd en gedeeld door de totale levensduur. Op deze manier ontstaan 

gemiddelde cyclusbedragen per m². Uit vermenigvuldiging van de totale 

verhardingsoppervlakte per wegcategorie en constructietype met het gemiddelde 

cyclusbedrag volgt het gemiddeld jaarlijks benodigd budget. In bijlage 4 is een 

onderbouwing van de onderhoudsbudgetten opgenomen.  

 

5.3 Opbouw onderhoudskosten specifieke aandachtpunten 

Voor de binnen de gemeente specifieke aandachtpunten voor het wegbeheer dient jaarlijks 

een beschikbaar gesteld te worden. In de volgende sub paragrafen is de opbouw van de, 

voor deze aandachtpunten benodigde, budgetten verder toegelicht. 

 

5.3.1 Boomwortelschades 

De gemeente Weert heeft de laatste jaren bovenop het structurele onderhoudsgeld, met 

incidentele middelen geïnvesteerd in het oplossen van boomwortelschade. Bij het herstel 

van dergelijke schade levert het repareren van de verharding slechts een tijdelijke 

verbetering van het comfort op. Gevolg is dat op deze locaties de onderhoudsintensiteit 

structureel omhoog moet omdat structurele oplossingen, anders dan het kappen van de 

bomen, vaak niet voorhanden zijn of zeer kostbaar zijn. Bovenop de structurele 

onderhoudsmiddelen is de afgelopen drie jaar € 520.000 extra uitgegeven hiervoor. Er is 

echter een structurele budgetverhoging nodig, niet alleen vanwege de toename van de 

problematiek maar ook vanwege de areaaluitbreidingen. 

 

5.3.2 Onverharde wegen en paden 

De gemeente Weert heeft ongeveer 170.000 m² onverharde wegen en paden in beheer. 

Voor het beheer van onverharde wegen en paden is geen CROW-systematiek voorhanden.  

Het onderhoud aan onverharde wegen en paden bestaat voornamelijk uit het 20 cm diep 

opwoelen van de verharding, het opnieuw onder profiel brengen en verdichten.  
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Hierdoor is wordt niet alleen de vlakheid van de weg gewaarborgd, maar wordt ook de 

afwatering van de verharding verbeterd. Door een goede afwatering wordt de overlast door 

bijvoorbeeld modder en waterpoelen verminderd en zal er minder snel nieuwe schade 

ontstaan. Naast het onderhoud aan de onverharde wegen en paden, voert de gemeente 

ook onderhoud uit aan de wegkanten. Bij intensief bereden, smalle wegen wordt veelal 

gebruik gemaakt van de wegkanten, dit heeft bermschade tot gevolg en kan leiden tot 

onveilige situaties en snellere achteruitgang van de wegconstructie. Wanneer er direct 

naast het asfalt water in de berm blijft staan (in de gaten of omdat de achterliggende berm 

te hoog ligt), heeft dit een negatieve invloed op de levensduur.  

 

5.3.3 Parkeerterreinen bij openbare instellingen 

Het onderhoud aan parkeerterreinen bij openbare instellingen werd tot op heden incidenteel 

bekostigd uit het onderhoudsbudget voor de verhardingen. De oorzaak hiervan is dat er na 

de aanleg nooit geld voor onderhoud beschikbaar is gesteld. Ook op deze parkeerterreinen 

is vaak intensiever onderhoud nodig ten gevolge van de boomwortelproblematiek. Daarom  

dient hiervoor ook een structureel budget beschikbaar te worden gesteld. 

 

5.3.4 Recreatieve fiets- en wandelpaden 

Voor het onderhoud aan de recreatieve fiets- en wandelpaden is nooit een structureel 

budget beschikbaar gesteld. Middels incidentele budgetten is de afgelopen drie jaren  

€ 410.000 aan het onderhoud van deze verhardingen uitgegeven. Er is echter een 

structureel budget nodig voor het onderhoud aan de recreatieve fiets- en wandelpaden. 

