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Managementsamenvatting 

De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente Stichtse Vecht. Door het opstellen van  
beheerplannen krijgt de gemeente Stichtse Vecht meer inzicht in hoe de kwaliteit van de openbare 
ruimte zich ontwikkelt en welke maatregelen noodzakelijk zijn om een goede kwaliteit in stand te 
houden. 
De Gemeente Stichtse Vecht heeft Roelofs gevraagd om een Wegenbeheerplan voor de periode 2021 
– 2025 op te stellen. 
 
CROW publicaties 
Net als 97% van alle wegbeherende instanties maakt de gemeente Stichtse Vecht gebruik van de 
landelijke richtlijnen voor wegbeheer conform CROW-publicatie 147. Om het kwaliteitsniveau in 
beeldkwaliteit weer te geven is de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (publicatie 323) 2013 
gebruikt. 
 
Kwaliteitsniveaus conform gemeentelijk beleid 
Gemeente Stichtse Vecht hanteert, conform Beleidskader IBOR (Uitgangspunten voor IBOR 
bestekken 2017 e.v. gemeente Stichtse Vecht, vastgesteld door de gemeenteraad op 5 juli 2016), 
verschillende kwaliteitsniveaus, afhankelijk van de locatie. Het gehele areaal van de gemeente 
Stichtse Vecht is onderverdeeld in 3 deelgebieden. In onderstaande tabel staan de deelgebieden 
omschreven, de structuurelementen uit de GBI database waaruit deze deelgebieden zijn opgebouwd 
en staat per deelgebied het te behalen kwaliteitsniveau aangegeven. 

Gebied Structuurelementen Kwaliteitsniveau 

Kernen centrum, hoofdwegen, woongebied, parken B 

Buitengebied buitengebied C 

Industriegebieden bedrijventerrein C 
 
Als men wegen wil onderhouden conform het CROW wegbeheer  (CROW-publicatie 147), dan hoort 
hier ambitieniveau B bij. Het bestuur kan voor een lager kwaliteitsniveau (C) kiezen, dit is echter 
alleen mogelijk als er weloverwogen en onderbouwd een beslissing wordt genomen en ook aan de 
juridische kaders wordt voldaan. 
 
Areaal 
Het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht beslaat ca. 107 km2. Het verhardingsareaal dat 
per oktober 2020 in beheer is bij de gemeente Stichtse Vecht bedraagt 3.077.749 m2. Het grootste 
deel van dit areaal bestaat uit elementenverhardingen, namelijk 1.770.853 m2. Verder is er nog 
1.274.492 m2 asfaltverharding, 10.405 m2 betonverharding en 22.000 m2 aan half- of onverharde 
wegen en paden (bron GBI). 
 
Kwaliteit areaal 
De kwaliteit van de wegen wordt bepaald aan de hand van globaal visuele weginspecties die door 
Roelofs Advies en Ontwerp in het voorjaar van 2020 zijn uitgevoerd. 
De kwaliteit van de verhardingen voldoet volgens de 90% regeling (opgesteld door de CROW 
Gebruikersgroep Beeldkwaliteit) in geen van de deelgebieden aan het gemeentelijk beleid. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat het kwaliteitsniveau van het gemeentelijk beleid bij 2 van de 3 
deelgebieden al lager ligt dan de CROW norm (kwaliteitsniveau B is de norm). Kwaliteitsniveau B 
gaat uit van verantwoord wegbeheer waarbij de onderhoudsmaatregel op een zo optimaal mogelijk 
moment wordt ingepland met een zo hoog mogelijke rendement tegen minimale kosten. 
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Benodigde budgetten 
Het technisch benodigd budget voor het groot onderhoud gedurende de periode 2021 – 2025 
bedraagt gemiddeld € 3.624.826,-- per jaar.  
Binnen de gemeente Stichtse Vecht wordt er na het actualiseren van het beheerplan wegen gewerkt 
met een 'voorziening wegen'. Per jaar wordt er een bepaald bedrag in de voorziening wegen gestort, 
zodat er in de voorziening wegen voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de werkzaamheden 
m.b.t. het groot onderhoud uit te kunnen voeren. Op basis van het technisch noodzakelijk onderhoud 
dient er € 2.675.700,-- per jaar gestort te worden in de voorziening.  
Conform CROW publicatie 147 wordt het benodigde budget voor het uitvoeren van klein onderhoud 
in het algemeen gesteld op ca 10% van het technisch benodigd budget voor groot onderhoud van 
de asfaltverhardingen en ca 15% van het technisch benodigd budget voor groot onderhoud van de 
elementenverhardingen. Voor de gemeente Stichtse Vecht komt dit neer op een bedrag van  
€ 406.372,-- per jaar (€ 154.889,-- voor asfaltverhardingen en € 251.483,-- voor 
elementenverhardingen). 
De gemeente Stichtse Vecht werkt met het systeem van Fixi meldingen. Herstel van de Fixi 
meldingen wordt uitgevoerd met budget vanuit het klein onderhoud.  
Het huidige beschikbare budget voor klein onderhoud is € 402.375,--. 
Niet alle wegen met ernstige schade kunnen middels een groot onderhoudsmaatregel weer op het 
gewenste kwaliteitsniveau terug worden gebracht. In die gevallen is een rehabilitatie (compleet 
vervangen van bijvoorbeeld asfalt, straatstenen en fundering) nodig. De rehabilitaties worden 
financieel afgedekt middels budgetten uit de vervangingsinvesteringen. Voor de periode 2021 – 2025 
is het benodigd budget voor vervangingsinvesteringen gemiddeld € 2.627.412,-- per jaar. 
Verder is er nog de post ‘additionele kosten’. Onder additionele kosten vallen in dit Wegenbeheerplan 
de benodigde budgetten benodigd voor de vergoeding voor de diverse, extra diensten, die nog niet 
opgenomen zijn in de overige budgetten. Te denken valt dan aan o.a. Waterschapslasten, 
advieskosten etc. Het benodigde budget voor additionele kosten bedraagt  
€ 268.206,-- per jaar. Het huidige beschikbare budget is € 247.817.  
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Inleiding 

Aanleiding 
Het beheer van de openbare ruimte is één van de kerntaken van de gemeente Stichtse Vecht. 

De openbare ruimte is de buitenruimte die voor iedereen toegankelijk is en in eigendom of beheer 
is van de gemeente Stichtse Vecht. Het vormt de woon-, leef-, werk- en recreatie-omgeving van 
bewoners en bezoekers van de gemeente. Een goed onderhouden en aantrekkelijke openbare ruimte 
vervult een belangrijke functie en laat mensen zich thuis voelen. Een dergelijke openbare ruimte 
draagt bij aan de algemene gezondheid, de sociale veiligheid en de economische positie van een 
gemeente. Door de vele verschillende functies en gebruikers moet de openbare ruimte aan een breed 
pakket van eisen voldoen.  
De gemeente Stichtse Vecht beschikt over diverse beheerplannen per discipline, zoals voor riolering, 
kunstwerken en wegen. Deze beheerplannen beschrijven het tactische uitvoeringsprogramma 
waarmee de gewenste beheerkwaliteit wordt gerealiseerd.  

In het voorjaar van 2020 is het volledige wegenareaal van de gemeente Stichtse Vecht door Roelofs 
Advies en Ontwerp geïnspecteerd conform CROW-publicatie 146. Op basis van deze inspectie heeft 
Roelofs het wegenbeheerplan voor de periode 2021 – 2025 opgesteld. 

Doelstelling en doelgroep 
Het wegenbeheerplan heeft als doel om inzicht te krijgen in de volgende onderwerpen: 

1. Huidige wegenareaal onderverdeeld in asfalt, elementen, beton en overig;
2. De kwaliteit van alle verhardingen;
3. De benodigde financiële middelen voor het wegenonderhoud in de periode 2021 – 2025.

Daarnaast is een doel van het wegenbeheerplan om een 
eerste globale inzicht te verkrijgen in de verhouding 
tussen prestaties, kosten en risico’s behorende bij 
wegbeheer. Wanneer deze 3 aspecten inzichtelijk zijn en 
goed gemanaged worden, werkt een organisatie volgens 
het systeem van assetmanagement.  
Assetmanagement is het management van primair 
fysieke assets met het doel meerwaarde te creëren voor 
de organisatie. Het strekt zich uit over de gehele 
levenscyclus van een asset: van aanleg tot en met sloop 
en alle fasen daartussen. Goed assetmanagement staat ten dienste van de organisatie en haar 
stakeholders. Het beheren van assets en alle aan assets gerelateerde activiteiten zijn terug te 
herleiden naar de doelstellingen, de risicohouding en het beleid van de organisatie. 
Assetmanagement gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het primaire doel van 
assetmanagement is om de optimale prestatie uit de gebruiksmiddelen (assets) te halen binnen 
acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten gemeten over de gehele levensduur van de 
assets. 

Dit wegenbeheerplan is opgesteld ten behoeve van de gebruikers van de wegen in Stichtse Vecht. 
Zij kunnen hierin terugvinden hoe de gemeente omgaat met haar wegen en de tot haar 
beschikking gestelde middelen. De eigen dienst en aannemers zullen bij de uitvoering van het 
beheer van de wegen gebruik maken van dit plan. 
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Uitgangspunten 
Het areaal van de gemeente Stichtse Vecht is gebaseerd op de inventarisatiegegevens uit het huidige 
beheersysteem GBI. De kwaliteit van het areaal is gebaseerd op de door Roelofs uitgevoerde globale 
visuele inspectie uitgevoerd in het voorjaar van 2020. De onderhoudsplanning en de daarbij 
behorende maatregelen inclusief de benodigde financiële middelen zijn op het zogenaamde 
netwerkniveau bepaald. De onderhoudsplanning is door de gemeente Stichtse Vecht opgesteld in het 
beheersysteem GBI. Verderop in deze rapportage wordt in paragraaf 2.1 het begrip ‘netwerkniveau’ 
nader toegelicht.  
 
De kwaliteit van het areaal en de benodigde financiële middelen zijn vastgelegd conform de landelijk 
geaccepteerde richtlijnen uit CROW-publicatie 147, uitgave december 2011. Het CROW is het 
nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. De publicatie 147 
is als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van dit beheerplan. De kwaliteitsoverzichten, 
onderhoudsplanning en benodigde financiële middelen komen voort uit het CROW-gecertificeerde 
beheersysteem van de gemeente Stichtse Vecht (GBI).  
 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 bestaat uit een algemeen deel ten aanzien van juridische kaders, gemeentebeleid, 
landelijke richtlijnen en verantwoord wegbeheer. 
 
In hoofdstuk 2 wordt de gehanteerde beheersystematiek omschreven.  
 
Het areaal van de gemeente Stichtse Vecht (een totaaloverzicht en diverse onderverdelingen) worden 
getoond in hoofdstuk 3. 
 
Hoe het zit met de huidige kwaliteit van de verhardingen geeft hoofdstuk 4 aan. 
 
De financiële middelen (benodigde en beschikbare budgetten) voor het uitvoeren van onderhoud  in 
de periode 2021 – 2025 staat omschreven in hoofdstuk 5. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de maatregeltoets.  
 
Hoofdstuk 7 bevat de conclusie en aanbevelingen. 
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1 Het wegbeheer 
Wegbeheer is de verantwoording er voor te zorgen dat de weggebruiker zich veilig en efficiënt van 
a naar b kan verplaatsen. Hiervoor zijn juridische kaders beschikbaar, is gemeentelijk beleid 
vastgesteld en zijn landelijke richtlijnen voorhanden. Wegbeheer kan tevens worden gedefinieerd als 
de zorg voor het blijven voldoen van alle verhardingen aan de wettelijke eisen en richtlijnen, één en 
ander binnen de beleidskaders vastgesteld door de gemeenteraad. 
 

1.1 Juridische kaders 
Binnen het wegenbeheer zijn er verschillende juridisch kaders, weergegeven in de Wegenwet, 
Wegenverkeerswet en Milieuwetgeving. Een korte uitleg over de strekking van deze wetten is 
weergegeven in bijlage I. 
 

1.2 Landelijke richtlijnen 
De landelijke richtlijn voor wegbeheer is CROW-publicatie 147. Deze richtlijn wordt door 97% van 
alle wegbeherende instanties gebruikt.  Om het kwaliteitsniveau in beeldkwaliteit (in visuele vorm) 
weer te geven is de CROW Kwaliteitscatalogus 323 (openbare ruimte 2013) gebruikt. 
 

1.3 Verantwoord wegbeheer 
Wegbeheer moet verantwoord ingericht en uitgevoerd worden. Om verantwoord te beheren zijn de 
onderstaande aspecten van belang: 

 
• Het hebben van vastgesteld beleid en hier “commitment” voor hebben; 
• Het hebben en bijhouden van een CROW-gecertificeerd (integraal) wegbeheersysteem; 
• Minimaal 1x per 2 jaar een globale visuele inspectie uitvoeren; 
• Het hebben van een actueel beheerplan; 
• Het bijhouden van landelijke ontwikkelingen en trends. 

