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Aanleiding 

De afgelopen jaren zijn tijdens bezuinigingen de budgetten voor het onderhouden van de wegen (en 

civieltechnische kunstwerken) flink verlaagd. Op 9 november 2017 is in de raadsvergadering een 

motie aangenomen om het beheerprincipe ‘veilig en heel’ minder strak in te vullen. Daarnaast staat in 

het coalitieprogramma dat de kwaliteit van de openbare ruimte verbetering behoeft. In de begroting 

2019-2023 is het onderhoudsbudget voor wegen verhoogd met een structureel bedrag van € 500.000 

in de vorm van een stelpost.  

 

Informatie 

De hierboven genoemde stelpost betrof een voorlopige reservering vooruitlopend op een nieuw 

beheerplan. In april hebben we u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het proces dat we 

gaan volgen richting een nieuw beleids- en beheerplan. Hierin werd ook toegelicht dat er eerst een 

nieuw beheerplan komt op basis van ‘veilig en heel’ waarbij we de extra middelen in willen zetten. Dit 

nieuwe wegenbeheerplan 2019-2028 hebben wij vandaag vastgesteld met daarbij het 

uitvoeringsprogramma 2019-2020. Het wegenbeheerplan richt zich naast het onderhoud op het 

wegwerken van achterstallig onderhoud en integrale projecten. Bijgaand treft u dit plan aan. 

 

In de zomer starten de voorbereidingen voor een nieuw beleidsplan. Door nu een nieuw beheerplan 

vast te stellen, kunnen de middelen beschikbaar worden gesteld. In het verlengde van het 

afgesproken proces hebben wij bij de eerste bestuursrapportage voorgesteld om de stelpost voor het 

jaar 2019 en 2020 beschikbaar te stellen en het beschikbaar stellen van de middelen vanaf 2021 te 

koppelen aan het nieuwe beleids- en beheerplan.  
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Dit plan beschrijft de onderhoudstoestand van het wegennet en welke maatregelen worden getroffen om het 

wegenareaal veilig en heel te houden. Daarnaast biedt dit plan inzicht in de onderhoudskosten voor de 

komende jaren en brengt het in beeld welke projecten en onderhoudsmaatregelen op korte termijn worden 

uitgevoerd.   
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Samenvatting 
 

De afgelopen jaren zijn tijdens bezuinigingen de budgetten voor het onderhouden van de wegen (en 

civieltechnische kunstwerken) flink verlaagd. Op 9 november 2017 is in de raadsvergadering een 

motie aangenomen om het beheerprincipe ‘veilig en heel’ minder strak in te vullen. Daarnaast staat in 

het coalitieprogramma dat de kwaliteit van de openbare ruimte verbetering behoeft. Om inzicht te 

verkrijgen in de totale onderhoudskosten voor de komende jaren en in beeld te brengen welke 

projecten en onderhoudsmaatregelen op korte termijn worden uitgevoerd, heeft het college op 2 april 

2019 de opdracht gegeven om een beheerplan op te stellen, voorzien van een uitvoeringsprogramma 

voor de jaren 2019-2020. Met dit beheerplan wordt het huidige beheerprincipe veilig en heel nog niet 

los gelaten. Er wordt dan ook nog geen kwaliteitsimpuls gegeven aan de openbare ruimte. In het nog 

op te stellen wegenbeleidsplan wordt bekeken of en hoe een kwaliteitsimpuls kan worden 

gerealiseerd. 

 

Voor het opstellen van het wegenbeheerplan waren de plannen ‘Wegenbeleidsplan Heusden 2014’ en 

‘Beleidsplan onderhoud wegen 2014’ leidend.  

 

Het beheerplan geeft aan hoe de gemeente de wegverhardingen beheert. Hiervoor is gekeken hoe er 

in het verleden werd beheerd, hoeveel verhardingen er zijn en wat de kwaliteit hiervan is. Voor de 

komende twee jaar is er een uitvoeringsprogramma opgesteld, mede gebaseerd op integrale 

samenwerking met verschillende disciplines (werk met werk maken). Dit beheerplan bevat ook een 

financieel hoofdstuk dat een doorkijk geeft van benodigde en beschikbare middelen voor de korte 

termijn (twee jaar), die min of meer vastliggen, en voor de langere termijn, die gezien moeten worden 

als indicatief. Later in het wegenbeleidsplan wordt hierop verder ingegaan.  

 

Het huidige wegennet - ook wel areaal genoemd - dat de gemeente beheert, heeft een oppervlakte 

van ongeveer 2.875.550 m2 (Kikker, april 2019). In 2018 is een globale visuele inspectie uitgevoerd 

om de kwaliteit van de wegverharding vast te stellen. De kwaliteit van het wegennet op basis van die 

inspectie laat zien dat ruim 5% van de verharding niet meer voldoet aan de uitgangspunten ‘veilig en 

heel’. Er is dus sprake van een achterstand. Achterstand betekent dat de norm voor ‘veilig en heel’ al 

is overschreden en er feitelijk al onderhoud uitgevoerd had moeten worden. Daarnaast zien we dat het 

areaal de afgelopen vijf jaar flink is toegenomen door ontwikkelingen zoals nieuwe woonwijken en 

industrieterreinen. 

 

Een groot deel van de wegen in de gemeente is aangelegd tussen 1950 en 1970. Op basis van de 

levensduur (gemiddeld 70 jaar) zullen deze wegen binnenkort aan vervanging toe zijn. Aangezien de 

vervangingsopgave in het verleden vooruit is geschoven, zal op korte termijn rekening moeten worden 

gehouden met een structurele toename van middelen voor het vervangen en onderhouden van de 

wegen. De opgave is een aanzienlijk deel van het wegenareaal. Naast de vervangingsopgave 

vanwege de aanlegdatum, zijn veranderingen zoals intensivering en veranderende ballast op wegen 

sterk van invloed op de gehanteerde levensduur. Dit geldt veelal voor wegen in het buitengebied waar 

transportbewegingen zijn gegroeid. 

