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lnleiding
Het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) omvat de geplande onderhoudswerken aan de
openbare ruimte van Roosendaal voor de komende vier jaar. De projecten die gepland staan in de
jaren vijf en zes hebben, vanwege de benodigde voorbereidingstijd invloed op de cashflow van de
financieringsbronnen en daarom zijn deze planjaren ook reeds grotendeels ingevuld. Het OOR wordt
ieder jaar geactualiseerd, met een nieuw planjaar uitgebreid en uw raad ter kennisgeving aangeboden

Uw raad heeft via zowel het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2014-2019 als Verbindend
Beheren de beleidskaders voor het onderhoud aan de openbare ruimte vastgesteld. Met de planning
van dit OOR 2016-2019 wordt aan deze kaders, alsmede de financiële randvoorwaarden voldaan.
Daarom heeft het college het OOR 2016-2019 vastgesteld.

De bestuursrapportage wegbeheer geeft aan dat we de afgelopen periode stappen hebben gezet in de
goede richting. Desondanks voldoen we nog niet op alle punten aan het vastgestelde
kwaliteitsniveau's. Uit weginspecties blijkt dat we op een aantal onderdelen in kwaliteit zijn gestegen en
op een aantal onderdelen gelijk zijn gebleven.

Via deze raadsmededeling wordt uw raad geïnformeerd over de planning voor de komende vier jaar,
wordt inzicht gegeven in de planning voor de periode daarna en over de uitkomsten van de
bestuursrapportage wegbeheer.
Daarnaast wordt uw raad geïnformeerd over een aangepaste wijze van het beschikbaar stellen van de
benodigde middelen en de problematiek bij het wegbeheer.

Doel
Na uitvoering van de werkzaamheden zal op de locaties waar werkzaamheden zijn uitgevoerd de
kwaliteit van de Openbare Ruimte in Roosendaal weer voldoen aan de vastgestelde CROW-niveau's B

voor de Binnenstad, Parken en Hoofdstructuur, en C voor de overige structuurelementen.
Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals het asfaltonderhoud en het aanpassen van
inritten, wordt in de periode 2016-2019 op verschillende locaties reconstructies uitgevoerd.
Deze projecten zijn weergegeven in bijlage 1.1.

lnformatie

Nieuwe projecten: ingepland o.b.v. technische kwaliteit
Over de reeds ingeplande projecten, ook van projecten uit de voorlopige planning, is reeds meerdere
jaren uitgebreid gecommuniceerd en zijn verwachtingen gewekt bij de belanghebbenden. Op veel
locaties wordt al vele jaren gewacht op groot onderhoud en zou verder uitstel leiden tot teleurstelling.
Daarom blijft de eerder via het OOR 2015-2018 vastgestelde projectvolgorde zo veel mogelijk intact.
Op verzoek van de raad is de Zundertseweg, het gedeelte tussen Burg. Schneiderlaan en Onyxdijk,
voor 2017 in de planning opgenomen.



Burgerparticipatie: samen binnen projecten
De werken uit het VGRP 2014-2019 zijn leidend voor de planning van het OOR. Daarnaast is de
technische kwaliteit van de verhardingen bepalend voor het plannen van de projecten. Hierdoor, en
gelet op de beschikbare middelen voor het onderhoud aan verhardingen, is inspraak in de planning van
de projecten door burgers en andere belanghebbenden niet mogelijk. Het college wil namelijk eerst het
(technische) achterstallig onderhoud aan de verhardingen wegwerken en prioriteit geven aan het
beschikbaar hebben van voldoende middelen voor het onderhoud.
Dat wil echter niet zeggen dat burgerparticipatie helemaal niet aan de orde is. Wij trekken samen met
inwoners en andere betrokkenen op bij het voorbereiden en uitvoeren van de geplande projecten. De
beleving van de leefomgeving is echter niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de verhardingen
maar ook van de andere onderdelen daarin. De in de evaluatie Verbindend Beheren aangekondigde
onderhoudsprogramma's bieden gelegenheid om als inwoners invloed uit te oefenen op de
leefomgeving.

