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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In het jaar 1981 heeft de toenmalige gemeente Dalfsen voor de eerste keer een 
wegennota opgesteld om de kwaliteit van het beheerareaal in kaart te brengen en de 
financiële consequenties voor een goed beheer en onderhoud van de verhardingen 
inzichtelijk te maken. Vervolgens is de wegennota in de jaren 1990 en 1998 en in 2004  
geactualiseerd. Op basis van de laatste wegennota heeft de gemeenteraad het huidige 
wegenonderhoudsbudget  vastgesteld. Na een periode van 4 jaar te hebben gewerkt met 
het beschikbaar gestelde onderhoudsbudget vraagt de gemeente om de wegennota van 
2004 te actualiseren.  
 

1.2 Opdracht 

Naar aanleiding van de bovengenoemde redenen heeft de gemeente Dalfsen, via de 
afdeling Onderhoud en Beheer, in mei 2008 aan Oranjewoud de opdracht verstrekt om de 
wegennota van 2004 te actualiseren. Binnen deze opdracht wordt allereerst de kwaliteit 
van de verharding bepaald door middel van een globale visuele weginspectie. Vervolgens 
wordt met het wegbeheersysteem in combinatie met de geactualiseerde wegbeheerdata 
van de gemeente Dalfsen de (relevante) informatie bepaald over het verharde 
wegbeheerareaal en de financiële consequenties. De informatie alsmede conclusies en 
aanbevelingen worden samengevat in rapportvorm. 
 

1.3 Doel 

De onderhoudstoestand van de verhardingen alsmede het beheerareaal is in het najaar 
van 2008 opnieuw in beeld gebracht tijdens een inspectieronde.  In deze rapportage 
worden op basis van het geactualiseerde wegbeheerbestand de recente stand van zaken 
op het gemeentelijke wegennet gepresenteerd. Hierin worden de financiële aspecten 
alsmede kengetallen van het verharde wegbeheerareaal beschreven . 
In dit rapport zijn de onverharde wegen buiten beschouwing gelaten. 
 

1.4 Leeswijzer 

De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt in het kort de 
wegbeheersystematiek beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de 
kwantiteit en kwaliteit van de huidige verhardingen, waarbij ook een vergelijking met 
voorgaande jaren wordt gemaakt. De financiële alsmede de kwalitatieve resultaten van de 
planningen en begrotingen worden in hoofdstuk 4 behandeld. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 
de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. 
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2 Wegbeheersystematiek 

2.1 Algemeen 

Eind jaren 70 zijn de eerste stappen naar een landelijke wegbeheersystematiek gemaakt. 
Hierop volgde in de jaren 80 een eerste publicatie van het CROW over een landelijke 
normering van het wegbeheer. Op basis van deze systematiek zijn de eerste 
geautomatiseerde wegbeheersysteem ontwikkeld en zijn de diverse wegbeheerders, 
zoals provincies, waterschappen en gemeenten, gaan werken met de systematiek. De 
belangrijkste redenen waren dat de wegbeheerders te maken kregen met onder andere 
grootschalige uitbreidingen van het beheerareaal, bezuinigingen en vragen vanuit de 
politiek. In de jaren 90 hadden de meeste wegbeheerders de beschikking over een 
wegbeheersysteem en kwam op basis van ervaring behoefte aan aanpassing van de 
landelijk erkende CROW-systematiek. Hierop zijn door het CROW diverse werkgroepen 
opgericht en is de wegbeheermethodiek vernieuwd. De vernieuwde wegbeheermethodiek 
is begin 2002 geïntroduceerd en wordt sindsdien door nagenoeg alle wegbeheerders 
gebruikt.  
 
De onderstaande paragrafen behandelen de stappen in de systematiek. Hierbij wordt in 
het kort een relatie gelegd met het uitgevoerde werk in de gemeente Dalfsen. 
 

2.2 Systematiek 

De systematiek is opgezet om antwoord te geven op vragen vanuit de politiek en/of de 
maatschappij. Dit betekent dat de wegbeheerder vragen, zoals Wat beheer ik?, Hoe is de 
algehele toestand van het beheerareaal?, Wat zijn de kosten voor het optimaal beheer?, 
Wanneer wordt onderhoud uitgevoerd? moet kunnen beantwoorden. Hiervoor zijn een 
aantal basisgegevens noodzakelijk, te weten: 
 
1. De kwantiteit van het beheerareaal (vaste gegevens); 
2. De kwaliteit van het beheerareaal (variabele gegevens); 
3. Een onderhoudsstrategie voor het bepalen van de onderhoudskosten en knelpunten 

in relatie met het beschikbare onderhoudsbudget; 
4. Een wegbeheersysteem waarin de bovenstaande punten 1 tot en met 3 zijn 

samengebracht.  

