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lnleiding
ln de "Buitenruimnota Verbindend Beheren" (blz. 5) is voor het bewaken van de kwaliteit van de

verhardingen het volgende vastgelegd:
Met het oog op de veiligheidsaspecten en bijbehorende risico's van het wegbeheer zullen we de
resultaten blijven votgen door objectief te monitoren en tweeiaarliiks aan de gemeenteraad te
rapporteren via de "Bestuursrapportage Wegbeheef'.

Daarom worden iedere twee jaar de gemeentelijke verhardingen geïnspecteerd om antwoord te
kunnen geven op de vraag of de kwaliteit van de gemeentelijke verhardingen overeenkomt met die van
het Roosendaalse Kwaliteitsprofiel: CROW-niveau B voor het Centrum van Roosendaal en haar
invalswegen; en CROW-niveau C voor de overige structuurelementen

Naast de toets in hoeverre de kwaliteit overeenkomt met het Roosendaals Kwaliteitsprofielwordt op
basis van de inspectiegegevens bepaald welke maatregelen nodig zijn om de verhardingen minimaal
op dit kwaliteitsprofielte krijgen en te houden, inclusief kosten en planjaar. Daarop zouden de
budgetten moeten zijn afgestemd.
De resultaten van de in het voorjaar 2019 uitgevoerde inspectie zijn weergegeven in de
"Bestuursrapportage Wegbeheer 201 9" .

Doel
Het doel van de'Bestuursrapportage Wegbeheer 2019' is inzicht te krijgen in de overeenkomsten, en

verschillen, tussen de actuele technische staat van de verhardingen ten opzichte van de vastgestelde
kwaliteitsprofielen B resp. C, en de effecten van het verhardingenonderhoud dat sinds de voorgaande
weginspecties is uitgevoerd.

lnformatie
De rapportage bevat onder andere een analyse van de arealen en kwaliteiten van alle gemeentelijke

verhardingen op het niveau van zowel de wijken, de BVG-structuurelementen en verhardingssoorten.
Uit de inspectiecijfers blijkt dat de kwaliteit van de verhardingen ten opzichte van de vorige rapportages
verbeterd is en inmiddels (gemiddeld genomen) voldoet aan de kwaliteitsniveaus welke door de
gemeenteraad via "Verbindend Beheren" als minimum zijn vastgesteld.

Maar niet alle verhardingen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Het benodigde onderhoud aan

zowel de asfalt- als de elementenverhardingen bedraagt in het eerste planjaar (2019) ca. € 2,2 miljoen.
De totale onderhoudskosten voor het planmatig groot onderhoud over de planperiode 2019 - 2028
bedraagt circa € 34 miljoen euro. Dit betekent dat er voor de komende 10 jaar jaarlijks € 3,4 miljoen
benodigd is.

T abel 4.2: overzicht kosten mee ria ren þlan n i nq 2019 -2028
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Planjaar

Uit de inspectie blijkt dat de voorspelde investeringspiek rond 2020 uit de eerdere rapportages (2OOT,
2009, 2011,2013 en 2015) sterk is verminderd, over meerdere kalenderjaren is uitgevlakt en
verschoven is naar de jaren na 2023. Oorzaken daarvan zijn de invloed van de inspectie, en het
aangepaste beleid.
Binnen de methodiek van het Rationeel Wegbeheer worden de onderhoudsmaatregelen voor de
eerstkomende vijf jaar bepaald vanuit de inspectiegegevens. Deze overschrijven de maatregelen uit de
theoretische gedragsmodellen die uitgaan van aanlegjaar, aantal malen onderhoud tijdens de
levensduur en vervanging aan het eind daarvan. De kwaliteit kan nog zo goed zijn dat onderhoud dan
wel vervanging kan worden uitgesteld.
Door verdere aanpassingen in de strategie, het nog verder integraal afstemmen van maatregelen en
het verder updaten van de vaste gegevens binnen het beheersysteem zoals aanlegjaar, jaar van
onderhoud, materiaalsoort en -type, is de investeringspiek over meerdere kalenderjaren afgevlakt en
doorgeschoven naar 2024.
Dit beeld is in 2017 ook geconstateerd maar er is dat jaar geen rapportage ter vaststelling aangeboden
De inspectiegegevens bleken onvoldoende betrouwbaar wat vooral werd veroorzaakt door onjuiste
relaties binnen het beheersysteem. ln 2017 en 2018 zijn die relaties gecorrigeerd.

