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1 Samenvatting 

1.1 Samenvatting 
De Gemeente Middelburg is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle openbare wegen 
binnen de bebouwde kommen van de gemeente in de zin van de Wegenwet. Dit beheer en onderhoud 
staat onder druk omdat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het wegonderhoud 
structureel en doelmatig uit te voeren. 
 
Het voorliggende plan beschrijft het beleid voor de uitvoering van het wegbeheer in de gemeente Mid-
delburg voor de periode 2017 tot en met 2021. 
 
Notitie wegbeheer 
Deze notitie beschrijft de huidige onderhoudstoestand van de openbare wegen, de raakvlakken met an-
dere beleidsvelden en de keuzes die de gemeente moet maken om het beheer de komende jaren doel-
matig uit te voeren. Die keuzes zijn nodig om te voorkomen dat de gemeente de komende jaren voor 
financiële verassingen komt te staan en weggebruikers met onveilige situaties worden geconfronteerd. 
De notitie is opgesteld aan de hand van een technische beoordeling door adviesbureau Sweco (voor-
heen Grontmij) en aan de hand van de mening en beoordeling van bewoners en belanghebbenden.  
 
In het proces voor het opstellen van deze notitie zijn bewoners, raadsleden en vertegenwoordigers van 
wijkteams en verkeerswerkgroepen uitgenodigd om in samenspraak kaders te stellen voor het te voeren 
beleid. Er is gekozen om hiervoor het participatieniveau ‘adviseren’ aan te houden. Het proces is bege-
leid door de afdeling Ingenieursbureau van de Gemeente Middelburg. De gehouden enquête onder in-
woners en belanghebbenden heeft de Gemeente Middelburg in eigen beheer uitgevoerd. 
 
Bij de totstandkoming van deze notitie zijn onder andere de onderstaande vragen aan de orde geweest: 
1. Wat is het gewenste kwaliteitsniveau van de wegverhardingen? 
2. Welk budget wil de gemeenteraad beschikbaar stellen voor het onderhoud van de verhardingen? 

3. Zijn er een wegtypen/categorieën die prioriteit moeten krijgen voor het uit te voeren onderhoud? 

4. Welke onderhoudsstrategie (structureel onderhoud of schadeherstel) wil de gemeente daarvoor 

hanteren? 

5. Welke materialen wil de gemeente gebruiken voor de verharding van haar wegen en welke duur-

zaamheidseisen worden aan de materialen gesteld? 

6. Wat is de prioriteit van andere beleidsthema’s in relatie tot het wegbeheer? 

 
Wetgeving 
De Wegenwet en het Nieuw Burgerlijk Wetboek eisen van de wegbeheerder dat wegen in goede staat 
verkeren en goed beheerd worden. De wet vereist ook dat daarvoor de benodigde financiële middelen 
beschikbaar gesteld worden. 
 
Aansprakelijkheid 
Als de openbare wegen niet in goede staat verkeren, kunnen zij de oorzaak zijn van ongelukken en scha-
des en moet de gemeente er rekening mee houden dat risicoaansprakelijkheid (schade door gebreken 
aan het wegdek) en schuldaansprakelijkheid (schade door losse voorwerpen of vloeistoffen op het weg-
dek) zullen toenemen. 
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Mening inwoners 
Middelburgers vinden een goede kwaliteit van de buitenruimte belangrijk. Twee enquêtes die de ge-
meente in 2012 en 2015 uitgevoerd heeft, tonen vergelijkbare uitkomsten. De verwachtingen van bewo-
ners over de kwaliteit van de verhardingen zijn in de laatste enquête licht gestegen ten opzichte van de 
eerdere enquête. Deelnemers aan de informatiemarkt van 10 mei 2016 bevestigen deze mening. 
 
Kapitaalgoed wegverhardingen 
Hoewel het totale wegbeheer veel breder is, heeft dit document alleen betrekking op het beheer en on-
derhoud van de wegverhardingen. Zaken zoals straatreiniging, gladheidsbestrijding en wegmarkeringen 
zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
Het totale verhardingsareaal (oppervlak) bedraagt circa 2.300.000 m2. Dit areaal is in de afgelopen be-
leidsperiode 2007–2015 toegenomen met circa 200.000 m2 (9%). 
 
De totale vervangingswaarde van het wegareaal is 146 miljoen euro. 
 
Ten minste C-kwaliteit 
Om de kwaliteit van de verhardingen te beoordelen en meetbaar te maken, is gebruikgemaakt van de 
CROW-Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010. Deze Kwaliteitscatalogus is dé landelijke standaard 
voor onderhoudsniveaus van alle objecten in de openbare ruimte, waaronder de verhardingen. Om de 
onderhoudsniveaus te beschrijven, worden vijf beeldkwaliteitsniveaus gebruikt: A+ (zeer hoog), A, B, C 
en D (onacceptabel laag). Volgens deze systematiek wordt ervan uitgegaan dat het beheer minimaal 
wordt uitgevoerd op het laagst aanvaardbare kwaliteitsniveau, niveau C. Kiezen voor kwaliteitsniveau D 
kan niet, omdat dit niveau gelijk staat aan achterstallig onderhoud. 
 
Ongeveer 200.000 m2 verharding (9% van het totale areaal) heeft het kwaliteitsniveau D (achterstallig 
onderhoud). Dit areaal is in omvang sinds 2007 redelijk gelijk gebleven. Sinds 2007 is echter wel een dui-
delijke trend waarneembaar dat de totale kwaliteit van het verhardingsareaal verslechtert en opschuift 
richting kwaliteitsniveau C en D. 
 
Bewoners en deelnemers van de informatiemarkt kiezen voor een hoger ambitieniveau en willen dat 
wegen in de gemeente Middelburg worden onderhouden op het basisniveau B. 
 
Beschikbaar onderhoudsbudget 
Bij het vaststellen van het beheerplan wegen van augustus 2007 heeft de gemeenteraad geaccepteerd 
dat er achterstallig onderhoud aanwezig is. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad het voornemen uitge-
sproken om, via een groeimodel, het budget te verhogen tot circa 2,3 miljoen euro per jaar. Op deze 
wijze wilde de gemeenteraad het achterstallig onderhoud wegwerken en toegroeien naar een hogere 
kwaliteit van de wegen. Na een aanvankelijke verhoging van het budget tot circa 1,6 miljoen euro per 
jaar in 2009, is in bezuinigingsrondes het budget weer verlaagd tot circa 1,45 miljoen euro in 2016. 
 
Benodigde financiële middelen 
Uit de areaalgegevens en de inspectieresultaten is het benodigde onderhoudsbudget bepaald. 
Voor het beheer en onderhoud van de Middelburgse wegen zijn met ingang van 2017 de volgende finan-
ciële middelen nodig: 

 Uitgaande van kwaliteitsniveau C is jaarlijks 2,4 miljoen euro nodig voor het beheer en structureel 
onderhoud van de openbare wegen. 

 Op dit moment is bij 9% van het totale areaal sprake van achterstallig onderhoud. Om dit achter-
stallig onderhoud op te heffen, is (éénmalig) 2,2 miljoen euro nodig. 

 Naast het uitvoeren van groot onderhoud en het inhalen van het achterstallig onderhoud, moet er 
regelmatig klein onderhoud uitgevoerd worden. Hierbij moet gedacht worden aan het herstel van 
plaatselijke schades zoals verzakkingen en scheuren. Voor de uitvoering van klein onderhoud wordt 
in Nederland gerekend met 10 tot 15% van het budget van het groot onderhoud. Uitgaande van het 
gemiddelde hiervan 12,5% is er in Middelburg een budget voor klein onderhoud nodig van 0,3 mil-
joen euro per jaar. Het huidige budget is 0,3 miljoen euro. 

 Kapitaallasten. Jaarlijks wordt er circa 1 miljoen euro uitgegeven aan kapitaalslasten.  
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Dit betekent dat er jaarlijks 2,7 miljoen euro (exclusief btw) nodig is voor het onderhoud van de open-
bare wegen. Hiernaast is er 2,2 miljoen euro nodig om het huidige achterstallig onderhoud in te halen. 
 
Ambitieniveau en scenario’s 
Voor de komende beleidsperiode zal een keuze gemaakt worden voor het gewenste ambitieniveau en 
het bijbehorende budget. Afhankelijk van deze keuze worden de te hanteren uitgangspunten voor het 
wegbeheer en onderhoud bepaald. In vier scenario’s is beschreven hoe het beheer en onderhoud uitge-
voerd kan worden, welke strategie gehanteerd kan worden en welke (on)mogelijkheden er daarbij zijn. 
Goed onderhoud gaat gepaard met aanzienlijke onderhoudskosten.  
 

Ambitieniveau  CROW  

kwaliteitsniveau 

Budget 

(€ per jaar) 

1. Huidige budget D 1,5 miljoen 

2. Minimaal verantwoord wegbeheer  C 2,4 miljoen 

3. Maatwerk in kwaliteit en prioriteit naar gebruik B-C 2,4-2,9 miljoen 

4. Middelburgs basisniveau  B 3,4 miljoen 

 
Gezien de huidige financiële situatie van de Gemeente Middelburg is in de scenario’s ook een groeimo-
del opgenomen waarbij er in een aantal jaren naar een ambitieniveau kan worden toegewerkt. De ver-
andering naar de gewenste situatie wordt daarmee weliswaar vertraagd ingezet en minder zichtbaar ‘op 
straat’, maar is wel realistisch en beter afgestemd op de realiteit. 
 
In de kaderbrief 2017-2020 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) 
voorgesteld om in de komende beleidsperiode extra financiële middelen vrij te maken voor de uitvoe-
ring van het wegbeheer. Hierdoor zou in een periode van 4 jaar door middel van jaarlijkse budgetverho-
ging toegegroeid kunnen worden naar het benodigde budget voor de uitvoering van het minimaal ver-
antwoord wegbeheer. Afhankelijk van de besluitvorming in de gemeenteraad en de beschikbaarheid van 
financiële middelen zou daarna doorgegroeid kunnen worden naar het gewenste basisniveau B. Bij het 
behandelen van de kaderbrief op 27 juni 2016 heeft de gemeenteraad echter besloten om het vrij ma-
ken van deze extra financiële middelen als P.M. op te nemen, in afwachting van het besluit van de ge-
meenteraad van 18 juli 2016 over de kaders van het wegbeheer 2017 tot en met 2021. 
 
1.2 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de relatie tussen beleid en beheer. 
In hoofdstuk 3 en 4 worden respectievelijk het areaal en de kwaliteit van de verhardingen weergegeven. 
In hoofdstuk 5 worden de financiële resultaten gepresenteerd en wordt een financiële analyse gegeven. 
Uiteindelijk volgen in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen voor het beheer en onderhoud van de 
verhardingen voor de periode 2017 tot en met 2021. In dit hoofdstuk staan ook de beleidsvragen die in 
het voorjaar van 2016 behandeld dienen te worden tijdens de informatiemarkt op 10 mei 2016. 
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2 Inleiding en huidig beleid wegbeheer 

2.1 Inleiding 
De belangrijkste functie van het gemeentelijke openbare wegennet is het veilig, vlot en comfortabel ver-
werken van het verkeer. De openbare wegen hebben daarmee een belangrijke economische en sociale 
taak in de samenleving. Daarnaast worden onderdelen van wegen steeds belangrijker als verblijfsgebied 
(wonen, winkelen, activiteiten, spelen) of als parkeermogelijkheid (van auto’s, fietsen en dergelijke). 
Wegen hebben ook een nadrukkelijke functie als opvang en verwerking van regen- en afvalwater en bie-
den ruimte voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur waaronder nutsvoorzieningen (kabels en 
leidingen). Daarbij zijn ze tevens zeer beeldbepalend in de omgeving en een kostbaar onderdeel van de 
openbare ruimte. 
 
Het is de taak van de gemeente om er voor te zorgen dat het wegennet deze functies goed kan blijven 
vervullen en in goede staat verkeert. Om deze taak effectief en efficiënt uit te kunnen voeren, is er re-
gelmatig onderhoud van de openbare wegen noodzakelijk. Deze verantwoordelijkheid is onder meer 
vastgelegd in de Wegenwet. Hiervoor moeten er afspraken gemaakt worden over de wijze waarop het 
beheer en onderhoud wordt vormgegeven. Deze afspraken vormen tezamen de beleidsregels. 
 
Voor de periode van 2017 tot en met 2021 moeten de huidige beleid- en beheerregels in de gemeente 
worden geactualiseerd en in een plan worden vastgelegd. Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeen-
teraad geweest om dit proces samen met actoren en belanghebbenden te doorlopen. Daarbij heeft het 
college aangegeven dat het participatieniveau ‘adviseren’ uitgangspunt is. De bewoners en andere be-
langhebbenden zijn betrokken bij het opstellen van deze notitie door het uitzetten van een enquête en 
door raadsfracties, wijkteams, verkeerswerkgroepen en belangengroepen te informeren in een informa-
tiemarkt. Uiteindelijk wordt deze notitie vastgesteld door het college en zal – op basis van deze notitie –
de gemeenteraad de beleidskaders vaststellen. 
 