 

5.4 Benodigd budget  

Om te voldoen aan de wettelijke taken en zoals beschreven in dit beheerplan is structureel 

een jaarlijks onderhoudsbudget nodig van € 2.440.000. Hiervoor dient het onderhoud te 

worden uitgevoerd aan alle verharde wegen, straten, trottoirs, fietspaden en onverharde 

wegen. In tabel 5-1 is de opbouw van het benodigde budget weergegeven inclusief de 

specifieke aandachtspunten. 

 

Tabel 5-1 Benodigde onderhoudsbudgetten [ € ] 

Omschrijving                                 

Onderhoud aan asfalt- elementen- en betonverhardingen inclusief  

boomwortelschades, parkeerterreinen bij openbare instellingen 

2.200.000,00 

en recreatieve fiets- en wandelpaden  

Onverharde wegen en paden 240.000,00 

Totaal 2.440.000,00 

 
 

5.5 Begrotingsreflectie  
Zoals in voorgaande paragraaf is beschreven, dient er structureel jaarlijks € 2.440.000 
beschikbaar gesteld te worden voor het uitvoeren van onderhoud aan de verhardingen in de 
gemeente Weert inclusief de specifieke aandachtspunten. Momenteel heeft de gemeente 
Weert € 1.970.000  beschikbaar voor het beheer en onderhoud. In tabel 5-2 zijn de 
budgetten met elkaar vergeleken. 
 

Tabel 5-2 Onderhoudsbudgetten wegbeheer [ € per jaar ]  

Omschrijving        Budget 

Benodigd budget voor wegbeheer 2.440.000,00 

Beschikbaar budget voor wegbeheer 1.970.000,00 

Verschil 470.000,00 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 

De gemeente Weert heeft in totaal 3.832.800 m² verhardingen in beheer. Door de groene 

structuur van de gemeente, dient bij het uitvoeren van het wegbeheer rekening gehouden te 

worden met een aantal specifieke aandachtspunten: 

 Overlast ten gevolge van schade door boomwortels 

 Onverharde wegen en paden 

 Parkeerterreinen bij openbare instellingen 

 Recreatieve fiets- en wandelpaden  

 Actualiseren areaal vanwege ruimtelijke ontwikkelingen 

 

De totale vervangingswaarde van het wegennet betreft bijna 224 miljoen euro. Dit is het 

kapitaal dat door het uitvoeren van goed wegbeheer in stand wordt gehouden. 

 

De ingedikte kwaliteit van de verhardingen komt uit op kwaliteit B. De ingedikte kwaliteit 

betreft het kwaliteitsniveau dat bij negentig procent van het areaal wordt gehaald.  

Het relatief grote areaal bomen naast of in de verhardingen heeft een negatief effect op de 

kwaliteit van de verhardingen. De wortels van deze bomen veroorzaken schade doordat de 

wortels de verhardingen omhoog drukken. Daarnaast wordt met dit beheerplan een 

inhaalslag gemaakt door het areaal te actualiseren vanwege diverse ruimtelijke 

ontwikkelingen en voor de komende tien jaar door te lichten. 

 

6.1 Aanbevelingen 

Zoals beschreven in de inhoudelijk hoofdstukken is er om te voldoen aan de wettelijke taken 

een jaarlijks bedrag nodig van € 2.440.000,00 conform de financiële beschouwing. 

Momenteel heeft de gemeente Weert €  1.970.000,00 per jaar beschikbaar voor het 

onderhoud aan de wegen.  

 

De gemeente Weert dient structureel te investeren om het gemiddelde van alle 

verhardingen weer boven het minimale niveau te krijgen. De onderbouwing hiervoor is in de 

inhoudelijke hoofdstukken en de financiële  beschouwing beschreven.  

 

Bij de uitvoering van onderhoud wordt geadviseerd voorrang te verlenen aan de 

asfaltverhardingen. Uitstel van het asfaltonderhoud kan een verzwaring van de 

noodzakelijke maatregel ten gevolg hebben. Deze verzwaring leidt tot hogere kosten en 

heeft kapitaalvernietiging tot gevolg. Bovendien zijn de verhardingen die niet voldoen aan 

de CROW-richtlijnen een risicofactor in de aansprakelijkheid van de wegbeheerder in het 

geval van ongevallen.  