Vervolg (procedure)
De berekende maatregelen aan de verhardingen vormen samen met die van andere beheerdisciplines
zoals water incl. riolering, openbaar groen en verkeer de basis voor het opstellen van het
Onderhoudsprogramma "Beheerkalender". De invloeden van deze disciplines, evenals die van
mogelijke maatschappelijke relevanties of activiteiten van derden, worden pas daarin meegenomen.
Dat kan leiden tot zwaardere maatregelen dan vanuit het wegbeheer bepaald, en hogere kosten.
Er wordt daarbij nog onderscheid gemaakt in "structureel onderhoud", het op kwaliteit houden tot einde
levensduur, en in "reconstructies", het vernieuwen en eventueel herinrichten van de buitenruimte.

De Rapportage Wegbeheer heeft geen financiële consequentíes. Er wordt melding gemaakt over de
financiële gevolgen van de huidige staat van de verhardingen in relatie tot de vastgestelde
kwaliteitsniveaus. Via de Beheerkalender wordt inzichtelijk hoe de financiële consequenties voor het
onderhoud eruit zien. Deze wordt u later separaat aangeboden.
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1 Inleiding 

In de nota “Verbindend Beheren” is beschreven dat, met het oog op veiligheidsaspecten en 

bijbehorende risico’s, de ontwikkeling van het verharde wegennet intensief wordt gevolgd. Dit 

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

In deze “Bestuursrapportage wegbeheer 2019” wordt aan de hand van de resultaten van de 

weginspecties van 2019 inzicht gegeven in de kwaliteitsontwikkeling van de verhardingen in de 

gemeente Roosendaal en de onderhoudsbehoefte voor de komende 10 jaar.

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 Methodiek wegbeheer

Voor het beheren en onderhouden van de verhardingen is in opdracht van het CROW de 

methodiek 'Wegbeheer' opgesteld. Deze methodiek wordt door circa vierhonderd 

wegbeherende instanties gebruikt en wordt 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 verhardingen.

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: 

 inzicht te krijgen in de kwantiteit en kwaliteit van de verhardingen;

 inzicht te krijgen in de meerjaren onderhoudsbehoefte op netwerkniveau;

 een overzicht te maken van de projecten welke op korte termijn aangepakt dienen te 

worden. Deze worden vervolgens integraal afgestemd op andere disciplines en zo 

mogelijk geprogrammeerd via de ‘Beheerkalender’.

2.2 Aansprakelijkheid wegbeheerder

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 van 

'Wegbeheer' van de CROW te benutten. 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, zodat de kans op aansprakelijkheidsstelling wordt beperkt.
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3 Huidige situatie

3.1 Areaal gegevens 

De belangrijkste kengetallen van het wegenareaal zijn: 
 De gemeente Roosendaal heeft circa 5,0 miljoen m² aan verhardingen in beheer. 

 Van het totale areaal is 55% uitgevoerd in elementverharding en 41% in 

asfaltverharding. Daarnaast bestaat een klein deel uit onverharde/halfverharde wegen 

(3%) en betonverharding (1%).

Ten opzichte van de vorige rapportage is een kleine areaalafname zichtbaar. De oppervlaktes 

welke analoog waren bepaald, zijn in de tussenliggende periode vervangen door digitale 

waardes door de koppeling met de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).

De openbare ruimte in Roosendaal is onderverdeeld in 6 structuurelementen. Dit zijn gebieden 

die in functie en gebruik uniek en onderling verschillend zijn en derhalve vanuit de beheeroptiek 

afzonderlijke clusters vormen. Tabel 3.1 geeft een verdeling van het areaal naar 

structuurelementen. 