 

1.4 Gemeentebeleid 
Beleidskeuzes die specifiek in het gemeentebeleid gemaakt kunnen worden zijn de volgende: 
 

• Kwaliteitsniveaus. Over het algemeen wordt voor verhardingen voor basiskwaliteit (B) 
gekozen. De basiskwaliteit gaat uit van verantwoord wegbeheer waarbij de 
onderhoudsmaatregel op een zo optimaal mogelijk moment wordt ingepland met een zo hoog 
mogelijke rendement tegen minimale kosten.  
Gemeente Stichtse Vecht hanteert verschillende kwaliteitsniveaus, afhankelijk van de locatie 
(bron: Beleidskader IBOR, Uitgangspunten voor IBOR bestekken 2017 e.v. gemeente 
Stichtse Vecht) , vastgesteld door de gemeenteraad op 5 juli 2016. Onderstaande tabel geeft 
de gehanteerde kwaliteitsniveaus aan. 

Gebied Kwaliteitsniveau 

Kernen B 

Buitengebied C 

Industriegebieden C 
Figuur 1.1  Gehanteerde kwaliteitsniveaus per deelgebied 

 
Opmerking bij voorgaande tabel: als men wegen wil onderhouden conform het CROW 
wegbeheer  (CROW-publicatie 147), dan hoort hier ambitieniveau B bij. 
Om ambitieniveau B te behalen moeten 90% van de wegvakonderdelen niveau B of hoger 
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scoren. Maximaal 10% van de wegvakonderdelen mag niveau C of D hebben. Dit is precies 
de goede verhouding om structureel de wegen conform CROW wegbeheer te kunnen 
onderhouden. Een wegvakonderdeel dat gekwalificeerd is in niveau C wordt binnen 2 jaar 
ingepland voor onderhoud, een wegvak van niveau D wordt zo spoedig mogelijk hersteld. 
 
Het bestuur kan ook kiezen om een hogere of lagere kwaliteit te hanteren. Dit is echter alleen 
mogelijk als er weloverwogen en onderbouwd een beslissing wordt genomen en ook aan de 
juridische kaders wordt voldaan; dit geldt met name bij een lagere kwaliteit. 

• Voor het voeren van verantwoord wegbeheer dient minimaal 1x per 2 jaar een globale visuele 
inspectie te worden uitgevoerd. De gemeente Stichtse Vecht houdt zich aan dit criterium en 
voert 1x per 2 jaar een globale visuele inspectie uit. Vanwege andere werkzaamheden en de 
invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is het in 2018 niet gelukt 
om de inspectieronde uit te voeren. 

• Het hebben en bijhouden van een CROW-gecertificeerd (integraal) wegbeheersysteem is zeer 
wenselijk voor het wegenbeheer. De gemeente Stichtse Vecht gebruikt het CROW-
gecertificeerde wegbeheersysteem GBI. 

• In het wegbeheer wordt er vanuit gegaan dat de functie en inrichting van wegen onveranderd 
blijft. Als dit niet het geval is komen de werkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk voor 
rekening van het wegbeheer. 

• Standaard onderhoudsmaatregelen kunnen ook in het beleid worden vastgelegd. Hierbij valt 
te denken aan bepaalde onderhoudsmaatregelen juist wel of niet voor te schrijven. 

 
Bovenstaande aspecten zijn de basis voor het inrichten en uitvoeren van verantwoord wegbeheer. 
Wat verder van belang is, is om een goed en overzichtelijk beheerproces te volgen. In onderstaande 
figuur 1.2 wordt schematisch het beheerproces weergegeven. 
 
 
 

 
 
Figuur 1.2  Gestandaardiseerd processchema wegbeheer 

 
Naast de eerder genoemde aspecten is ook communicatie erg belangrijk voor verantwoord 
wegbeheer. Immers, de verhardingen zijn niet de enige objecten in de openbare ruimte waar de 
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gemeente verantwoordelijk voor is. Voor verantwoord wegenbeheer is een nauwe samenwerking  
noodzakelijk tussen de vakdisciplines riolering, kunstwerken, groen, spelen, mobiliteit, projecten, 
verkeer, etc. Om de efficiëntie van de onderhoudsmaatregelen goed te waarborgen, moeten 
planningen van de verschillende afdelingen op elkaar afgestemd worden. Om hier draagvlak voor te 
krijgen is een goede communicatie nodig tussen het ambtelijk apparaat, het gemeentebestuur, de 
gemeenteraad en inwoners. 
 

1.5 Beleid t.a.v. onderhoud bermen en halfverharding 
1.5.1 Onderhoud bermen 
Als gevolg van de toename van het verkeer in het algemeen en landbouw- en vrachtverkeer in het 
bijzonder, krijgen de wegen en wegbermen in het buitengebied steeds meer te lijden. Dit komt 
doordat de wegen in het verleden aangelegd zijn voor relatief licht landbouwverkeer, (brom-)fietsers, 
personenauto’s en incidenteel (zwaar) vrachtverkeer. Vaak zijn dit smalle wegen en 
tegemoetkomend verkeer passeerde incidenteel door de berm. Dit was afdoende, de relatief weinig 
passeerbewegingen konden zonder problemen plaatsvinden. 
Doordat er meer grote bedrijven in het buitengebied gevestigd zijn en bestaande bedrijven 
uitbreiden, rijdt er meer en zwaarder vrachtverkeer in het buitengebied. Ook het landbouwverkeer 
is door de jaren heen zwaarder geworden. Door deze toename in aantal en gewicht worden de wegen 
zwaarder belast en vinden er meer passeerbewegingen door de bermen plaats. Daar waar vroeger 
incidenteel schade ontstond en de berm met grond aangevuld kon worden, zien we tegenwoordig 
dat hele lengtes wegberm doorlopend beschadigd worden. 
Dit heeft een aantal nadelige gevolgen, waaronder verkeersonveiligheid, aansprakelijkheids 
stellingen, wateroverlast en vochtindringing in de wegconstructie. Met name de vochtindringing in 
de wegconstructie is desastreus. We zien dan ook dat hele stukken asfalt aan de rand van het wegdek 
afscheuren en verzakken. Uiteindelijk zullen een aantal van deze wegen versneld aan reconstructie 
toe zijn. 
 
Om stabiliteit en veiligheid te borgen, worden de stuk gereden wegbermen aangevuld met 
menggranulaat. Dit is echter geen duurzame oplossing, jaarlijks moeten veel bermen opnieuw en 
soms meermaals worden aangevuld. Om dit te voorkomen zijn er meerdere mogelijke oplossingen 
zoals onder andere: 

• Verbreding van de rijbaan zodat voertuigen elkaar op de rijbaan kunnen passeren.  
• Passeerhavens aanbrengen waar gepasseerd kan worden.  
• Duurzame bermverharding langs de gehele weg aanbrengen. 

Dit zijn de meest voor de hand liggende oplossingen met elk voor- en nadelen en bijbehorende 
kosten. Met deze verbreding en aanleg van bermverhardingen, voldoet een weg weer aan de huidige 
normen en richtlijnen voor de functie en het gebruik van de weg, ontworpen op basis van 
verkeersintensiteiten en gebruik. 
 
Om een goed beeld te hebben en te bepalen welke oplossingen nu voor welke situatie binnen Stichtse 
Vecht de beste keuze zijn, zal dit in 2021 verder onderzocht worden. Zodat dit bij reconstructies  
meteen meegenomen kan worden en er voorkomen wordt dat er aan en langs de gereconstrueerde 
weg opnieuw rand-/bermschade ontstaat. 
 
Daarnaast is er ook een groot aantal wegen die nog niet aan reconstructie toe zijn, maar waar wel 
de bermen al flink beschadigd zijn door het verkeer. Om de eerder genoemde gevolgen (o.a. 
verkeersonveiligheid en versnelde degeneratie van de gehele wegconstructie) tegen te gaan, kunnen 
ook deze wegen worden voorzien van bermverhardingen, al dan niet in combinatie met benodigd 
groot onderhoud. 
 
Op de lange termijn zullen de kosten voor aanbrengen van bermverhardingen zich deels terug 
verdienen. Wegen met een passeerstrook (bermverharding) lopen minder schade op dan wegen 
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zonder bermverharding en hebben hierdoor een langere levensduur. Echter doordat de toename van 
vrachtverkeer op steeds meer wegen voorkomt zal het benodigde budget voor uitvullen van 
onverharde bermen naar verwachting niet minder worden. 
 
Om het aanbrengen van duurzame bermverharding verder te concretiseren is gestart met de 
volgende werkstappen nader in te vullen: 
1. Inventarisatie wegen met bermproblematiek; 
2. Inventarisatie reeds aanwezige bermverharding/oplossing; 
3. Bepalen duurzame bermoplossingen per weg inclusief kosten en eventuele alternatieven; 
4. Prioritering wegen en kansen voor uitvoering met wegenonderhoud; 
5. Aanbrengen duurzame bermverharding; 
6. Registratie van aangebrachte bermverharding in beheersysteem en BGT. 
 
1.5.2 Onderhoud halfverharding 
Het reguliere klein en groot onderhoud is gericht op de verharde wegen en paden binnen de 
gemeente Stichtse Vecht. Binnen de gemeente ligt ook nog een areaal van circa 23.400 vierkante 
meter aan half verharde wegen en paden. Hieronder vallen niet de half- en onverharde paden die in 
de parken liggen. Deze wegen en paden zijn gemaakt van bijvoorbeeld grind, Grauwacke of Gravier 
D’or.  
Om halfverharde wegen goed te kunnen laten functioneren, moet de gemeente een 
onderhoudsmaatregel uitvoeren. Voor inspectie en beheer van deze wegen is geen landelijke 
methode of richtlijn voorgeschreven. Op basis van ervaring heeft de gemeente de onderstaande 
cyclische onderhoudsstrategie ontwikkeld om hiermee de beheerkosten te kunnen ramen. 
 
Beschrijving onderhoud halfverharde wegen  
Bij preventief onderhoud wordt onderscheid gemaakt in een viertal onderhoudsmaatregelen: 
1. vorstherstel; 
2. klein onderhoud; 
3. groot onderhoud; 
4. overlagen (einde levensduur). 
 
Jaarlijks vorstherstel 
Voor zover bekend kunnen bijna alle half verhardingen last van spoorvorming krijgen vlak na een 
vorstperiode. De vorstperiode zelf is vaak niet het probleem, maar de dooi in het voorjaar dat erna 
komt kan funest zijn bij half verhardingen. Bij een gemiddelde verhardingslaag zal bij dooi het 
bovenste gedeelte eerst ontdooien, maar het onderste gedeelte blijft bevroren. Hierdoor ontstaat 
een klankbord waar water op blijft liggen. 
Half verharding kan zachter worden bij natte omstandigheden (in meer of mindere mate afhankelijk 
van product) waardoor bij auto- of fietsverkeer sporen ontstaan. Als vervolgens het product weer 
uithardt ontstaat vaak een los product waar diepe sporen in gereden zijn. Dit kan niet altijd 
voorkomen worden, het is daarom van belang om verdere schade te voorkomen door onderhoud te 
plegen. 
Wanneer: elk jaar in het voorjaar. 
 
Klein onderhoud 
Bij constatering van kleine schades na inspectie, of uit ervaring dat er na 2 à 3 jaar kleine schades 
ontstaan, is het noodzakelijk kleine werkzaamheden uit te voeren, zoals: schoonmaken en kleine 
gaten vullen. 
Wanneer: 2 à 3 jaar na aanleg, en eventueel nog eens 2 à 3 jaar na groot onderhoud. Om eventuele 
kosten te besparen kan dit goed gecombineerd worden met het jaarlijks vorstherstel. 
 
Groot onderhoud 
Dit onderhoud is vergelijkbaar met klein onderhoud, alleen het schadebeeld is hierbij groter. 
Uitspoelgaten door hevige regenval, of schades ontstaan door vee of mechanische invloeden kunnen 
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hieronder vallen. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met klein onderhoud, alleen is er meer 
materiaal en materieel benodigd. 
Wanneer: 6 à 7 jaar na aanleg. Ook hier zijn weer eventuele kosten te besparen door dit te 
combineren met het jaarlijks vorstherstel. 
 
Overlaging met nieuw materiaal 
Zoals de naam al doet vermoeden, bestaan deze werkzaamheden uit het aanbrengen van een nieuwe 
verhardingslaag. Bij deze werkzaamheden wordt de bestaande laag opgeruwd, geëgaliseerd en 
voorzien van een nieuwe toplaag. 
Wanneer: ca. 12 à 14 jaar na aanleg. 
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2 De beheersystematiek 
De beheersystematiek volgens CROW-publicatie 147 is de landelijk geaccepteerde richtlijn en wordt 
ook door de gemeente Stichtse Vecht toegepast. De systematiek voorziet erin om 
kapitaalvernietiging (de extra kosten voor het te laat uitvoeren van onderhoud) zoveel mogelijk te 
beperken. 
 