 

De structureel benodigde ophogingen van de onderhoudsbudgetten zijn in overleg met 

afdeling financiën al aangeleverd voor opname in de meerjarenbegroting. 
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Bijlage 1 –  Wegbeheer 

A. Algemeen 

Het hoofddoel van wegbeheer als managementsysteem is informatie te verstrekken op 

netwerkniveau over het wegennet. Bij het nemen van beslissingen op projectniveau is het 

wegbeheersysteem slechts één van de bronnen waarop de beslissingen worden gebaseerd.  

 

In deze bijlage worden de theoretische achtergronden van de systematiek Wegbeheer 

beschreven. Deze systematiek is in 2011 door de Stichting CROW geactualiseerd. Tevens 

wordt beschreven welke informatie (berekeningsresultaten) het systeem biedt en op welke 

wijze deze informatie dient te worden gebruikt.  

 

B. Historie 

De belangstelling voor een meer rationele aanpak van het wegonderhoud dateert van het 

begin van de jaren zeventig. In die tijd ging de belangstelling vooral uit naar de technisch 

inhoudelijke aspecten van het wegbeheer. De op dat moment beschikbare hulpmiddelen 

voor het plannen van onderhoud, vooral meetmethoden en evaluatietechnieken, waren niet 

geschikt of waren te duur om op grote schaal te worden toegepast. De werkgroep R1 

‘Rationeel Wegbeheer’ van het S.C.W. (Studie Centrum Wegenbouw, nu CROW) heeft in 

1987 een handleiding ‘Rationeel Wegbeheer’ gepubliceerd. Deze systematiek is gedurende 

15 jaar op grote schaal door wegbeheerders in Nederland toegepast (provincies, 

gemeenten en waterschappen).  

 

Technische wijzigingen zoals de introductie van nieuwe deklagen en veranderingen in 

bestuurlijke processen, waren in de jaren negentig voor CROW aanleiding om de bestaande 

methodiek te evalueren en een nieuwe methodiek te introduceren. Het SHRP-NL 

onderzoeksprogramma (Strategic Highway Research Program Nederland) heeft CROW 

voorzien van nieuwe gedragsmodellen voor de systematiek. Verder hebben gemeenten, 

provincies, waterschappen e.a. inbreng gehad in de systematiek. In 2001 is de nieuwe 

systematiek van wegbeheer gepresenteerd in de CROW-publicaties 146 a, b, c en 147. 

Deze systematiek is in 2005 aangepast. In 2011 zijn de publicaties 146 a,b en 147 opnieuw 

geactualiseerd, publicatie 146 b en c zijn samengevoegd tot publicatie 146b. Hierbij zijn 

fouten gecorrigeerd en onduidelijke zaken verder toegelicht.  

 

C. Hoofdlijnen van de systematiek 

Binnen de systematiek voor wegbeheer kunnen de volgende hoofdactiviteiten worden 

onderscheiden: 

1. Het verzamelen en actueel houden van gegevens van het wegennet (locatie, 

constructie, gebruik, omvang en kwaliteit van de verhardingen). 

2. Het interpreteren en verwerken van deze gegevens tot een indicatieve financiële 

meerjarenplanning van het verhardingsonderhoud. 

3. Het samenstellen van een rapportage voor het bestuur op grond waarvan het bestuur 

beslissingen kan nemen. 

4. Het nemen van beslissingen door het bestuur, in het algemeen over beschikbare 

budgetten en prioriteiten. 

5. Het uitvoeren van het vastgestelde plan binnen de gestelde randvoorwaarden door de 

technische dienst. 

 

Deze rapportage is vooral gericht op hoofdactiviteit 2 en 3. Als hulpmiddel bij de 

hoofdactiviteiten 1 en 2 heeft Sweco het softwarepakket Obsurv ontwikkeld. Dit systeem 

bestaat uit drie hoofdgroepen: 



 

 

 

 

 het beheren van gegevens van het wegennet; 

 het opstellen van planningen en begrotingen; 

 het presenteren van resultaten.  

 

D. Het beheren van gegevens van het wegennet 

In onderstaande paragrafen wordt kort ingegaan op het beheer van gegevens conform de 

CROW-systematiek en Obsurv. 