Tabel 3.1: Indeling verhardingen naar structuurelementen in % 2019

Structuurelement 
Percentage van 

het totale 
areaal

Bedrijventerreinen 6%

Buitengebieden 14%

Centra & Accenten 7%

Groengebieden/Parken 1%

Hoofdwegen 26%

Woongebieden 43%

Overig (niet in beheer) 3%

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

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat veruit het grootste areaal aan verhardingen in de 

woongebieden ligt, gevolgd door de hoofdwegen en buitengebieden.

De gemeente Roosendaal bestaat uit verschillende wijken met elk hun eigen “karakter”. In 

figuur 3.2 is een overzicht van deze wijken met hun specifieke wegbeheerkenmerken 

weergegeven. Een belangrijk kenmerk is de aanlegperiode van de verhardingen. Aan de hand 

hiervan kunnen toekomstige vervangingsopgaves tijdig worden gesignaleerd. 

De gemiddelde levensduur van de verhardingen in de gemeente Roosendaal bedraagt ca. 60 

jaar. Afhankelijk van het soort verharding, de functie ervan, de intensiteit van het gebruik, de 

ondergrond en de opbouw van de fundering kan deze levensduur fluctueren. Om eventuele 
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vervanging tijdig te kunnen beoordelen, is in onderstaande figuur het areaal ouder dan 50 jaar 

weergeven. 

Figuur 3.2: Opbouw areaal per wijk binnen de kom en areaal buiten de kom

De volgende eigenschappen van de wijken vallen op:
 Omvang: De wijken met het grootste areaal gelegen binnen de bebouwde kom zijn 

Groot Kroeven, Kortendijk en Tolberg. Deze wijken omvatten ieder rond de 10% van het 

totale areaal;
 Leeftijd: Het buitengebied, West, Oost en Wouw zijn wijken met een groot verouderd 

areaal. Ook het areaal in de kernen Nispen, Wouwse Plantage en Moerstraten is 

verouderd, echter de omvang van deze verhardingen ten opzichte van het totaal is 

beperkt;
 Verharding: Het Buitengebied en de Industriegebieden bestaan voor het grootste deel 

uit asfaltverhardingen. 
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Figuur 3.3 geeft inzicht in het aanlegjaar van het areaal. Naast een redelijk gelijkmatige opbouw 

vanaf 1970 zijn 2 pieken zichtbaar in de periode ervoor. Deze pieken (1941 en 1960) vormen 

samen bijna 20% van het areaal.

Voor de verhardingen behorend bij de voormalige gemeente Wouw geeft het gemiddelde 

aanlegjaar momenteel een vertekend beeld. In het beheersysteem heeft een relatief groot 

areaal wegverhardingen het aanlegjaar 1941, veroorzaakt door het ontbreken van de juiste 

gegevens waarvoor aannames gedaan zijn. Hier moet nog een verdere verfijning op plaats 

vinden. 

Figuur 3.3: Verdeling areaal [m2] naar aanlegjaar 
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In onderstaande figuur 3.4 is het verhardingenareaal onderverdeeld naar functie. Het grootste 

deel van de verhardingen (ca. 63%) heeft als functie rijbaan.

Figuur 3.4: Verdeling areaal naar functie

Circa 8% van het areaal is specifiek ingericht voor de fietser. Het Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan Roosendaal 2015 – 2025 (GVVP 2015-2025) geeft aan dat ongeveer 25% tot 

30% van alle verkeersbewegingen (over relatief korte afstand) plaatsvindt per fiets. Hiermee is 

de fiets, na de auto, het meest gebruikte vervoermiddel binnen Roosendaal.

Door de opkomst van de elektrische fiets zal het aantal fietsbewegingen de komende jaren 

alleen maar toenemen en daarnaast vraagt het gebruik van fietspaden door wielerliefhebbers 

andere eigenschappen van de verharding. 