Wegbeheer: spanning tussen beschikbare en benodigde middelen
Om verhardingen objectief te plannen wordt in Roosendaal de methodiek van Rationeel Wegbeheer
toegepast, waãrbij iedere twee jaar inspecties worden uitgevoerd en de verhardingen volgens landelijk
vastgestelde richtlijnen worden beoordeeld. Deze inspecties leiden tot de Rapportage Wegbeheer.
Daarin is becijferd dat de komende 10 jaar het benodigde onderhoudsbudget voor verhardingen
gemiddeld circa € 5,5 miljoen per jaar bedraagt, met in de jaren 2020 en 2021 een verwachte
investeringspiek van ruim € 12 miljoen. Het achterstallig onderhoud wordt thans geraamd op ruim €
5,1 miljoen.
ln de huidige begroting is thans een budget van circa € 4,3 miljoen beschikbaar. Er blijft daarmee een
verschil van € 1,2 miljoen tussen het benodigde en beschikbare budget. Dit resulteert in het risico dat
het achterstallig onderhoud groeit en de benodigde maatregelen toenemen.

Perspectief: andere wijze van financieren.
De investeringen in reconstructies worden nu in volle omvang ten laste van de Bestemmingsreserve
gebracht.
ln ontwerp is een wetswijziging waarbij vanaf 2017 verplicht wordt gesteld dat investeringen met een
maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden geactiveerd en over de verwachte levensduur
worden afgesch reven : weg reconstructies behoren h iertoe.
De investering in reconstructies wordt daarbij niet in volle omvang ten laste van de
Bestemmingsreserve gebracht, zoals nu wel het geval is, maar gedurende de levensduur via de
kapitaallast van die investering. Het activeren van de kosten van de reconstructies is kansrijk om de
spanning tussen benodigde en beschikbare middelen op te lossen. Door deze methodiek kan dit
probleem verder worden verminderd. Door deze financieringsmethodiek ontstaat extra budgettaire
ruimte, zeker op de korte en middellange termijn. De komende periode zal worden benut voor het
uitwerken van scenario's. De resultaten hiervan zullen uiterlijk bij de kadernota2017 bekend zijn.

Financiën: krediet beschikbaar bij Programmabegroting
Uw raad heeft de bevoegdheid om vanuit reserves en voorzieningen middelen beschikbaar te stellen
Vanaf de versie van het OOR 2015-2018 worden de benodigde middelen opgenomen in het
lnvesteringsplan die in de programmabegroting 2016 is opgenomen.
Voor dit OOR betreft het periode 2016-2019 via de Programmabegroting 2016.

Deze wijze van kredietvotatie leidt tot meer efficiëntie in de vaststellingsprocedure van het OOR waarbij
de middelen vroeg in het jaar beschikbaar komen, n.l. bij het vaststellen van het investeringsplan bij de
programmabegroting. De voorbereiding van de projecten worden eerder opgestart, waardoor de
ambtelijke organisatie beter in staat is de planning te halen.



U treft in bijlage 1 .2, 1.3 en 1.4 de cashflows van de Voozieningen Rioleringsinvesteringen en de
Bestemmingsreserve OOR.
Voor de planperiode 2016-2019 bedragen de benodigde middelen in totaal € 35.501 .440.|n
onderstaande tabel is de verdeling over de planjaren 2016-2019 weergegeven:

Kred ietaan passin gen : onderdeel va n de bestu u rs rapportage
De voor het lopende planjaar benodigde aanpassingen van de kredieten worden opgenomen in de
bestuursrapportages en de daarvoor op te stellen begrotingswijziging.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd
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prcjectnummer ultvoerlng 2016
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2017 Roosêndãal

2017 Heerle

2017 Wouw

1êu¡tvoe¡lng 2017

2012Um2O2O vool2017

2016

2017

77.210.141

77.210.156

77 210 153 2017

2017

2017

2017

2013

77.210.154

77.210.155

77.722.134

Berosebaan NisÞen. rel¡n¡no
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Admiraal ïromDstraat. vervanqen riolerinq
Renovatie qemalen 201 9
\/eru/ oo keeruanden en oel¡ ¡idqchermen
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VGRP2014-2019 waterberoino in de OR 2019
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Kasstroom BR OOR
Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Onderhoud Verhardingen

Opmerkingen

9.980.224 9980229
van n

Um 2014.