2.1 Achtergrond van de systematiek 
De systematiek voor wegbeheer is beschreven in CROW-publicatie 147 waarvan in december 2011 
een herziene versie is uitgebracht. Voor de theoretische achtergronden van de systematiek wordt 
verwezen naar deze publicatie. 
 
Wegbeheer conform CROW-publicatie 147 is bedoeld als managementsysteem. Het hoofddoel van 
wegbeheer is informatie te verstrekken op netwerkniveau over het wegennet. Het netwerkniveau 
geeft indicatief aan welke maatregelen benodigd zijn op korte (1-2 jaar) en middellange (3-5 jaar) 
termijn om het areaal te herstellen én wanneer deze maatregelen uitgevoerd dienen te worden. Het 
netwerkniveau geeft derhalve inzicht in de geplande maatregelen gedurende een periode van 5 jaar.  
 
Op basis van de planning op netwerkniveau wordt een projectplanning opgesteld. Deze 
projectplanning dient jaarlijks te worden opgezet met behulp van een maatregeltoets. In de 
maatregeltoets wordt gedetailleerd bepaald welke maatregel toegepast moet worden, wanneer deze 
toegepast wordt en vindt er afstemming plaats tussen alle beheerdisciplines.  
 

2.2 De methodiek in hoofdlijnen 
De methode gaat in op onderstaande 4 aspecten welke de basis zijn voor verantwoord wegbeheer. 
 

• De kwantiteit    Wat is er in beheer 
• De kwaliteit    Hoe ligt het erbij 
• Het onderhoud    Wat moeten we doen en wanneer 
• De financiën    Wat zijn de kosten hiervan 

 
Om deze gegevens inzichtelijk te krijgen zijn de volgende hoofdonderdelen van belang: 
 

• het beheren van gegevens van het wegennet: 
o verzamelen en actueel houden van de areaalgegevens. 

• het opstellen van planningen en begrotingen: 
o toetsen aan de richtlijnen en waarschuwingsgrenzen en vervolgens de financiële 

behoefte bepalen en de daaruit volgende kwaliteiten bepalen 
• het presenteren van resultaten.  

o Vastleggen in een rapport van alle voorgaande zaken zodat dit ondersteunend is 
voor de besluitvorming van de bestuurders. 

 
Op basis van deze onderdelen wordt het onderhoud ingepland. Hiervoor dient een maatregeltoets te 
worden uitgevoerd, een projectplanning te worden gemaakt en bestekken te worden opgesteld. Deze 
werkzaamheden vallen buiten de scope van dit beheerplan. 
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2.3 Levenscyclus verhardingen 
In het algemeen kunnen we de levenscyclus van een asset zoals een weg in 4 fases onderverdelen: 
 

1. Behoefte 
2. Ontwerp & Bouw 
3. Gebruik & onderhoud 
4. Sloop (Rehabilitatie) 

 
Dit wegenbeheerplan richt zich voornamelijk op fase 3 en fase 4. In onderhavig wegenbeheerplan is 
budget meegenomen voor onderhoudswerkzaamheden en investeringen. 
 
De kwaliteit van de wegen gaat in de loop van de tijd achteruit. De mate en de snelheid waarin de 
kwaliteit van een weg vermindert, wordt door verschillende factoren bepaald. De verkeersintensiteit, 
het type gebruiker, de grondslag, de functie van de weg, de ligging, de huidige kwaliteit en de 
weersomstandigheden zijn de bepalende factoren in deze. Regelmatig onderhoud voorkomt dat de 
kwaliteit dermate afneemt dat deze door de ondergrens zakt. De ondergrens (de onderste grijs 
gestippelde lijn in figuur 2.1) markeert het punt waarop het minimale onderhoudsniveau wordt 
bereikt en er direct onderhoud uitgevoerd moet worden. Indien men dit niet doet, treedt er 
kapitaalvernietiging op, de kans op ongevallen en aansprakelijkstellingen neemt toe, het aanzien 
neemt af en de gebruiker ervaart minder comfort. 

 
 
Figuur 2.1 Onderhoud tijdens de levenscyclus van een weg 

 
De twee lijnen in figuur 2.2 laten theoretische levensduren van een weg zien. De zwarte lijn geeft de 
levensduur van een weg weer wanneer er regelmatig klein en groot onderhoud wordt gepleegd. De 
rode lijn is een theoretische weergave van de levensduur van dezelfde weg wanneer het benodigde 
onderhoud niet op tijd wordt uitgevoerd. Het niet tijdig uitvoeren van regulier onderhoud verkort de 
levensduur aanzienlijk en kan leiden tot kapitaalvernietiging. 
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Figuur 2.2 Levenscyclus van een weg 

 
Binnen regulier onderhoud is het volgende onderscheid te maken: 
 

• Kleinschalig onderhoud: dit is gericht op het wegwerken van plaatselijke schades, het geven 
van een kwaliteitsimpuls en uitstel van groot onderhoud. Voorbeelden van klein onderhoud 
zijn: plaatselijk herstraten van oneffenheden, gaten in asfalt dichten, scheuren vullen. 

• Groot onderhoud is gericht op het verlengen van de levensduur van de asset en het geven 
van een kwaliteitsimpuls. Voorbeelden van groot onderhoud zijn: geheel herstraten rijbaan, 
deklaag van asfalt geheel vervangen. 

• Rehabilitatie en eventuele herinrichting bij einde van de levensduur van een asset. Hierbij 
wordt de gehele verhardingsconstructie (inclusief fundering) opgebroken en geheel opnieuw 
opgebouwd met nieuwe materialen. Optioneel kan ervoor worden gekozen bij een 
rehabilitatie een herinrichting uit te voeren, er wordt dan gesproken van een reconstructie. 

 
In de systematiek zijn de richtlijnen zodanig gedefinieerd dat deze overeenkomen met het minimale 
niveau van verantwoord wegbeheer. Ze zijn zo opgesteld dat het technisch noodzakelijk onderhoud 
in de juiste periode wordt uitgevoerd, niet te vroeg en niet te laat. Als niet wordt voldaan aan de 
CROW-richtlijnen dan betekent dit dat te laat onderhoud wordt uitgevoerd. Hierdoor komt niet alleen 
de veiligheid van de weggebruikers in het geding, maar zal ook kapitaalvernietiging optreden. 
Kapitaalvernietiging kan alleen optreden bij asfaltverhardingen. Wanneer onderhoud niet op het 
juiste moment wordt uitgevoerd, wordt de noodzakelijke maatregel zwaarder en dus duurder. 
Achterstallig onderhoud bij elementen- en betonverhardingen leidt niet tot andere (zwaardere) 
maatregelen maar wel tot een grotere omvang van de maatregelen. 
 
Uitgangspunt is dat assets die niet aan de kwaliteitsnorm (richtlijn) voldoen op zeer korte termijn 
(planjaar 1 of 2) worden onderhouden. 
 
Om voor de nabije toekomst een voorspelling te kunnen doen wanneer de richtlijn wordt 
overschreden zijn voor diverse (combinaties van) schadebeelden gedragsmodellen gedefinieerd. 
Deze modellen voorspellen op basis van historie van de weg of het wegvakonderdeel, de 
waargenomen schade en het moment van vaststelling van deze schade wanneer de betreffende 
richtlijn wordt bereikt. Op basis van ervaringen en de betrouwbaarheid van de voorspellingen vanuit 
de gedragsmodellen is de tijdsspanne waarbinnen wordt gepland een periode van vijf jaar na het 
jaar van de visuele inspectie. De wegen die binnen deze periode niet in aanmerking komen voor een 
onderhoudsmaatregel worden gepland volgens een vaste onderhoudscyclus. In deze 
onderhoudscyclus zijn verschillende maatregelen opgenomen die binnen de levensduur van een weg 
normaal worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan conserveren, het verbeteren van de 
vlakheid of het uitvoeren van gedeeltelijk groot onderhoud. Binnen de levensduur is ook rekening 
gehouden met de vervanging c.q. rehabilitatie van de verhardingen.  
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2.4 Maatregeltoets 
De maatregeltoets vormt binnen het systeem van wegbeheer de schakel tussen de resultaten van 
de inspectie en de vertaling naar het daadwerkelijk uit te voeren onderhoud. In de maatregeltoets 
worden de aard en omvang van de definitieve onderhoudsmaatregelen en de planning bepaald en 
worden de werkzaamheden afgestemd met andere disciplines. 
 

2.5 Klein onderhoud 
Bij klein onderhoud gaat het om alle schades die ernstig zijn, maar die een te kleine omvang hebben 
om als schade te noteren en door middel van een groot onderhoudsmaatregel te herstellen. Met 
behulp van klein onderhoud kan groot onderhoud worden uitgesteld. Kanttekening hierbij is wel dat 
soms vaker op één en dezelfde locatie onderhoud uitgevoerd wordt waar een structurele maatregel 
wellicht beter is. Klein onderhoud bij wegen richt zich specifiek op het voorkomen van 
aansprakelijkheid. 
 
De inspectie klein onderhoud is een volwaardig onderdeel van de methodiek van wegbeheer en kan  
onderdeel zijn van de globale visuele inspectie. De inspectie klein onderhoud legt in detail de plaats 
en omvang van de schade en het soort reparatiemaatregel vast. Terugkoppeling van de uitvoering 
van de reparaties naar bijvoorbeeld het klachten- of beheersysteem is wenselijk. Klein onderhoud 
maakt onderdeel uit van de wegbeheersystematiek, maar niet van het administratieve deel van de 
kwaliteitsbeoordeling en planning van onderhoud. 
 

2.6 Financiering 
De budgetten voor wegenbeheer en onderhoud bestaan in de gemeente Stichtse Vecht uit 3 
onderdelen: groot onderhoud, dagelijks onderhoud en kapitaallasten (bron: gemeente Stichtse 
Vecht). 
 
Budget groot onderhoud 
Het benodigd budget voor het groot onderhoud wordt opgesteld met behulp van de CROW-
wegbeheersystematiek. De inspectieresultaten zijn de basis van de kapitaalbehoefte op korte (1-2 
jaar) en middellange termijn (3-5 jaar).  
 
De benodigde budgetten voor wegonderhoud worden bepaald aan de hand van een per 
onderhoudsmaatregel opgegeven éénheidsprijs. Dit betekent dat voor alle binnen de opgestelde 
onderhoudsstrategie gedefinieerde onderhoudsmaatregelen een bedrag per vierkante meter is 
berekend. De budgetten per onderhoudsmaatregel zijn opgenomen in het beheersysteem. 
 
In bijlage I is in de alinea ‘Milieuwetgeving’ de Regeling Asbestwegen en teerproblematiek 
beschreven. Voor het eventueel verwijderen van asbest is geen budget meegenomen in dit 
Wegenbeheerplan. Op dit moment zijn er geen wegen bekend waar asbest aanwezig is of aanleiding 
dat dit ook het geval kan zijn. 
 
Uit de verhardingsonderzoeken is de aanwezigheid van teer nog niet heel veel naar voren 
gekomen, maar wel uit de aantekeningen van de vorige wegbeheerder(s). Er werd in het verleden 
veelvuldig een slakkenfundering voorzien van een teerhoudende penetratielaag toegepast. Deze 
lagen werden daarna nog door gefreesd. Ook zijn er wegen waar nog de zogenaamde Utrechtse 
deklaag aanwezig is en in de buitengebieden werden vaak teerhoudende asfaltmengsels toegepast. 
Dit vanwege hun goede flexibele eigenschappen. 
De extra kosten die het verwijderen van teerhoudend asfalt met zich meebrengt, zijn verwerkt in 
een stelpost. 
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Binnen de gemeente Stichtse Vecht wordt er na het actualiseren van het beheerplan wegen gewerkt 
met een 'voorziening wegen'. Per jaar wordt er een bepaald bedrag in de voorziening wegen gestort, 
zodat er in de voorziening wegen voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de werkzaamheden 
m.b.t. het groot onderhoud uit te kunnen voeren. 
 
Dagelijks onderhoud  
Naast groot onderhoud is er nog dagelijks, kleinschalig onderhoud. Kleine onderhoudsmaatregelen 
zijn onderhoudsmaatregelen die lokaal, over een beperkt gedeelte van het wegvakonderdeel, worden 
uitgevoerd. De maatregelen zijn bedoeld om de verharding in goede/veilige staat te houden. 
 
Het benodigd budget voor klein onderhoud bestaat onder andere uit de loonkosten van medewerkers 
(straatmakers, grond- weg en waterbouw werknemers), materieelkosten (aanhangers, trilplaten 
etc.) en materiaalkosten. 
 
Vervangingsinvesteringen/ kapitaallasten 
Wegen die gerehabiliteerd moeten worden, worden gefinancierd vanuit het beschikbare budget voor  
‘Vervangingsinvesteringen’. 
Onder kapitaallasten worden de rentelasten en afschrijvingslasten gerekend. 
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3 Het wegenareaal 
De basis voor goed en verantwoord wegbeheer is om precies te weten waar het wegenareaal uit 
bestaat. In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welk areaal bij de gemeente Stichtse Vecht in 
beheer is. 
 