Na het verschijnen van een rapport van de Fietsersbond in 2001 is in Roosendaal ingezet op 

het optimaliseren van dit padennetwerk. In 2001 lagen er, uitgezonderd enkele paden in het 

gebied van Wouw, vrijwel geen fietspaden met een gesloten verharding (asfalt en beton) binnen 

de gemeente. Er is toen een start gemaakt met de omvorming van tegels (open verharding) 

naar asfalt (gesloten verharding), met als eerste de fietspaden tussen de D- en E-bergen en D- 

en E-dijken. Dit beleid is sinds 2001 gecontinueerd door het verder inplannen van omvormingen 

van tegelfietspaden. In figuur 3.5 is te zien dat het areaal aan fietspaden dat in gesloten 

verharding is uitgevoerd, is toegenomen. In 2013 was de verdeling gesloten verharding - open 

verharding 68% - 32%. In 2019 is de verdeling gewijzigd naar 83% - 17%.

Figuur 3.5: Verdeling areaal met functie fietsen naar verhardingstype
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Via  het GVVP 2015–2025 wordt nog meer de focus gelegd op het optimaliseren van het 

hoofdfietsnetwerk, door in te zetten op het advies uit 2001 van de Fietsersbond: een netwerk 

van fietspaden met directe verbindingen en met een veilige, comfortabele en 

onderhoudsvriendelijke verharding zoals asfalt of beton. De fiets moet en kan in Roosendaal 

een volwaardig alternatief zijn voor de auto als het gaat om snel van A naar B te komen, vooral 

op de korte afstanden zoals tussen wijken en binnenstad, maar ook tussen dorpen en stad. De 

aanleg van een snelfietspad tussen Bergen op Zoom en Roosendaal zal daar zeker een 

bijdrage aan kunnen leveren.

3.2 Huidige kwaliteitsdoelstellingen

Voor het aanduiden van de technische kwaliteit wordt gebruik gemaakt van de beeldkwaliteit 

van het CROW. Hierin wordt onderscheid gemaakt in vijf kwaliteitsniveaus die variëren van zeer 

hoog (A+) tot zeer laag (D).

Vanuit de nota “Verbindend Beheren” zijn de volgende kwaliteitsdoelstellingen vastgelegd:

 Kwaliteitsniveau B (basis) : Centrum Roosendaal, inclusief de aanrijroutes;

 Kwaliteitsniveau C (minimaal) : Alle overige gebieden.

3.3 Huidige kwaliteit

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

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

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

De laatste weginspectie is uitgevoerd in het voorjaar van 2019. De cijfers uit deze 

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

conform de nota “Verbindend Beheren”.

In figuur 3.6 is het vastgestelde kwaliteitsprofiel per structuurelement uitgezet tegen de huidige 

kwaliteit van het structuurelement. Het betreft hier de gemiddelde kwaliteit. Binnen het 

structuurelement compenseren de verhardingen van goede kwaliteit de verhardingen met een 

slechte kwaliteit. Er zijn daarom nog altijd verhardingen die onder het vastgestelde 

kwaliteitsniveau liggen. 

Daarnaast is aangegeven of de huidige kwaliteit gestegen, gedaald of gelijk is gebleven ten 

opzichte van de vorige inspectie.
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Figuur 3.6: Gemiddelde CROW Kwaliteit per structuurelement

Structuurelement Vastgestelde 
kwaliteitsniveaus 

Verbindend Beheren

Gemeten kwaliteit in 
2019

Gemeten kwaliteit 
vorige inspectie

Bedrijventerreinen Niveau C Niveau C Niveau D

Buitengebieden Niveau C Niveau B Niveau A

Centra & Accenten Niveau B Niveau B Niveau C

Groengebied / Parken Niveau C Niveau B Niveau C

Hoofdwegen Niveau C Niveau B Niveau C

Woongebieden Niveau C Niveau C Niveau D

In onderstaande figuur 3.7 is per structuurelement een procentuele verdeling van de huidige 

kwaliteit gegeven naar de kwaliteitsniveaus A+ t/m D. In figuur 3.8 is hetzelfde weergegeven 

naar verhardingsfunctie. De niveaus A+, A en B zijn hierbij samengevoegd, omdat dit 

onderscheid vanuit de technische inspectiegegevens lastiger te maken is. 