 

Ook binnen het wegenbeheer zijn verschillende ontwikkelingen van invloed. Het belang van integraal 

werken wordt binnen het domein openbare ruimte steeds meer benadrukt gezien de grote opgaven 

die op ons afkomen (energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie, levensduur wegen enz.). Deze grote 

opgaven zorgen ervoor dat het steeds belangrijker wordt om de beschikbare financiële middelen ‘slim’ 

in te zetten door ‘werk met werk te maken’.  
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1. Inleiding 
 

1.1 Algemeen 
 

Wegbeheerders hebben vanuit de Wegenwet de zorgplicht voor de gemeentelijke wegverhardingen. 

Dit betekent dat de gemeente als wegbeheerder, te allen tijde, verantwoordelijk is voor de kwaliteit 

(onderhoudstoestand) van de verhardingen die de gemeente in beheer heeft. Deze zorgplicht moet er 

aan bijdragen dat het gebruik van de wegen veilig plaats kan vinden en schades/ongevallen door 

gebreken aan de weg zoveel mogelijk worden voorkomen. 

 

1.2 Beleidskader 
 

In het huidige wegenbeleidsplan wordt de beheerstrategie ‘veilig en heel’ gehanteerd. Bij het opstellen 

van het wegenbeleidsplan in 2014 is sterk afgeweken van de CROW-methode die door nagenoeg alle 

gemeenten wordt gehanteerd. De eenheidsprijzen zijn verlaagd door een kortingspercentage toe te 

passen vanwege ‘werkhonger aannemer’ (door de economische crisis) en er is gerekend met een 

aandeel riolering in de kosten van wegenonderhoud. Daarnaast is de levensduur van wegen opgerekt 

door maar zeer summier onderhoud uit te voeren in plaats van over te gaan tot vervanging van de 

constructie/materialen. 

 

1.3 Beleids- en beheerplan wegen 
 

Op 9 november 2017 is in de raadsvergadering een motie aangenomen om het beheerprincipe ‘veilig 

en heel’ minder strak in te vullen, mede door roep vanuit inwoners en politiek. Handvatten voor ‘het 

minder strak invullen’ zijn daarbij niet gegeven. Daarnaast staat in het coalitieprogramma dat de 

kwaliteit van de openbare ruimte verbetering behoeft. Op 2 april 2019 heeft het college besloten op 

korte termijn een beheerplan (‘veilig en heel’) inclusief uitvoeringsprogramma voor de jaren 2019-2020 

tegemoet te willen zien, zodat inzicht wordt verkregen in de totale onderhoudskosten voor de 

komende jaren en in beeld wordt gebracht welke projecten en onderhoudsmaatregelen op korte 

termijn uitgevoerd worden. Daarnaast is besloten binnen enkele maanden te starten met het opstellen 

van een beleidsplan volgens nog nader te bepalen uitgangspunten. Voorliggend beheerplan geeft aan 

hoe de gemeente de wegverhardingen beheert. Hiervoor is er gekeken hoe er in het verleden werd 

beheerd, hoeveel verhardingen er zijn en wat de kwaliteit hiervan is. Voor de komende twee jaar is er 

een uitvoeringsprogramma opgesteld, mede gebaseerd op integrale samenwerking met verschillende 

disciplines (werk met werk maken). Dit beheerplan bevat ook een financieel hoofdstuk dat een 

doorkijk geeft van benodigde en beschikbare middelen voor de korte termijn (twee jaar), die min of 

meer vastliggen, en voor de langere termijn, die gezien moeten worden als indicatief. Ze zijn veelal 

onderhevig aan onzekerheden over ‘integraal oppakken’ of combineren met projecten zoals de 

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).  
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1.4 Civieltechnische kunstwerken 
 

Civieltechnische kunstwerken maken slechts voor een klein deel onderdeel uit van het wegenbudget. 

Immers alleen de slijtlaag van het brugdek is opgenomen in het wegenbeheersysteem. Dit betekent 

dan ook dat het ‘overige deel’ (bijv. de constructie van een brug) geen onderdeel uitmaakt van wegen. 

Het ‘overige deel’ van de kunstwerken kent een andere beheerstrategie.  

 

Binnen de gemeente zijn er verschillende civieltechnische kunstwerken die worden beheerd en 

onderhouden. Het gaat hier onder meer om vaste en beweegbare bruggen, kademuren, 

waterreguleringswerken, steigers en vlonders. In 2017 kreeg een adviesbureau de opdracht om de 

technische staat van de civieltechnische kunstwerken te inspecteren. Op basis van deze inspectie is 

een compleet beeld ontstaan van de onderhoudsbehoefte in tijd en middelen om deze kunstwerken in 

goede staat te houden. Aangezien dit beheerplan zich enkel richt op wegen zal voor de 

civieltechnische kunstwerken een afzonderlijk beheerplan worden opgesteld. 

 

1.5 Doelstelling 
 

De hoofddoelstelling van dit plan is om informatie te verstrekken over de onderhoudstoestand van het 

wegennet en welke maatregelen worden getroffen om het areaal ‘veilig en heel’ te houden. Daarnaast 

biedt dit plan inzicht in de onderhoudskosten voor de komende jaren en brengt het in beeld welke 

projecten en onderhoudsmaatregelen op korte termijn worden uitgevoerd.  
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2. Levenscyclus wegen 
 

Wegverharding is op een zeker moment aan vervanging toe. Het is niet mogelijk om eeuwigdurend 

een weg te onderhouden. Straatstenen verslijten of worden glad, funderingen onder asfaltconstructies 

verliezen op den duur hun draagkracht. Daarnaast zal door de tijd zowel functioneel als technisch 

behoefte zijn aan een andere oplossing c.q. inrichting. Denk daarbij bijv. aan de toenemende mobiliteit 

maar ook aan het afkoppelen van verhard oppervlak. Hieronder is in figuur 1 de levenscyclus van een 

weg weergegeven op basis van de CROW-benadering.  