3.1 Algemeen 
De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten 
Breukelen, Loenen en Maarssen. De gemeente bestaat uit twaalf officiële kernen:  

− Breukelen; 
− Kockengen; 
− Loenen aan de Vecht; 
− Loenersloot; 
− Maarssen; 
− Maarssenbroek; 
− Nieuwer Ter Aa; 
− Nieuwersluis; 
− Nigtevecht; 
− Vreeland; 
− Oud Zuilen; 
− Tienhoven. 
Het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht beslaat ca. 107 km2. Het verhardingsareaal 
dat per oktober 2020 in beheer is bij de gemeente Stichtse Vecht bedraagt 3.077.749 m2. Op 1 
oktober 2020 had de gemeente 65.209 inwoners (bron CBS). In onderstaande figuur 3.1 is de 
ligging en de gemeentegrens van de gemeente Stichtse Vecht weergegeven. 
 

 
Figuur 3.1  Grafische weergave gemeentegrens Stichtse Vecht 
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Het wegenareaal van Stichtse Vecht bestaat uit asfaltverharding, elementenverharding, 
betonverhardingen en half- of onverharde wegvakonderdelen. 

3.2 Het areaal verdeeld 
De richtlijnen, de waarschuwingsgrenzen (zie bijlage II begrippenlijst) en de maatregelkeuze binnen 
de CROW systematiek verschillen per wegtype. Kwaliteitsoverzichten en de prioriteiten kunnen per 
wegtype worden gegenereerd. Hieronder staat een overzicht van het areaal van de gemeente 
Stichtse Vecht per wegtype.  

 
Figuur 3.2  Areaal per wegtype 

 
Gemeentes hebben over het algemeen geen wegen van type 1 en 2 in hun bezit. Wegtype 2 behelst 
nog 6 % van het totale areaal. Dit betreft de verbindingswegen tussen de kernen in aansluiting op 
de provinciale wegen en de rondwegen in Maarssenbroek. 
 
In onderstaande tabel wordt het huidig areaal verdeeld per verhardingsgroep, zoals asfalt, 
elementen, beton en halfverharding. Ook het gedeelte onverhard is meegenomen.  
De waarden zijn in m2. 

onderdeel asfalt beton elementen Half- of onverhard totaal 

rijbaan 1.077.903 4.623 818.849 5.395 1.906.770 

parkeervak 3.052 1.918 282.219 7.225 294.414 

fietspad 175.915 677 37.843 0 214.435 

voetpad 17.113 2.646 619.167 9.278 648.204 

overige 509 541 12.775 102 13.926 

totaal 1.274.492 10.405 1.770.853 22.000 3.077.749 
 
Figuur 3.3  Areaal per verhardingsgroep 

 
De waarden uit figuur 3.3 zijn in figuur 3.4 visueel weergegeven in een cirkeldiagram. 

6%
4%

29%

32%

21%

7%

2, zwaar belaste weg, 198.971m2

3, gemiddeld belaste weg, 137.184m2

4, licht belaste weg, 896.925m2

5, weg in woongebied, 983.762m2

6, weg in verblijfsgebied, 656.366m2

7, fietspaden, 204.543m2



Wegenbeheerplan 2021 - 2025 – Rapportage 
  

13 

44%

19%
7%

25%

5%
rijbaan

parkeervak

fietspad

voetpad

overige

25%

33%

42%

0%

rijbaan

parkeer
vak

fietspad

voetpad

overige

 
Asfalt              Beton 
 

 
Elementen             Half- en onverhard 
Figuur 3.4  Areaal per verhardingsgroep in cirkeldiagram 

 
Naast de verdeling per wegtype en verhardingsgroep is ook een verdeling van het areaal op leeftijd 
van belang. In paragraaf 2.3 is aangegeven dat de kwaliteit van de wegen in de loop van de tijd 
achteruit gaat door ouderdom, verkeersintensiteit en weersinvloeden. Er is dus een duidelijke relatie 
tussen kwaliteit en leeftijd. 
 
In bijlage I wordt uitleg gegeven over de Milieuwetgeving. Tot aan 1994 werd teer gebruikt als 
bindmiddel in asfalt en bij toepassing van oppervlakbehandelingen. Sinds 1994 is dit niet meer 
toegestaan. Het beleid is er sindsdien op gericht om teerhoudend asfalt uit de keten te verwijderen. 
Het totale areaal aan asfaltverharding in de gemeente Stichtse Vecht is 1.274.492 m2. Van deze 
totale hoeveelheid is ca 590.439 m2 (gelijk aan 46 %) aangelegd voor 1994. 
 
De volgende afbeelding toont de asfaltwegen die voor 1994 zijn aangelegd. Bij deze wegen is de 
kans op aanwezigheid van teer in de constructie groot.   
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Figuur 3.5  Asfaltwegen aangelegd voor 1994. 

 
De oudste asfalt rijbanen in de gemeente Stichtse Vecht (volgens beheergegevens GBI) dateren uit 
1950 en zijn voornamelijk gelegen rondom Maarssen, Tienhoven en Breukelen. Het gaat dan o.a. om 
het Centrum ten noorden van de Vecht (Maarssen), de Bethunepolder-Noord (Tienhoven) en de 
omgeving Breukelen Zuid en Midden (Breukelen).  
 
Dit beeld wordt enigszins vertroebeld door Breukelen, waar bij het vullen van de data het aanleg jaar 
niet beschikbaar was. Deze is voornamelijk gevuld op basis van het aanleg jaar van de riolering. 
Binnen de kom staat hierdoor het juiste aanleg jaar per wegvak aangegeven, maar buiten de kom is 
dit niet overal het geval, aangezien daar pas recent riolering is aangelegd.  
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Figuur 3.6 toont de aangelegde oppervlaktes asfaltverharding per decennia.  
 

 
Figuur 3.6  Jaar van aanleg asfaltverharding 

 
De in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 aangelegde verhardingen hebben inmiddels een dusdanige leeftijd dat 
hiervan waarschijnlijk een groot deel in de nabije toekomst vervangen moet worden. 
Middels een visuele inspectie (waar dit wegenbeheerplan op gebaseerd is) valt niet waar te nemen 
of een asfaltconstructie aan het einde van zijn levensduur is. Om dit te kunnen bepalen is nader 
onderzoek noodzakelijk, waaronder bijvoorbeeld deflectiemetingen en constructieboringen vallen.  
 

Ook voor wegen uitgevoerd in elementenverharding is het jaar van aanleg van belang. Een 
betonstraatsteen heeft een gemiddelde levensduur van 40 jaar, een gebakken klinker gaat 
daarentegen tot wel 100 jaar mee. 
 

 
Figuur 3.7  Jaar van aanleg betonstraatstenen en gebakken klinkers  

Ook een verdeling van het areaal binnen en buiten de bebouwde kom is interessant. 

De bebouwde kom is een door de overheid aangegeven gebied waar veel bebouwing is, waardoor 
het mogelijk is om in bebouwde gebieden andere regels te laten gelden. 
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In Nederland is er over het algemeen een duidelijk verschil tussen de bewoonde gebieden, zoals 
steden en dorpen, en de verbindingswegen daarbuiten. De bebouwde kom komt dan meestal overeen 
met het bebouwde gebied.  
 
Door de hogere bevolkingsdichtheid en de daarmee gepaarde verkeersrisico's in een bebouwd gebied 
zijn de maximumsnelheden lager dan buiten een bebouwde kom. De wegen in een bebouwde kom 
hebben een overwegend ontsluitende functie. 
 
Binnen de gemeente Stichtse Vecht ligt 74% van de verhardingen binnen de bebouwde kom en 26% 
buiten de bebouwde kom. 
Onderstaande figuren laten de verdeling per verhardingstype zien voor respectievelijk binnen en 
buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom wordt grotendeels elementenverharding 
toegepast, buiten de bebouwde kom is dit asfaltverharding. 
 

 
Binnen       Buiten 
Figuur 3.8  Areaal binnen en buiten de bebouwde kom (in m2) 
 

3.3 Areaalvergelijking 
Jaarlijks wordt er onderhoud uitgevoerd waardoor er omvormingen (bv. asfalt wordt 
elementenverharding) plaats kunnen vinden. Tevens worden regelmatig nieuwbouwprojecten of 
reconstructies van de weginfrastructuur uitgevoerd. Dit resulteert in mutaties van het te beheren 
areaal. Meer of minder areaal is van invloed op het beheerbudget. 
 
In dit wegenbeheerplan wordt een vergelijk gemaakt tussen het areaal zoals dat bekend was in 2011 
tot en met het huidige areaal. In de volgende tabel zijn de oppervlaktes per jaar op een rij gezet. 

verhardingstype data 2011 data 2013 data 2016 data 2020 verschil '16 - '20 

asfalt     516.092      826.826   1.224.960   1.274.492  49.532  

elementen     471.029   1.210.748   1.732.946   1.770.853  37.907  

cementbeton         2.167          4.119        15.080        10.405  - 4.675  

half-/ onverhard         2.386          5.297      161.450        22.000  - 139.450  

niet benoemd           66.702    - 66.702  

totaal     991.675   2.046.990   3.201.138   3.077.750  - 123.388  
 
Figuur 3.9  Areaalvergelijking 2011 – 2020 in m2 

 
De wijzigingen zijn mogelijk te verklaren door:  

1. Nauwkeuriger inzicht in het in bezit zijnde areaal door gebruikmaking van een 
geautomatiseerd beheerssysteem. 

2. Verhardingsoverdracht van een andere instelling (bijvoorbeeld provincie Utrecht, Waterschap 
o.i.d.). 

3. Een verbeterslag over de doorgevoerde BGT mutaties. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maximumsnelheid
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4 De kwaliteit 
 

4.1 Inleiding kwaliteit 
In dit hoofdstuk beschouwen we de huidige kwaliteit van het areaal.  
 
De kwaliteit van de wegen wordt bepaald aan de hand van globaal visuele weginspecties (GVI) die 
door Roelofs Advies en Ontwerp in het voorjaar van 2020 zijn uitgevoerd. Deze weginspecties zijn 
uitgevoerd op basis van CROW publicatie 146. Tijdens de GVI zijn de volgende schadebeelden 
beoordeeld. 

Schadebeeld Asfaltverhardingen Elementenverhardingen Betonverhardingen 

Rafeling X     

Dwarsonvlakheid X X   

Oneffenheden X X X 

Scheurvorming X   X 

Randschade X     
Voegwijdte  X  

Voegvulling     X 
Figuur 4.1  Beoordeelde schadebeelden GVI 

 
Middels conversietabellen kunnen de inspectieresultaten vervolgens worden vertaald in de vijf 
kwaliteitsniveaus (A+/A, B, C en D) die staan aangegeven in CROW publicatie 323. Gemeentelijke 
bestuurders gebruiken over het algemeen deze kwaliteitsaanduiding om hun ambitie op het gebied 
van de openbare ruimte aan te geven. Dit is ook het geval in de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Onderstaande figuur omschrijft de kwaliteitsniveaus conform CROW publicatie 323. 

Kwaliteits-
niveau Omschrijving Indicatie kwaliteit Relatie met wegbeheer 

A+ Zeer hoog Nagenoeg ongeschonden Er is geen schade 

A Hoog Mooi en comfortabel 
Er is enige schade, maar de 
waarschuwingsgrens is nog niet 
overschreden 

B Basis Functioneel 

De waarschuwingsgrens(zie bijlage 
II begrippenlijst) is overschreden: er 
is klein onderhoud nodig of binnen 
vijf jaar is groot onderhoud nodig 

C Laag Onrustig beeld, discomfort of 
enige vorm van hinder 

De richtlijn is overschreden: er is 
binnen twee jaar groot onderhoud 
nodig 

D Zeer laag 

Kapitaalvernietiging, 
uitlokking van vernieling, 
functieverlies, juridische 
aansprakelijkheidsstelling of 
sociale onveiligheid 

De richtlijn is meer dan één klasse 
overschreden: er is direct groot 
onderhoud nodig 

Figuur 4.2  Omschrijving kwaliteitsniveaus conform CROW publicatie 323 
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Voor wegbeheer conform de CROW systematiek dient minimaal voor basiskwaliteit (B) gekozen te 
worden. De basiskwaliteit gaat uit van verantwoord wegbeheer waarbij de onderhoudsmaatregel op 
een zo optimaal mogelijk moment wordt ingepland met een zo hoog mogelijk rendement tegen 
minimale kosten.  
 
Onderstaand figuur uit de CROW publicatie 323 geeft een indruk van de verschillende 
kwaliteitsniveaus. 