 

Vaste gegevens 

De vaste gegevens van het wegennet staan geregistreerd in het beheersysteem. Vaste 

gegevens zijn de (fysieke) zaken die niet of nauwelijks veranderen in de tijd. Voorbeeld van 

de vaste gegevens zijn; verhardingssoorten, oppervlakten en constructietypen. Ook 

gegevens over de locatie, zoals lengte, begin- en eindpunt, het wegtype en de geografische 

ligging behoren tot de vaste gegevens. 

 

Variabele gegevens 

De resultaten van de inspectieronde zijn in het systeem in te lezen. Deze resultaten zijn te 

bestempelen als de variabele gegevens in het gegevensbestand: de kwaliteit van de 

verhardingen zal, zonder onderhoud, in de tijd verslechteren. Bij de ene weg zal dit sneller 

gaan dan bij de andere. Door het jaarlijks uitvoeren van een inspectie blijven de 

kwaliteitsgegevens steeds actueel en kan snel op gewijzigde omstandigheden worden 

gereageerd. 

 

Bij de visuele inspectie worden de verhardingskenmerken textuur, vlakheid, samenhang en 

waterdichtheid van de verharding beoordeeld aan de hand van zogenoemde schades 

(Tabel 1). De schadecatalogus van CROW geeft definities en inspectie-voorschriften voor 

schades op asfaltbeton-, elementen- en cementbetonverhardingen.  

 

Tabel 1 Verhardingskenmerken en schade  

 Schades 

Verhardingskenmerk Asfaltbeton Elementen Cementbeton 

Textuur Rafeling  - - 

Vlakheid Dwarsonvlakheid 

Oneffenheden 

Dwarsonvlakheid 

Oneffenheden 

Oneffenheden 

Samenhang Scheurvorming - Scheurvorming 

Waterdichtheid - - Voegvulling\ 

    

 Facultatieve schades 

 Randschade Voegwijdte  

 Zetting Zetting Zetting 

 

Iedere schade dient naar ernst en omvang te worden gewaardeerd.  

 

Bij de visuele inspectie worden drie ernstklassen (licht (L), matig (M) of ernstig (E)) en drie 

omvangklassen (gering (1), enig (2) of groot (3)) onderscheiden. Een combinatie van een 

ernstklasse én een omvangklasse geeft dus de kwaliteit van een schade aan, bijvoorbeeld 

E1 of M2. Wanneer een bepaalde schade matig is en in enige mate voorkomt, wordt als 

waardering een M2 gegeven. 

 

In Tabel 2 zijn de mogelijke ernst-omvangklasses per schade weergegeven. Van links naar 

rechts is de ernstklasse (L, M of E) aangegeven en van boven naar beneden de 



 

 

 

 

omvangklasse. Hoe de ernst- en omvangklasse wordt bepaald is nader toegelicht in 

publicatie 146 van CROW. 

 

Tabel 2  Schadecijfers visuele inspectie 

 Licht (L) Matig (M) Ernstig (E) 

Geringe omvang (1) L1 M1 E1 

Enige omvang (2) L2 M2 E2 

Grote omvang (3) L3 M3 E3 

 

Naast de hierboven genoemde schadecijfers is ook het cijfer 0 toe te kennen aan wegvak-

onderdelen waar geen schade aanwezig is (goed).  

 

Nadat de inspectie is uitgevoerd worden de resultaten hiervan ingevoerd in het 

beheersysteem. Uit de inspectie volgt de actuele kwaliteit per wegvakonderdeel. De actuele 

kwaliteit per wegvakonderdeel wordt daarna getoetst aan de richtlijn. Voor elke schade is 

een richtlijn opgesteld. De richtlijn is door CROW vastgesteld als een grens tussen twee 

schadecijfers, bijvoorbeeld tussen M2 en M3. 

Deze richtlijnen geven een minimum aan: zij zijn de onderkant van verantwoord wegbeheer. 