2.2.1 Kwantiteit 

In 1997 heeft de voormalige gemeente Dalfsen het huidige wegbeheerbestand opgezet en 
verwerkt in een wegbeheersysteem. Dit betekent dat de vaste gegevens over het 
beheerareaal zijn verzameld. Bij deze opzet is de volgende informatie verzameld: 
• Verhardingssoorten; 
• Gebruiksfuncties en wegclassificatie; 
• Lengtes, Breedtes en Oppervlakten en jaren van aanleg, onderhoud en het 

aanbrengen van oppervlakbehandeling; 
• Geografische ligging van de wegbeheerinformatie (kern, wijk, straat); 
• Locatie van het wegvak(onderdeel) (van/tot-informatie). 
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Vervolgens is de bovenstaande informatie (twee)jaarlijks geactualiseerd en verwerkt in 
het gemeentelijke wegbeheerbestand. In 2000 is, na het bekend worden van de 
samenvoeging van de gemeenten Dalfsen en Nieuwleusen, ook het beheerareaal van de 
voormalige gemeente Nieuwleusen geïnventariseerd en verwerkt in het 
wegbeheerbestand.  
 
Het gehele wegenareaal wordt om de twee jaar geïnspecteerd. Tijdens de inspectie die 
heeft plaatsgevonden zijn alle wegvakonderdelen (rijbanen, voetpaden, fietspaden etc.) 
voorzien van één van de zeven wegtypen zoals deze worden gehanteerd binnen de 
systematiek (zie tabel 2.1).  
 
Tabel 2.1 Gehanteerde wegtypen binnen de systematiek inclusief voorbeeld 

binnen het wegennet van de gemeente Dalfsen, daarbij ook de relatie 
met het Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP) 

 
 Wegtype conform 

CROW-publicatie 147 
Wegcategorisering (Conform 
GVVP, duurzaam veilig) 

Voorbeeld 

1 Hoofdwegennet  Niet in gemeentelijk beheer  
2 Zwaar belaste weg Stroomweg  Niet in gemeentelijk beheer 
3 Gemiddeld belaste weg Gebiedsontsluitingsweg A Rijbaan Dedemsweg  
   Rijbaan Rondweg 
4 Licht belaste weg Gebiedsontsluitingsweg B 

 
Rijbaan Veldweg 
Rijbaan Blikman Kikkertweg 

5 Weg in woongebied Erftoegangsweg I  Alle rijbanen binnen de bebouwde 
kom die geen ontsluitingsfunctie 
hebben  

6 Weg in verblijfsgebied Erftoegangsweg II Alle voetpaden 
7 Fietspaden  Alle fietspaden 

2.2.2 Kwaliteit 

De onderhoudstoestand, ofwel de kwaliteit, van het beheerareaal wordt vastgesteld aan 
de hand van een globale visuele inspectie van de asfalt-, elementen- en 
betonverhardingen. Deze visuele inspectie heeft plaatsgevonden bij de opzet van het 
wegbeheersysteem in 1997. Vervolgens is de kwaliteit van het totale beheerareaal 
(Dalfsen en Nieuwleusen) in 2000 nogmaals vastgesteld door middel van een visuele 
inspectie. Voor beide inspectieronden geldt dat deze zijn uitgevoerd conform de �oude� 
inspectiesystematiek, zoals verwoord in de CROW-publicatie 20-C. In het najaar van 2002 
is het gehele beheerareaal opnieuw geïnspecteerd volgens de nieuwe 
wegbeheersystematiek en vervolgens ook in de jaren 2004, 2006 en 2008.  
 
Bij de globale visuele inspectie worden alle wegvakonderdelen beoordeeld op alle 
relevante schadebeelden. De beoordeling van de diverse schadebeelden vindt plaats op 
geconstateerde ernst en omvang, waarna per wegvakonderdeel een schadecijfer wordt 
gegeven voor alle schadebeelden.  
 

2.2.3 Onderhoudsstrategie 

Naast informatie over de kwantiteit en kwaliteit van het beheerareaal is binnen het 
wegbeheersysteem een onderhoudsstrategie noodzakelijk om een planning en begroting 
op te stellen. Deze onderhoudsstrategie sluit aan op de richtlijnen van de CROW   
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Dit betekent dat het wegenonderhoud op asfalt, elementen en beton in de eerste periode 
(lees vijf jaar na het jaar van inspectie) wordt gepland op basis van de CROW-richtlijnen 
conform publicatie 147.  
Na deze planningstermijn van 5 jaar wordt het groot onderhoud alsmede vervanging c.q. 
rehabilitatie gepland op basis van periodiciteit. Om dit laatste te realiseren zijn voor de 
verhardingen, die een overeenkomstige onderhoudscycli alsmede onderhoudstechnieken 
hebben, onderhoudscycli vastgesteld. Daarnaast zijn in de strategie de percentages klein 
onderhoud toegevoegd. Dit houdt in dat per groep verhardingen met een 
overeenkomstige onderhoudscycli een percentage voor klein onderhoud ofwel 
calamiteitenonderhoud is toegevoegd, zodat eveneens de kosten voor het klein 
onderhoud inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 
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2.3 Werkwijze van de systematiek 