2015 2016 20'|7 2018 2019 2020
Saldo ner 01-01
Stortinoen "
Aqenda van Roosendaal
Stortinqen Kadernota 2010 (Credo)
Kadernota 2014 onderhoud verh.
kwaliteitsimpuls OOR 201 5
Subsidie provincie
Subsidie provincie 1e BERAP 2014

€
€

€
€

4.004.864
3.344.626

2.000.000
500.000

€ 2.000.000

€ 2.243.353
€ 3.344.626

€
€

€ 2.000.000

2.061.539
3.344.626

€ 2.000.000

€ 971 .138
€. 3.344.626

€ 2.000.000

€ 3.035
€ 3.344.626

€ 2.000.000

€ 318.503
€ 3.344.626

Subsidie provincie iuni 2014
€ 6.315.764 € 5.347.661 € 5.663.129Beschikbaar per I -l € 9.849.490 € 7.588.019 € 7.406.165

€ 7.606.097 € 5.526.480 € 6.435.027 € 6.312.729 € 5.029.158 € 5.272.978Onttrekkingen/bestedinqen
Saldo oer 3l - 12 € 2.243.353 € 2.061.539 € 971.138 € 3.035 € 318.503 € 390.r51

'Toelichl¡no stortir
1 van

2416 20't6 2017 2018 2019 2020
A. Contractueel verplicht.
lopende projecten Um 2014
lopende projecten
Vlietbrug, exploitatie
Spoorhaven 2012 tlm 2020

€ 2.202.949
€ 4.264.115
€ 8.156
€ 196.905

€
€
€
€

762.636
8.156

196.905

€
€
€
€

278.790
8.1 56

196.905

€
€
€
€

185.179
8.156

136.905

€
€
€
€

8.156
136.S05

€
€
€

8.'156
'196.905

€ 205.061 € 205.061Subtotaal €. 6.672.125 € 967.697 € 483.851 € 390.240
B. Besluit raad (minus A)
kwaliteitsimpuls OOR 201 5 € 500.000

Subtotaal € 500.000 € € € € €
C. Besluit colleqe (minus A/B)

Subtotaal € € € € € €

€ 433.971 € 4.558.783 Ê t oFa laa € 5.922.489 € 4.824.097 € 5.067.917
D. Overioe plannen afdelino
OPR 2016-20'19 (excl. SpooÃaven)

Subtot € 433.971 € 4.558.783 € 5.951.176 €. 5.922.489 c 4.824.057 € 5.067.917
€ 7.606.0S7 € 5.526.480 € 6.435.027 €. 6.312.729 € 5.029.158 €. 5.272.978Totaal

Overioe behoeften afdelinq

Subtotaal € € € € € €





€ 5.110.521
€ 3.500.000

€
€

2/0.15õ
3-500.000

€ 46.762
€ 3.500_000

€ 16.135
€ 4_000.000

€ 14.193
€ 4.000.000

€
€

E4.5EE
,1.000.000

q, uomrâctueet verc[cnt,

€ 3.012.906
€ 5.006.670
€ 156.728

opende prcjeden Vm 201,1

oÞende projecten

Spoorhaven 2012 t/m 2020 €
940.673
't56.728 € 156 728 € 156.728 € 156.728 € 156.728

6, tsesluil raad (m¡nus Al

ç. Eestuf coneqe (mtnús ÆE)

D. ovende Þla¡neh afdelind
OOR 2016-2019 minus Spoorhaveñ € 164.061 € 2.625.993 € 3.373.899 € 3_845.214 € 3.772,877 € 3.900.000

mffir-ftffi--æ..fß*
Sveriqe behoellen afdðl¡no

€ 1t4,061

@
€ z.õ25.9t3
ã:¡jtffiffiffi

€ 3.J23.499

@
c 3.t45.2t4E@ É 3.r72.e77

æffir,6dü
€ f.900.000&@

€
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BR OOR en Vz. Riolein

ooR 2016-2019

nn gen OOR 2016-2019

Bijlage 1.4

datum: 09-09-15

datum sa/do OOR sa/do RF

1-1-2015
31-12-2015

1-1-2016
31-12-2016

1-1-2017
31-12-2017

1-1-2018
31-12-2018

1-1-2019
31-12-2019

1-1-2020
31-12-2020

1-1-2021
31-12-2021

1-1-2022
31-12-2022

1-1-2023
31-12-2023

9.849.490
2.243.393
7.588.019
2.061.539
7.406.165

971.1 38
6.315.764

3.035
5.347.661

3r 8.503
5.663.129

390.1 51

5.734.777
86.124

5.430.750
898.207

6.242.833
2.090.377

8.610.521
270.156

3.770.156
46.762

3.546.762
1 6.1 35

4.016.135
14.193

4.014.193
84.588

4.084.588
27.860

4.027.860
27.860

0

0

0

0

12.000.000

-saldoooR
10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

7-L-2075 7-1-2017 1-7-20L9 r-L-202L L-t-2023
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Projectnummer