Ze zijn zo opgesteld dat het technisch noodzakelijke onderhoud in de juiste periode wordt 

gepland: niet te vroeg en niet te laat. Veiligheid, duurzaamheid, comfort en aanzien hebben 

bij het opstellen van de richtlijnen een rol gespeeld. Als de richtlijn wordt overschreden dan 

plant het systeem dit onderdeel automatisch in de korte termijn (planjaar 1-2). Indien de 

richtlijn niet wordt overschreden, dan bepaalt het systeem aan de hand van 

gedragsmodellen of waarschuwingsgrenzen het planjaar van onderhoud. Op deze manier 

kunnen wegvakonderdelen in de middellange termijn gepland worden (3-5 jaar) of de lange 

termijn (> 5 jaar). De richtlijnen en waarschuwingsgrenzen zijn gespecificeerd in tabel A8 

t/m A14 in hoofdstuk A4 van publicatie 147 van CROW. 

 

Voor de schade ‘oneffenheden’ bij elementenverhardingen van het wegtype 3 (gemiddeld 

belaste weg, bijvoorbeeld een stadsontsluitingsweg) ligt de richtlijn tussen de schadecijfers 

M2 en M3. De klasse boven de richtlijn is daarom M3. Indien voor het wegvakonderdeel het 

schadecijfer ‘6’ wordt gegeven, dan is de aanwezige schade groter dan de richtlijn en wordt 

dit onderdeel gepland in planperiode 1-2. Wanneer een geïnspecteerde schade méér dan 

één klasse boven de richtlijn is (in het voorbeeld E1, E2 of E3), dan is er sprake van 

achterstallig onderhoud. Wegvakonderdelen waar sprake is van achterstallig onderhoud 

worden automatisch gepland in planperiode 1-1. Op deze manier worden alle 

geïnspecteerde wegvakonderdelen in een bepaalde planperiode gepland. In de CROW-

systematiek worden alleen de wegvakonderdelen gepresenteerd die in de korte (1-2 jaar) of 

middellange termijn (3-5 jaar) vallen. Onderdelen die in de planperiode > 5 jaar vallen, zijn 

voor de planning niet meer van belang en worden niet meer gepresenteerd. Sweco heeft 

een eigen methode ontwikkeld voor het opstellen van een planning voor de planperiode 6-

10 jaar als aanvulling op de CROW-systematiek. Die is weergegeven in figuur 1. 

 



 

 

 

 

 
Figuur 1 Visuele weergave koppeling richtlijn en planperiode 

 

Klein onderhoud  

Klein onderhoud komt voor bij wegvakonderdelen als de schadebeelden ernstig zijn maar 

op zeer geringe oppervlakten van die betreffende onderdelen voorkomen. Een overzicht 

hiervan is te vinden in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3  Klein onderhoud omvangstabel 

Asfalt Klasse Omvang 

Rafeling Ernstig < 5% totale oppervlak 

Dwarsonvlakheid Ernstig < 5 m1 per 100 m1 

Oneffenheden Ernstig < 3 st per 100 m1 

Scheurvorming Ernstig < 5 m1 per 100 m1 

   

Elementen   

Dwarsonvlakheid Ernstig < 5 m1 per 100 m1 

Oneffenheden Ernstig < 3 st per 100 m1 

 

 

E. Opstellen van planningen en begrotingen 

De benodigde budgetten kunnen bepaald worden op basis van onderhoudscycli en het 

daadwerkelijk aanwezige areaal verhardingen, ongeacht de onderhoudstoestand daarvan. 

Dit levert een gemiddeld jaarlijks benodigdbudget op, de cycluskosten. 

 

De cycluskosten zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten om een vierkante meter verharding 

‘eeuwigdurend’ in goede staat te houden. Deze cycluskosten worden gebaseerd op 

onderhoudscycli die een verharding in de loop van tijd vermoedelijk nodig heeft. De 

onderhoudscycli worden weer gebaseerd op de volgende drie factoren: 

 het wegtype; 

 het verhardingstype; 

 de ondergrond. 