2.2 Huidig beleid 
Het huidige beleid, vastgesteld door de gemeenteraad in 2007, is het raamwerk waarin het beheer op 
lange termijn (meer dan vijf jaar) is verwoord. Enerzijds is daarbij rekening gehouden met wet- en regel-
geving, landelijke ontwikkelingen en trends. Anderzijds heeft het bestuur aangegeven welk onderhouds-
niveau gewenst is en welk onderhoudsbudget zij daarvoor beschikbaar wil stellen. 
 
Om de onderhoudstoestand van de openbare wegen te beschrijven, is gebruikgemaakt van de algemeen 
geaccepteerde wegbeheersystematiek van CROW (hét kennisplatform voor infrastructuur openbare 
ruimte en verkeer en vervoer). Deze systematiek is beschreven in CROW-publicatie 147 ‘Wegbeheer 
2011’. Voor de bepaling van de kwaliteitstoestand van de openbare wegen is gebruikgemaakt van 
CROW-publicatie 323 ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013’. In CROW-publicatie 323 worden vijf 
kwaliteitsniveaus gebruikt: niveau A+ (zeer hoog), A, B, C en D, waarbij A+ staat voor zeer hoog en D 
voor achterstallig onderhoud. 
 
Vastgesteld wegbeleid 
In het raadsvoorstel over het beheerplan wegen Gemeente Middelburg (raadsvoorstel 27 augustus 
2007) heeft het college de gemeenteraad geadviseerd om het budget voor het klein en groot wegonder-
houd te verhogen tot € 2.333.000 per jaar exclusief btw. De gemeenteraad heeft dit advies niet overge-
nomen. 
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De gemeenteraad heeft indertijd besloten om: 
1. De prioriteit in onderhoud van hoofdwegen en hoofdfietsroutes los te laten en wegonderhoud aan 

alle wegcategorieën uit te voeren. 
2. Een meerjarenplan voor de uitvoering van weg- en rioolonderhoud op te stellen en jaarlijks te actu-

aliseren in overleg met de wijktafels. 
3. Het bestaande budget voor het onderhoud van de openbare wegen te handhaven op  

€ 1.607.000 per jaar en daarbij te accepteren dat er niet wordt voldaan aan het minimale kwaliteits-
niveau. 

4. Toe te groeien naar het minimale kwaliteitsniveau, afhankelijk van de beschikbaarheid van de beno-
digde middelen. 

 
Combinatie met andere beleidsdoelstellingen 
Bij de uitvoering van het beleid is gestreefd om zo integraal mogelijk te werken en ook andere beleids-
doelstellingen te realiseren. Hieronder worden de belangrijkste beleidsdoelstellingen genoemd. 
 

 Integraal werken en overlastbeperking 
In de afgelopen periode is zoveel mogelijk integraal gewerkt in de openbare ruimte. Zo worden 
weg- en rioleringswerkzaamheden en werkzaamheden van nutsbedrijven op elkaar afgestemd. Hier-
door wordt de overlast voor inwoners en gebruikers zo veel mogelijk beperkt en worden kosten be-
spaard. 

 

 Verkeer 
De functie van het gemeentelijke openbare wegennet is het veilig, vlot en comfortabel verwerken 
van het verkeer. Wegen hebben daarmee een belangrijke economische en sociale taak in de samen-
leving. Daarnaast worden onderdelen van wegen steeds meer gebruikt als verblijfsgebied (wonen, 
winkelen, activiteiten, spelen) of als parkeermogelijkheid (van auto’s, fietsen en dergelijke). Bij het 
ontwerp en de inrichting van de wegen wordt ook rekening gehouden met deze verkeersaspecten 
en worden verbeteringen aangebracht. 

 

 Klimaatverandering 
Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme neerslag. Aangezien de 
riolering deze extreme neerslag niet altijd kan verwerken, speelt de wegverharding een belangrijke 
rol bij het afvoeren en of tijdelijk bergen van hemelwater. Deze functie zal in de toekomst steeds 
belangrijker worden. 

 

 Burgerparticipatie 
Het betrekken van bewoners en belanghebbenden bij de totstandkoming van beleid en de realisatie 
van het beleid is nodig om tot een breed draagvlak en tot de gewenste kwaliteit van de plannen te 
komen. Bij het opstellen van het beleid voor het wegbeheer zijn de volgende belanghebbenden be-
trokken: inwoners, wijkteams en belangengroeperingen. 
 

 Duurzaamheid 
Ten slotte is er voortdurend aandacht voor duurzaamheid. Middelburg heeft in beleid opgenomen 
om te streven naar 100% duurzaam inkopen. Waar mogelijk wordt bestaand materiaal hergebruikt 
of gerecycled materiaal toegepast en in geval van nieuwe materialen zijn duurzame producten toe-
gepast, bijvoorbeeld gebakken bestratingsmateriaal. 
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Totstandkoming jaarlijks onderhoudsplan 
Hieronder is beschreven hoe het proces van de planvorming voor het onderhoud verloopt en uiteinde-
lijk leidt tot een jaarlijks onderhoudsplan. 
 
Uit de beheersystemen van wegen en riolen wordt ieder jaar een concept onderhoudsplan gegenereerd. 
Dit plan wordt besproken en afgestemd met de nutsbedrijven waarna een definitief onderhoudsplan 
wordt opgesteld met hierin de uit te voeren onderhoudsprojecten. Dit plan wordt met de wijkteams af-
gestemd en vervolgens door het college vastgesteld. 
 
Bij de voorbereiding en uitvoering van de onderhoudsprojecten wordt opnieuw de participatie van de 
betrokken inwoners gevraagd. De mate van participatie is afhankelijk van de omvang en de aard van de 
geplande werkzaamheden. Hierbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd: 

 inventarisatie van wensen en eisen van inwoners, belanghebbenden en beheergroepen aan de 
hand van een vragenformulier; 

 uitwerken van een conceptplan aan de hand van de vragenformulieren en het programma van eisen 
vanuit onderhoud; 

 inspraakprocedure met informatieavonden in de verschillende wijken; 

 vaststellen definitieve plan aan de hand van de ingebrachte zienswijzen; 

 het daadwerkelijke plan wordt mede bepaald aan de hand van de inbreng van betrokkenen, dit 
enerzijds om zoveel mogelijk draagvlak onder betrokkenen te creëren en anderzijds om overlast 
voor de inwoners te beperken; 

 vaststelling door het college. 
 
2.3 Wet en regelgeving 
De taken van de gemeente omtrent het wegbeheer zijn vastgelegd in de Wegenwet en de Wegenver-
keerswet. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een goed beheer is vastgelegd in het Nieuw 
Burgerlijk wetboek. 
 
Wegenwet 
De Wegenwet eist van de wegbeheerder ‘goed rentmeesterschap’. Dit betekent dat de wegbeheerder 
ervoor moet zorgen dat het kapitaal dat in de wegen is geïnvesteerd in stand blijft door tijdig onderhoud 
te plegen. De Wegenwet gaat vooral over het technisch beheer. 
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Wegenverkeerswet 
De Wegenverkeerswet verwacht dat de wegbeheerder streeft naar maatregelen die de veiligheid van de 
weggebruiker en de functionaliteit van de wegen waarborgen. De wet doet een beroep op de publiek-
rechtelijke zorg van de wegbeheerder voor de veiligheid van de weggebruiker, maar schrijft geen maat-
regelen voor. Het gaat hierbij vooral om functioneel beheer. 
 
Nieuw Burgerlijk Wetboek 
In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een goed beheer 
vastgelegd. De beheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van 
gebreken aan de weg. Dit betekent dat de wegbeheerder dient te beschikken over een preventief on-
derhoudsbeleid, een goede klachtenregistratie en regelmatige inspecties volgens de landelijk geaccep-
teerde methode.  
 
Naast deze wetten bestaan er nog andere wetten die een relatie hebben met het wegbeheer. 
 
Wet Herverdeling Wegenbeheer 
In 1993 zijn de wegen in Nederland ingedeeld volgens de Wet Herverdeling Wegenbeheer. Voor de ge-
meente Middelburg hield dit in dat alleen de wegen binnen de bebouwde kom in de zin van de Wegen-
wet, in beheer zijn bij de gemeente. Wegen buiten de bebouwde kom zijn in beheer bij Waterschap 
Scheldestromen, Provincie Zeeland of het Rijk. 
 
In 2013 heeft een evaluatie van de Wet herverdeling wegenbeheer 1993 plaatsgevonden. Naar aanlei-
ding hiervan raken de waterschappen het beheer van de wegen in het buitengebied in de toekomst mis-
schien kwijt en komt deze taak (terug) naar de gemeenten. Via de Vereniging Zeeuwse Gemeenten 
(VZG) hebben de Zeeuwse gemeenten de minister laten weten dat zij de huidige situatie wensen te 
handhaven. Omdat het op dit moment niet duidelijk is of de huidige situatie verandert, is er in dit docu-
ment geen rekening mee gehouden dat het wegbeheer in het buitengebied terugkomt naar de ge-
meente. 
 
Omgevingswet 
Volgens de huidige planning treedt de Omgevingswet eind 2018 in werking. Op grond van deze wet 
moet de gemeente een Omgevingsvisie (een samenhangend, strategisch plan voor de leefomgeving) op-
stellen. In het Omgevingsplan krijgen bestaande sectorale beleidsplannen van de gemeente een plaats. 
Hierbij moet onder meer worden gedacht aan een structuurvisie (ruimtelijke ordening), een waterplan, 
een milieubeleidsplan, een verkeers- en vervoersplan, een natuurvisie en de beleidskaders voor het 
wegbeheer. 
 
De Wet geluidhinder  
De Wet geluidhinder pakt nieuwe situaties aan en zorgt ervoor dat in bestaande situaties, waarin een 
wijziging van een weg plaatsvindt, het geluid niet verder toeneemt. Voor gemeentelijke wegen komen 
er geen emissieplafonds. Maar er komt waarschijnlijk wel een 5-jaarlijkse monitoringsplicht om knelpun-
ten als gevolg van onder meer autonome groei in beeld te brengen, zodat de gemeenteraad maatrege-
len kan treffen. 
 
Milieuwetgeving 
Het wegbeheer heeft ook raakvlakken met het milieu. Zo regelen de Wet Milieubeheer (luchtkwaliteit), 
de Regeling Asbestwegen en het Bouwstoffenbesluit welke stoffen mogen worden toegepast en welke 
voorwaarden aan het gebruik worden gesteld. 
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In figuur 2-1 is grafisch de plaats van het beleids- en beheerplan binnen het beheerproces weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2-1 Processchema 

 
2.4 Trends en ontwikkelingen 
De openbare ruimte en zo ook de wegverhardingen worden door verschillende mensen op verschillende 
wijze gebruikt. Daardoor hebben het wegbeheer en -onderhoud veel raakvlakken. Hieronder is een se-
lectie gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen die plaats vinden en van invloed zijn op de uitvoe-
ring van het wegbeheer, zoals: 

 arboregelgeving (bijvoorbeeld mechanisch aanbrengen van bestrating en werken met vervuilde 
grond);  

 vergrijzing samenleving en langer zelfstandig blijven wonen (bijvoorbeeld verlaging van trottoirs bij 
oversteekplaatsen); 

 milieueisen (bijvoorbeeld het verwerken en afvoeren van verontreinigde grond) beperken van ge-
luid en trillingen; 

 duurzaamheid (bijvoorbeeld nieuwe asfaltsoorten en hergebruik van materialen); 

 klimaatverandering (bij de uitvoering van groot onderhoud worden wegen zodanig aangelegd dat 
deze de oppervlakkige afvoer van hemelwater goed kunnen verwerken). 

 
 
 

Wet- en 

regelgeving 

Gemeentelijke 

beleidsthema’s 

en -plannen 

Landelijke  

ontwikkelingen 

en trends 

 

Beleidskaders 

 

Beleids-/  

beheerplan 

 



 

Notitie Wegbeheer Gemeente Middelburg 2017–2021  14 

 



 

Notitie Wegbeheer Gemeente Middelburg 2017–2021  15 

3 Areaal verhardingen 

3.1 Huidig areaal verhardingen 
De gemeente heeft circa 2.308.400 m2 (230 hectare) verhardingen in beheer. Hiervan is 72 ha asfaltver-
harding, 158 ha elementenverharding en 0,5 ha betonverharding. Naast deze verhardingen beheert de 
gemeente een areaal van 0,5 ha halfverharde wegen. Deze halfverharding is niet meegenomen in de be-
rekeningen omdat dit een betrekkelijk geringe hoeveelheid betreft en voor deze verhardingen geen 
CROW-systematiek beschikbaar is. 
 