Offertenummer en datum

Titel rapport

Status rapport

Naam opdrachtgever

Adres

Plaats

Naam contactpersoon

Opdrachtnemer:

Datum opdracht

Kenmerk opdracht

Contactpersoon Antea Group

Auteurs rapport

836248

29 september 2014
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23 september 2015

Gemeente Roosendaal

Postbus 5000

47OO KA ROOSENDAAL

de heer L.C. van den Bulck

Antea Group

5 november 2014

275374

de heer R. van Hoek

mevrouw D. Veldhoen,

de heer A. Wagemakers
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I lnleiding

ln de nota "Verbindend Beheren" is beschreven dat, met het oog op veiligheidsaspecten en

bijbehorende risico's, de ontwikkeling van het wegennet intensief wordt gevolgd. Dit gebeurt

door de kwaliteit objectief te monitoren en hierover tweejaarlijks te rapporteren.

ln deze "Bestuursrapportage wegbeheer 2015" wordt aan de hand van de resultaten van de
weginspectie 2015 inzicht gegeven in de kwaliteitsontwikkeling en de onderhoudsbehoefte voor
de komende 10 jaar van de verhardingen in de gemeente Roosendaal.

Met dit inzicht kan worden getoetst in welke mate de huidige kwaliteit afwijkt van de
kwaliteitsprofielen die zijn vastgesteld in de nota "Verbindend Beheren".

Op basis van deze toetsing wordt het benodigde onderhoud en de daarbij behorende kosten

voor de komende jaren bepaald en in deze rapportage inzichtelijk gemaakt.
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2 Wegbeheer

2.1 Methodiekwegbeheer

Voor het beheren en onderhouden van de wegen is in opdracht van het CROW de methodiek
'Wegbeheer' opgesteld. Deze methodiek wordt door circa vierhonderd wegbeherende instanties
gebruikt en wordt hiermee landelijk geaccepteerd als wegbeheermethodiek. De methodiek

vormt een instrument om op een efficiënte en verantwoorde manier invulling te geven aan het

beheer en onderhoud van de wegen.

Met behulp van deze beheermethodiek is het mogelijk om het gewenste kwaliteitsniveau en de

daarbij behorende kosten naast elkaar te zetten. De methodiek wordt gebruikt om:

' lnzicht te krijgen in de huidige én toekomstige kwaliteit van de verhardingen;
. inzicht te krijgen in de meerjaren onderhoudsbehoefte op netwerkniveau;
r een overzicht te maken van de projecten welke op korte termijn aangepakt dienen te

worden. Deze worden vervolgens geprogrammeerd en integraal afgestemd in het

Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR).

2.2 Aansprakelijkheidwegbeheerder

Omdat in het Burgerlijk Wetboek bepaald is dat de wegbeheerder in beginsel aansprakelijk is
als de weg of de weguitrusting niet voldoet aan de eisen, is het raadzaam om de methodiek

wegbeheer te voeren. Hiermee kan de mogelijkheid van ontstaan dan wel het voortbestaan van
gebreken aan de weg in beeld worden gebracht en tot een minimum worden gereduceerd.

Hierdoor wordt de kans op aansprakelijkheidsstelling beperkt.
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3 Huidige situatie

3.1 Areaalgegevens

De belangrijkste kengetallen van het wegenareaal zijn:
. De gemeente Roosendaal heeft aan verhardingen een oppervlakte van ruim

5,1 miljoen m2.

. Van het totale areaal is 57% uitgevoerd in elementverharding en 38% in
asfaltverharding. Daarnaast bestaat een klein deel uit onverharde/halfverharde wegen

(4o/o) en betonverharding (1%).

De openbare ruimte is onderverdeeld in 6 structuurelementen. Dit zijn gebieden die in functie en

gebruik vergelijkbaar zijn en derhalve vanuit beheeroptiek afzonderlijke clusters vormen.

Tabel 1.1 geeft een verdeling van het areaal naar structuurelement.

Tabel 1.1 verhardi naar structuurelementen in m'en % 2015

Centra & Accenten

Woongebieden

Hoofdwegen

Bedrijrcnteneinen

Buitengebieden

Groengebied

owrig

9%

44o/o

22o/o

6%

17o/o

1%

1%

"Overig" zijn de verhardingen binnen de gemeente Roosendaal welke op sportparken zijn
gesitueerd of die in beheer en onderhoud bij derden zijn.