 
Figuur 1 Levenscyclus van een weg. 

 

2.1 CROW-benadering 
 

Figuur 1 hierboven illustreert dus de levenscyclus van een weg met daarbij het beheer en 

onderhoudsproces. Aan de linkerkant van de figuur zijn de kwaliteitsnormeringen afgebeeld. De 

gekleurde bolle lijnen illustreren het kwaliteitsverloop van de weg. Onderhoudsintervallen verschillen 

per kwaliteitsniveau. De oranje lijnen illustreren het kwaliteitsverloop van een weg met streefkwaliteit 

‘C’. Onderhoud wordt later uitgevoerd, waardoor de kwaliteit snel terugloopt en een investering eerder 

noodzakelijk wordt. De resultaten van de weginspectie zijn van invloed op de planning van 

onderhoudsintervallen.  

 

Binnen de levenscyclus van een weg kennen we de volgende intervallen:  

 Klein onderhoud/regulier onderhoud 

Het klein onderhoud of regulier onderhoud, omvat kleinschalige onderhoudsmaatregelen, 

zoals herstel van schades. Dit onderhoud wordt vaak uitgevoerd wanneer er meldingen 

komen van burgers en/of er tijdens de jaarlijkse inspectie dusdanige gebreken naar voren 

komen dat urgentie aan de orde is. 
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 Groot onderhoud/planmatig onderhoud 

Dit onderhoud wordt begroot vanuit de basisplanning, gebaseerd op de actuele 

onderhoudstoestand na inspecties.  

 Investeringen/rehabilitatie 

De te reserveren vervangingsinvestering wanneer een weg gezien de hoge leeftijd opnieuw 

moet worden aangelegd.  

 

Met groot onderhoud wordt een weg van ‘B’ weer tijdelijk richting ‘A’ gebracht. Als wegen worden 

onderhouden op streefkwaliteit ‘B’, zoals in figuur 1 te zien is, is het niet mogelijk een weg voortdurend 

op ‘B’ te houden. Op het moment dat het ‘interventieniveau’ (niveau C) is bereikt, is een grote 

investering (geheel vervangen) noodzakelijk. Pas bij een grote interventie komt een weg weer op 

niveau ‘A/A+’. Daardoor kan het voorkomen dat het gemiddelde van een bepaalde categorie hoger is 

dan ‘B’, ondanks dat dat het streefniveau is. 

 

2.2 Heusdense benadering (‘veilig en heel’) en 

theoretische model (CROW) 
 

Het huidige wegbeheer van de gemeente Heusden is niet gebaseerd op deze theoretische 

benadering. Door de visie ‘veilig en heel’ wordt het onderhoud minimaal uitgevoerd en pas wanneer 

zich onveilige situaties voordoen, worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. De visie ‘veilig en heel’ 

gereflecteerd op het theoretische model, is te vergelijken met actie ondernemen wanneer eigenlijk het 

interventieniveau (oranje stippenlijn) al is benaderd. Op korte termijn zal dit een financieel voordeel 

opleveren. Het onderhoud zal echter een minder lange uitwerking hebben, waardoor de verharding 

weer eerder onderhoud behoeft. Uiteindelijk kan het vervangen van een weg niet worden voorkomen.  

 

De oranje lijnen in figuur 1 geven de levensloop van de wegen weer wanneer er volgens het scenario 

‘veilig en heel’ wordt onderhouden. De oranje horizontale lijn illustreert in deze de ‘streefwaarde’ 

(conditie). Zoals gezegd wordt er pas onderhouden wanneer een weg niet meer veilig en heel is. De 

bolling van de oranjelijn is scherper, wat er in de praktijk op neerkomt dat een weg snel in slechte 

staat verkeert. Daarnaast zullen de onderhoudsintervallen eerder op elkaar volgen. Exacte tijd van 

onderhoudsintervallen is hier moeilijk te bepalen, omdat dit per verhardingssoort zal verschillen. 

Daarnaast is de ballast en intensiteit van de weg sterk van invloed op de afschrijving. Het is mogelijk 

een weg voor heel veel jaren op deze manier te onderhouden. Men moet zich echter realiseren dat 

deze onderhoudsintervallen, die kort op elkaar volgen, hoge kosten met zich meebrengen. Deze 

opsomming van kosten moet worden vergeleken met de kosten van een investering 

(vervanging/rehabilitatie). Om een idee te krijgen, is hierna op de volgende pagina een vergelijking 

weergegeven. Zoals te zien is zijn de kosten voor ‘veilig en heel’ uiteindelijk hoger dan bij een CROW-

benadering. Daarnaast zal bij ‘veilig en ‘heel’ een weg steeds vaker moeten worden afgesloten en dat 

geeft enige overlast. 
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Vergelijking 1 Heusdens beheer en CROW-benadering 
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3. Beheer wegen  
 

3.1 Areaal  
 

Het huidige wegennet - ook wel areaal genoemd - dat de gemeente beheert, heeft een oppervlakte 

van ongeveer 2.875.550 m2 (Kikker, april 2019). 

 

Het areaal is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Er zijn nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen 

aangelegd, zoals Geerpark, De Grassen, Victoria, Dillenburg en Metal Valley. De komende jaren zal 

er opnieuw rekening moeten worden gehouden met areaaluitbreiding.  

 

Tabel 1 illustreert de huidige areaalgegevens van de gemeente Heusden (Kikker, april 2019).  

Grafiek 1 bevat een weergave van de leeftijd en soort van het wegenareaal, met aan de linkerkant in 

cijfers de hoeveelheid vierkante meters die werden aangelegd.  