 
Figuur 4.3  Afbeeldingen kwaliteitsniveaus conform CROW publicatie 323 

 
Het bestuur kan echter ook kiezen om een hogere of lagere kwaliteit te hanteren. Dit is alleen 
mogelijk als er weloverwogen en onderbouwd een beslissing wordt genomen en ook aan de juridische 
kaders wordt voldaan; dit geldt met name bij een lagere kwaliteit. 
 
Bij het opnieuw vaststellen van het beleidskader IBOR zal wat betreft de kwaliteit keuze voor wegen 
een heroverweging gemaakt kunnen worden. Gelet op de huidige opgave wat betreft het wegwerken 
van de onderhoudsachterstand is dat het beste moment om dit te heroverwegen en de gevolgen 
daarvan in beeld te brengen. 
 
De conversie van de technische weginspectie (publicatie 146/147) naar een kwaliteitsniveau op basis 
van de beeldkwaliteit (323) is uitgevoerd voor elk geïnspecteerd wegvakonderdeel.  
In paragraaf 4.2 wordt het kwaliteitsniveau per verhardingstype weergegeven. 
 
Paragraaf 4.3 geeft de kwaliteit per deelgebied weer. Deze waarden worden getoetst aan het beleid 
van de gemeente Stichtse Vecht. 
Om per deelgebied een oordeel te kunnen geven van de algehele kwaliteit is de 90% regeling 
gehanteerd. Een gebied krijgt de score (het kwaliteitsniveau) dat bij 90% van de wegvakonderdelen 
is behaald. Hieronder volgt een voorbeeld: 
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Deelgebied Oppervlakte (m2) totaal 90% 
grens 

niveau 
volgens 
90% 
regel 

gewenst 
niveau 

  A+ A B C D         
dorpen      400       350   160      40      50            1.000  900 B B 

Figuur 4.4  voorbeeld 90% regeling 

 
In bovenstaand voorbeeld is 900 m2 verharding nodig om de 90% grens te bereiken. Het 
kwaliteitsniveau wordt vervolgens bepaald door de volgende berekening uit te voeren: 
A+ (400) + A (350) + B (160) = 910. De conclusie is dat de 90% grens in kwaliteitsniveau B ligt. 
Deze regeling is opgesteld door de CROW Gebruikersgroep Beeldkwaliteit. Hij zorgt voor een correcte 
statistische bundeling van de meetresultaten (afkomstig uit de weginspectie), waarbij de berekende 
kwaliteit overeenstemt met de beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte. Op basis van de 
uitkomst kan de beheerder constateren of zijn kwaliteitsambitie is gehaald. 
 
Roelofs Advies en Ontwerp heeft november 2020 een document opgesteld met betrekking tot de 
beeldkwaliteitsniveau ’s binnen de gemeente Stichtse Vecht. Dit document is toegevoegd als bijlage 
IV aan dit wegenbeheerplan. 
 

4.2 Huidige kwaliteit per verhardingstype 
4.2.1 Asfalt  
In deze paragraaf wordt dieper in gegaan op de huidige kwaliteit van het asfalt. Eerst wordt het 
algemene kwaliteitsbeeld geschetst. Vervolgens wordt het aantal schades per schadebeeld 
weergegeven.  
 
Onderstaande tabel geeft de kwaliteit van de asfaltverhardingen weer op hoofdlijnen.  

Kwaliteit Oppervlakte Percentage 

A+             280.150  22% 
A             528.304  42% 
B             286.292  22% 
C               55.485  4% 
D             124.261  10% 
Totaal         1.274.492  100% 

 
Figuur 4.5  Kwaliteit asfalt op hoofdlijnen 

 
Om naast de cijfers en tabellen een idee te krijgen welk wegbeeld nu hoort bij de genoemde 
kwaliteitsniveaus, is in het volgende figuur per kwaliteitsniveau een afbeelding van een bijbehorende 
weg in de Stichtse Vecht geplaatst. 
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Kwaliteit is voldoende (A+ en A, > 5jaar) Kwaliteit is redelijk (B, 3-5 jaar) 

Straatweg, Breukelen Zuid 
 

De Dreef, Kockengen 

Kwaliteit is matig (C, 1-2 jaar) Kwaliteit is onvoldoende (D< 1 jaar) 

 
Fietspad Oostkanaaldijk, Loenen a d Vecht 

 
Bosdijk, Nieuwer Ter Aa 

Figuur 4.6  Beeldkwaliteit asfaltverharding. 

 
De resultaten van de globale visuele inspectie geven inzicht in de aangetroffen schadebeelden. In 
figuur 4.6 is de ernst-omvangcombinatie weergeven van de aangetroffen schadebeelden. In bijlage 
III staat een nadere uitleg van de schadebeelden. 
 
Schadebeeld Wegtype Geen  L1 L2  L3 M1 M2 M3 E1  E2  E3  

Rafeling 3 t/m 7 59% 20% 4% 3% 4% 1% 1% 4% 1% 1% 

Dwarsonvlakheid 3, 6, 7 94% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
4,5 94% 4% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Oneffenheden 3 t/m 6 92% 0% 0% 0% 4% 1% 1% 1% 1% 0% 
 

7 90% 0% 0% 0% 8% 1% 0% 0% 0% 0% 

Scheurvorming 6 78% 8% 2% 1% 4% 1% 0% 5% 2% 1% 
 

3, 4, 5, 
7 

73% 6% 2% 3% 5% 1% 1% 6% 2% 2% 

Randschade 6 64% 1% 1% 0% 15% 0% 1% 12% 6% 1% 
 

3, 4, 5, 
7 

81% 2% 1% 0% 5% 1% 0% 8% 2% 1% 

Figuur 4.7  Ernst-omvang per schadebeeld asfalt 

 
De rood aangegeven vlakken hebben de richtlijn met meer dan één klasse overschreden (niveau D), 
de oranje met één klasse (niveau C) en de gele vlakken liggen net voor de richtlijn (niveau B), maar 
hebben wel de waarschuwingsgrens overschreden. 
 
Uit figuur 4.7 valt op te maken dat randschade in ernstige vorm bij wegtype 6 vaak voorkomt. 
Relatief gezien valt het aantal wegvakonderdelen met ernstige schade in deze categorie mee (in 
totaal 22 stuks), aangezien in wegtype 6 (winkelerf, plein, voetpaden) niet veel wegvakonderdelen 
zijn voorzien van een asfaltverharding. Schades op het gebied dwarsonvlakheid en oneffenheid 
komen niet veel voor. 
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Onderstaande afbeelding toont de van een asfaltverharding voorziene wegvakonderdelen met 
kwaliteitsniveau C en D.  

 
Figuur 4.8  Wegvakonderdelen met beeldkwaliteit C en D 
 

4.2.2 Elementenverharding 
Onderstaand figuur toont de huidige kwaliteit van de elementenverharding. 

Kwaliteit Oppervlakte (m2) Percentage 

A+ 563.491 32% 

A 509.367 29% 

B 321.535 18% 

C 36.267 2% 

D 340.193 19% 

Totaal 1.770.853 100% 
Figuur 4.9  Kwaliteit elementenverharding op hoofdlijnen 
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Ook voor de elementenverharding is per schadebeeld aangegeven welke ernstklasse aanwezig is.   

Schadebeeld Wegtype Geen L1 L2 L3 M1 M2 M3 E1 E2 E3 

Dwarsonvlakheid 6, 7 80% 9% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 

  3, 4,5 89% 4% 2% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

Oneffenheden 3 t/m 6 57% 0% 0% 0% 22% 4% 2% 11% 2% 2% 

  7 49% 0% 0% 0% 32% 8% 3% 8% 0% 1% 

Voegwijdte 6, 7 91% 0% 0% 0% 5% 1% 0% 3% 1% 0% 

  3, 4,5 62% 0% 0% 0% 18% 4% 2% 10% 2% 1% 
Figuur 4.10  Kwaliteit elementenverharding per schadebeeld 

 
Het schadebeeld oneffenheid komt het meeste voor. De overige schadebeelden zijn zeer beperkt. 
Een risico bij de kwaliteit van de elementenverharding is het hoge aantal M1 (= matige schade in 
geringe omvang) waardes op oneffenheid, dit blijkt uit een nadere analyse van de inspectiecijfers. 
Een M1 wordt nu nog beoordeeld als voldoende maar kan op korte termijn een achteruitgang in de 
kwaliteit veroorzaken. Dit brengt risico’s in het beheer met zich mee doordat het schadebeeld 
oneffenheden zich vaak ontwikkelt van een M1 naar een E1 (ernstige schade in een geringe omvang).  
 
Onderstaande afbeeldingen tonen een voorbeeld van een straat in elementenverharding per 
kwaliteitsniveau. 
Kwaliteit is voldoende (A+ en A, > 5jaar) Kwaliteit is redelijk (B, 3-5 jaar) 

 
Schepersweg, Breukelen Noord 

 
Colijnsteraat, Maarssen 

Kwaliteit is matig (C, 1-2 jaar) Kwaliteit is onvoldoende (D< 1 jaar) 

 
Floraweg, Vreeland 

 
Garstenstraat, Nigtevecht 

Figuur 4.11  Beeldkwaliteit elementenverharding. 
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Onderstaande afbeelding toont de wegvakonderdelen in Maarssen die ernstige oneffenheden 
bevatten. 

 
Figuur 4.12  Ernstige oneffenheden in Maarssen 
 

4.2.3 Betonverharding  
De kwaliteit van de betonverharding is goed, er zijn slechts een aantal wegvakonderdelen met enige 
schade.  

Kwaliteit Oppervlakte (m2) Percentage 

A+  8.458  81% 

A  42  0% 

B  1.257  12% 

C  333  3% 

D  315  3% 

Totaal  10.405  100% 
Figuur 4.13  Kwaliteit betonverharding op hoofdlijnen 
 

Schadebeeld Wegtype Geen L1 L2 L3 M1 M2 M3 E1 E2 E3 

Oneffenheden 3 t/m 6 95% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 

  7 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Scheurvorming 3 t/m 7 97% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 

Voegvulling 3 t/m 7 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Figuur 4.14 Kwaliteit betonverharding per schadebeeld 
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De schadebeelden oneffenheden en scheurvorming komen in zeer beperkte mate voor. Een versleten 
of ontbrekende voegvulling komt niet voor. 
 
4.2.4 Halfverharding en overige verharding 
De halfverharding en overige verharding bestaat uit de volgende verhardingssoorten: 

• Grind; 
• Puin; 
• Halfverhard; 
• Overig; 
• Zand; 
• Natuursteen klinkerformaat; 
• Natuursteen grootformaat; 
• Split; 
• Gravilux; 
• Granietkeitjes klein; 
• Diverse. 

 
De wegvakonderdelen voorzien van een halfverharding (en overige verharding) hebben voornamelijk 
de volgende verhardingsfuncties: 

• Parkeervak; 
• Voetpad; 
• Rijbaan; 
• Inrit. 

 

Kwaliteit Oppervlakte (m2) Percentage 

A+  11.205  51% 

A  2.443  11% 

B  1.036  5% 

C  519  2% 

D  6.797  31% 

Totaal  22.000 100% 
Figuur 4.15  Kwaliteit halfverharding op hoofdlijnen 
 
De wegvakonderdelen met kwaliteit D zijn met name parkeervakken en rijbanen. 
 

Schadebeeld Wegtype Geen L1 L2 L3 M1 M2 M3 E1 E2 E3 

Dwarsonvlakheid 3 t/m 7 97% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Oneffenheden 3 t/m 7 63% 0% 0% 0% 3% 3% 19% 4% 3% 6% 
Figuur 4.16  Kwaliteit betonverharding per schadebeeld 

 
Het schadebeeld oneffenheid komt veruit het meeste voor. 
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4.3 Toetsing kwaliteit aan beleid 
Zoals aangegeven in paragraaf 1.4 hanteert de gemeente de volgende kwaliteit per deelgebied: 
 

Gebied Kwaliteitsniveau 

Kernen B 

Buitengebied C 

Industriegebieden C 
Figuur 4.17 Beleid kwaliteitsniveau per deelgebied 

 
In paragraaf 1.4 is ook weergegeven dat bovenstaande verdeling niet overeenkomt met beheer en 
onderhoud volgens de CROW richtlijn. Volgens deze richtlijn is niveau B de onderzijde van goed 
beheer. 
 
De deelgebieden kernen, buitengebied, industriegebied zijn vanuit de database van de gemeente 
Stichtse Vecht samengesteld uit het veld ‘structuurelement’. 
 
De structuurelementen met het kenmerk centrum, hoofdwegen, woongebied, parken worden 
gecategoriseerd als deelgebied Kernen. Buitengebied bestaat uit de structuurelementen met het 
kenmerk buitengebied en Industriegebied met het kenmerk bedrijventerrein.  
 
In onderstaande afbeeldingen staan de kernen, het buitengebied en de industriegebieden 
weergegeven. 