De totale lengte van het wegennet is circa 219 km. De totale lengte aan rijbanen in asfalt is 107 kilome-
ter. De lengte van de rijbanen in elementen is ongeveer 112 kilometer. 
 
Het bestaande areaal is, naast de onderverdeling in de verhardingstypen, onder te verdelen in onder-
deeltypen als hoofdrijbanen, fietspaden, trottoirs, parkeervakken en overige. Onder de categorie ‘ove-
rige’ vallen bijvoorbeeld in- en uitritten, bushaltes en rabatstroken. 
 
In figuur 3-1 en tabel 3-1 is de verdeling van de verhardingsarealen naar verhardingstype en onderdeel-
type weergegeven voor de gemeente Middelburg.  
 
 

  
Figuur 3-1 Grafische verdeling areaal verhardingen naar verhardings-en onderdeeltype 
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Tabel 3-1 Oppervlakten verhardingen naar onderdeeltype [m²] 

Onderdeeltype  Verdeling Areaal Asfalt Elementen Beton 

Hoofdrijbaan  54,2% 1.251.000 607.200 643.100 700 

Parkeren  14,2% 328.200 12.200 314.800 1.200 

Trottoir  24,5% 566.000 9.700 556.000 300 

Fietspad  5,4% 123.900 84.100 39.800 0 

Overig  1,7% 39.300 4.100 33.500 1.700 

Totaal   2.308.400 717.300 1.587.200 3.900 

 
Het totale verhardingsoppervlak van de gemeente bestaat voor 54,2% uit hoofdrijbanen. 
 
3.2 Toename verhardingsareaal sinds 2007 
Door reconstructies, herinrichtingen en nieuwbouwprojecten is het areaal verhardingen veranderd. 
Voor de gemeente is een vergelijking gemaakt tussen het areaal in 2007, 2012 en 2015. Uit deze verge-
lijking (tabel 3-2) blijkt dat het totale areaal verhardingen sinds 2007 met ruim 9% is toegenomen. 
 
Tabel 3-2 Vergelijking verhardingsarealen 2007, 2012 en 2015 [m²] 

  Areaal Asfalt Elementen Beton 

2007  2.115.200 (-) 598.500 (-) 1.515.900 (-) 850 (-) 

2012  2.290.700 (+ 8 %) 713.500 (+ 19 %) 1.574.800 (+ 4 %) 2.400 (+ 182 %) 

2015  2.308.400 (+ 9 %) 717.300 (+ 20 %) 1.587.200 (+ 5 %) 3.900 (+ 359 %) 

Noot: de relatieve toename ten opzichte van 2007 is tussen haakjes opgenomen 

 
Tussen 2007 en 2012 is het areaal verhardingen dat in beheer is bij de gemeente, het meest toegeno-
men. Deze toename van 175.500 m² verhardingen komt overeen met een toename van ruim 8% ten op-
zichte van 2007. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de areaal uitbreiding in de woonwijk 
Mortiere en aan wegen die in het kader van de aanleg van de N57 aan de gemeente zijn overgedragen. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn de Noordweg door Sint Laurens en de Zaagmolendijk. Tussen 2012 en 
2014 is het areaal nog eens toegenomen met ongeveer 1%. Deze toename is veroorzaakt door de over-
dracht van opnieuw een aantal wegen in Mortiere. 
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4 Kwaliteit van de verhardingen  

4.1 Inleiding 
Het uit te voeren onderhoud en de daarmee samenhangende kosten worden voornamelijk bepaald door 
de huidige kwaliteit van de verhardingen. Zonder onderhoud zal de kwaliteit van de verhardingen in de 
tijd verslechteren. Bij de ene weg gaat dit sneller dan bij de andere. Periodiek wordt de kwaliteit van het 
wegennet daarom gecontroleerd aan de hand van een visuele weginspectie. Deze inspectie levert infor-
matie op over de actuele technische kwaliteit van de weg. Om deze technische kwaliteit duidelijk te ma-
ken aan beheerders, bestuurders en inwoners, wordt deze vertaald naar een kwaliteitsbeoordeling. 
 
4.2 Technische kwaliteit versus beeldkwaliteit 
Technische kwaliteit 
Voor het plannen en begroten van het noodzakelijke constructieve wegonder-
houd en het vaststellen van de aanwezige kwaliteit wordt uitgegaan van de 
wegbeheersystematiek zoals vastgelegd in CROW-publicatie 147 ‘Wegbeheer 
2011’. Op basis hiervan en op basis van de weginspecties worden de maatrege-
len en benodigde budgetten voor de lange termijn bepaald en wordt inzichtelijk 
gemaakt wat de effecten zijn op de kwaliteit van het wegennet. 
 
Beeldkwaliteit 
Om de onderhoudstoestand van de verhardingen in beheer bij de gemeente op 
een objectieve en eenduidige manier inzichtelijk te maken voor bestuurders en 
inwoners, is de kwaliteit van de openbare ruimte gedefinieerd met behulp van 
de beeldkwaliteitsniveaus A+, A, B, C en D. In CROW-publicatie 323 ‘Kwaliteits-
catalogus openbare ruimte 2013’ zijn deze kwaliteitsniveaus voor alle aspecten 
van de openbare ruimte gedefinieerd. 
 
In de bijlage ‘Beeldkwaliteit verhardingen gemeente Middelburg’ zijn de diverse 
beeldkwaliteiten weergegeven. De beeldkwaliteit is conform de CROW systema-
tiek de foto’s zijn gemaakt binnen de gemeente. Betonverhardingen zijn buiten 
beschouwing gelaten gezien de zeer geringe hoeveelheid hiervan. 
 
Relatie technische kwaliteit en beeldkwaliteit wegbeheer 
Door de technische kwaliteit en de beeldkwaliteit van de wegen aan elkaar te 
koppelen, is het mogelijk om de kwaliteit van de wegen bespreekbaar te maken en kan deze tevens ver-
taald worden naar de benodigde budgetten en jaarplannen. In de CROW-kwaliteitscatalogus is de relatie 
tussen de technische kwaliteit en de beeldkwaliteit vastgelegd door middel van de onderstaande tabel. 
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Tabel 4-1 Relatie diverse CROW-publicaties 

Publicatie 147 Wegbeheer Publicatie 323 Kwaliteitscatalogus 

Er is geen schade A+ 

(zeer hoog) 

Er is enige schade, maar de waarschuwingsgrens is nog 

niet overschreden 

A 

(hoog) 

De waarschuwingsgrens is overschreden: er is klein on-

derhoud nodig of binnen vijf jaar is groot onderhoud 

nodig 

B 

(basis) 

De richtlijn is overschreden: er is binnen twee jaar groot 

onderhoud nodig 

C 

(laag) 

De richtlijn is meer dan één klasse overschreden: er is 

direct groot onderhoud nodig 

D 

(zeer laag) 

 
Het laagste kwaliteitsniveau dat kan worden gekozen, is niveau C. Dit kwaliteitsniveau wordt omschre-
ven als “het minimale niveau van verantwoord wegbeheer”. Kwaliteitsniveau D (zeer laag) is gedefini-
eerd om aan te kunnen geven dat niet aan het minimale niveau wordt voldaan. In de wegbeheersyste-
matiek zijn de CROW-richtlijnen zodanig gedefinieerd dat deze overeenkomen met het minimale niveau 
van verantwoord wegbeheer. De systematiek beschrijft dat, als niet wordt voldaan aan de CROW-richt-
lijnen, er een verhoogd risico ontstaat op (terechte) schadeclaims en dat niet meer wordt voldaan aan 
de minimale eisen met betrekking tot veiligheid en comfort. 
 

 
 
4.3 Kwaliteit verhardingen gemeente Middelburg 
Door dagelijks gebruik, neemt de technische kwaliteit van de wegverharding langzaam maar zeker af. De 
afname van deze technische kwaliteit is echter geen lineaire lijn over de kwaliteitsniveaus A+ tot en met 
D. Normaliter zit een verharding relatief lang (15–20 jaar) op het kwaliteitsniveau A+ en A. Als een ver-
harding van kwaliteit A naar kwaliteit B zakt, is deze binnen vijf jaar aan groot onderhoud toe. Ligt de 
technische kwaliteit in de categorie C, dan is er binnen twee jaar groot onderhoud nodig. Door de uit-
voering van groot onderhoud stijgt het kwaliteitsniveau minimaal weer naar het niveau A. 
 
In figuur 4-1 is het verloop van de kwaliteit van de verharding schematisch weergegeven. De horizontale 
rode lijn in deze figuur geeft het minimumkwaliteitsniveau aan. Alles onder deze lijn is achterstallig on-
derhoud. 
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Figuur 4-1 Grafische weergave van het kwaliteitsverloop van verhardingen 

 
In een normale situatie zal er ieder jaar een bepaald deel (percentage) van het wegenareaal op korte 
termijn (binnen twee jaar) aan groot onderhoud toe zijn; deze wegen krijgen de kwaliteitsbeoordeling C. 
Het percentage van het areaal waar al groot onderhoud uitgevoerd had moeten zijn, krijgt de beoorde-
ling D. 
 
De 90%-regel 
Om te toetsen of de kwaliteit aan het gestelde ambitieniveau voldoet, is door CROW de 90%-regel be-
paald. Hierbij wordt gesteld dat de beeldkwaliteitsscore van alle verhardingen gelijk is aan het kwali-
teitsniveau dat bij minimaal negentig procent van het areaal wordt gehaald. Als bijvoorbeeld in een be-
paald gebied 91 procent van de metingen een B of hoger is, dan scoort het gebied een B. Is slechts 89 
procent een B of hoger, dan scoort het gebied een C. 
De 90%-regel wordt ook wel ‘de ingedikte beeldkwaliteit’ genoemd. De 90%-regel is verder beschreven 
in Bijlage III van de CROW-publicatie 323. 
 
Huidige kwaliteit 
De laatste visuele weginspectie is in 2015 uitgevoerd door adviesbureau Sweco. Op basis van de inspec-
tiewaarden en de CROW-richtlijnen is de beeldkwaliteit bepaald. In tabel 4-2 is de kwaliteit van de ver-
hardingen weergegeven. Gezien het geringe areaal betonverhardingen in beheer bij de gemeente zijn 
deze buiten beschouwing gelaten. 
 
Tabel 4-2 Huidige kwaliteit van de verhardingen gemeente Middelburg 

Onderdeeltype 

 

A+ 

Zeer hoge 

kwaliteit 

A 

Hoge 

kwaliteit 

B 

Basis 

kwaliteit 

C 

Lage kwa-

liteit 

D 

Zeer lage 

kwaliteit 

90% 

Asfaltverhardingen 43 % 38 % 6 % 7 % 6,2 % C 

Elementen verhardingen 42 % 38 % 9 % 1 % 10,2 % D 

Totale areaal verhardingen 43 % 38 % 8 % 2 % 9 % C 

 

Uit tabel 4-2 blijkt dat het areaal asfaltverhardingen binnen de gemeente er redelijk bij ligt. Meer dan 
90% scoort het kwaliteitsniveau C of hoger. De ingedikte beeldkwaliteit komt dan ook uit op niveau C. 
Het areaal asfaltverhardingen voldoet hiermee aan het minimale ambitieniveau. 
 
Het areaal elementenverhardingen binnen de gemeente ligt daarentegen (net) onder het minimale am-
bitieniveau C. Minder dan 90% scoort een C. De ingedikte kwaliteit komt daarom uit op niveau D. De 
oorzaak hiervan is een te hoog percentage achterstallig onderhoud (10,2%). 
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Als naar het totale areaal verhardingen gekeken wordt in plaats van de afzonderlijke onderdelen, komt 
het kwaliteitsniveau uit op niveau C. 
 
Bij 9% van het totale areaal verhardingen is sprake van achterstallig onderhoud. 
 
Uitgaande van het totale areaal verhardingen, kan uit de tabel ook afgeleid worden dat het percentage 
achterstallig onderhoud binnen vijf jaar naar verwachting zal stijgen van 9% tot bijna 19% (= som 
B+C+D). 
 
Verloop kwaliteit sinds 2007 
De huidige kwaliteit van het areaal verhardingen in de gemeente is vergeleken met de kwaliteit van de 
verhardingen in 2007, 2012 en 2014. In tabel 4-4 is de vergelijking van de asfaltverhardingen weergege-
ven, in tabel 4-5 is de vergelijking van de elementenverhardingen weergegeven. 
 