Figuur 3.7: Procentuele verdeling huidige kwaliteit naar CROW niveaus en structuurelementen

Figuur 3.8: Procentuele verdeling huidige kwaliteit naar CROW niveaus en verhardingsfunctie
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Uit voorgaande figuren 3.6 t/m 3.8 zijn de volgende conclusies te trekken:
 Het gemiddelde kwaliteitsniveau in alle gebieden voldoet aan het niveau dat in de nota 

“Verbindend Beheren” is vastgelegd;
 De huidige gemiddelde kwaliteit van de Buitengebieden, Groengebieden / Parken en 

Hoofdwegen is hoger dan het vastgestelde kwaliteitsniveau voor deze gebieden;
 Ten opzichte van de vorige inspectie is de kwaliteit van de verhardingen duidelijk 

gestegen. Alleen in de Buitengebieden is de kwaliteit ten opzichte van de vorige 

inspectie gedaald;
 De kwaliteit van de fietspaden is duidelijk beter dan die van de andere 

verhardingsfuncties.

Uit een nadere analyse van de cijfers blijkt dat:
 De opwaartse trend, die vanaf 2013 is ingezet, de afgelopen periode doorgetrokken is;

 Circa 10% van het totale areaal momenteel onder het vastgestelde kwaliteitsniveau 

scoort;
 De kwaliteit in de Centra & Accenten en in de Groengebieden / Parken het sterkste is 

gestegen ten opzichte van de vorige inspectie;
 De invloed van het inzetten op direct klein onderhoud een duidelijk positief effect heeft 

op de kwaliteit in met name de woongebieden;
 De kwaliteit van de verharding op de fietspaden een duidelijke kwaliteitsimpuls laat zien 

ten opzichte van de vorige inspectie. De gemiddelde kwaliteit is van niveau C naar 

niveau A gegaan;
 Er weinig onderlinge verschillen zijn in het kwaliteitsniveau per verhardingstype (asfalt, 

klinkers en tegels).

In figuur 3.9 is de verdeling van de kwaliteit over de buurten weergegeven. Uit een analyse van 

de kwaliteitscijfers per buurt blijkt dat:
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 De wijken Kortendijk, Groot Kroeven, West, Wouw, Langdonk en Oost het laagst scoren 

met gemiddeld niveau C;

 In de wijk Kortendijk is een kwaliteitsverschil zichtbaar in de buurten onderling. 

Kortendijk A en Kortendijk C scoren met niveau C duidelijk lager dan de buurten 

Landerije (gemiddeld niveau A+) en Kortendijk L (gemiddeld niveau B);

 In de wijk Oost is een duidelijk kwaliteitsverschil zichtbaar tussen de buurten onderling. 

De kwaliteit in de buurten Fatima-villapark en Keijenburg is lager dan die in de Sint 

Josephbuurt;

 Binnen de industriegebieden is de kwaliteit van Majoppeveld-Zuid het laagst;  

 In het buitengebied scoort het buitengebied rond Nispen en Moerstraten met gemiddeld 

niveau C het laagst. 

Figuur 3.9: Gemiddelde CROW Kwaliteit per buurt
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4 Meerjarenplanning en -begroting

4.1 Huidige wijze van onderhouden

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

dergelijke terug. Het moment van ingrijpen wordt bepaald door de huidige kwaliteit te toetsen 

aan de vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen. 

Uit de weginspecties worden de benodigde maatregelen berekend. Voor de korte termijn (5 

jaar) gebeurt dat op basis van de kwalitatieve benadering. Voor de lange termijn via de 

cyclische benadering. 

De maatregelen op korte termijn (vanuit de kwalitatieve benadering) komen veelal neer op 

onderhoudsmaatregelen voor het  verlengen van de levensduur. Als de verhardingen niet meer 

voldoen wordt een maatregel gepland. 

Hierbij worden schades in geringe omvang die “onveilig“ zijn verholpen door middel van klein 

onderhoud (plaatselijk herstel). Zijn de schades ernstig en groter van omvang, dan is groot 

onderhoud nodig. 

Ondanks deze levensduur verlengende maatregelen is de levensduur van de verharding eindig. 