 
Kernen           Buitengebied 
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Industriegebieden 
Figuur 4.18 Deelgebieden 

 
In paragraaf 4.1 is aangegeven hoe de resultaten van de globale visuele inspectie via de normering 
van de CROW publicatie 323 (beeldkwaliteit) wordt omgezet naar een waardeoordeel. Onderstaande 
tabel geeft de huidige kwaliteit per deelgebied en het gewenste kwaliteitsniveau conform het 
gemeentelijk beleid weer. 
Bij een aantal wegvakonderdelen ontbreekt in de data bijvoorbeeld het wegtype, waardoor de 
conversie naar een beeldkwaliteitsniveau niet mogelijk is. Dit is de oorzaak van de iets lagere 
totaalwaarde van de oppervlakte in onderstaande tabel. 

Deelgebied Oppervlakte metingen Totaal 90% grens 

Niveau 
volgens 
90% 
regel 

Gewenst 
niveau 
conform 
beleid 

  A+ A B C D         
Kernen 651.557 751.807 407.245 47.437 381.953 2.239.999 2.015.999 D B 
Buitengebied 186.901 261.973 180.487 42.437 75.056 746.854 672.168 D C 
Industriegebieden 17.849 27.055 21.557 2.597 13.698 82.756 74.480 D C 
Totaal 856.307 1.040.835 609.289 92.471 470.707 3.069.609       

Figuur 4.19 Toets kwaliteitsniveau per deelgebied aan beleid 
 

Bovenstaande tabel laat zien dat alle deelgebieden op dit moment niet voldoen aan het gewenste 
niveau conform het beleid van de gemeente Stichtse Vecht. 
In hoofdlijnen is het beeld dat de wegvakonderdelen waarbij schade geconstateerd is en het soort 
schade, redelijk verdeeld zijn binnen de kernen, waarbij in de oudere delen er iets meer schade 
aanwezig is. Nieuwer Ter Aa springt er wat betreft kern wel uit. In verhouding een kleine kern met 
vooral veel asfaltwegen buiten de bebouwde kom. Hier is vooral randschade de meest 
voorkomende schade, wat ook in de lijn ligt met de bermschade die in dat gebied ook aanwezig is. 
Het deel elementen wat vooral binnen de kern van Nieuwer Ter Aa ligt wordt integraal aangepakt 
met het vervangen van de riolering die momenteel in voorbereiding is.  
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4.4 Kwaliteitsvergelijk met verleden 
Het is zeer interessant om het kwaliteitsverloop van het areaal gedurende de laatste jaren te 
analyseren. Een toename of afname van de kwaliteit, in relatie tot de beschikbare budgetten, geeft 
aan of er strategisch gezien de juiste keuzes zijn gemaakt. 
In onderstaande tabel is het kwaliteitsverloop vanaf 2016 t/m 2020, per deelgebied, voor de 
verhardingstypes asfalt en elementen weergegeven. 
 
Kernen asfalt 

Kwaliteit 
Doel- Percentage Percentage 

percentage 2016 2020 

A+ Zeer hoog 25% 60% 23% 

A Hoog 50% 23% 46% 

B Basis 15% 11% 19% 

C Laag 10% 2% 2% 

D Zeer laag 0% 4% 10% 

 Totaal 100% 100% 100% 
Figuur 4.20  Kwaliteitsverloop kernen asfalt  

 
Kernen elementen 

Kwaliteit 
Doel- Percentage Percentage 

percentage 2016 2020 

A+ Zeer hoog 25% 39% 31% 

A Hoog 50% 36% 30% 

B Basis 15% 15% 18% 

C Laag 10% 1% 2% 

D Zeer laag 0% 8% 19% 

 Totaal 100% 100% 100% 
Figuur 4.21  Kwaliteitsverloop kernen elementen  

 
Buitengebied asfalt 

Kwaliteit 
Doel- Percentage Percentage 

percentage 2016 2020 

A+ Zeer hoog 25% 38% 21% 

A Hoog 50% 31% 38% 

B Basis 15% 25% 25% 

C Laag 10% 1% 6% 

D Zeer laag 0% 5% 10% 

 Totaal 100% 100% 100% 
Figuur 4.22  Kwaliteitsverloop buitengebied asfalt  
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Buitengebied elementen 

Kwaliteit 
Doel- Percentage Percentage 

percentage 2016 2020 

A+ Zeer hoog 25% 57% 35% 

A Hoog 50% 10% 40% 

B Basis 15% 17% 13% 

C Laag 10% 3% 5% 

D Zeer laag 0% 12% 7% 

 Totaal 100% 100% 100% 
Figuur 4.23  Kwaliteitsverloop buitengebied elementen  

 
Industriegebied asfalt 

Kwaliteit 
Doel- Percentage Percentage 

percentage 2016 2020 

A+ Zeer hoog 25% 46% 18% 

A Hoog 50% 38% 45% 

B Basis 15% 14% 24% 

C Laag 10% 1% 5% 

D Zeer laag 0% 1% 8% 

 Totaal 100% 100% 100% 
Figuur 4.24  Kwaliteitsverloop industriegebied asfalt  

 
Industriegebied elementen 

Kwaliteit 
Doel- Percentage Percentage 

percentage 2016 2020 

A+ Zeer hoog 25% 66% 27% 

A Hoog 50% 16% 16% 

B Basis 15% 6% 28% 

C Laag 10% 3% 1% 

D Zeer laag 0% 9% 29% 

 Totaal 100% 100% 100% 
Figuur 4.25  Kwaliteitsverloop industriegebied elementen  

 
Voor dit beheerplan is alleen een kwaliteitsvergelijking voor 2016 en 2020 uitgewerkt. In het niet 
officieel vastgestelde wegenbeheerplan, opgesteld door Antea (projectnummer 410694, d.d. 18 juni 
2018) is een kwaliteitsvergelijk opgesteld tussen 2011 en 2016. Wat opvalt in deze rapportage is dat 
Loenersloot en Vreeland tussen 2013 en 2016 qua kwaliteit behoorlijk achteruit zijn gegaan en dat 
de kwaliteit in Oud Zuilen erg verbeterd is. 
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5 De financiële middelen  
Op basis van de kwaliteitsgegevens uit hoofdstuk 4 en de input van de gemeente Stichtse Vecht 
worden in dit hoofdstuk de benodigde en beschikbare budgetten weergegeven. 
 

5.1 Rekenmethodiek 
De gemeente Stichtse Vecht beschikt over het beheerprogramma ‘GBI’. De hierin vastgestelde 
maatregelen (op basis van de richtlijnen voor wegbeheer van het CROW) en de daarbij behorende 
maatregelprijzen zijn leidend voor het bepalen van de technisch noodzakelijk financiële middelen.  
 
Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de verhardingsconstructies gedimensioneerd zijn op 
de aanwezige verkeersfuncties met bijbehorende verkeersbelastingen. Zo heeft bijvoorbeeld de  
Straatweg (Breukelen) een andere constructie dan de Boendermakerstraat (Breukelen). 
 
In de planning wordt voor de wegen waar dat nodig is een indicatieve onderhoudsmaatregel bepaald. 
De kosten worden berekend door het te onderhouden areaal te vermenigvuldigen met de 
bijbehorende eenheidsprijs. De eenheidsprijzen zijn opgebouwd uit een optelling van de directe 
kosten, verhoogd met onderstaande percentages aan bijbehorende kosten: 

• eenmalige en uitvoeringskosten 5 %    
• algemene kosten 6 %    
• winst & risico 4 %    
• voorbereiding, advies & toezicht (VAT) 10 %    
• onvoorzien 5 %   

De eenheidsprijzen zijn exclusief BTW en zijn recent getoetst aan marktconformiteit. 
Op basis van gunstige aanbestedingen en als gevolg daarvan lagere eenheidsprijzen bestaat de 
mogelijkheid dat er meer werk uitgevoerd kan worden binnen het beschikbare budget 
Zowel in de eenheidsprijzen als ook in de planningsresultaten die in deze rapportage zijn 
gepresenteerd, is geen rekening gehouden met voordeel dat valt te behalen uit gelijktijdige 
rioolvervanging of integrale planning op andere wijze.   
 
De maatregelen en planjaar zijn gebaseerd op een netwerkplanning. 
De netwerkplanning is een tool die gebruikt wordt om onderhoud te plannen voor het gehele areaal. 
Een netwerkplanning geeft indicatief aan welke maatregelen benodigd zijn om het areaal te herstellen 
en wanneer deze benodigd zijn. De netwerkplanning bepaalt de maatregelen voor een periode van 
5 jaar. De wegen die in het eerste planjaar gepland staan, moeten vervolgens getoetst worden aan 
een maatregeltoets. 
 
De levensduur van een weg is ondanks het uitvoeren van goed wegonderhoud niet onbeperkt. De 
gemiddelde theoretische levensduur van een weg is 60 jaar. Aan het einde van deze levensduur dient 
de weg weer op het oorspronkelijke structurele en kwalitatieve gebruiksniveau te worden gebracht. 
Er wordt dan gesproken van een rehabilitatie. De kosten voor het uitvoeren van rehabilitaties vallen, 
volgens de CROW-systematiek, buiten het wegbeheer. De CROW-systematiek gaat er namelijk vanuit 
dat hiervoor een apart vervangingsbudget (investering) beschikbaar is. Als rehabilitatie aan de orde 
is zal hiervoor een aanvullend budget worden aangevraagd. Rehabilitatie behelst het vervangen van 
de volledige constructie (incl. fundering). 
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5.2 Technisch noodzakelijk onderhoudsbudget 2021-2025 
De basisplanning voor het technisch noodzakelijk onderhoud is bepaald conform de 
onderhoudsrichtlijnen en voorgestelde onderhoudsmaatregelen van de CROW-richtlijnen (CROW 
publicatie 147). De budgetten geven aan wanneer onderhoud zo optimaal mogelijk uitgevoerd wordt 
om zo ook de kwaliteitsdoelstelling ten aanzien van de kwaliteit van de gemeente te behalen. Het 
exact volgen van de budgetten wil niet zeggen dat er een garantie is dat de gestelde 
kwaliteitsdoelstelling behaald wordt. Dit komt door het fluctuerende karakter van het wegonderhoud. 
Indien onderhoud uitgevoerd wordt zal de kwaliteit van dat gedeelte weg naar de kwaliteit zeer goed 
gaan. Elk jaar zal er dus een bepaald percentage in de kwaliteit Zeer goed, Goed, Matig, Slecht en 
Zeer slecht aanwezig zijn. Het is echter niet exact te voorspellen hoe snel schades zich ontwikkelen. 
Dit is sterk afhankelijk van het gebruik van de weg, de weersomstandigheden, de constructie, etc.. 
 
Figuur 5.1 toont de technisch noodzakelijke onderhoudsbudgetten voor de periode 2021 t/m 2025. 
Een aantal wegvakonderdelen die voor 2020 op de planning stonden zijn vanwege vertraging bij de 
aanbesteding nog niet uitgevoerd. Het benodigde budget voor deze werkzaamheden is meegenomen 
achter de titel ‘Overloop 2020’. 

 Planjaar Asfalt Stelp 
teer Elementen Beton Overige Totaal 

Overloop 
2020 € 400.000  €      -    € 1.200.000  €     -     €              -    € 1.600.000 

2021 € 1.386.916 € 13.869  € 4.614.656   € 8.390  € 124.000 € 6.147.831 

2022 € 1.923.370 € 19.234  € 234.614   € 7.432  € 125.175 € 2.309.824 

2023 € 295.790 € 2.958  €          -     €       -    € 124.000 € 422.748 

2024 € 480.321 € 4.803  € 1.744.676   € 2.828  € 124.000 € 2.356.629 

2025  € 2.808.758  € 28.088  € 3.897.871   € 28.385  € 124.000 € 6.887.101 

Totaal  € 6.895.155   € 68.952   € 
10.491.816   € 47.035   €    621.175   € 18.124.132  

Gemiddeld 
per jaar € 1.379.031 € 13.790 € 2.098.363 € 9.407 € 124.235 € 3.624.826 

 
Figuur 5.1 Technisch noodzakelijk onderhoudsbudget periode 2021 - 2025, prijspeil 2020 
 

In bovenstaande onderhoudsbudgetten is rekening gehouden met de extra kosten die het 
verwijderen van teerhoudend asfalt met zich meebrengt (opgenomen als stelpost). 
De kolom ‘Overige’ geeft het technisch benodigd budget weer voor het onderhoud aan de bermen en 
de halfverhardingen. Voor het onderhoud van de bermen is rekening gehouden met €75.000,-- aan 
benodigd budget per jaar. Uitvoeren van onderhoud aan halfverharde wegen is begroot op een 
jaarlijkse kostenpost van circa € 49.000,--. In totaal is dit € 124.000,--. 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft voor 2021 en 2022 (inclusief ‘Overloop 2020’) gemiddeld  
€ 5.028.827,- per jaar aan onderhoudsbudget nodig. 
Voor de periode 2021 – 2025 bedraagt het benodigde onderhoudsbudget gemiddeld € 3.624.826,- 
per jaar. In 2021 en 2022 wordt  de onderhoudsachterstand op basis van de CROW-richtlijnen 
weggewerkt, vandaar dat voor deze jaren stevige budgetten nodig zijn. Een onderhoudsachterstand 
is gedefinieerd als onderhoud dat al eerder uitgevoerd had moeten worden: de richtlijn is met meer 
dan 1 klasse overschreden. Langer uitstellen van dit onderhoud is niet wenselijk. De budgetten zijn 
nog niet getoetst aan een maatregeltoets. De daadwerkelijke onderhoudskosten kunnen hoger maar 
ook lager uitvallen dan gepland. De budgetten voor asfalt en elementen die opgesomd zijn in 
bovenstaande tabel zijn gebaseerd op een theoretische benadering vanuit de CROW-
wegbeheersystematiek. Het uitvoeren van een maatregeltoets conform de CROW-systematiek is 
noodzakelijk om de onderhoudsplanning voor 2021 en 2022 definitief te maken. 
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De CROW-systematiek geeft voor planjaar 1 en 2 (2021 en 2022) concrete maatregelen aan, voor 
de planjaren 3 – 5 (2023 – 2025) worden er maatregelgroepen vastgesteld. De betrouwbaarheid is 
ook lager voor de periode 3-5 jaar omdat vooraf niet voorspeld kan worden of al het onderhoud van 
planjaar 1 en 2 uitgevoerd gaat worden. Tevens is ook niet met zekerheid te voorspellen of eventuele 
schades die nu nog niet zijn vastgesteld zich sneller ontwikkelen. Om deze reden wordt ook 
geadviseerd om minimaal iedere 2 jaar de budgetten en kwaliteit te monitoren en daar waar nodig 
bij te stellen. 
Onderstaande grafiek toont de technisch benodigde budgetten in grafiekvorm. 