In Obsurv wordt een selectie gemaakt op wegtype, verhardingstype en ondergrond en het 

oppervlak hiervan wordt vermenigvuldigd met de cycluskosten. Door de som van alle 

cyclusbedragen te nemen kan men komen tot het cyclusbudget. In Obsurv is tevens de 

mogelijkheid om het cyclusbudget vast te stellen zonder rehabilitatiekosten. Bij het 

cyclusbudget exclusief rehabilitatiekosten wordt op het einde van de levensduur een 

constructieve maatregel toegepast in plaats van een rehabilitatie. 



 

 

 

 

 

F. Het presenteren van de resultaten 

Het einddoel van het wegbeheersysteem is het presenteren van de resultaten. Hiermee 

levert het systeem een wezenlijke bijdrage aan de communicatie tussen het bestuur, 

financiën en technici. Alle gegevens van kwantiteit, kwaliteit, onderhoud en kosten zijn te 

presenteren. Trends kunnen inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van verschillende 

onderhoudsscenario’s. Als het beleid een keuze voor een bepaald budget maakt, kan het 

systeem de consequenties hiervan op het kwaliteitsniveau van een beleidsthema inzichtelijk 

maken. 

 

Sinds 2007 wordt de kwaliteit van de openbare ruimte gedefinieerd door deze te beschrijven 

met behulp van kwaliteitsbeelden. Daarbij worden 5 onderhoudsniveaus gedefinieerd die 

variëren van zeer goed (A+) tot slecht (D). In de ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013’ 

(CROW-publicatie 323) zijn deze onderhoudsniveaus beschreven voor alle objecten in de 

openbare ruimte. In de kwaliteitscatalogus zijn schaalbalken opgenomen, waarmee met 

foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen het onderhoudsniveau meetbaar is gemaakt. 

Deze onderhoudsniveaus zijn eveneens gekoppeld aan de systematiek voor wegbeheer. 

Hierdoor kunnen de resultaten van de inspectie worden gepresenteerd in de 

beeldkwaliteitsniveaus A+, A, B, C en D. 

 

Tabel 5  Omschrijving kwaliteitsniveaus 

Kwaliteitsniveau Omschrijving 

A+ Helemaal geen schade 

A Enige schade, maar de waarschuwingsgrenzen zijn nog niet bereikt 

B Waarschuwingsgrens is bereikt, binnen 5 jaar is onderhoud benodigd of er moet 

klein onderhoud worden uitgevoerd 

C Richtlijn is met 1 klasse overschreden, binnen 2 jaar is onderhoud benodigd 

D Achterstallig onderhoud, er is direct onderhoud noodzakelijk 

 

 

H. Maatregeltoets 

Voor alle gegenereerde planningen geldt dat voor elk wegvakonderdeel een gemiddeld 

onderhoudsjaar, een indicatieve onderhoudsmaatregel en een daarbij behorende 

indicatieve prijs zijn bepaald. Kortom, de planning en begroting zijn op netwerkniveau.  

 

De berekende resultaten dienen door de door CROW beschreven maatregeltoets en door 

aanvullend onderzoek (gedetailleerde inspectie, metingen, locatiebezoek, milieukundig 

onderzoek en boringen) technisch nader te worden uitgewerkt, waardoor de netwerk-

planning wordt verfijnd tot een onderhoudsplan (op projectniveau). Een onderhoudsplan 

staat nog niet gelijk aan de projectplanning. Voor de projectplanning dient de definitieve 

maatregel te worden vastgesteld en afgestemd met andere beheerdisciplines. 

 



 

 

 

 

Bijlage 2 –  Wettelijk kader en milieu 

BBV 
De gemeenteraad en het college moeten inzicht geven in de benodigde onderhouds-
budgetten, op een financieel transparante wijze, op grond van artikel 12 BBV (Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten). Voor het beheer van de openbare 
ruimte is het gebruiken van een systematiek wettelijk verplicht. De begroting moet 
voortvloeien uit beleidskaders en de financiële consequenties daarvan. ‘Een essentieel 
onderdeel van de inhoud van deze paragraaf wordt bepaald door het gekozen 
ambitieniveau, de staat van onderhoud van de desbetreffende kapitaalgoederen en de 
kosten die hiermee gemoeid zijn. Hierbij dient in acht te worden genomen dat achterstallig 
onderhoud leidt tot kapitaalvernietiging en afwaardering wanneer sprake is van duurzame 
waardevermindering (artikel 65 van het BBV). Bij een tijdelijke waardevermindering 
vanwege achterstallig onderhoud (zonder afwaardering) dienen de lasten van het 
wegwerken van achterstallig onderhoud ineens ten laste van de exploitatie te worden 
gebracht’ (Bron. BBV, notitie kapitaalgoederen). Exploitatie is hier gedefinieerd als 
planmatig onderhoud. Een beheersystematiek dient tenminste te voldoen aan de volgende 
eisen:  