 
Tabel 1 Areaalgegevens gemeente Heusden, Kikker april 2019. 

Areaalgegevens Gemeente Heusden 

Wegtype 
Oppervlakte 

Asfalt Cementbeton Elementen Onverhard Totaal 

Zwaar belaste weg 139.441 m2 0 m2 0 m2 0 m2 139.441 m2 

Gemiddeld belaste weg 208.010 m2 0 m2 138.460 m2 14 m2 346.484 m2 

Licht belaste weg 315.301 m2 285 m2 97.854 m2 36.347 m2 449.787 m2 

Weg in woongebied 208.235 m2 1.862 m2 961.930 m2 6.568 m2 1.178.595 m2 

Weg in verblijfsgebied 8.228 m2 3 m2 568.225 m2 745 m2 577.201 m2 

Fietspaden 130.472 m2 0 m2 53.570 m2 0 m2 184.042 m2 

Totaal 1.009.687 m2 2.150 m2 1.820.039 m2 43.674 m2 2.875.550 m2 

 

 
Grafiek 1 Leeftijd, soort en hoeveelheid aangelegd wegenareaal in vierkante meters. 
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Vervangingsopgave 

Hierna valt uit de grafiek 2 op te maken dat een groot deel van de wegen in onze gemeente is 

aangelegd tussen 1950 en 1970. Op basis van de levensduur (gemiddeld 70 jaar) zullen deze wegen 

binnenkort aan vervanging toe zijn. Aangezien de vervangingsopgave in het verleden vooruit is 

geschoven, zal op korte termijn rekening moeten worden gehouden met een structurele toename van 

middelen voor het vervangen van de wegen. Op basis van de laatste weginspectie worden de pieken 

in de grafiek duidelijk. De pieken (1963, 1968, 1970) worden ook binnen de doorrekeningen duidelijk. 

Enkel de pieken hebben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 530.000 m2. Dit is een 

aanzienlijk deel van het wegenareaal. Naast deze vervangingsopgave vanwege de aanlegdatum, zijn 

veranderingen, zoals intensivering en veranderende ballast op wegen, sterk van invloed op de 

gehanteerde levensduur. Dit geldt veelal voor wegen in het buitengebied waar transportbewegingen 

zijn gegroeid.  

 

Het voortzetten van ‘veilig en heel’ heeft gevolgen voor de onderhoud/vervangingsopgave. Die zal de 

komende tijd steeds zwaarder worden omdat onderhoudsmaatregelen niet meer het gewenste 

resultaat opleveren. Het wegenbeleidsplan zal verder ingegaan op deze grote vervangingsopgave 

voor de komende jaren. Die zal ook van invloed zijn op de personele capaciteit.  
 

 

 

 
Grafiek 2 aanlegdata wegen 1950-1970. 
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3.2 Wegen beheersoftware Kikker 
 

In 2018 is een start gemaakt om de basisgegevens voor het beheer van wegen op orde te brengen. 

Als hulpmiddel hierbij is gekozen voor het beheersysteem Kikker (wegen, groen, riool). Kikker voor 

wegen is een CROW-gecertificeerd systeem. Dit houdt in dat het systeem uitgaat van de (minimale) 

richtlijnen die op basis van publicatie 147 (Wegbeheer 2011) zijn vastgesteld. Doorrekeningen met het 

systeem zijn dus altijd gebaseerd op CROW-richtlijnen. Deze methode wordt nagenoeg door alle 

gemeenten gehanteerd en is ook gevoed door praktijkkennis vanuit dezelfde gemeenten en 

aanverwante partijen.  

Het systeem rekent voor een periode van 0-5 jaar (kwalitatieve planning) op basis van 

inspectieresultaten (‘veilig en heel’) en na vijf jaar (6-10 jaar) op basis van een levenscyclus (volgens 

CROW-richtlijnen). De cyclische planning is van belang om een financiële doorkijk te borgen voor een 

totale periode van tien jaar. 

 

Kortom, de areaalgegevens dienen als managementinformatie voor het berekeningsprogramma. Op 

basis van deze gegevens en de gegevens van de jaarlijkse weginspecties is er een volledig beeld van 

de huidige staat van de wegen en planning van onderhoudswerkzaamheden. Zo kunnen analyses en 

berekeningen worden uitgevoerd om goedkeuring te verkrijgen voor budgetten. Bij het bepalen 

waarvoor de budgetten worden ingezet wordt uiteraard afgestemd met andere disciplines (zoals 

water, verkeer, kabels en leidingen) en projecten zoals bijv. de GOL. 

 

3.3 Huidige kwaliteit 
 

Kwaliteit in de openbare ruimte kan worden gekwantificeerd in vier hoofdthema’s: 

 technische waarde  

 belevingswaarde  

 gebruikswaarde  

 milieuwaarde  

 

Onder invloed van bezuinigingen is de openbare ruimte de afgelopen jaren onderhouden volgens het 

principe ‘veilig en heel’. Dit betekent dat alleen is gekeken naar de technische waarde. Deze 

onderhoudsstrategie komt niet overeen met het wensbeeld van inwoners/ondernemers. Verzoeken 

van bijv. Buurt bestuurt richten zich namelijk meer op de belevings- en gebruikswaarde dan op de 

technische waarde. 