 
Figuur 5.2  Grafische weergave onderhoudsbudgetten 2021 - 2025 

 
Naast groot onderhoud is er nog klein onderhoud. Klein onderhoudsmaatregelen zijn 
onderhoudsmaatregelen die lokaal, over een beperkt gedeelte van het wegvakonderdeel, worden 
uitgevoerd. De maatregelen zijn bedoeld om de verharding in goede/veilige staat te houden. 
Conform CROW publicatie 147 wordt het benodigde budget voor het uitvoeren van klein onderhoud  
in het algemeen gesteld op ca 10% van het technisch benodigd budget voor groot onderhoud van 
de asfaltverhardingen en ca 15% van het technisch benodigd budget voor groot onderhoud van de 
elementenverhardingen. Voor de gemeente Stichtse Vecht komt dit neer op een bedrag van  
€ 406.372,-- per jaar (€ 154.889,-- voor asfaltverhardingen en € 251.483,-- voor 
elementenverhardingen). 
De gemeente Stichtse Vecht werkt met het systeem van Fixi meldingen. Herstel van de Fixi 
meldingen wordt uitgevoerd met budget vanuit het klein onderhoud. 
 
De volledige technisch noodzakelijke onderhoudsplanning is als bijlage V toegevoegd aan dit plan. 
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5.3 Budgetplanning en begroting 2021-2025 
In de begroting van de gemeente Stichtse Vecht zijn budgetten opgenomen voor het beheren van 
het wegenareaal.  
 
Onderstaande budgetplanning geeft een reële indruk van de per jaar uit te voeren 
onderhoudswerkzaamheden. De onderhoudsachterstand is op basis van deze planning in 2023 
grotendeels weggewerkt. Hierbij is rekening gehouden met de beschikbare personele bezetting 
voor de voorbereiding en begeleiding buiten van de werkzaamheden. Alsmede de inzet van de 
aannemer en de overlast tijdens de uitvoering. In planjaar 2021 wordt tevens de ‘overloop 2020’ á 
€ 1.600.000,-- in de daadwerkelijke uitvoering opgenomen.  
 

Planjaar Asfalt Stelp teer Elementen Beton Overige Totaal 
2021 € 1.500.000 € 15.000 € 1.261.000 € 0 € 124.000 € 2.900.000 
2022 € 1.450.000 € 14.500 € 2.035.325 € 0 € 125.175 € 3.625.000 
2023 € 1.165.000 € 11.650 € 1.999.350 € 0 € 124.000 € 3.300.000 
2024 € 1.000.000 € 10.000 € 2.147.350 € 18.650 € 124.000 € 3.300.000 
2025 € 1.780.155 € 17.802 € 3.048.791 € 28.385 € 124.000 € 4.999.133 
Totaal € 6.895.155 € 68.952 € 10.491.816 € 47.035 € 621.175 € 18.124.133 
 
Figuur 5.3  Budgetplanning en begroting groot onderhoud 2021 - 2025 

 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.9 (Financiering) wordt binnen de gemeente Stichtse Vecht na het 
actualiseren van het beheerplan wegen gewerkt met een 'voorziening wegen'. Per jaar wordt er een 
bepaald bedrag in de voorziening wegen gestort, zodat er in de voorziening wegen voldoende 
financiële middelen aanwezig zijn om de werkzaamheden m.b.t. het groot onderhoud uit te kunnen 
voeren. 
Onderstaande tabel laat zien welk bedrag jaarlijks gestort moet worden om voldoende budget te 
genereren zodat het technisch noodzakelijk onderhoudsbudget uit figuur 5.1 is afgedekt. 

Voorziening wegen 
Planjaar saldo 1-1 Storting Onttrekking Saldo 31-12 

2021  € 8.570.299   € 2.464.490   € 4.500.000   € 6.534.789  
2022  € 6.534.789   € 2.699.168   € 3.625.000   € 5.608.957  
2023  € 5.608.957   € 2.699.168   € 3.300.000   € 5.008.125  
2024  € 5.008.125   € 2.699.168   € 3.300.000   € 4.407.293  
2025  € 4.407.293   € 2.699.168   € 4.999.133   € 2.107.328  
2026  € 2.107.328   € 2.699.168   € 2.721.106   € 2.085.390  
2027  € 2.085.390   € 2.699.168   € 3.549.866   € 1.234.692  
2028  € 1.234.692   € 2.699.168   € 3.814.794   €    119.066  
2029  €    119.066   € 2.699.168   € 1.849.012   €    969.222  
2030  €    969.222   € 2.699.168   € 3.668.390   €              0  

Eindtotaal  €              0     
Gemiddeld per jaar  € 2.675.700   € 3.532.730   
Werkelijk cijfer    
Geraamde cijfers    
Huidige begroting cijfers    

 
Figuur 5.4 Voorziening wegen 

 
De volgende stap in het proces voor groot onderhoud is het uitvoeren van de maatregeltoets. Deze 
staat omschreven in hoofdstuk 6. 
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5.4 Vervangingsinvesteringen 
Niet alle wegen met ernstige schade kunnen middels een groot onderhoudsmaatregel weer op het 
gewenste kwaliteitsniveau terug worden gebracht. In die gevallen is een rehabilitatie (complete 
vervangen van asfalt en fundering) nodig. De rehabilitaties worden financieel afgedekt middels 
budgetten uit de vervangingsinvesteringen. 
De kapitaallasten (rentelasten en afschrijvingslasten van activa) worden dan ook tot uitgaven van 
de vervangingsinvesteringen gerekend. 
 

5.4.1. Vervangingsinvesteringen wegen 
Hieronder staat in tabelvorm een overzicht van de vervangingsinvesteringen voor 2021 – 2025 
weergegeven. Het betreft hier de investeringen die betrekking hebben de wegen. Bij integrale 
projecten zijn er voor die betreffende onderdelen aparte investeringen opgenomen. 
Naast het vervangen van verhardingen, wordt ook het aanbrengen van bermverharding gefinancierd 
uit de ‘vervangingsinvesteringen wegen’. In paragraaf 1.5.1 staat het beleid ten aanzien van 
bermverhardingen aangegeven. 
In dit plan wordt budget meegenomen voor het jaarlijks aanbrengen van circa vier kilometer 
bermverharding. Het jaarlijks benodigd budget hiervoor is circa € 100.000,--.  

overzicht vervangingsinvesteringen 2021-2025       
  2021 2022 2023 2024 2025 

Breukelen - Scheendijk noord        € 2.862.487    
Breukelen - Straatweg thv Insulinde      € 244.312      
Maarssenbroek - Antilopespoor      € 248.952      
Maarssenbroek - Bloemstede noord  € 488.865          
Maarssenbroek - Bloemstede zuid  € 263.385          
Maarssenbroek - Kamelenspoor    € 359.001        
Maarssenbroek - Pauwenkamp      € 443.699      
Maarssenbroek - Reigerskamp      € 665.615      
Maarssenbroek - Zwanenkamp      € 179.261      
Kockengen - Wagendijk noord  € 350.000          
Kockengen - Wagendijk midden  € 600.000          
Kockengen - Wagendijk zuid  € 300.000          
Maarsseveensevaart    € 250.000        
Nieuwer Ter Aa-Honderdsche laantje  € 160.000          
Bosdijk    € 350.000        
Parralelweg Breukelen  € 370.088          
Haarrijnweg      € 241.395      
Aanbrengen bermverharding  € 100.000   € 100.000   € 100.000   € 100.000   € 100.000  
Diverse wegen binnen de kom          € 2.500.000  

Diverse wegen buitengebied    € 300.000   € 300.000   € 300.000   € 860.000  

Totalen  € 2.632.338   € 1.359.001   € 2.423.233   € 3.262.487   €   3.460.000  
Al opgenomen in meerjaren begroting  € 3.148.428   € 1.321.954   € 3.643.007   €  -     € -    

Cumulatief verschil  € -516.090   € -479.043   € -1.698.817   €   1.563.670   € 5.023.670  
 
Figuur 5.5 Overzicht vervangingsinvesteringen 2021-2025 

 
Voor de periode 2021 – 2025 is het benodigd budget voor vervangingsinvesteringen gemiddeld  
€ 2.627.412,-- per jaar. 
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5.4.2. Vervangingsinvesteringen integrale projecten 
In de begroting van Stichtse Vecht zijn meerdere integrale  projecten opgenomen, zoals de 
Eendracht, Kockengen Waterproof en de upgrade van Bisonspoor. Binnen deze projecten wordt in 
ieder geval de riolering en de verharding aangepakt.  
Vanuit de technische berekening worden ook wegvakken aangestuurd voor onderhoud die onderdeel 
zijn van deze projecten. In de onderhoudsbudgetten fig. 5.1 is hier dan ook rekening mee gehouden. 
 

5.5 Additionele kosten 
Onder additionele kosten vallen in dit Wegenbeheerplan de benodigde budgetten benodigd voor de 
vergoeding voor de diverse, extra diensten, die nog niet opgenomen zijn in de overige budgetten. In 
onderstaande tabel staan de benodigde budgetten voor de additionele kosten weergegeven. 
Additionele kosten 

Advieskosten en -opdrachten  € 130.856  
Betaalde belastingen derden (Waterschapslasten)  €   96.000  
Pachten  €     9.000  
Lidmaatschappen beroeps- en brancheverenigingen  €     3.000  

Inkomsten overdracht - overige overheden (kosten Prorail overweg) 
 €   29.350  

Totaal per jaar  € 268.206  
 
Figuur 5.6 Overzicht additionele kosten 

 

5.6 Eeuwig durende beheerkosten 
Omdat het beheer van wegen niet stopt na 2025, is in deze paragraaf een doorkijk gemaakt naar de 
te verwachten kosten voor onderhoud op de lange termijn. De lange termijnplanning (2026- 2084) 
is, net als de 5-jarige onderhoudsplanning, opgesteld in het beheerpakket GBI. De benodigde 
budgetten per jaar zijn bepaald volgens het CROW model ‘lange termijn planning’.  
 
Opmerkingen hierbij zijn dat: 

• de budgetten een indicatie zijn. De daadwerkelijk benodigde budgetten voor de langere 
termijn zijn op dit moment zeer lastig in te schatten. 

• Het asfaltbudget is exclusief de meerkosten voor het eventueel verwijderen van 
teerhoudende lagen. 

 
De lange termijnplanning is met name opgesteld om een doorkijk te maken naar het benodigde 
budget voor het in de toekomst uit te voeren grootschalig onderhoud/ rehabilitaties. Het areaal wordt 
steeds ouder en is op een bepaald moment aan vervanging toe. 
Onderstaande tabel is een overzicht van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het  
onderhoud over de lange termijn (periode 2026 – 2084). Een gedetailleerd overzicht van de 
benodigde budgetten per jaar is bijgevoegd als bijlage VII van dit Wegenbeheerplan.  
 

  Asfalt Elementen Beton Overige Totaal 
benodigd budget 

groot onderhoud 2026 
- 2084 

€ 108.598.807 € 111.810.658 € 420.097 € 8.648 € 220.838.209 

Gemiddeld per jaar € 1.840.658 € 1.895.096 € 7.120 € 147 € 3.743.020 
Figuur 5.7  Benodigde budgetten onderhoud lange termijn (2026 – 2084) 
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Bij de eeuwig durende beheerkosten horen naast het groot onderhoud ook nog de investeringen. 
Onderstaande tabel is een overzicht van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van 
investeringen over de lange termijn (periode 2026 – 2084). 