Tabel 4-4 Vergelijking kwaliteit asfaltverhardingen (717.300 m2 in 2015) 

Onderdeeltype A+ A B C D 90% 

2015 43 % 38 % 6 % 7 % 6 % C 

2014 48 % 32 % 7 % 9 % 4 % C 

2012 51 % 31 % 7 % 6 % 5 % C 

2007 50 % 39 % 3 % 2 % 6 % B 

 
Uit tabel 4-4 is af te leiden dat de kwaliteit van de asfaltverhardingen de afgelopen jaren duidelijk afge-
nomen is. Het percentage verharding met een zeer hoge en hoge kwaliteit is afgenomen en het percen-
tage verharding dat een basiskwaliteit en lage kwaliteit heeft, is toegenomen. Verder blijkt dat de inge-
dikte kwaliteit van het areaal asfaltverhardingen ten opzichte van 2007 gedaald is van B naar C.  
 
Voor de elementenverharding is het kwaliteitsverloop eveneens weergegeven. Zie tabel 4-5. 
 
Tabel 4-5 Vergelijking kwaliteit elementenverhardingen (1.587.200 m2 in 2015) 

Onderdeeltype A+ A B C D 90% 

2015 42 % 38 % 9 % 1 % 10 % D 

2014 39 % 42 % 7 % 1 % 11 % D 

2012 37 % 46 % 7 % 1 % 9 % C 

2007 43 % 42 % 2 % 2 % 11 % D 

 
Uit tabel 4-5 volgt weliswaar dat de ingedikte kwaliteit van het areaal van de elementenverhardingen in 
vergelijking met 2007 gelijk gebleven is, maar het percentage B, C en D is gestegen van 15% tot 20%. De 
verschuiving naar een slechtere kwaliteit is duidelijk aanwezig. 
 
Het beeld wordt nog positief beïnvloed door de toename van het areaal. De uitbreiding van het areaal 
met 200.000 m2 is gerealiseerd door het toevoegen van areaal met een goede kwaliteit A-A+. Indien de 
uitbreiding niet had plaatsgevonden zou het percentage van het areaal met de kwaliteit A en A+ lager 
zijn. 
 
4.4 Mening van de bewoners, enquête wegonderhoud 
Door middel van twee ruim opgezette enquêtes is gepeild wat de mening is van de inwoners en diverse 
organisaties over het huidige kwaliteit van de wegen. De eerste keer was in september 2012. De tweede 
keer in de maanden september en oktober van 2015 online (via de website van de gemeente) in te vul-
len. 
 
Enquêteresultaten 
Door het invullen van de enquête kon men kenbaar maken wat wel en niet goed was aan het wegenon-
derhoud, en waar de prioriteiten gelegd zouden moeten worden. Hieronder volgt een samenvatting van 
de resultaten.  
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In 2012 is de enquête door 81 personen of instanties ingevuld, in 2015 57 keer. Hoewel het aantal inge-
vulde vragenlijsten (in absolute zin) gering is, zijn de resultaten bevredigend. Uit de manier waarop de 
vragen ingevuld zijn kan worden geconcludeerd dat dit consistent gebeurd is. Dit betekent dat de voor-
keuren en beoordelingen als degelijk kunnen worden beschouwd, en dat het resultaat hoogstwaar-
schijnlijk hetzelfde zou zijn geweest bij een veel groter aantal ingevulde enquêtes. 
 
De eerste vragen gaan over het huidige onderhoudsniveau van het Middelburgse wegennet, en hoe dit 
wordt beoordeeld. Een en ander wordt onderverdeeld naar verschillende toestandsaspecten per weg-
type. 
 
De resultaten (aantal antwoorden) zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Huidige onderhoudstoestand 

Wegtype Aantal ingevuld Gemiddeld rap-

portcijfer 

Percentage onvol-

doende 

Percentage vol-

doende 

 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 

Fietspaden 73 51 5.8 6.3 33 22 67 78 

Trottoirs/voetpaden 74 54 4.6 5.1 57 54 43 46 

Woonstraten/erven 74 55 5.5 5.3 38 45 62 55 

Winkelstraten 65 50 6.8 7.0 10 12 90 88 

Hoofdwegen 71 52 7.0 6.8 11 13 89 87 

Industrieterrein 61 48 6.6 6.5 12 19 88 81 

 
Bevindingen 

 54% van de respondenten beoordeelt de kwaliteit van trottoirs/voetpaden als onvoldoende; 

 De gemiddelde beoordeling van de trottoirs en voetpaden is 5,1; 

 45% van de respondenten beoordeelt de kwaliteit van woonstraten en erven als onvoldoende; 

 De gemiddelde beoordeling van de woonstraten en erven is 5,3 

 Circa 90% van de respondenten beoordeelt de kwaliteit van de hoofdwegen en winkelstraten als 

voldoende; 

 De gemiddelde beoordeling van hoofdwegen en winkelstraten is circa 7,0; 

 78% van de respondenten beoordeelt de kwaliteit van de fietspaden als voldoende; 

 De gemiddelde beoordeling van de fietspaden is 6,3%. 
 
Vervolgens is gevraagd aan welk schadebeeld de mensen zich het meest ergeren. De resultaten zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Ergernissen over schades 

 Rijbanen Trottoirs/ 

voetpaden 

Fietspaden Winkelstraten 

 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 

Gaten 36% 48% 56% 18% 51% 39% 10% 4% 

Hobbels/oneffenheden 36% 32% 58% 64% 59% 41% 16% 53% 

Scheuren (in asfalt) 35% 11% 19% 2% 38% 10% 3% 0% 

Rijsporen 42% 7% 6% 0% 14% 0% 0% 0% 

Losliggende tegels 3% 0% 80% 11% 49% 2% 15% 24% 

Boomwortels 14% 0% 65% 2% 57% 6% 4% 0% 

 
Noot: Bij de enquête in 2012 werd de mogelijkheid geboden om meerdere antwoorden in te vullen, in 
2015 was (online) slechts één antwoord mogelijk. Daarom zijn de resultaten onderling niet één-op-één 
te vergelijken. 
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Bevindingen 2 
De algemene indruk is dat mensen zich voornamelijk ergeren aan: 

 hobbels en oneffenheden (in alle soorten wegtypen); 

 gaten in rijbanen en fietspaden; 

 losliggende tegels en boomwortels (voornamelijk in trottoirs, voetpaden en fietspaden). 
 
Het betreft hier dus voornamelijk aan comfort en veiligheid gerelateerde schadebeelden. 
 

 
 
Nadat via de voorgaande vragen in beeld is gebracht wat de mening van de inwoners is over de onder-
houdstoestand van de huidige verhardingen, is met de volgende vragen getracht in beeld te krijgen wat 
de gewenste onderhoudstoestand is, en waar de prioriteiten zouden moeten liggen.  
 
Gewenste onderhoudstoestand, en prioriteit voor verbetering 

Wegtype Gemiddeld gewenst Gemiddelde beoor-

deling 

Verschil tussen 

huidig en gewenst 

Prioriteit voor ver-

betering 

 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 

Fietspaden 7,4 7,7 5,8 6,3 -2,6 -1,4 6,6 7,3 

Trottoirs/voetpaden 7,5 8,1 4,6 5,1 -2,9 -3,0 7,5 8,0 

Woonstraten/erven 7,5 7,7 5,5 5,3 -2,0 -2,4 6,8 7,3 

Winkelstraten 7,4 7,9 6,8 7,0 -0,6 -0,9 5,0 6,5 

Hoofdwegen 7,6 7,8 7,0 6,8 -0,6 -1,0 5,6 6,8 

Industrieterrein 7,1 6,8 6,6 6,5 -0,5 -0,3 4,6 5,1 

Gemiddelde totaal 7,4 7,7 6,1 6,2     

 
Bevindingen 3 

 De respondenten maken nauwelijks onderscheid in het gewenste kwaliteitsniveau van de verschil-

lende wegtypen (alleen industriewegen krijgen een iets lager gewenst onderhoudsniveau). 

 Het door de respondenten gewenste onderhoudsniveau ligt in 2015 gemiddeld hoger dan in 2012. 

 Het verschil tussen de huidige kwaliteit en de gewenste kwaliteit is het grootst bij de trottoirs, voet-

paden en de fietspaden, en in iets mindere mate woonstraten en -erven. 

 Bij deze categorieën ligt dan ook de prioriteit voor verbetering. 

 In 2015 vindt men een goede kwaliteit van de buitenruimte belangrijker dan in 2012. 
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Vervolgens is gevraagd of de inwoners prioriteit wilden stellen aan bepaalde plaatsen, gebieden of rou-
tes, die een betere kwaliteit verdienden. De antwoorden zijn samengevat in onderstaande tabel. 
 
Speciale plaatsen, gebieden of routes die een optimale kwaliteit nodig hebben 

Locatietype Jaar 

 2012 2015 

Schoolfietsroutes 94 % 89 % 

Omgeving van scholen 90 % 84 % 

Omgeving bejaardenhuizen 89 % 80 % 

Winkelgebieden 67 % 68 % 

Parkeerterreinen/-plaatsen 53 % 49 % 

Busroutes 48 % 36 % 

Industriegebieden 18 % 25 % 

 
Bevindingen 4 

 Vooral de schoolfietsroutes en de omgeving van scholen en bejaardenhuizen vragen een hoger kwa-

liteitsniveau. 
 
Nadat men heeft aangegeven wat men vindt van de huidige toestand, de gewenste toestand en waar de 
prioriteiten gelegd zouden moeten worden bij het toekomstig wegenonderhoud, zijn nog enkele open 
vragen gesteld. De uitkomsten daarvan zijn hieronder weergegeven. 
 
Overige vragen 

 Jaar 

 2012 2015 

Vindt u dat er meer geld aan onderhoud moet worden besteed? 87 % 75 % 

Geeft u voor fietspaden voorkeur aan asfalt? 91 % 86 % 

Hebt u een voorkeur voor kinderkopjes in de historische straten in de binnenstad? 40 % 46 % 

Hebt u als inwoners last van verkeersgeluid? 27 % 20 % 
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Bevindingen 5 

 Respondenten vinden goed onderhoud van de buitenruimte erg belangrijk. Men vindt nog steeds 

dat de gemeente meer geld uit moet geven aan onderhoud, het is weliswaar iets afgenomen, maar 

het betreft nog steeds een ruime meerderheid. 

 Respondenten hebben een voorkeur voor geasfalteerde fietspaden. 

 De helft van de respondenten vindt, dat kinderkopjes een meerwaarde hebben voor de historische 

binnenstad. 

 Respondenten ondervinden weinig overlast van verkeersgeluid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.5 Mening belanghebbenden informatiemarkt 10 mei 2016 
Het is de uitdrukkelijke wens geweest van de gemeenteraad om de beleidskader op te stellen in samen-
spraak met bewoners en belanghebbenden. Daarbij heeft het college aangegeven dat het participatieni-
veau ‘adviseren’ uitgangspunt is. Naast de hiervoor genoemde enquêtes is daarom op dinsdag 10 mei 
2016 een informatiemarkt georganiseerd voor de gemeenteraad(sfracties), wijkteams, verkeerswerk-
groepen belangenorganisaties en bewoners. Het doel van de informatiemarkt was enerzijds om alle ac-
toren en belanghebbenden te informeren over wegbeheer in het algemeen en in Middelburg in het bij-
zonder. Anderzijds was de informatiemarkt bedoeld om in kleine werksessies de mening en wensen van 
alle belanghebbenden te horen en zo inbreng te verzamelen voor het opstellen van deze notitie. Vooraf-
gaand aan de informatiemarkt hebben de belanghebbenden een discussiestuk toegestuurd gekregen 
met daarin de achtergronden raakvlakken en huidige stand van zaken van het wegbeheer in de ge-
meente Middelburg. In de uitnodigingsbrief was een aantal vragen opgenomen over voor wegbeheer 
belangrijke aspecten. 
 
In de volgende twee paragrafen zijn de vragen en bevindingen van de informatiemarkt verwoord. 

 
4.6 Onderzoeksvragen voor het opstellen van deze notitie 
Voor het opstellen van deze notitie is een aantal vragen opgesteld om inzicht te krijgen in de wijze 
waarop in de komende beleidsperiode de wegverhardingen worden onderhouden. Tijdens de informa-
tiemarkt zijn deze vragen aan de aanwezigen voorgelegd. 
 
1. Wat is het gewenste kwaliteitsniveau van de wegverhardingen? 

2. Welk budget wil de gemeenteraad beschikbaar stellen voor het onderhoud van de verhardingen? 

3. Zijn er een wegtypen/categorieën die prioriteit moeten krijgen voor het uit te voeren onderhoud? 



 

Notitie Wegbeheer Gemeente Middelburg 2017–2021  25 

4. Welke onderhoudsstrategie (structureel onderhoud of schadeherstel) wil de gemeente daarvoor 

hanteren? 