Uit bovenstaande verdeling is af te lezen dat veruit het meeste areaal in de woongebieden ligt,

gevolgd door de hoofdwegen en buitengebieden.

3.2 Huidige kwaliteitsdoelstellingen

Vanuit de nota "Verbindend Beheren" zijn de volgende kwaliteitsdoelstellingen vastgelegd:
o Kwaliteitsniveau B (basis): in Binnenstad & Accenten, Hoofdwegen en Groengebieden

(parken);
o Kwaliteitsniveau C (minimaal): in Woongebieden, Bedrijventerreinen, Buitengebieden.

3.3 Kwaliteit

Om de 2 jaar vindt een weginspectie plaats conform de CROW-methodiek over het verharde

wegenareaal. Deze inspectiecijfers worden gebruikt om de huidige kwalíteit in beeld te brengen

en vormen de basis voor het opstellen van de meerjarenplanning en begroting.

De laatste weginspectie is uitgevoerd in het eerste half jaar van 2015. De cijfers uit deze

inspectieronde zijn omgezet naar de landelijk gehanteerde CROW-kwaliteitsniveaus (A+ Vm D),

conform de nota "Verbindend Beheren".

Structuurelement Percentage
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ln onderstaande figuur 1.2 is het vastgestelde kwaliteitsprofiel en de huidige gemiddelde

kwaliteit uitgezet per structuurelement. Daarnaast is aangegeven of de huidige kwaliteit
gestegen, gedaald of gelijk is gebleven aan die van 2013.

1.2: Gemiddelde GROW Kwaliteit structuurelement

ln onderstaande figuur 1.3 is per structuurelement een procentuele verdeling van de huidige

kwaliteit gegeven naar de kwaliteitsniveaus A+ Um D. ln figuur 1.4 is het zelfde gedaan naar

verhardingstype. De niveaus A+ en A zijn hierbij samengevoegd, omdat dit onderscheid vanuit
de technische inspectiegegevens lastig te maken is.

r 1.3: Procentuele verdeli kwalíteit naar CROW niveaus en structuurelementen

Centra & Accenten Niwau B (basis)

Woongebieden

Hoofdwegen Nireau B (basis)

Bedrijrcnteneinen

Buitengebieden Niwau B (basis)

Groengebied Nircau B (basis) Ltit.,. I'¡.:. ir t; I:r.i.;t..t,'

r,il'.; r 'r'ir,,l :li: r,..ì,i,:

:..1ji..,.r t,, it . :: ,: , i, ,r ¡ jr.r

Kwaliteitsprofiel Gemeten kwaliteit in
201 5

Verloop
kwaliteit
tov 2013

Vastgeslelde
kwaliteitsniveaus

verbindend beheren

''.1'., ,;. l', .,.. l ì,. rl, , rì ; r'

', 
¡ii,1 :.:i., i . i,l I ':t 

ri I ,..; ¡ I:;r¡,,,..',r it fi,:,r, ,Ìi :. ì.;;l

l.tiii'.,; t: I. i ì;;i ..i ¡r,

ffftfl

Centrum & accenten Wotrgebieden Hoofdwegen gedr¡lventerreinen 8u¡ter8ebleden Groengeb¡ed

Verhardingen

7æ%

8ú/o

6ú/o

4ú/o

2ú/o

o%

lA/A+

o8

8C

ID
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r 1.4: Procentuele verdeli kwaliteit naar CROW niveaus en verhardi

Uit bovenstaande figuren 1 .2 tlm 1 .4 zijn de volgende conclusies te trekken:
o Enkel op de Bedrijventerreinen en in het Buitengebied voldoet de kwaliteit aan de

kwaliteitsniveaus die in de nota "Verbindend Beheren" zijn vastgelegd;
. Ten opzichte van2013 is de kwaliteit van de verhardingen ligt gestegen;
o ln de woongebieden, het gebied met veru¡t het grootste areaal aan verhardingen, blijft

de kwaliteit gelijk aan 2013, namelijk niveau D (slecht);
. De asfaltverhardingen scoren duidelijk beter dan de klinkers en tegels;
o De tegels scoren het slechtst.