  Asfalt Elementen Beton Overige Totaal 
benodigd budget 
investeringen 2026 - 2084 

€ 
128.727.846 

€ 
118.680.225 

€ 
2.208.440 

€ 
11.862 

€ 
249.628.372 

Gemiddeld per jaar € 2.181.828 € 2.011.529 € 37.431 € 201 € 4.230.989 
Figuur 5.8  Benodigde budgetten investeringen lange termijn (2026 – 2084) 

 
Het totale gemiddeld benodigd budget voor de eeuwig durende beheerkosten is dan € 3.743.020,-- 
+ € 4.230.989,-- = € 7.974.010,--. 
Ten opzichte van de korte termijn (2021 – 2025) budgetten (Technisch benodigd budget  
€ 3.624.826,-- + Investeringen gemiddeld € 2.627.412,--) is er voor de eeuwig durende 
beheerkosten € 1.721.771,- meer aan budget nodig per jaar. 
Bovenstaande bedragen zijn gemiddelden. In onderstaande grafiek zijn de bedragen afgezet in de 
tijd. 

 
Figuur 5.9  Eeuwig durende beheerkosten. 

 
Wat opvalt zijn de pieken in de vervangingsinvesteringen in de periode 2035 t/m 2049 en de jaren 
2055 en 2065. 
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6 Maatregeltoets 

6.1 Uitgangspunten maatregeltoets 
De maatregeltoets heeft tot doel om op projectniveau nauwkeurig de aard, de omvang en de locatie 
van de te nemen onderhoudsmaatregel vast te stellen. De maatregeltoets vormt binnen het systeem 
van wegbeheer de schakel tussen de resultaten van de globale visuele inspectie en de vertaling 
daarvan naar het jaarlijks uitvoeringsprogramma van onderhoud. De maatregeltoets wordt alleen 
uitgevoerd op die wegvakken die in planjaar 1 en 2 voor onderhoud geprogrammeerd zijn. 
 
De maatregeltoets dient om de betrouwbaarheid van de planning en begroting voor de korte termijn 
(planjaar 1-2) te vergroten. Door controle van de voor onderhoud geplande wegvakonderdelen en 
de maatregelen, afstemming met andere plannen bij de gemeente en controle op locatie ontstaat 
een betrouwbare lijst van onderhoudsmaatregelen en budgetten voor de korte termijn. Daarnaast 
vindt er een doorkijk plaats naar planjaar 3-5 voor het afstemmen van het wegenonderhoud met 
andere plannen. 
 
Voor de wegvakken die in planjaar 1-2 geplaatst zijn dient de maatregeltoets uitgevoerd te worden 
om de definitieve onderhoudsmaatregel te kunnen bepalen. Hierbij wordt ook het uiteindelijke 
onderhoudsbudget vastgesteld. De onderhoudsbedragen die uit de exercitie met ‘GBI’ zijn 
voortgekomen (zie paragraaf 5.2) moeten als theoretische onderhoudsbudgetten worden 
beschouwd. Deze dienen aan de hand van de door de gemeente Stichtse Vecht zelf uit te voeren 
maatregeltoets definitief gemaakt te worden waarbij ook de werkelijk benodigde 
onderhoudsbudgetten kunnen worden vastgesteld. 
 

6.2 Uitvoering maatregeltoets 
Nadat de inspecties zijn uitgevoerd en de inspectieresultaten zijn ingevoerd in het beheersysteem 
van de gemeente Stichtse Vecht is de onderhoudsplanning gedraaid. De resultaten hiervan zijn 
weergegeven in hoofdstuk 5.2 (Technisch noodzakelijk onderhoudsbudget). Aangevuld met 
eventuele aandachtsvakken vanuit de beheerorganisatie, is op basis hiervan de maatregeltoets 
ingepland. De belangrijkste te onderscheiden stappen bij het uitvoeren van de maatregeltoets zijn: 
 

1. Controle op kantoor van de geplande wegvakonderdelen voor de korte termijn op planjaar, 
soort maatregel en omvang van de maatregel en afstemming met andere wegvakonderdelen, 
wegvakken en plannen. 

2. Controle op locatie van de geplande wegvakonderdelen ter verificatie van de (omvang van 
de) maatregel en het planjaar en het vaststellen van de exacte onderhoudsvakken. 

3. Controle van wegvakonderdelen met schade op jonge constructies. 
 
De maatregeltoets wordt op dit moment, tijdens het opstellen van het wegenbeheerplan, uitgevoerd. 
De resultaten kunnen derhalve nog niet gepresenteerd worden in dit rapport. 
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7 Conclusie en aanbevelingen 
Areaal 
De gemeente Stichtse Vecht heeft ca. 3.077.749 m2 verhardingen in beheer. Hiervan is 1.274.492 
m2 asfaltverharding en 1.770.882 m2 elementenverharding. Naast deze arealen heeft de gemeente 
Stichtse Vecht nog 10.405 m2 betonverhardingen, 22.000 m2 half- of onverharde paden in beheer. 
 
Kwaliteit 
De kwaliteit van de verhardingen voldoet volgens de 90% regeling (opgesteld door de CROW 
Gebruikersgroep Beeldkwaliteit) in alle 3 deelgebieden (kernen, buitengebied en industriegebieden) 
niet aan het gemeentelijk beleid. Het gemeentelijk beleid staat aangegeven in het IBOR 
(Uitgangspunten voor IBOR bestekken 2017 e.v. gemeente Stichtse Vecht), vastgesteld door de 
gemeenteraad op 5 juli 2016. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het kwaliteitsniveau van het 
gemeentelijk beleid in twee van de drie deelgebieden lager ligt dan de CROW norm (kwaliteitsniveau 
B is de norm).   
 
Voor zowel de asfalt, elementen als halfverharding geldt dat het percentage in de kwaliteit C en D 
opgeteld boven de 10% ligt, hetgeen niet voldoet aan het wegenbeheer volgens de normen van 
CROW.   
 
De hoeveelheid betonverharding is zeer beperkt in de gemeente Stichtse Vecht. De kwaliteit hiervan 
voldoet wel aan de normen van de CROW.  
 
Technisch noodzakelijk en beschikbaar onderhoudsbudget (2021 – 2025) 
Het technisch gezien gemiddelde benodigde onderhoudsbudget (bron: GBI) voor alle verhardingen 
in de periode 2021 – 2025 bedraagt € 3.624.826,- per jaar. Bij dit gemiddelde budget wordt het 
technisch gezien benodigd budget uitgesmeerd over 5 jaar. De eerste jaren (overloop 2020, 2021 
en 2022) is volgens de CROW systematiek gemiddeld € 5.028.827,- per jaar aan onderhoudsbudget 
nodig. Dat voor de jaren 2021 en 2022 een hoger onderhoudsbudget nodig is komt door de 
onderhoudsachterstand op basis van de richtlijnen. Een onderhoudsachterstand is gedefinieerd als 
onderhoud dat al eerder uitgevoerd had moeten worden: de richtlijn is met meer dan 1 klasse 
overschreden. Langer uitstellen van dit onderhoud is niet wenselijk. Onderhoud dat in deze periode 
niet uitgevoerd kan worden schuift door naar het volgende planjaar. Het doorschuiven van onderhoud 
kan betekenen dat er een zwaardere en daarmee ook duurdere maatregel benodigd is. Indien er 
door het doorschuiven van onderhoud een duurdere maatregel uitgevoerd moet worden is er sprake 
van kapitaalvernietiging. 
 
Binnen de gemeente Stichtse Vecht wordt er na het actualiseren van het beheerplan wegen gewerkt 
met een 'voorziening wegen'. Per jaar wordt er een bepaald bedrag in de voorziening wegen gestort, 
zodat er in de voorziening wegen voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de werkzaamheden 
m.b.t. het groot onderhoud uit te kunnen voeren. Om voldoende budget te genereren voor uitvoering 
van het Technisch benodigd onderhoud dient er jaarlijks een bedrag van € 2.675.700,-- te worden 
gestort in de ‘voorziening’. 
 
De maatregeltoets voor onder andere de planjaren 2021 en 2022 is momenteel in uitvoering. Een 
maatregeltoets is een beoordeling en eventueel aanpassing van de door de CROW-systematiek 
gegenereerde maatregel en planjaar. Afstemming met andere disciplines moet hierbij ook 
plaatsvinden. Deze afstemming heeft op dit moment nog niet plaatsgevonden.  
 
Geadviseerd wordt om de aanwezige onderhoudsachterstand zo spoedig mogelijk weg te werken om 
verdere kapitaalvernietiging te voorkomen. 
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Voor het klein onderhoud is technisch gezien een onderhoudsbudget nodig van € 406.372,--. Herstel 
van Fixi meldingen valt ook onder het klein onderhoud. Het beschikbare budget is € 402.375. Er is 
dus nagenoeg voldoende budget voor het klein onderhoud. 
 
Budgetplanning en begroting (2021 – 2025) 
Er is niet voldoende budget om de onderhoudsachterstand in 2021 in zijn geheel weg te werken. Ook 
is hiervoor momenteel niet voldoende personele capaciteit aanwezig. In de tabel van de 
budgetplanning en begroting is een reële indruk van de per jaar uit te voeren 
onderhoudswerkzaamheden weergegeven. De onderhoudsachterstand is op basis van deze planning 
in 2023 grotendeels weggewerkt. Er wordt per jaar tussen de € 2.900.000,-- en € 5.000.000,-- aan 
groot onderhoud werkzaamheden uitgevoerd.  
 
Vervangingsinvesteringen (2021 – 2025) 
Niet alle wegen met schade kunnen middels een groot onderhoudsmaatregel weer op het gewenste 
kwaliteitsniveau terug worden gebracht. In die gevallen is een rehabilitatie (compleet vervangen van 
bijvoorbeeld asfalt, straatstenen en fundering) nodig. De rehabilitaties worden financieel afgedekt 
middels budgetten uit de vervangingsinvesteringen. Een deel van deze vervangingsinvesteringen 
worden betaald uit eigen middelen. Een ander deel wordt gefinancierd middels leningen.  
 
Voor de periode 2021 – 2025 is het benodigd budget voor vervangingsinvesteringen gemiddeld  
€ 2.627.412,-- per jaar. 
 
Additionele kosten 
Onder additionele kosten vallen in dit Wegenbeheerplan de benodigde budgetten benodigd voor de 
vergoeding voor de diverse, extra diensten, die nog niet opgenomen zijn in de overige budgetten. 
Het benodigde budget voor de additionele kosten is € 268.206 per jaar. Het beschikbare budget is  
€ 247.817. Als dekking voor de waterschapslasten zal dit budget met €20.389 verhoogd moeten 
worden. 
 
Technisch noodzakelijk budget en vervangingsinvesteringen eeuwig durende 
beheerkosten 
Wegen hebben een theoretische levensduur van ongeveer 60 á 70 jaar. Er zijn uiteraard vele factoren 
die de daadwerkelijke levensduur bepalen. De verkeersbelasting en het uitgevoerde onderhoud zijn 
enkele factoren. Om de kosten voor het groot onderhoud van de wegen op de lange termijn in te 
kunnen schatten is een budgetplanning opgesteld voor de periode 2025-2084. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van het CROW model ‘lange termijn planning’. Opmerking hierbij is dat de budgetten een 
indicatie zijn. De daadwerkelijk benodigde budgetten voor de langere termijn zijn op dit moment 
zeer lastig in te schatten. 

 
Het technisch noodzakelijke budget en de vervangingsinvesteringen laten zien dat er voor de langere 
termijn toch extra budget benodigd is om de wegen binnen de gemeente Stichtse Vecht op niveau 
te houden. Het verschil tussen het technisch noodzakelijke budget en de vervangingsinvesteringen 
voor de kortere termijn (2021-2025) en de lange termijn (2031-2084) is gemiddeld € 1.721.771,-- 
per jaar.  
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De conclusies en aanbevelingen samengevat 
- Geef voorrang aan onderhoud van asfaltverharding; 
- Voer minimaal 1x per 2 jaar een globale visuele inspectie uit; 
- Maak een goede analyse van wegen die in aanmerking komen voor rehabilitatie en 

stop geen onderhoudsbudget meer in deze wegen; 
- Smalle wegen in het buitengebied hebben vaak randschade. Voorzie deze smalle 

wegen van een bermverharding (bijvoorbeeld grasbetontegels); 
- Stel een goed geotechnisch ontwerp op bij aanleg van verhardingen ter plaatse van 

locaties met een slappe ondergrond; 
- Voer bij onderhoudsmaatregelen verdichtingsmetingen uit rondom inspectieputten 

en kolken. 
- Indien de technische staat van een rijbaan, fietspad of voetpad zorgt voor 

gevaarlijke situaties, plaats dan waarschuwingsborden. 
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