5. Welke materialen wil de gemeente gebruiken voor de verharding van haar wegen en welke duur-

zaamheidseisen worden aan de materialen gesteld? 

6. Wat is de prioriteit van andere beleidsthema’s in relatie tot het wegbeheer? 

Naast de vragen die zijn gesteld over de wegverharding en de onderhoudswerkzaamheden, is er in de 
werksessies van de informatiemarkt ook gesproken over de wijze waarop burgerparticipatie en commu-
nicatie ingevuld dient te worden.  
 
4.7 Bevindingen informatiemarkt 
Tijdens de op 10 mei 2016 gehouden informatiebijeenkomst zijn vijf werksessies gehouden. In de sessies 
is thematisch steeds een bepaald aspect van het wegbeheer besproken. 
Voor de informatiemarkt zijn raadsfracties, wijkteams vertegenwoordigers, verkeerswerkgroepleden en 
belangengroeperingen uitgenodigd. Er waren circa twintig deelnemers. 
De sessies werden begeleid door medewerkers van de afdeling Ingenieursbureau van de Gemeente Mid-
delburg. 
De werksessies duurden steeds 20 minuten, waarbij in kleine groepen van 2–3 deelnemers een aspect 
werd besproken. De deelnemers hebben de mogelijkheid gehad om bij alle sessies aanwezig te zijn en 
zodoende hun inbreng te leveren. 

 
Werksessie 1.  Kwaliteit  

 Deelnemers vinden het onderhoud van de wegverhardingen (en een verzorgde buitenruimte)  
Belangrijk. 

 Deelnemers vinden beeldkwaliteit C te laag en stellen dat de ambitie beeldkwaliteit B het uitgangs-
punt dient te zijn. 

 Deelnemers geven minder prioriteit aan het onderhoud van bedrijventerreinen, daar is C vol-
doende. 

 Deelnemers geven prioriteit aan locaties en verbindingsroutes waar veel gebruik van wordt ge-
maakt, zoals de omgeving van scholen en woonzorglocaties. 

Werksessie 2.  Onderhoudsstrategie (integraal werken) en -maatregelen 

 Deelnemers verwachten van de gemeente dat onderhoudsmaatregelen aan wegverhardingen, rio-
lering en andere infrasturen integraal worden afgestemd en uitgevoerd. 

 Deelnemers verwachten dat werkzaamheden geconcentreerd uitgevoerd worden, om overlast te 
beperken. 

 Deelnemers vinden dat onderhoudswerkzaamheden planmatig en volgens een meerjarenplanning 
uitgevoerd moeten worden. 

 Deelnemers vinden dat groot onderhoud een natuurlijk moment is om de buitenruimte aan te pas-
sen en toekomstbestendig te maken. 

 Deelnemers vinden dat het huidige beleid en de huidige werkwijze, waarbij met name wordt inge-
zet op structureel onderhoud, voortgezet dient te worden. Meer inzetten op schadeherstel wordt 
als noodzakelijk maar onwenselijk betiteld. 

Werksessie 3.  Duurzaamheid en materiaalgebruik 

 Deelnemers vinden duurzaamheid belangrijk. 

 Deelnemers vinden hergebruik van materialen belangrijk. 

 Deelnemers vinden dat het huidige duurzaamheidsbeleid en materiaalgebruik gehandhaafd dient te 
worden. (toepassen van gebakken materialen, hergebruik van bestaand en vervangen aan het eind 
van de levensduur). 

Werksessie 4.  Ontwikkelingen 

 Deelnemers vinden dat bij het beheer en onderhoud van wegverhardingen rekening gehouden 
moet worden met demografische ontwikkelingen. Bij een steeds ouder wordende bevolking en het 
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beleid om langer zelfstandig te blijven wonen, dienen ook wegverhardingen daarop aangepast te 
worden. 

 Deelnemers vinden wegverhardingen belangrijk: een goed onderhouden buitenruimte is het visite-
kaartje. 

 Deelnemers zijn zich bewust van klimaatverandering, maar voor de meesten is wateroverlast in het 
straatbeeld nog niet direct zichtbaar. 

Werksessie 5.  Burgerparticipatie, communicatie & financiën 
Burgerparticipatie 

 Deelnemers vinden dat het onderhoud van wegverhardingen bij uitstek een taak van de overheid 
en in het algemeen belang is.  

 Deelnemers vinden dat algemeen technische uitgangspunten en richtlijnen leidend dienen te blijven 
bij het ontwerp. 

 Deelnemers vinden dat herkenbaarheid en een bepaalde uniformiteit van de inrichting en gebruikte 
materialen uitgangspunt dienen te zijn. 

 Een algemene kwaliteit voor het onderhoudsniveau over alle buitenruimte is noodzakelijk; geen on-
derscheid creëren of toestaan tussen buurten. 

 Participatieniveau ‘adviseren’ voor de beleidsformulering is voldoende. 

 De huidige wijze waarop participatie bij onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte wordt inge-
vuld, wordt als ruim voldoende beoordeeld. 

 Onlangs uitgevoerde wijkschouwen worden als nuttig ervaren en als een positieve aanvulling op 
participatie mogelijkheid gezien en zouden breder ingevoerd kunnen worden. 

Communicatie 

 Deelnemers vinden dat de communicatie over onderhoudswerkzaamheden voldoende is. 

 Deelnemers vinden dat er ruim voldoende kanalen zijn waarover gecommuniceerd wordt. 

 Deelnemers vinden dat de gemeente voldoende bereikbaar is en voldoende reageert bij onder-
houdswerkzaamheden. 

 Deelnemers vinden dat de huidige vorm waarop de communicatie wordt ingevuld gehandhaafd kan 
blijven. 

 Verbeterpunten zijn: 
- Het is niet altijd duidelijk (zichtbaar) wie verantwoordelijke is voor de werkzaamheden (Nutsbe-

drijven of gemeente) . 
- Communicatie bij ingrijpende werkzaamheden mag eerder plaatsvinden; minimaal 10–14 da-

gen voor de start van de uitvoering nog een melding van de start van de werkzaamheden 

Financiën 

 Deelnemers vinden dat achterstallig onderhoud zichtbaar is. 

 Deelnemers vinden dat onderhoudsbudgetten zoveel mogelijk besteed dienen te worden voor 
structurele onderhoudsmaatregelen en zo min mogelijk aan ‘schadeherstel en klein onderhoud’ . 

 Veiligheid van verkeersdeelnemers en gebruikers van de buitenruimte dient geborgd te blijven en 
heeft de hoogste prioriteit. 

 Extra budget voor een hogere kwaliteit van de gebruikte materialen in de buitenruimte en wegver-
hardingen is nodig. 

 Een hogere beeldkwaliteit (en bijbehorend budget) is zeer wenselijk voor veelgebruikte (fiets)routes 
en omgevingen van scholen en woonzorglocaties. 

 Besparingsmogelijkheden benutten bij herinrichtingen, bijvoorbeeld omvormen van inrichting of 
minder verharding. 

Aanbeveling 

 Er is voor deze notitie behoefte aan meerdere uitgewerkte scenario’s. 

 In deze notitie ook duidelijk de risico’s voor de toekomst inzichtelijk maken bij de voorgestelde sce-
nario’s. 

De bevindingen van de informatiemarkt zijn uitgewerkt tot de in hoofdstuk 6 uiteengezette scenario’s.
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5 Onderhoudsbudgetten 

5.1 Inleiding 
Aan het onderhouden van wegen zijn kosten verbonden. Voor het bepalen van de hiervoor benodigde 
budgetten wordt onderscheid gemaakt in de aard en omvang van de onderhoudswerkzaamheden.  
Bij het onderhoud van wegen betreft dit:  

 het groot onderhoud inclusief rehabilitatie (aanpassen van wegfundering en gebruik nieuwe materi-
alen);  

 groot (planmatig) onderhoud (exclusief fundering en nieuwe materialen);  

 klein (dagelijks)onderhoud; 

 achterstallig onderhoud.  
 
De plaatselijke situatie is erg bepalend voor de omvang van de benodigde budgetten. Vooral factoren als 
de bodemgesteldheid (zettingsgevoeligheid van de ondergrond), de gekozen opbouw van de wegcon-
structie, de gebruikte materialen en het gebruik van de verhardingen (onder andere de verkeersbelas-
ting) zijn daarbij zeer bepalend. De in dit hoofdstuk genoemde budgetten zijn berekend door adviesbu-
reau Sweco aan de hand van de situatie in Middelburg.  
 
In dit hoofdstuk wordt teruggekeken naar de adviezen en de besluitvorming van de gemeenteraad zoals 
deze heeft plaats gevonden in het huidige beheerplan. Vervolgens worden de benodigde onderhouds-
budgetten behandeld. 
 

 
 
5.2 Ontwikkeling onderhoudsbudgetten 
Bij de vaststelling van het beheerplan wegen in 2007 heeft het college de gemeenteraad voorgesteld om 
het budget voor het groot onderhoud van de wegen stapsgewijs laten groeien tot een benodigd budget 
(inclusief rehabilitatie) van € 2.333.000 per jaar. De hoeveelheid achterstallig wegonderhoud was in 
2007 geraamd op € 2.280.000. Het prijspeil van de genoemde bedragen is 2007. 
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In afwijking van het voorstel van het college heeft de gemeenteraad besloten om het benodigde budget 
stapsgewijs te verhogen indien daarvoor de financiële mogelijkheid aanwezig zou zijn. De gemeenteraad  
heeft geen extra budget beschikbaar gesteld om het achterstallig onderhoud te verhelpen. 
 
Met het beschikbaar gestelde budget voor groot onderhoud is het, na een aanvankelijke verhoging, niet 
gelukt om de doelstelling te realiseren. In een aantal bezuinigingsrondes is namelijk besloten om het 
budget voor het onderhoud wegen opnieuw te verlagen. Wel is er incidenteel op projectbasis extra bud-
get beschikbaar gesteld om herinrichtingen van wegen mogelijk te maken.  

 

Tabel 5-1 Verloop onderhoudsbudget groot onderhoud 

Jaar Budget [euro] 

2007 1.192.772 

2008 1.280.188 

2009 1.584.151 

2010 1.555.806 

2011 1.510.715 

2012 1.516.702 

2013 1.542.977 

2014 1.558.516 

2015 1.574.060 

2016 1.455.022 

 
Hiernaast heeft de gemeenteraad een budget van € 300.000 per jaar beschikbaar gesteld om klein on-
derhoud uit te kunnen voeren. Dit budget is voldoende gebleken. 

 
5.3 Vervangingswaarde 
Het wegennet in beheer bij de Gemeente Middelburg vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde, de 
vervangingswaarde. De vervangingswaarde is de waarde van het wegennet, ervan uitgaande dat het be-
staande areaal verharding opnieuw aangelegd zou moeten worden. De totale vervangingswaarde van 
alle verhardingen in beheer van de gemeente bedraagt ruim € 146.000.000. 

 
5.4 Uitgangspunten budgetramingen 

 Alle in dit plan genoemde bedragen zijn: 
- inclusief de toeslagpercentages voor verkeersmaatregelen, uitvoeringskosten, algemene be-

drijfskosten, winst & risico; 
- exclusief 15-20% voorbereiding en toezicht (V&T); 
- exclusief 21% btw; 
- exclusief verwerkingskosten voor teerhoudend asfalt; 
- exclusief de kosten van milieutechnisch bodemonderzoek, het transport en de verwerking van 

verontreinigde grond en vervanging van de verontreinigde grond door schone grond. 

 De prijzen waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd zijn gebaseerd op de Elsevier GWW-kosten-
boeken. Het prijspeil is juni 2015. 

 In de benodigde budgetten is rekening gehouden met een besparing van 5% door de uitvoering van 
bestatingswerkzaamheden te combineren met de uitvoering van rioleringswerkzaamheden. 

 
5.5 Benodigd budget groot onderhoud inclusief rehabilitatie 
In dit plan is ervan uitgegaan dat de jaarlijkse kosten voldoende zijn om alle openbare wegen in accepta-
bele staat te brengen en te houden. In deze situatie worden er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd die 
de levensduur van de weg met ten minste vijftien jaar verlengen. Indien nodig is er budget beschikbaar 
om ook de wegfundering te vernieuwen en nieuwe elementen (klinkers) aan te schaffen. Met het vol-
gens deze methode berekende budget kan structureel onderhoud uitgevoerd worden, blijven de wegen 
in een goede conditie en ontstaat er geen achterstallig onderhoud.  
 