 

In 2018 is een globale visuele inspectie uitgevoerd om de kwaliteit van de wegverharding vast te 

stellen. De kwaliteit van het wegennet op basis van die inspectie laat zien dat ruim 5% van de 

verharding niet meer voldoet aan het uitgangspunten ‘veilig en heel’. Er is dus sprake van een 

achterstand. Achterstand betekent dat de norm voor ‘veilig en heel’ al is overschreden en er feitelijk al 

onderhoud uitgevoerd had moeten worden. Als we inzoomen op de resultaten zien we dat dit voor het 

grootste gedeelte asfaltverhardingen betreft en voor een kleiner deel elementverhardingen. Dit is ook 

verklaarbaar omdat met name op asfaltverharding naast het aspect ‘veilig’ ook het aspect ‘heel’ aan 

de orde is. Bij elementverhardingen kun je het aspect ‘heel’ minder goed aantonen omdat in de 

inspectiemethodiek de kwaliteit van de elementen niet wordt beschouwd. Dat wil niet zeggen dat er bij 

elementenverharding geen achterstand in onderhoud is. 
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Figuur 2 Voorbeeld ‘veilig en heel’ 

De hierna volgende foto (figuur 2) illustreert enerzijds het spanningsveld tussen wensen van bewoners 

en het beheerprincipe ‘veilig en heel’ en anderzijds het resultaat van uitgestelde vervanging van 

elementenverharding.  

 

Door graafwerkzaamheden (kabels en leidingen) is het 

trottoir opgebroken, waarbij de tegels braken omdat ze in 

zeer slechte staat verkeerden (maar nog wel ‘veilig en heel’ 

waren voordat men aan de slag ging). Vervolgens worden 

nieuwe tegels teruggelegd. Hierdoor ontstaat een 

lappendeken, hetgeen afbreuk doet aan de uitstraling van 

de leefomgeving. Bij ‘veilig en heel’ spelen uitstraling en 

comfort echter geen rol. Het illustreert ook dat uitgestelde 

vervanging van elementenverharding zichtbaar wordt op het 

moment dat de verharding wordt opgepakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 pag. 12 Wegenbeheerplan 2019-2028  

4. Financieel  
Dit hoofdstuk geeft het spanningsveld weer tussen de kosten en het beschikbare budget voor het 

gemeentelijke wegennet. Dit beheerplan bevat een doorkijk voor de benodigde budgetten en 

investeringen voor de periode 2019-2028.  

 

4.1 Achtergrond informatie 
 

In 2014 is via een wegenbeleidsplan het onderhoudsniveau ‘veilig en heel’ vastgesteld. In 2015 is het 

beleid vertaald naar een wegbeheerplan. 
 

Bij de introductie van ‘veilig en heel’ zijn de eenheidsprijzen verlaagd door een kortingspercentage toe 

te passen vanwege ‘werkhonger aannemer’ (door de economische crisis). Daarnaast is de levensduur 

van wegen ‘opgerekt’ door maar zeer summier onderhoud uit te voeren in plaats van over te gaan tot 

vervanging van de constructie/materialen.  

 

Inmiddels heeft de markt zich hersteld, waardoor het gehanteerde kortingspercentage op prijzen niet 

meer reëel is. Daarnaast blijkt dat uitstel van vervanging niet voor alle typen verharding mogelijk is. De 

levensduur van verharding moet dan ook worden aangepast, waardoor er eerder sprake is van 

rehabilitatie. Dit vertaalt zich in hogere kosten. 

 

4.2 Basisuitgangspunten berekeningen  
 

Jaarlijks worden de wegen door een inspectie beoordeeld op hun kwaliteit. Voor de planperiode 2019-

2025 wordt de kwaliteit van de wegen door een inspectie beoordeeld op basis van ‘veilig en heel’. De 

kwaliteit van de wegen van de daaropvolgende periode 2026-2039  wordt bepaald aan de hand van 

levensduur (CROW-norm). Er zijn voor de berekening reële eenheidsprijzen gehanteerd zonder de 

hierboven genoemde kortingspercentages. Voor de jaren na 2019 is geen indexering toegepast op de 

eenheidsprijzen. 

 

Periode 2026-2039 

Om voor de volledige planperiode het beheerprincipe ‘veilig en heel’ toe te passen zijn een aantal 

onderhoudswerkzaamheden niet meegenomen in de financiële vertaling 2026-2039. Dit leidt tot een 

kortingspercentage van 40% op de CROW-norm. Dit kortingspercentage wordt alleen toegepast op 

groot onderhoud. Het is niet reëel dit kortingspercentage ook toe te passen op rehabilitatie. Het 

principe ‘veilig en heel’ is hierbij immers niet aan de orde.  

 

Op basis van de beheerplanning is het de verwachting dat voor vervanging van wegen in de periode 

2026 tot en met 2039 een totale investering nodig is van ongeveer € 47.000.000.  In de hierna 

volgende tabel zijn de vervangingskosten over de planjaren 2026-2039 geëgaliseerd. Niet alleen 

financieel, maar zeker ook praktisch is het wenselijk de pieken te spreiden. Dit heeft enerzijds te 

maken met personele capaciteit, anderzijds met bereikbaarheid van de gemeente en het inspelen op 

ontwikkelingen die op ons afkomen.  
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Periode 2019-2039 

Voor de gehele planperiode 2019-2039 geldt een verlaging van de overheadkosten (toeslag). Deze is 

verlaagd van 41% naar 20% voor enerzijds de VAT-kosten en anderzijds de kosten van de 

uitvoerende partij. De verwachting is namelijk dat deze kosten afnemen door een meer integrale 

aanpak van beheerdisciplines en dat door het samenbrengen van plannen efficiëntie valt te behalen. 

De komende jaren zal door monitoring moeten blijken of dit ook een juiste verwachting is. Daarnaast 

is in onderstaande tabel voor klein onderhoud een vast bedrag gehanteerd (in plaats van 10% van de 

kosten voor groot onderhoud). Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke kosten van klein onderhoud 

vanaf 2015 als gevolg van het onderhoudsprincipe ‘veilig en heel’. 

 

Tabel 2 Financieel overzicht op basis van beheersysteem Kikker waarbij kortingspercentages (veilig en heel, 
overhead) zijn toegepast en rehabilitatie kosten zijn geëgaliseerd.  