 Het beleidskader moet aangegeven worden en het beheerbeleid moet hierop 
aansluiten. 

 De financiële consequenties van deze kaders moeten in een begroting worden vertaald. 

Tevens moet de beheerder ervoor zorgdragen dat de functie van de openbare ruimte kan 
worden vervuld. Voor wegen houdt dit in dat de wegbeheerder ervoor moet zorgen dat de 
weggebruiker (waaronder ook fietsers en voetgangers) zich doelgericht, veilig en 
comfortabel over de openbare weg kan verplaatsen. Hier valt ook onder het verzamelen, 
verdelen en kruisen van verkeer, alsmede het vertrekken, keren, draaien, stoppen en stallen 
van voertuigen. Daarnaast heeft de wegbeheerder zich te houden aan de wettelijke kaders 
zoals hierna beschreven. 
 

Wettelijk kader 

Wegbeheer 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 

vastgesteld door de wegbeheerder. 

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 de openbare ruimte past in dit grondwetsartikel en van oudsher wordt de zorg 

voor een goede infrastructuur dan ook als een taak van de overheid gezien. 

Volgens de Wegenwet moet de wegbeheerder zorgen dat de binnen zijn gebied liggende 

wegen in goede staat verkeren. Zonder aansprakelijkheid te scheppen doet deze wet een 

beroep op de maatschappelijke plicht van de wegbeheerder om op te treden als goed 

rentmeester. Daarbij wordt de wegbeheerder 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 wegbeheerder is en wat zijn rechten en 

plichten zijn. De wegbeheerder dient in het kader van zijn verantwoordelijkheid te 

beschikken over basisgegevens (zoals eigendom, areaal of kwaliteit) om zich te kunnen 

oriënteren op de zaak waarover het gaat. 

De Wegenverkeerswet 1994 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. 



 

 

 

 

Met de inwerkingtreding van het nieuwe 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 A.O.G. (Aansprakelijkheids-Onderlinge van Gemeenten) is gebleken dat het 

aantal schadeclaims vooralsnog beperkt is toegenomen. Het percentage claims dat wordt 

toegekend stijgt echter duidelijk, net als het aantal claims met letselschade. Dit heeft een 

negatieve invloed op de kosten, de tijdsbesteding en het imago van de wegbeheerder. 

De wettelijke aansprakelijkheid kan worden onderverdeeld in twee hoofdvormen: 

risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid. 

 

Risicoaansprakelijkheid 

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. 

 

Schuldaansprakelijkheid 

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 nieuwe 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. 

De wegbeheerder kan de kans op claims verkleinen door een goed functionerend 

onderhouds-, meldingen- en inspectieproces na te leven. De nadelige gevolgen van claims 

verminderen door een goed functionerend klachtenbehandelingsproces. 

 
  



 

 

 

 

Milieu 

Besluit asbestwegen milieubeheer 

Het Besluit asbestwegen milieubeheer bepaalt dat in (half-)verhardingen geen asbest 

aanwezig mag zijn. Indien het asbest voor 1 juli 1993 is aangebracht kan het worden 

afgeschermd door een verharding die voldoet aan eenduidig vastgestelde eisen. Asbest dat 

na 1 juli 1993 is aangebracht moet worden verwijderd. Indien deze wegen moeten worden 

gereconstrueerd, moet rekening worden gehouden met afvoer van het asbesthoudende 

materiaal en de kosten daarvan. Voor de verwijdering van asbest geldt geen saneringsplicht 

en asbest mag blijven zitten zolang het niet wordt ‘opgepakt’ of bewerkt. 