Uitgaande van het werkelijk aanwezige areaal verhardingen (in beheer bij de Gemeente Middelburg) is 
een budget voor het groot onderhoud nodig van € 2.400.000 per jaar om de openbare wegen op een 
minimaal aanvaardbaar kwaliteitsniveau te brengen en op dit niveau te handhaven. 
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5.6 Benodigd budget inlopen achterstallig onderhoud 
Bij een aanzienlijk aantal wegen (9% van het totale areaal, of bijna 210.000 m2) is er sprake van achter-
stallig onderhoud. Hierbij is het minimale kwaliteitsniveau al overschreden en moet onmiddellijk groot 
onderhoud uitgevoerd worden. Het is onderhoud dat feitelijk al uitgevoerd had moeten zijn.  
 
De aanwezigheid van achterstalligonderhoud aan de wegen is zeer onwenselijk doordat het niet tijdig 
uitvoeren van onderhoud op termijn leidt tot duurdere onderhoudsmaatregelen (kapitaalvernietiging). 
 
Verder is het zo dat door het hebben van achterstallig onderhoud de gemeente de Wegenwet over-
treedt. 
 
Om het totaal aan achterstallig onderhoud in te lopen, is eenmalig een budget van € 2.200.000 beno-
digd. 
 
5.7 Benodigd budget klein onderhoud 
Naast de maatregelen voor regulier onderhoud is ieder jaar een budget nodig voor klein onderhoud. On-
der klein onderhoud of dagelijks onderhoud wordt verstaan het herstellen van kleine plaatselijke scha-
des, zoals verzakkingen, scheuren en dergelijke. Ongeacht de onderhoudstoestand van het wegennet in 
een gemeente is het uitvoeren van klein onderhoud altijd noodzakelijk, vaak als gevolg van calamiteiten 
en onvoorziene omstandigheden. Kleine onderhoudswerkzaamheden komen voort uit de resultaten bij 
de visuele inspecties, constateringen van gemeentelijke toezichthouders en meldingen verricht door 
burgers bij het gemeentelijk meldpunt. 
 
Het benodigde budget voor klein onderhoud is berekend aan de hand van de percentages zoals deze zijn 
vrijgegeven door CROW en het berekende cyclusbudget inclusief rehabilitatie. Het percentage verschilt 
per verhardingstype en per wegtype. De voor de berekening gehanteerde percentages zijn terug te vin-
den in CROW-publicatie 147. Ervaringscijfers voor Nederland geven aan dat de hoeveelheid klein onder-
houd gemiddeld ongeveer 10% tot 15% van het groot onderhoudsbudget bedraagt. 
 
Voor het klein (dagelijks) onderhoud is een budget nodig van € 300.000 per jaar. 
 
5.8 Overige kosten 
Naast de kosten voor groot onderhoud, klein onderhoud en achterstallig onderhoud zijn er overige, met 
wegbeheer en onderhoud gerelateerde, kosten. Het gaat daarbij om kosten zoals: 
1. voorbereiding en toezicht; 
2. bermbeheer; 
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3. wegmeubilair; 
4. gladheidbestrijding; 
5. straatreiniging en onkruidbestrijding; 
6. beheer verkeersregelinstallaties (VRI’s); 
7. knelpunten fietsnetwerk; 
8. verkeersmaatregelen; 
9. kapitaallasten (rente en afschrijvingen). 

 
Deze overige kosten zijn in dit document buiten beschouwing gelaten. 

 
5.9 Samenvatting en analyse huidige onderhoudsbudgetten 
De in 2007 door de gemeenteraad vastgestelde doelstelling om op termijn het budget voor groot onder-
houd wegen te laten groeien naar het benodigde budget is de afgelopen beleidsperiode niet gehaald. Bij 
het opstellen van dit plan bedraagt het verschil ongeveer € 1.000.000 per jaar ten opzichte van de doel-
stelling van 2007.  
 
Het beschikbare budget voor het klein (dagelijks) onderhoud komt overeen met het benodigde budget. 
 
De hoeveelheid achterstallig onderhoud is in de afgelopen beleidsperiode constant gebleven. 
 
Op projectbasis is er in een aantal gevallen aanvullend budget beschikbaar gesteld door de gemeente-
raad of is hiervoor subsidie verkregen. Deze budgetten zijn besteed aan het uitvoeren van herinrichtin-
gen van wegen. 
 
Jaarlijks wordt er een bedrag van circa € 1.000.000 besteed aan kapitaalslasten. 
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6 Keuze ambitieniveau en scenario’s 

6.1 Inleiding 
Uit de resultaten van de informatiemarkt (10 mei 2016), de enquêtes onder de bewoners, de technische 
inspecties en de analyse van de huidige situatie zijn vier ambitieniveaus geformuleerd voor de kwaliteit 
van de verhardingen in de Gemeente Middelburg.  
Het eerste ambitieniveau is de situatie die ontstaat bij ongewijzigd budget. Het tweede ambitieniveau is 
het kwaliteitsniveau C. Dit is het laagst acceptabele kwaliteitsniveau voor verantwoord wegbeheer (vol-
gens de CROW-systematiek). Het derde en het vierde ambitieniveau zijn gebaseerd op de door bewo-
ners en deelnemers van de informatiemarkt genoemde kwaliteitsniveaus. Het derde niveau is een plus-
variant op het tweede ambitieniveau van minimaal verantwoord wegbeheer, waarbij op veelgebruikte 
routes en specifieke locaties een hogere beeldkwaliteit B (basiskwaliteit) wordt aangehouden.  
Het vierde ambitieniveau is het niveau waarop bewoners van de gemeente Middelburg de buiten-
ruimte/leefomgeving wensen te houden of te krijgen, namelijk het kwaliteitsniveau B. 

 
In paragraaf 6.2 zijn de vier ambitieniveaus kort beschreven. Hierbij ligt de nadruk op de kwaliteit van de 
wegverhardingen. In paragraaf 6.3 zijn de ambities verder uitgewerkt tot scenario’s en is een beschrij-
ving toegevoegd van de bij het ambitieniveau behorende gevolgen, prioriteiten en risico’s. In deze para-
graaf ligt de nadruk op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het onderhoud, aan mogelijkheden 
en onmogelijkheden en de ontwikkeling van de beeldkwaliteit. 
De benodigde jaarlijkse budgetten zijn berekend door adviesbureau Sweco en gebaseerd op de situatie 
in de gemeente Middelburg. 
 
6.2 Ambitieniveau kwaliteit verhardingen 

 
6.2.1 Ambitieniveau 1: Handhaving huidig budget 
Bij een voortzetting van het huidige beleid en handhaving van het beschikbare budget (1,5 miljoen euro 
per jaar) zal de kwaliteit van het areaal steeds verder achteruit gaan. Afhankelijk van de huidige leeftijd 
en kwaliteit van de betreffende straat zal de beeldkwaliteit over de gemeente steeds meer versnipperd 
raken. Nieuw aangelegde of recent onderhouden verhardingen kunnen nog langere tijd de huidige 
beeldkwaliteit laten zien. In oudere wijken of delen daarvan zullen de verhardingen verder in kwaliteit 
achteruitgaan. De vermindering in kwaliteit zal op de korte termijn langzaam en vervolgens steeds snel-
ler gaan. In dit scenario zal de gemeente steeds minder kunnen voldoen aan haar wettelijke taken als 
wegbeheerder. 
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6.2.2 Ambitieniveau 2: Minimaal verantwoord wegbeheer, kwaliteitsniveau C 
In Nederland wordt het niveau C (volgens de CROW-systematiek) als het minimale niveau van verant-
woord wegbeheer gehanteerd. Bij dit ambitieniveau is er voldoende budget om tijdig onderhoud te kun-
nen doen aan de verhardingen. Er ontstaat geen nieuw achterstallig onderhoud. Op de lange termijn zal 
het bestaande achterstallig onderhoud worden weggewerkt. Het benodigd budget voor dit ambitieni-
veau is 2,4 miljoen euro per jaar. 
 

 
 
6.2.3 Ambitieniveau 3: Maatwerk in kwaliteit (B-C) en prioriteit naar gebruik 
Inwoners en deelnemers aan de informatiemarkt vinden een verzorgde leefomgeving belangrijk en wen-
sen een hogere beeldkwaliteit van verhardingen. Volgens de deelnemers zou op een aantal locaties de 
verharding altijd aan de (basis)kwaliteit (B) moeten voldoen. Daarbij zou er prioriteit gegeven moeten 
worden aan: 

 de omgeving van scholen en woonzorglocaties; 

 veel gebruikte loop- en fietsroutes en; 

 de kernwinkelgebieden. 
 
In onderstaande tabel is uitgewerkt welk budget hier jaarlijks extra voor nodig is bovenop het budget 
van ambitieniveau 2. 
 
Tabel 6.1 extra budget per prioriteit voor aanhouden van basiskwaliteit B 

Omschrijving locatie of route Extra jaarlijks budget (in 

euro) 

Trottoirs rondom scholen 6.000 

Trottoirs rondom verzorgingshuizen 8.000 

Rijbanen van fietsroutes en fietspaden 292.000 

Rijbanen van hoofdroutes 153.000 

Kernwinkelgebied (Middelburg en Arnemuiden) 20.000 

Totaal 479.000 

 
6.2.4 Ambitieniveau 4: Middelburg basisniveau, kwaliteitsniveau B 
Bewoners en deelnemers aan de informatiemarkt onderkennen het belang van een verzorgde leefomge-
ving en wensen een hogere beeldkwaliteit van verhardingen. Niet alleen op bepaalde locaties maar voor 
alle wijken en bewoners. Bij dit kwaliteitsniveau zijn er meer middelen nodig om onderhoud aan de leef-
omgeving te kunnen uitvoeren. Ook is hierbij enige ruimte om de leefomgeving bij groot onderhoud aan 
te passen op de wensen van bewoners en de hogere eisen die gesteld worden in een inclusieve samen-
leving waarbij de openbare ruimte (voor een groot deel) toegankelijk wordt geacht voor alle gebruikers. 
Voor dit kwaliteitsniveau is jaarlijks 3,5 miljoen euro nodig.  
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6.3 Keuze voor scenario 
Voor de komende beleidsperiode zal een keuze gemaakt worden voor het gewenste ambitieniveau en 
het bijbehorende budget. Afhankelijk van de keuze worden de te hanteren uitgangspunten voor het 
wegbeheer en onderhoud bepaald. In onderstaande scenario’s is beschreven hoe het beheer en onder-
houd uitgevoerd kan worden, welke strategie gehanteerd kan worden en welke (on)mogelijkheden er 
daarbij zijn. Goed onderhoud gaat gepaard met aanzienlijke onderhoudskosten. Gezien de huidige finan-
ciële situatie van de gemeente is in de scenario’s ook een groeimodel opgenomen waarbij er in een aan-
tal jaar naar een ambitieniveau kan worden toegewerkt. De verandering naar de gewenste situatie 
wordt daarmee weliswaar vertraagd ingezet en minder zichtbaar ‘op straat’, maar is wel realistischer. 
 
Voortzetting bestaande werkwijze inrichting en onderhoud openbare wegen, communicatie en bur-
gerparticipatie 
In de werksessies en vanuit de ervaring van het huidige beheer en onderhoud blijkt dat de meeste inwo-
ners en gebruikers van de buitenruimte tevreden zijn over de wijze waarop de Gemeente Middelburg de 
inrichting (materiaalgebruik) van de buitenruimte en het onderhoud (integraal) invult. Ook de wijze 
waarop de inwoners en vertegenwoordigende wijkteams en belangenorganisaties worden betrokken 
(burgerparticipatie) en de wijze waarop hierover wordt gecommuniceerd, wordt over het algemeen als 
voldoende tot goed beoordeeld. Mede daarom wordt voorgesteld om deze aspecten op de huidige wijze 
voort te zetten in alle vier de scenario’s. De resultaten van de enquête en de informatiemarkt staan be-
schreven in paragraaf 4.4 tot en met 4.7. Uiteraard is hierbij de ambitie om contact te blijven houden 
met bewoners en belanghebbenden en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technieken en materi-
alen en indien mogelijk er zijn ook hier verbeteringen door te voeren. 
 
6.3.1 Scenario 1: Handhaving huidig budget 
Bij een voortzetting van het huidige beleid en handhaving van het beschikbare budget zijn er onvol-
doende middelen beschikbaar om de wegverhardingen te onderhouden. Hierdoor zal de kwaliteit van 
het areaal verder achteruit gaan en de hoeveelheid achterstallig onderhoud zal verder toenemen.  
In de toekomst zullen extra en duurdere onderhoudsmaatregelen noodzakelijk en onontkoombaar zijn. 
 
Het onderhoud zal in de beleidsperiode gericht worden op schadereparatie en minder op structureel 
planmatig onderhoud samen met andere beleidsvelden en nutsbedrijven. Berekend is dat het achter-
stallig onderhoud in 2021 zal toenemen tot 6 à 9 miljoen euro. De kwaliteit van de verharding zal meer 
en meer oorzaak worden van (verkeers-)ongevallen. In voorkomende gevallen zal de gemeente aanspra-
kelijk gesteld en nalatigheid (terecht) verweten kunnen worden. 
 