  

Jaar Klein 

Onderhoud 

exploitatie

Groot 

Onderhoud 

exploitatie

Rehabilitatie\ 

investering

Totaal

2019 220.000€    1.035.000€     1.255.000€    

2020 220.000€    1.205.859€     181.928€        1.607.787€    

2021 220.000€    327.384€        -€                  547.384€       

2022 220.000€    468.023€        -€                  688.023€       

2023 220.000€    521.492€        -€                  741.492€       

2024 220.000€    469.821€        -€                  689.821€       

2025 220.000€    700.000€        500.000€        1.420.000€    

2026 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2027 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2028 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2029 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2030 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2031 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2032 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2033 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2034 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2035 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2036 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2037 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2038 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

2039 220.000€    1.750.000€     3.333.807€     5.303.807€    

4.620.000€  29.227.578€    47.355.226€   81.202.804€  
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Uit bovenstaande tabel blijkt hoeveel geld nodig is voor de langere termijn om de wegen ‘veilig en 

heel’ te houden. Met name in de cyclische planning zal er een tekort ontstaan. De eerder toegekende 

structurele extra bijdrage met de verwachting om een kwaliteitsimpuls te kunnen geven, wordt gebruikt 

om achterstanden weg te werken op basis van ‘veilig en heel’. Er kan een geringe kwaliteitsimpuls 

worden gerealiseerd door op korte termijn enkele integrale projecten uit te voeren. Bij integrale 

projecten wordt er naar het totaalplaatje van de openbare ruimte gekeken, waardoor in bijvoorbeeld 

een woonstraat relatief veel verandert. Het is helaas nog niet mogelijk om direct de gewenste 

kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte te realiseren en het beleidsuitgangspunt ‘veilig en heel’ wordt  

hiermee dus niet losgelaten. 

  

 

4.3 Beheerkosten 
 

Voor de jaarlijkse vervanging (rehabilitatie) van wegen zullen kredieten beschikbaar moeten worden 

gesteld die leiden tot structurele kapitaallasten. Deze kapitaallasten lopen bij een gemiddeld jaarlijkse 

investering van ongeveer € 3.300.000 op met ongeveer € 110.000 per jaar. Op basis van de 

beschikbare cijfers en de toegepaste egalisatie van kosten (groot onderhoud en vervangingen) is voor 

de periode 2019 tot en met 2028 het financiële verloop in onderstaande tabel in beeld gebracht. 

Hierbij is rekening gehouden met een voor onderhoud wegen beschikbare reserve van € 1.190.000 

per 31 december 2018. 

 
Tabel 4 Financiële doorkijk. 

 

 

Het verloop van de cijfers doet vermoeden dat er voldoende middelen beschikbaar zijn, maar zoals uit 

het overzicht van de onderhoudsplanning voor de jaren 2029-2039 blijkt, ligt er nog een behoorlijke 

financiële uitdaging. Op basis van de langjarige planning blijkt dat het uitgangspunt ‘veilig en heel’ te 

handhaven is mits de stelpost structureel wordt toegevoegd aan het onderhoudsbudget.  

 

Bestemmingsreserve onderhoud wegen 

Er is op dit moment nog sprake van een bestemmingsreserve voor onderhoud wegen. In de 

vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2017 staat dat deze onderhoudsreserve moet worden 

omgezet naar een voorziening. Dit komt door een wijziging in het wettelijk kader (BBV). Voor deze 

omzetting moet er een actueel meerjarig onderhoudsplan zijn, waarbij de pieken en dalen in de 

onderhoudslasten over verschillende jaren worden geëgaliseerd met de voorziening. Met dit 

beheerplan wordt voldaan aan deze voorwaarde. De omzetting van de reserve naar voorziening zal in 

de reguliere P&C-cyclus worden opgenomen. 

 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ 1.255.000 1.455.859€  583.599€      724.185€      777.601€      725.877€      956.004€      2.023.034€  2.136.740€  2.249.474€  

1.288.320€  1.288.320€  1.288.320€  1.288.320€  1.288.320€  1.288.320€  1.288.320€  1.288.320€  1.288.320€  1.288.320€  

€ 33.320 € -167.539 € 704.721 € 564.135 € 510.719 € 562.443 € 332.316 € -734.714 € -848.420 € -961.154

€ 1.190.916 € 1.224.236 € 1.056.697 € 1.761.417 € 2.325.552 € 2.836.270 € 3.398.713 € 3.731.030 € 2.996.316 € 2.147.896

€ 33.320 € -167.539 € 704.721 € 564.135 € 510.719 € 562.443 € 332.316 € -734.714 € -848.420 € -961.154

€ 1.224.236 € 1.056.697 € 1.761.417 € 2.325.552 € 2.836.270 € 3.398.713 € 3.731.030 € 2.996.316 € 2.147.896 € 1.186.742

saldo reserve 31-12-20xx

mutatie 

saldo reserve 31-12-20xx

Doorrekening Veilig en Heel

totaal lasten

beschikbaar in begroting 

effect op begroting 
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4.4 Risico’s 
 

Teerhoudend asfalt 

In asfaltverhardingen die tot ongeveer begin jaren negentig zijn aangebracht is veelal teerhoudend 

asfalt gebruikt. Op basis van aanlegjaar en het feit dat er nagenoeg nog geen vervangingen hebben 

plaatsgevonden kan zonder meer worden gesteld dat een aanzienlijke hoeveelheid asfaltverharding 

teerhoudend asfalt bevat. Bij reconstructie of vernieuwing wordt er een opbouw en een 

samenstellingsonderzoek uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Het afvoeren van teerhoudend 

asfalt brengt hoge stortkosten met zich mee (grofweg 30% op prijs verwijderen van niet teerhoudend 

asfalt). Hiermee is in de berekening van bovenstaande kosten geen rekening gehouden. 