Een nadere analyse van de cijfers leert dat:
¡ Voor de asfalt verhardingen het areaal aan wegen op niveau D is gehalveerd ten

opzichte van 2013:
o Voor klinkers is het areaal wegen op niveau D nagenoeg gelijk gebleven en voor tegels

zelfs toegenomen ten opzichte van 2013:
. De gemiddelde kwaliteit op de Bedrijventerreinen en in de Parken ligt net boven de

grens tussen niveau C en D;

o Enkel binnen de Woongebieden en Groengebieden is de kwaliteit van het asfalt lager

dan díe van de klinkers en tegels.

tm%

8ú/o

6ú/o

4ú/o

2ú/o

Oo/o

Elementen TegelsElementen (linkers

Verhardingen

Asfelt

aA/ A+

tr8

lc
.D
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4 Meerjarenplann¡ng en -begroting

4.1 Huidige wijze van onderhouden

Na de aanleg van de verharding loopt de kwaliteit als gevolg van slijtage, weersinvloeden en

dergelijke terug.

Om de levensduur te verlengen, wordt onderhoud uitgevoerd. Het moment van ingrijpen wordt
bepaald door de huidige kwaliteit te toetsen aan de vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen. Als de

verhardingen niet meer voldoen wordt een maatregel gepland.

Hierbijworden kleine schades verholpen door middel van klein onderhoud (plaatselijk herstel).

Zijn de schades ernstiger en omvangrijker, dan is groot onderhoud nodig. Ondanks deze

levensduurverlengende maatregelen is de levensduur van de verharding eindig. Op dat moment

is vervanging van de wegconstructie nodig. Deze vervangingsinvesteringen brengen hoge

kosten met zich mee.

4.2 Resultaten meerjarenplanning 2015-2024

Op basis van de uitgevoerde inspectie in 2015 is een meerjarenplanning met begroting voor de

verhardingen opgesteld voor de periode van 10 jaar. De resultaten hiervan zijn in deze
paragraaf weergegeven.

De meerjarenplanning is uitsluitend opgesteld op basis van technische urgentie. Dit wil zeggen

dat per wegvakonderdeel is afgewogen met welke maatregel het meest optimale resultaat wordt
bereikt tegen de laagste kosten.

Er zijn dus geen beperkingen gesteld op basis van de jaarlijks toegekende budgetten. Ook is
geen rekening gehouden met de maatschappelijke relevantie en heeft nog geen afstemming
met overige beheerdisciplines plaatsgevonden. Dit gebeurt in een later stadium bij het opstellen

van het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR).

ln figuur 1.5 zijn de totale jaarlijkse onderhoudskosten in een staafdiagram afgebeeld.

Achterstallig onderhoud ímpliceert dat onderhoud nodig is om de huidige kwaliteit van de

verhardingen op het vastgestelde kwaliteitsniveau te krijgen. Regulier onderhoud impliceert dat
onderhoud nodig is om in betreffende periode niet onder de vastgestelde kwaliteitsniveaus te
komen.

ln tabel 1.6 zijn de jaarlijks begrote kosten naast de cumulatieve bedragen weergegeven
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. Kosten GumulatiefJaar €*rooo €*looo
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Figuur 1.5: grafiek kosten meerjarenplanning 2015-2024
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5.403 €

Gemiddeld per jaar € 5.460

Op basis van de inspecties van 2015 is het achterstallig onderhoud geraamd op circa 5,1

miljoen euro. lnclusief het achterstallig onderhoud bedragen de totale onderhoudskosten voor

het planmatig groot onderhoud over de planperiode 2015 - 2024 circa 54,6 miljoen euro.

Jaarlijks bedragen de gemiddelde kosten over de eerste 10 jaar circa 5,5 miljoen. Dit bedrag is

onder te verdelen naar gemiddeld circa € 3,2 miljoen per jaar voor het onderhoud en gemiddeld

circa € 2,3 miljoen per jaar voor vervangingen.

De kosten over de lO-jaarsperiode zijn met circa 10 miljoen afgenomen ten opzichte van de

berekening in 2013. De oorzaak hiervan is enerzijds terug te vinden in een tussentijdse
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bijstelling van de kwaliteitsdoelstellingen in de nota "Verbindend Beheren" en anderzijds in een
lichte toename van de kwaliteit van de asfaltverhardingen.
Verder is te zien dat de vervangingspiek, die in de vorige rapportage in 2020 en 2021 naar
voren kwam, verder is afgevlakt.

ln de richtlijnen en gedragsmodellen die gebruikt worden om het groot onderhoud en de
vervangingen te bepalen, wordt ervan uitgegaan dat er structureel en tijdig klein onderhoud
wordt uitgevoerd. Deze kleinschalige reparaties beperken de doorgroei van de schades en

voorkomen onveilige situaties en worden jaarlijks vanuit de exploitatie gefinancierd.
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