6.3.2 Scenario 2: Minimaal verantwoord wegbeheer, kwaliteitsniveau C 
Om het wegbeheer op het minimaal verantwoorde kwaliteitsniveau C uit te kunnen voeren, is jaarlijks 
2,4 miljoen euro nodig. Via een groeiscenario zou er in een periode van vier jaar naar dit budget van 2,4 
miljoen toegewerkt kunnen worden. Bij dit scenario zijn er op termijn voldoende middelen beschikbaar 
om de verhardingen in Middelburg op het minimale kwaliteitsniveau C te onderhouden. Er is budget be-
schikbaar voor het uitvoeren van structureel onderhoud in combinatie met de uitvoering van riolerings-
werkzaamheden en werkzaamheden van nutsbedrijven. Bij de uitvoering van werkzaamheden kunnen 
desgewenst (beperkte) aanpassingen in de leefomgeving worden gerealiseerd. Er ontstaat ruimte om 
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nog meer wijkgericht te werken waardoor overlastgevende situaties samen met bewoners en andere 
belanghebbenden adequaat kunnen worden afgehandeld. Het achterstallig onderhoud wordt in dit sce-
nario overigens slechts zeer langzaam ingelopen. 
 
6.3.3 Scenario 3: Maatwerk in kwaliteit (B-C) en prioriteit naar gebruik 
De deelnemers hebben tijdens de informatiemarkt aangegeven belang te hechten aan een hoger kwali-
teitsniveau (B) bij scholen, verzorgingshuizen, fietspaden, hoofdroutes en het kernwinkelgebied. Afhan-
kelijk van de keuzes voor de prioriteit kunnen er eerder de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen wor-
den uitgevoerd op de genoemde locaties. Via een groeiscenario zou in een periode van bijvoorbeeld zes 
jaar naar deze situatie toegewerkt kunnen worden. Er is op termijn budget beschikbaar voor het uitvoe-
ren van structureel onderhoud in combinatie met de uitvoering van rioleringswerkzaamheden en werk-
zaamheden van nutsbedrijven. Bij de uitvoering van werkzaamheden kunnen aanpassingen in de leef-
omgeving worden gerealiseerd. Er ontstaat ruimte om meer wijkgericht te werken waardoor overlastge-
vende situaties samen met bewoners en andere belanghebbenden adequaat kunnen worden opgelost. 
Met name voor kwetsbare bewoners en verkeerdeelnemers zal op termijn de leefomgeving op een aan-
tal locaties verbeteren. De gewenste kwaliteitsverbetering zal na zes jaar zichtbaar zijn.  
 
6.3.4 Scenario 4: Middelburgs basisniveau, Wegbeheer op kwaliteitsniveau B 
Een grote meerderheid van de deelnemers van de informatiemarkt heeft aangegeven een hogere kwali-
teit van de leefomgeving dan het minimale niveau belangrijk te vinden. Dit gewenste basis kwaliteitsni-
veau komt ook overeen met het resultaat van de in 2012 en 2015 uitgevoerde bewonersenquêtes. 
 
Berekend is dat voor de uitvoering van het kwaliteitsniveau B jaarlijks in totaal 3,5 miljoen euro nodig is. 
Bij dit ambitieniveau zijn er voldoende middelen beschikbaar om de verhardingen in Middelburg op het 
basisniveau te onderhouden. Via een groeiscenario zou in een periode van bijvoorbeeld tien jaar naar 
deze eindsituatie toegewerkt kunnen worden. Er is op termijn budget beschikbaar voor het uitvoeren 
van structureel onderhoud in combinatie met de uitvoering van rioleringswerkzaamheden en werk-
zaamheden van nutsbedrijven. Het achterstallig onderhoud zal hierbij na zes jaar ingelopen zijn. Bij de 
uitvoering van werkzaamheden kunnen aanpassingen in de leefomgeving worden gerealiseerd. Er ont-
staat ruimte om meer wijkgericht te werken waardoor overlastgevende situaties samen met bewoners 
en andere belanghebbenden adequaat kunnen worden opgelost. Met name voor kwetsbare bewoners 
en verkeerdeelnemers zal op termijn de leefomgeving verbeteren waardoor zij comfortabeler en aan de 
samenleving kunnen blijven deelnemen en (door de kwaliteit van de verhardingen) minder beperkt wor-
den in hun mobiliteit. Er is minder risico op ongevallen en schades veroorzaakt door onvolkomenheden 
in verhardingen. 
De gewenste kwaliteitsverbetering zal na zes jaar zichtbaar zijn. 
 
6.4 Overzichtsmatrix scenario’s 
In onderstaande tabel is een overzicht geven van de vier scenario’s om de verschillen ertussen beter in-
zichtelijk te maken. 
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 Scenario 1 

Huidig budget 

Scenario 2 

Minimaal  

verantwoord  

wegbeheer 

Scenario 3 

Maatwerk in 

kwaliteit en 

prioriteit naar 

gebruik 

Scenario 4 

Middelburgs 

basisniveau 

Kwaliteitsniveau verharding en  

leefomgeving 

D 

Onvoldoende 

C 

Laag 

C-B 

 

B 

Basis 

Benodigd budget (exclusief klein on-

derhoud) in euro 

1,5 miljoen 2, 4 miljoen 2,4-2,9 miljoen 3,5 miljoen 

Groeiscenario in jaren 

(richting gevend) 

n.v.t circa 4 jaar circa 6 jaar circa 10 jaar 

Onderhoudsstrategie Schade  

beperken 

Schadeherstel 

en structureel- 

onderhoud 

Schadeherstel 

en structureel- 

onderhoud 

Kwaliteitsver-

betering 

Onderhoudsmaatregelen Nadruk op 

 reparatie 

Nadruk op 

structureel 

Idem maar ook 

beperkte 

ruimte voor 

eerdere en 

goedkopere 

onderhouds-

maatregelen 

Idem, maar ook 

ruimte voor 

eerdere en 

goedkoper on-

derhouds-

maatregelen 

Achterstallig onderhoud over vijf jaar 

(schatting) in euro 

6–9 miljoen 0–1 miljoen 0–1 miljoen 0 

Afstemming met andere  

beleidsvelden en nutsbedrijven 

n.v.t. Integraal Integraal Integraal 

Mogelijkheid voor bewonerswensen 

en herinrichting 

Alleen schade 

herstel 

Beperkte aan-

passingen 

Aanpassingen Herinrichtingen 

Materiaalgebruik en duurzaamheid Hergebruik en 

goedkope ma-

terialen 

Hergebruik en 

indien nodig 

vervanging  

Hergebruik en 

indien nodig 

vervanging 

Hergebruik en 

indien nodig 

vervanging 

Duurzaamheid Minder  

duurzame  

materialen 

Duurzame  

materialen 

Duurzame  

materialen 

Duurzame  

materialen 

Wijkgericht werken (samen met be-

woners oplossen overlastgevende si-

tuaties) 

n.v.t Beperkt  

mogelijk 

Mogelijk Goed 

Mogelijk 

Risico op ongevallen en schade  Hoog Normaal Normaal Incidenteel 

Risico op aansprakelijkheid en  

nalatigheid 

Hoog Normaal Normaal incidenteel 
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7 Conclusies  

7.1 Proces 
De Gemeente Middelburg is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle openbare wegen 
binnen de bebouwde kommen van de gemeente in de zin van de Wegenwet .  
 
Om invulling te geven aan het beheer en onderhoud dient de gemeente te beschikken over actuele be-
leidskaders voor het wegbeheer. Het in 2007 vastgestelde wegenbeheersplan is niet meer actueel.  
 
Om een breed afgewogen beslissing te kunnen maken, is er voor gekozen om inwoners en belangheb-
benden te betrekken bij de totstandkoming van de beleidskaders voor de periode 2017-2021.  
 
Het proces voor het opstellen hiervan is als volgt ingedeeld: 
1. Allereerst zijn de verhardingen door adviesbureau Sweco geïnspecteerd en zijn de resultaten in de 

gemeentelijke gegevensbank verwerkt. 
2. Tegelijkertijd is een enquête uitgezet om bewoners en belanghebbenden te vragen naar hun me-

ning over de kwaliteit van de verhardingen. 
3. Vervolgens zijn de resultaten verwerkt in een discussiestuk. Dit discussiestuk is aangeboden aan 

raadsleden en wijkvertegenwoordigers. 
4. Op 10 mei 2016 is er een informatiemarkt georganiseerd waarin raadsleden, wijkvertegenwoordi-

gers en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd over wegbeheer en onderhoud aan verhardin-
gen. Tevens is aan de deelnemers gevraagd welke kaders gesteld dienen te worden voor het toe-
komstig beleid voor het wegbeheer in de gemeente Middelburg. 

5. De bevindingen uit de informatiemarkt zijn gebruikt voor deze notitie. 
 
De resultaten van de inspectie en de uit de enquêtes en informatiemarkt verkregen meningen van de 
inwoners, raadsleden en wijkvertegenwoordigers zijn hieronder beschreven. 
 
7.2 Conclusies 
 
Openbare ruimte als verblijfsgebied en visitekaartje 
Het belang van een goed ingerichte en onderhouden openbare ruimte en de daarbij behorende wegver-
hardingen wordt steeds meer onderkend of misschien wel herontdekt. Werden wegen voorheen vooral 
gezien als een voorziening voor mobiliteit, de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de leefbaar-
heid en het welbevinden van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte. De wegverhardingen 
dragen bij aan het totale plaatje van Middelburg en zijn daarmee ook een visitekaartje voor bezoekers. 
Indirect is de openbare ruimte daarmee ook van groot belang voor de plaatselijke economie zeker in 
een historische en toeristische stad als Middelburg.  
 
Inclusieve samenleving en zelfstandig wonen 
Van even groot belang is de toenemende aandacht voor een inclusieve samenleving waarbij de open-
bare ruimte (voor een groot deel) toegankelijk wordt geacht voor alle gebruikers. De toenemende ver-
grijzing van de bevolking en de beleidsdoelstelling om langer zelfstandig te blijven wonen, versterken 
het belang van goed onderhouden wegverhardingen. 
 
Areaal en vervangingswaarde 
Het totale verhardingsareaal (oppervlak) bedraagt circa 2.300.000 m2. Dit areaal is in de afgelopen be-
leidsperiode 2007–2015 toegenomen met circa 200.000 m2 (9%). 
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De totale vervangingswaarde van alle verhardingen in beheer bij de gemeente is ruim 146 miljoen euro 
exclusief btw. 
 
Kwaliteit wegverhardingen 
Met het uitvoeren van een inspectie is inzicht verkregen in de actuele onderhoudstoestand van de ver-
hardingen in beheer bij gemeente. Geconcludeerd is dat het onderhoudsniveau van de asfaltverhardin-
gen in de gemeente laag is en van de elementenverhardingen zeer laag. Deze beoordeling is gerelateerd 
aan een goed en evenwichtig onderhouden wegennet.  
 
In een goed onderhouden wegareaal is er een evenwichtige verdeling van de kwaliteitsniveaus. In de 
gemeente Middelburg is de kwaliteit van de verhardingen sinds 2007 verder achteruit gegaan. Er is een 
duidelijke verschuiving waarneembaar waarbij een steeds groter wordend deel van het areaal een la-
gere kwaliteitsbeoordeling heeft. Bij 9% van het areaal is de grens overschreden en is er achterstallig 
onderhoud ontstaan. 
 
Bewoners (via de enquête) en deelnemers aan de informatiemarkt geven vergelijkbare beoordelingen 
van de uit de inspectie verkregen resultaten.  
 
Onderhoudsbudgetten 
De Gemeente Middelburg heeft niet voldoende budget beschikbaar voor het uitvoeren van structureel 
onderhoud van de wegverhardingen. Mede door de economische omstandigheden zijn de voorgenomen 
intenties van de gemeenteraad om budgetten te laten groeien niet gerealiseerd. Wel heeft de gemeente 
kans gezien om op projectbasis extra investeringen te doen en subsidies te verkrijgen voor het herinrich-
ten van wegen. In onderstaande tabel zijn de benodigde budgetten opgenomen om het wegareaal struc-
tureel op de minimale verantwoorde kwaliteit (C) te kunnen onderhouden. 
 