 

Vervangingsopgave (einde levensduur) en beschikbare budgetten 

Nederland maakte vanaf de jaren zestig een sterke groei door, waardoor veel wegen die destijds zijn 

aangelegd nu op het einde van hun levensduur zijn aanbeland. Dit geldt ook voor veel wegen in de 

gemeente Heusden. Wegen die zijn aangelegd tussen 1950 en 1970 zijn nu aan het einde van hun 

levensduur. In de doorrekening van onderhoudsmaatregelen gaat dit om een flink areaal. Er moet dan 

ook rekening worden gehouden met een structurele toename van middelen voor het 

onderhouden/vervangen van de wegen. Deze kosten lopen ook voor de jaren na 2028 door. De 

omvang van deze financiële opgave is echter ook afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in 

het nieuwe wegenbeleidsplan. Bij de uitwerking daarvan zal blijken hoeveel extra middelen op termijn 

moeten worden gereserveerd. 

 

 

5. Doorkijk en 

uitvoeringsprogramma 
 

In het coalitieprogramma zijn enkele speerpunten beschreven waar het onderdeel wegen een bijdrage 

aan moet leveren. Deze speerpunten zijn: 

 Bereikbaarheid 

Een goede bereikbaarheid van zowel de woonwijken als bedrijventerreinen is essentieel voor 

de huidige en toekomstige vitaliteit en leefbaarheid van onze gemeente. Naast investeringen 

in de hoofwegenstructuur, zoals de GOL en de daarbij behorende mitigerende maatregelen, is 

het ook van belang dat aanpalende wegen geschikt zijn voor het verkeer dat van deze wegen 

gebruik maakt. Wegen kunnen een andere functie of belasting krijgen. 

 Openbare ruimte 

In het coalitieprogramma is opgenomen om het kwaliteitsniveau van wegen, voet- en 

fietspaden naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Op verschillende locaties wijkt het 

huidige wegbeeld af van het streefbeeld. De vervanging van groen en infrastructuur komt 

steeds nadrukkelijker in beeld. Veel van onze huidige buitenruimte is aangelegd in de tweede 

helft van de vorige eeuw. Niet alleen de veroudering van de openbare ruimte vraagt een forse 

budgettaire inspanning. Ook voldoet ze vaak niet aan de huidige wensen en is vervanging 

steeds meer een aanleiding om nieuwe functies en aanpassingen (klimaatadaptatie, 

energietransitie, mobiliteit) te overwegen. Anderzijds zien we ook dat grote delen van de 

openbare ruimte prima blijven voldoen. Ze gaan langer mee dan verwacht of we stellen er niet 

zulke hoge eisen aan. Het integraal benaderen van de openbare ruimte zal in toenemende 

mate noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de wensen van onze inwoners (Dromen. 

Doen. Heusden.) en om de grote opgaven die op ons afkomen het hoofd te bieden. 
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 Duurzaamheid 

De belangrijkste uitdaging waarvoor we in de komende periode staan is de energietransitie. 

Denk hierbij aan: van gas los, plaatsing windmolens en zonnevelden. De planning voor het 

onderhoud van de wegen kan een essentiële (financiële) bijdrage leveren aan de ontwikkeling 

van een nieuwe energie-infrastructuur.  

Iedereen merkt dat het klimaat aan verandering onderhevig is. Om wateroverlast in de 

toekomst te voorkomen gaan we door met het afkoppelen van verhard oppervlak. In het 

waterplan is ermee rekening gehouden dat hierbij kan worden meegelift met het onderhoud 

van de wegen. Als blijvend wordt onderhouden op het niveau van ‘veilig en heel’, wordt echter 

het risico gelopen dat de afkoppelambitie niet wordt gehaald. De verschillende ambities in de 

openbare ruimte zijn niet altijd in balans. 

Heusden is een gemeente waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Daarom blijven 

we voortdurend werken aan verbetering van de leefomgeving door onder meer aandacht voor 

luchtkwaliteit en geluidshinder. Als wordt gekozen voor ‘stille’ wegverharding, dan heeft dit een 

stijging van de kosten voor wegonderhoud tot gevolg. 

 

 

5.1 Afweging werkzaamheden & planning 
 

De keuze voor de aanpak en verbetering van verschillende wegen wordt bepaald door: 

 zorgplicht ‘veilig en heel’ (inspectie); 

 de aard en de omvang van de verkeers- en leefbaarheidsproblemen; 

 de mogelijkheid om noodzakelijke werkzaamheden te combineren (werk met werk); 

 ontwikkelingen in de openbare ruimte (zoals bijv. de GOL, duurzaamheid). 

 

5.2 Werkzaamheden 2019-2020 
 

Integrale onderhoudsprojecten 

De wegenplanning/uitvoeringsprogramma 2019-2020 is gebaseerd op twee onderdelen: regulier 

onderhoudswerkzaamheden die naar voren zijn gekomen op basis van de hierboven vermelde 

afweging en projecten die in samenspraak met andere disciplines zijn aangewezen. Deze ‘integrale’ 

onderhoudsprojecten zijn ontstaan vanuit de ‘wateropgave’, waarmee wegen, groen en openbare 

verlichting nu meeliften omdat ook vanuit deze disciplines onderhoud op genoemde locaties 

noodzakelijk is. Hierna volgt een overzicht van de integrale onderhoudsprojecten voor de jaren 2019-

2020.  

 
Tabel 5 Overzicht integrale onderhoudsprojecten. 

Kern Locatie Werkzaamheden Jaar van uitvoering 

Drunen Aalbersestraat Herstraten/afkoppelen 
hwa 

2019 

Vlijmen Achterstraat Lokaal herstraten, 
snelheidsremmende 
maatregel, 
vergroening waar 
mogelijk 

2019 

Vlijmen Van Greunsvenpark Herinrichting 2019 

Vlijmen Schubertlaan eo Herinrichting 
(hergebruik materiaal)   

2020 
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Nieuwkuijk Kerkstraat Herstraten (hergebruik 
materiaal), hwa riool, 
snelheidsremmende 
maatregel aanpassen  

2020 

Drunen Admiraalsweg Reconstructie Nog onzeker. Project 
is op dit moment 
financieel niet 
haalbaar. Subsidie 
aangevraagd. 