Op enig moment is vervanging van de verhardingsconstructie nodig. Deze 

vervangingsinvesteringen brengen hoge kosten met zich mee, die via de cyclische benadering 

worden bepaald. 

4.2 Resultaten meerjarenplanning 2019-2028

Op basis van de inspectiegegevens 2019 is een meerjarenplanning met -begroting voor de 

verhardingen opgesteld voor een periode van 10 jaar (2019-2028). De resultaten hiervan zijn in 

deze paragraaf weergegeven. 

Voor de eerste vijf planjaren is een kwalitatieve meerjarenplanning opgesteld op basis van 

technische urgentie. Dit wil zeggen dat conform de methodiek ‘Wegbeheer’ per 

wegvakonderdeel op basis van de actuele inspectiegegevens is afgewogen met welke 

maatregel het meest optimale resultaat voor het in stand houden van het huidige areaal wordt 

bereikt. Hierbij is nog geen rekening gehouden met einde levensduur van de verharding en de 

maatschappelijke relevantie van maatregelen. Ook heeft nog geen afstemming met de overige 

beheerdisciplines en initiatieven van derden (zoals b.v. de nutsbedrijven) plaatsgevonden. Dit 

gebeurt in een later stadium bij het opstellen van de beheerkalender.

De meerjarenplanning voor de opvolgende vijf planjaren (2024-2028) is doorgerekend op basis 

van de cyclische benadering. Hierbij is per type weg een gestandaardiseerd onderhoud- en 

vervangingsschema opgesteld, bestaande uit maatregelen met bijbehorende kosten en een 

cyclus voor de volledige levensduur van de weg. Aan de hand van de aanlegjaren en deze 

onderhouds- en vervangingsschema’s, wordt inzicht verkregen in de te verwachte kosten voor 

pagina 14 van 17



Bestuursrapportage wegbeheer 2019

Bestuursrapportagewegbeheer

de langere termijn. De hierbij geplande ‘cyclische’ vervangingsmaatregelen zijn vervolgens 

bijgesteld op basis van de huidige kwaliteit van het wegvakonderdeel. Cyclische 

vervangingsmaatregelen op onderdelen met een hoge kwaliteit zijn hierbij doorgeschoven in de 

tijd. 

Bij het opstellen van deze meerjarenplanning zijn geen beperkingen opgelegd ten aanzien van 

jaarlijks beschikbare budgetten.

In figuur 4.1 zijn de kosten van de geplande maatregelen in een staafdiagram afgebeeld. In  

tabel 4.2 zijn de jaarlijks begrote kosten naast de cumulatieve bedragen weergegeven.

 

Figuur 4.1: grafiek kosten meerjarenplanning 2019-2028

Tabel 4.2: overzicht kosten meerjarenplanning 2019-2028

Jaar
Kosten Cumulatief
€ * 1000  € * 1000

2019  €       2.172  €       2.172 
2020  €       4.630  €       6.802 
2021  €            55  €       6.857 
2022  €       1.134  €       7.991 
2023  €            21  €       8.012 
2024  €     10.743  €     18.755 
2025  €       3.748  €     22.503 
2026  €       4.288  €     26.791 
2027  €       4.461  €     31.252 
2028  €       3.239  €     34.491 

Gemiddeld per jaar  €       3.449 

De totale kosten voor het planmatig groot onderhoud en de vervangingen over de planperiode 

2019-2028 bedragen circa 34,5 miljoen euro.
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In de richtlijnen en gedragsmodellen van de methodiek Wegbeheer die gebruikt worden om het 

groot onderhoud en de vervangingen te bepalen, wordt ervan uitgegaan dat er structureel en 

tijdig klein onderhoud wordt uitgevoerd. De kleinschalige reparaties, in Roosendaal Direct Klein 

Onderhoud (DKO) genoemd, beperken de doorgroei van de schades en voorkomen onveilige 

situaties, deze worden jaarlijks deels vanuit de exploitatie en deels via een deelkrediet 

gefinancierd.

Het jaarlijks beschikbare budget voor het Direct Klein Onderhoud en het afhandelen van 

Klachten en Meldingen bedraagt ca. € 270.000.