 

Besluit bodemkwaliteit 

Een voor de wegbeheerder ingrijpende wettelijke 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 wegen-

bouwmaterialen. De stringente eisen die het Besluit stelt aan de mogelijkheden tot 

hergebruik kunnen tot kostenverhoging van de materialen en van de onderhouds-

werkzaamheden leiden. 

 

Teerhoudend asfalt 

Een van de bepalingen in het Besluit bodemkwaliteit waarmee de wegbeheerder direct te 

maken krijgt, is dat teerhoudend asfalt sinds 1 januari 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. 

 

Geluid 

Tegenwoordig zijn diverse asfalt- en elementenmaterialen beschikbaar die ook bij lagere 

snelheden het bandengeluid kunnen reduceren. Tot 30-50 km/u overheerst het motorgeluid, 

daarboven het bandengeluid. De te bereiken geluidsreductie is in de orde van 3 – 4 dB(A). 

Een reductie van 3 dB(A) betekent een halvering van het geluidniveau. Verschillende 

gemeenten hanteren als beleid om op bepaalde typen wegen geluidsreducerende deklagen 

of elementen toe te passen. De gemeente Weert hanteerd dit beleid op de hoofdwegen van 

de gemeente. Dit bereffen de Ringbanen en de regionale ontsluitingswegen. 

 

Duurzaamheid 
De gemeente Weert zet hoog in ten aanzien van duurzaamheid. Voor beheer en onderhoud 
van wegen houdt dit in dat zorgvuldig moet worden omgegaan met energie, materialen, 
leefomgeving, natuur, landschap en water. De gemeente geeft op onder andere de 
volgende manieren invulling aan duurzaamheid bij wegbeheer: 

 Besparing op energie en CO2-uitstoot door, waar mogelijk, het toepassing van 
energiearm asfalt. 

 Duurzaam materiaalgebruik, bijvoorbeeld door hergebruik van oud asfalt in nieuw asfalt.  

 Reductie van geluid, bijvoorbeeld door te kiezen voor een geluidarm wegdek.  

 Zorgdragen voor een goede afwatering van de wegen en bermen; 

 Bij inzet van externe partijen wordt duurzaam materieel gebruik gestimuleerd middels 
een fictieve bonus/malus bij de inschrijving, wanneer voertuigen de in te zetten voldoen 
aan EURO IV of hoger. 

 



 

 

 

 

 

Ecologisch bermbeheer 

Bij ecologisch bermbeheer wordt rekening gehouden met de natuurwaarden, de 

ecologische functies van de berm (bijvoorbeeld als ecologische verbindingszone) en de 

mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen. Door het verschralen van de bodem, door 

het afvoeren van het maaisel, en planten de kans geven zich te ontwikkelen door slechts 

één of twee keer per jaar te maaien, ontstaat meer bloemen en soortenrijkdom in de berm. 

Dit trekt vervolgens insecten en andere kleine dieren aan.  

Ook vergroot het de belevingswaarde/aantrekkelijkheid van bermen en leidt het tot 

stabielere bermen door betere wortelopbouw. 

De volgende zaken passen bij ecologisch bermbeheer: 

 geen bestrijdingsmiddelen gebruiken 

 afwisseling in begroeiing, ook struiken en bosschages in de berm 

 kiezen voor aanplant die in het gebied thuishoort 

 bij werkzaamheden rekening houden met de bloeitijd en zaadrijping van planten en met 

de broedperiode van dieren 

 niet klepelen: dit bemoeilijkt het afvoeren van het grasmaaisel 

 niet te kort maaien, om te voorkomen dat dieren meegemaaid worden 

 gebruikmaken van natuurvriendelijke machines, die zaden en kleine dieren ontzien 

 gefaseerd maaien, zodat diverse planten de kans krijgen om zaad te zetten en dieren 

een schuilplek behouden 



 

 

 

 

Bijlage 3 –  Grafische weergave kwaliteit per gebruiksfunctie 

De hoogte van de balken geeft globaal het areaal verhardingen weer. 
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Bijlage 4 –  verzicht opbouw cyclische onderhoudskosten 

 

 