Tabel 7-1 Benodigd onderhoudsbudget  

Omschrijving Budget 

Groot onderhoud inclusief rehabilitatie (jaarlijks budget) 2.400.000 

Klein onderhoud (jaarlijks budget) 300.000 

Achterstallig onderhoud inlopen (eenmalig budget) 2.200.000 

 
Inwoners en deelnemers aan de informatiemarkt vinden het kwaliteitsniveau C, ‘minimaal verantwoord 
wegbeheer’ te laag en kiezen voor het (basis)kwaliteitsniveau B. Indien er prioriteiten gesteld dienen te 
worden, kiezen zij ervoor om in ieder geval de omgeving van scholen en woonzorglocaties, belangrijke 
fietsroutes en de kernwinkelgebieden op het basisniveau B te onderhouden. Bedrijventerreinen krijgen 
de laagste prioriteit. 
 
Burgerparticipatie, communicatie, materiaalgebruik en duurzaamheid 
Uit de informatiemarkt en vanuit de ervaring van huidige beheer en onderhoud blijkt dat de meeste in-
woners en gebruikers van de buitenruimte tevreden zijn over de wijze waarop de gemeente Middelburg 
de inrichting (materiaalgebruik) van de buitenruimte en het onderhoud invult. Ook de wijze waarop de 
inwoners en vertegenwoordigende wijkteams en belangenorganisaties worden betrokken (burgerparti-
cipatie) en de wijze waarop de gemeente communiceert over onderhoudswerkzaamheden wordt over 
het algemeen als voldoende tot goed beoordeeld. Mede daarom wordt geadviseerd om deze aspecten 
op de huidige wijze voort te zetten. De belangrijkste zijn: 

 Uniformiteit en herkenbaarheid over de gemeente is belangrijk. Geen onderscheid tussen wijken. 

 Wegbeheer en onderhoud zijn gemeentelijke taken. Het is in het algemeen belang; de gemeente 
dient hierin de regie te blijven vervullen. 

 Integraliteit van onderhoudswerkzaamheden en overlast beperken is belangrijk. 
 
Ambitieniveau en scenario’s 
Voor de komende beleidsperiode moet een keuze gemaakt worden voor het gewenste ambitieniveau en 
het bijbehorende budget. Afhankelijk van de keuze worden de te hanteren uitgangspunten voor het 
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wegbeheer en onderhoud bepaald. In vier scenario’s is beschreven hoe het beheer en onderhoud uitge-
voerd kan worden, welke strategie gehanteerd kan worden en welke (on)mogelijkheden er daarbij zijn. 
Goed onderhoud gaat gepaard met aanzienlijke onderhoudskosten.  
 

Ambitieniveau  CROW  

kwaliteitsniveau 

Budget 

(€ per jaar) 

Huidige budget D 1,5 miljoen 

Minimaal verantwoord wegbeheer  C 2,4 miljoen 

Maatwerk in kwaliteit en prioriteit naar gebruik B-C 2,4-2,9 miljoen 

Middelburgs basisniveau  B 3,4 miljoen 

 
Gezien de huidige financiële situatie van de Gemeente Middelburg is in de scenario’s ook een groeimo-
del opgenomen waarbij er in een aantal jaar naar een ambitieniveau kan worden toegewerkt. De veran-
dering naar de gewenste situatie wordt daarmee weliswaar vertraagd ingezet en minder zichtbaar ‘op 
straat’, maar is wel realistisch. 
 
In de kaderbrief 2017 heeft het college de gemeenteraad voorgesteld om in de komende beleidsperiode 
extra middelen vrij te maken voor wegbeheer en onderhoud. In een periode van vier jaar kan door mid-
del van een jaarlijkse budgetverhoging van 0,25 miljoen euro per jaar toegegroeid worden naar het be-
nodigde budget voor de uitvoering het minimaal verantwoord wegbeheer (kwaliteitsniveau C). Afhanke-
lijk van de besluitvorming in de gemeenteraad en de beschikbaarheid van financiële middelen kan 
daarna doorgegroeid worden naar het gewenste basisniveau B. Bij het behandelen van de kaderbrief op 
27 juni 2016 heeft de gemeenteraad echter besloten om het vrij maken van deze extra financiële midde-
len als P.M. op te nemen, in afwachting van het besluit van de gemeenteraad van 18 juli 2016 over de 
kaders van het wegbeheer 2017 tot en met 2021. 
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Bijlage 1    

 
Beeldkwaliteit verhardingen  
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Wegtype 2 (hoofdwegen, gemiddeld belaste weg) Asfalt 

 

Kwaliteit A+ en A 
 

Er is maximaal enige schade volgens CROW 

systematiek voor wegbeheer 

 

Voorlopig is er geen onderhoud noodzakelijk. 

  

 

Kwaliteit B 
 

De waarschuwingsgrens van de CROW-syste-

matiek voor wegbeheer is overschreden. 

 

Er dient binnen vijf jaar rekening gehouden te 

worden met onderhoud. 

  

 

Kwaliteit C 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is overschreden. 

 
Binnen twee jaar dient er onderhoud uitgevoerd 

te worden. 

 

  

 

Kwaliteit D 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is met meer dan 1 klasse overschre-

den. 

 

Er dient direct onderhoud uitgevoerd te worden. 
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Wegtype 3 (wijkontsluitingswegen, gemiddeld belaste weg)  
Asfalt 

 

Kwaliteit A+ en A 
 

Er is maximaal enige schade volgens CROW 

systematiek voor wegbeheer 

 

Voorlopig is er geen onderhoud noodzakelijk. 

  

 

Kwaliteit B 
 

De waarschuwingsgrens van de CROW-syste-

matiek voor wegbeheer is overschreden. 

 

Er dient binnen vijf jaar rekening gehouden te 

worden met onderhoud. 

  

 

Kwaliteit C 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is overschreden. 

 
Binnen twee jaar dient er onderhoud uitgevoerd 

te worden. 

 

  

 

Kwaliteit D 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is met meer dan 1 klasse overschre-

den. 

 

Er dient direct onderhoud uitgevoerd te worden. 
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Wegtype 3 (wijkontsluitingsweg, gemiddeld belaste weg)  
Elementen 

 

Kwaliteit A+ en A 
 

Er is maximaal enige schade volgens CROW 

systematiek voor wegbeheer 

 

Voorlopig is er geen onderhoud noodzakelijk. 

  

 

Kwaliteit B 
 

De waarschuwingsgrens van de CROW-syste-

matiek voor wegbeheer is overschreden. 

 

Er dient binnen vijf jaar rekening gehouden te 

worden met onderhoud. 

  

 

Kwaliteit C 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is overschreden. 

 
Binnen twee jaar dient er onderhoud uitgevoerd 

te worden. 

 

  

 

Kwaliteit D 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is met meer dan 1 klasse overschre-

den. 

 

Er dient direct onderhoud uitgevoerd te worden. 
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Wegtype 4 (buurtstraten, licht belaste weg) Asfalt 

 

Kwaliteit A+ en A 
 

Er is maximaal enige schade volgens CROW 

systematiek voor wegbeheer 

 

Voorlopig is er geen onderhoud noodzakelijk. 

  

 

Kwaliteit B 
 

De waarschuwingsgrens van de CROW-syste-

matiek voor wegbeheer is overschreden. 

 

Er dient binnen vijf jaar rekening gehouden te 

worden met onderhoud. 

  

 

Kwaliteit C 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is overschreden. 

 
Binnen twee jaar dient er onderhoud uitgevoerd 

te worden. 

 

  

 

Kwaliteit D 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is met meer dan 1 klasse overschre-

den. 

 

Er dient direct onderhoud uitgevoerd te worden. 
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Wegtype 4 (buurtstraten, licht belaste weg) Elementen 

 

Kwaliteit A+ en A 
 

Er is maximaal enige schade volgens CROW 

systematiek voor wegbeheer 

 

Voorlopig is er geen onderhoud noodzakelijk. 

  

 

Kwaliteit B 
 

De waarschuwingsgrens van de CROW-syste-

matiek voor wegbeheer is overschreden. 

 

Er dient binnen vijf jaar rekening gehouden te 

worden met onderhoud. 

  

 

Kwaliteit C 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is overschreden. 

 
Binnen twee jaar dient er onderhoud uitgevoerd 

te worden. 

 

  

 

Kwaliteit D 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is met meer dan 1 klasse overschre-

den. 

 

Er dient direct onderhoud uitgevoerd te worden. 
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Wegtype 5 (woonstraten/erven, weg in woongebied) Asfalt 

 

Kwaliteit A+ en A 
 

Er is maximaal enige schade volgens CROW 

systematiek voor wegbeheer 

 

Voorlopig is er geen onderhoud noodzakelijk. 

  

 

Kwaliteit B 
 

De waarschuwingsgrens van de CROW-syste-

matiek voor wegbeheer is overschreden. 

 

Er dient binnen vijf jaar rekening gehouden te 

worden met onderhoud. 

  

 

Kwaliteit C 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is overschreden. 

 
Binnen twee jaar dient er onderhoud uitgevoerd 

te worden. 

 

  

 

Kwaliteit D 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is met meer dan 1 klasse overschre-

den. 

 

Er dient direct onderhoud uitgevoerd te worden. 
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Wegtype 5 (woonstraten/erven, weg in woongebied) Elementen 

 
 

 

Kwaliteit A+ en A 
 

Er is maximaal enige schade volgens CROW 

systematiek voor wegbeheer 

 

Voorlopig is er geen onderhoud noodzakelijk. 

  

 

Kwaliteit B 
 

De waarschuwingsgrens van de CROW-syste-

matiek voor wegbeheer is overschreden. 

 

Er dient binnen vijf jaar rekening gehouden te 

worden met onderhoud. 

  

 

Kwaliteit C 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is overschreden. 

 
Binnen twee jaar dient er onderhoud uitgevoerd 

te worden. 

 

  

 

Kwaliteit D 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is met meer dan 1 klasse overschre-

den. 

 

Er dient direct onderhoud uitgevoerd te worden. 
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Wegtype 6 (voetpaden, weg in verblijfsgebied) Asfalt 

 

Kwaliteit A+ en A 
 

Er is maximaal enige schade volgens CROW 

systematiek voor wegbeheer 

 

Voorlopig is er geen onderhoud noodzakelijk. 

  

 

Kwaliteit B 
 

De waarschuwingsgrens van de CROW-syste-

matiek voor wegbeheer is overschreden. 

 

Er dient binnen vijf jaar rekening gehouden te 

worden met onderhoud. 

  

 

Kwaliteit C 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is overschreden. 

 
Binnen twee jaar dient er onderhoud uitgevoerd 

te worden. 

 

  

 

Kwaliteit D 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is met meer dan 1 klasse overschre-

den. 

 

Er dient direct onderhoud uitgevoerd te worden. 
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Wegtype 6 (voetpaden, weg in verblijfsgebied) Elementen 

 

Kwaliteit A+ en A 
 

Er is maximaal enige schade volgens CROW 

systematiek voor wegbeheer 

 

Voorlopig is er geen onderhoud noodzakelijk. 

  

 

Kwaliteit B 
 

De waarschuwingsgrens van de CROW-syste-

matiek voor wegbeheer is overschreden. 

 

Er dient binnen vijf jaar rekening gehouden te 

worden met onderhoud. 

  

 

Kwaliteit C 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is overschreden. 

 
Binnen twee jaar dient er onderhoud uitgevoerd 

te worden. 

 

  

 

Kwaliteit D 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is met meer dan 1 klasse overschre-

den. 

 

Er dient direct onderhoud uitgevoerd te worden. 
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Wegtype 7 (fietspad) Asfalt 

 

Kwaliteit A+ en A 
 

Er is maximaal enige schade volgens CROW 

systematiek voor wegbeheer 

 

Voorlopig is er geen onderhoud noodzakelijk. 

  

 
 

  

Kwaliteit B 
 

De waarschuwingsgrens van de CROW-syste-

matiek voor wegbeheer is overschreden. 

 

Er dient binnen vijf jaar rekening gehouden te 

worden met onderhoud. 

  

 

Kwaliteit C 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is overschreden. 

 
Binnen twee jaar dient er onderhoud uitgevoerd 

te worden. 

 

  

 

Kwaliteit D 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is met meer dan 1 klasse overschre-

den. 

 

Er dient direct onderhoud uitgevoerd te worden. 
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Wegtype 7 (fietspad) Elementen 

 

Kwaliteit A+ en A 
 

Er is maximaal enige schade volgens CROW 

systematiek voor wegbeheer 

 

Voorlopig is er geen onderhoud noodzakelijk. 

  

 

Kwaliteit B 
 

De waarschuwingsgrens van de CROW-syste-

matiek voor wegbeheer is overschreden. 

 

Er dient binnen vijf jaar rekening gehouden te 

worden met onderhoud. 

  

 

Kwaliteit C 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is overschreden. 

 
Binnen twee jaar dient er onderhoud uitgevoerd 

te worden. 

 

  

 

Kwaliteit D 
 

De richtlijn van de CROW-systematiek voor 

wegbeheer is met meer dan 1 klasse overschre-

den. 

 

Er dient direct onderhoud uitgevoerd te worden. 

 

 

 