Heusden Hert. Johanna van 
Brabantstraat 

Herstraten (hergebruik 
materiaal), hwa riool 

2020 

Oud Heusden Irenestraat e.o. Herinrichting 
(hergebruik materiaal) 

2020 

Oud Heusden Van Deelenstraat 104 
t/m 130 

Herinrichting 
(hergebruik materiaal) 

2020 

Oud Heusden Vermeerstraat 2 t/m 34 Herinrichting 
(hergebruik materiaal) 

2020 

 

Wegenonderhoudsplanning 

Hierna zijn de ‘wegenonderhoudswerkzaamheden’ die op basis van theoretische berekeningen en 

visuele inspecties toe zijn aan onderhoud weergegeven. Het is een opsomming van de belangrijkste 

projecten. Verschillende projecten voor het jaar 2020 staan hiermee nog niet direct vast vanwege nog 

lopende onderzoeken naar de restlevensduur, subsidies etc. Zoals eerder is aangegeven, spelen 

onderhoudswerkzaamheden op basis van meldingen, Buurt bestuurt, verzoeken externe disciplines 

ook een rol in de uitvoeringsplanning. De planning en prioritering hieronder is gebaseerd op het 

beleidsuitgangspunt ‘veilig en heel’, de theoretische uitkomsten van de beheersoftware, de uitkomsten 

van de visuele jaarlijkse weginspectie, eerder gemaakte afspraken, spoedreparaties en het bijwerken 

van achterstanden.  

 
Tabel 6 Overzicht “wegenonderhoudsplanning”.  

Kern Locatie Werkzaamheden Uitvoering 

Asfalt       

Hedikhuizen Kerkstraat Lokaal herstraten 2019 

Heusden 
Nieuwe Maasdijk (nood 
reparatie) 

Spoedreparatie (vullen scheuren) 2019 

Drunen  Amalia van Solmstraat 1e fase 
Plaatselijk repareren 
oppervlaktebehandeling 

2019 

Drunen  Amalia van Solmstraat 2e fase 
Plaatselijk repareren 
oppervlaktebehandeling 

2019 

Vlijmen  Lavendelhof icm projecten civiel 2020 

Vlijmen  Heidijk Reparatie vakken  2019 

Haarsteeg Maashoevenseweg Reparatie vakken  2019 

Nieuwkuijk Vliedbergweg asfalt/elementen Asfalt onderhoud/herstraten 2019 

Heusden Nieuwe Maasdijk (reconstructie) Gehele reconstructie 2020 

Oud Heusden Kooilaan Onderhoud asfalt wortelopdruk 2020 

Fietspaden       

Drunen 
Langs Drongels kanaal-
gemeentegrens Traject Magriet - Nieuwkuijkseweg 2019 

Drunen Duinweg 
Traject oversteek kanaal tot aan 
Margrietweg 

2019 

Drunen/ 
Nieuwkuijk 

Boscheweg 
Tussen Drunen en Nieuwkuijk 
wortelopdruk 

2019 
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Elshout/Drunen Zeedijk  
Langs en ten noorden van 
Elshoutse wielen 

2020 

 

Financieel overzicht (integrale) onderhoudsprojecten 2019-2020 

In de meerjarenbegroting is een structureel bedrag van € 1.288.000 beschikbaar voor onderhoud 

wegen. Dit is inclusief de structurele extra middelen die vanaf de begroting 2019 beschikbaar gesteld 

zijn. In onderstaande tabel zijn de lasten voor (integrale) onderhoudsprojecten voor de jaren 2019 en 

2020 opgenomen. De keuze voor de integrale projecten is tot stand gekomen door de 

onderhoudsplanning van verschillende disciplines in de openbare ruimte naast elkaar te leggen. Dit 

betekent dat in enkele gevallen is geschoven binnen de onderhoudsplanning. Dit kan ingegeven zijn 

door ambities binnen de verschillende beleidsvelden, verzoeken vanuit de samenleving (o.a. Buurt 

bestuurt), projecten (o.a. planning GOL) en/of door ontwikkelingen. Voor de jaren 2019-2020 zijn de 

integrale onderhoudsprojecten bepaald. Voor de jaren daarna is in financiële zin geen rekening 

gehouden met integrale projecten. Dat wil zeggen dat om ‘werk met werk te maken’, het nodig is 

budgetten te verschuiven, dan wel naar voren of naar achteren.  

 

In onderstaande tabel 3 is aangegeven hoe in 2019 en 2020 de voor onderhoud wegen beschikbare 

middelen worden ingezet. Hierin is de raming van de kosten van de in paragraaf 5.2 opgenomen 

integrale projecten en het groot onderhoud verwerkt. De verwachting is dat een deel van de kosten 

van de jaarschijf 2019 in werkelijkheid worden gemaakt in 2020 omdat voorbereiding en uitvoering 

nog moet starten. Het streven is wel om alles eind 2020 afgerond te hebben. Overig groot onderhoud 

kan worden ingezet voor onderhoudswerkzaamheden die niet direct in de planning zijn opgenomen, 

maar op basis van meldingen, Buurt bestuurt en verzoeken externe disciplines binnenkomen.  

 

Tabel 3 Inzet beschikbare middelen. 

  2019 2020 

Groot onderhoudsplanning   €      334.000   €     703.000  

Overig groot onderhoud n.t.b  €        64.000   €     109.859  

Wegen integrale projecten   €      607.000   €     393.000  

Klein onderhoud  €      220.000   €     220.000  

Kapitaallasten rehabilitatie/investeringen  €                -   €                -  

Asfaltonderzoek/ verbetermaatregelen  €       30.000   €       30.000  

      

Totaal  €   1.255.000   €  1.455.859  

 