Jaarlijks bedragen de gemiddelde kosten over de eerste 10 jaar circa 3,8 miljoen. Dit bedrag is 

onder te verdelen naar gemiddeld circa € 0,3 miljoen voor klein onderhoud, € 2,5 miljoen voor 

het planmatig onderhoud en € 1,0 miljoen voor geplande vervangingen per jaar. 

De totale geraamde kosten over de 10-jaarsperiode zijn met circa 20 miljoen afgenomen ten 

opzichte van de vorige rapportage. Dit is in lijn met de waargenomen kwaliteitsverbetering als 

gevolg van de extra investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan.

Verder is te zien dat de vervangingspiek, die in de vorige rapportage in 2020 in beeld kwam, 

naar 2024 verschoven is en afgevlakt als gevolg van de kwaliteitsimpuls.

In totaal is voor de eerste 5 planjaren op basis van technische urgentie circa 8 miljoen aan 

maatregelen gepland. Hiervan is circa 2,9 miljoen aan maatregelen al binnen een project 

opgenomen in de “Beheerkalender”. Het betreft hier projecten met als status “vastgesteld” en 

“initiatief” met een doorkijk tot en met 2024. Voor de planjaren 2025 en volgend zal het gros van 

de overige maatregelen in de “Beheerkalender” worden ingebracht.
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5 Conclusie en advies

De extra investeringen van de laatste jaren om de verhardingen gemiddeld naar een hoger 

niveau te tillen zijn al duidelijk herkenbaar in de nieuwe weginspectiecijfers, alsmede in de 

daaruit voortvloeiende benodigde maatregelen. 

Ondanks dat de kwaliteit van de verhardingen overal (gemiddeld) op niveau is zijn de huidige 

budgetten nog niet helemaal toereikend. Binnen de onderhoudsstrategie wordt namelijk 

uitgegaan van het uitvoeren van de meest optimale maatregel, op het meest optimale moment 

(uit technisch oogpunt), tegen zo laag mogelijke kosten. Daarop is deze rapportage gebaseerd.

Maar steeds vaker zijn andere uitgangspunten dan de technische kwaliteit leidend bij het 

vaststellen van een maatregel. Voor het bieden van een structurele en maatschappelijk meer  

aanvaardbare oplossing zijn in menig geval zwaardere (en duurdere) maatregelen nodig. 

Voorbeelden hiervan zijn:

- een fietspad in tegels dat vanuit technisch oogpunt herbestraat moet worden, maar waarbij 

het vanuit gebruikersoogpunt (comfort en veiligheid) beter is om het om te vormen naar 

asfalt;

- het opheffen van wortelschade in verhardingen, waarbij naast het geplande herstraatwerk 

veelal aanvullende maatregelen aan de bomen nodig zijn, wat zelfs zou kunnen leiden tot 

een complete herinrichting van de omgeving. 

De huidige budgetten laten dit soort aanpassingen niet toe. Wordt hiertoe toch overgegaan, dan 

zal dat leiden tot of het uitstel van maatregelen elders of een hogere budgetbehoefte. Het 

maken van werk met werk kan ook een bijdrage leveren aan het oplossen van het 

budgetprobleem (zoals b.v. het combineren van verhardingenonderhoud met rioleringswerk). 

Een deel van de kosten voor de verhardingen kan dan worden toegerekend naar de 

Voorziening Rioleringsinvesteringen.

Geadviseerd wordt de huidige werkwijze, waarbij zoveel mogelijk op basis van de optimale 

technische maatregel wordt gepland, als uitgangspunt te continueren en aanvullend te streven 

naar het behalen van zoveel mogelijk maatschappelijk rendement door in dergelijke gevallen te 

kiezen voor de meest optimale maatregel.  

In het laatste geval zal daarvoor uitstel van andere maatregelen nodig blijken, dan wel dienen 

de budgetten daarvoor incidenteel aangevuld te worden. 

De uiteindelijke keuzes met de daarbij behorende financiële behoefte worden expliciet via de 

Beheerkalender in beeld gebracht.  
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