In paragraaf 2.2 zijn de onderdelen behandeld die noodzakelijk zijn in de systematiek. 
Zoals blijkt is veel informatie nodig om de wegbeheersystematiek tot een succesvol hulp-
/communicatiemiddel te maken. Gebaseerd op de actuele gegevens in het 
wegbeheerbestand is het voor de wegbeheerder mogelijk de wegbeheerinformatie te 
gebruiken voor: 
 
• Het verkrijgen van inzicht in het totale beheerareaal (kwantiteit en kwaliteit); 
• Het bepalen van het geplande en begrote onderhoud voor de korte en middellange 

termijn; 
• Het bewaken van de kosten en het afstemmen van het wegenonderhoud met andere 

beheerdisciplines; 
• Het vaststellen van knelpunten vanwege verschillen tussen beschikbare en 

benodigde onderhoudsbudgetten; 
• Het opstellen van het jaarlijkse onderhoudsprogramma. 
 
Om schematisch weer te geven hoe de relatie is tussen alle noodzakelijke gegevens 
binnen de systematiek zijn in de onderstaande figuur de onderdelen globaal 
weergegeven. 

 
 
Figuur 2.1 Relatie  wegbeheergegevens tot en met het eindresultaat 
 
De planning alsmede de resultaten vormen de basis voor het beheer en onderhoud van de 
in beheer zijnde verhardingen. De gegevens kunnen zoals al aangegeven dienen voor het 
opstellen van jaarlijkse onderhoudsprogramma, meerjarenonderhoudsplannen, 
beleidsplannen en strategische beheerplannen over de algehele openbare ruimte. 

WEGBEHEERGEGEVENS 
-Kwantiteit  (vaste gegevens met kaartkoppeling) 

-Kwaliteit (variabele gegevens) 

OPSTELLEN PLANNING 
-Toetsing aan richtlijnen 

-Onderhoudscycli 

ONDERHOUDSSTRATEGIE 
-CROW-publicatie 147 

-Ervaringen wegbeheerder 
-Eenheidsprijzen 

RESULTATEN 
-Groot en klein onderhoud 

-Alternatieven bij beschikbaar budget 



 
 

projectnr. 181195  Wegenbeheernota 2009 - 2013 
maart 2009,  Definitief  Kwantitatieve, kwalitatieve en financiële aspecten over het wegennet van Dalfsen 
20090319 181195 Dalfsen Rapport DEF.doc DALFSEN 

 

 blad 7 van 27 Ruimtelijk Beheer 

3 Beheerareaal 

3.1 Algemeen 

Voor het beheer en onderhoud van de verhardingen is het noodzakelijk te weten wat in 
eigendom is van de gemeente (zie ook het voorgaande hoofdstuk). Het  (actuele) 
wegbeheerbestand is hierbij een hulpmiddel, waaruit snel en doeltreffend informatie kan 
worden opgevraagd. Deze informatie kan gebruikt worden voor het bepalen van 
hoeveelheden voor uitbesteding, voor het verstrekken van gegevens aan het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) of het geven van informatie over het wegennet aan de 
politiek. 
 
In de onderstaande paragrafen worden de kengetallen en toestand van het wegennet 
gepresenteerd.  
 

3.2 Kengetallen over het huidige verharde beheerareaal 

De oppervlakten uit het wegbeheerbestand zijn bepaald op basis van de geografische 
oppervlaken. Uit het huidige wegbeheerbestand blijkt dat de totale in beheer zijnde 
rijbaanlengte 430 kilometer bedraagt. Uitgesplitst in binnen en buiten de bebouwde kom 
beheert de gemeente Dalfsen, respectievelijk 115 kilometer en 315 kilometer. Omdat de 
gemeente een kaartkoppeling heeft, worden niet alle gekoppelde wegvakonderdelen 
voorzien van een lengte. In 2004 bedroeg de rijbaanlengte ca. 423 km. Dit betekent dat 
het areaal met ca. 7 km is toegenomen. 
 
Meer feiten en kenmerken van het in beheer zijnde wegennet worden onderstaand 
gepresenteerd.  In figuur 3.1 wordt de verhouding in oppervlakte [in m²] weergegeven.  
 
 
 

58,0%

3,0%

39,0%

Asfalt Beton Elementen

 
Figuur 3.1 Verdeling oppervlakte per verhardingstype 
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Tabel 3.1 Oppervlakteverdeling wegtype met verhardingstype 
[in vierkante meters en percentages] 

Wegtypenaam Asfalt  Elementen  Beton Eindtotaal 

3 Gemiddeld belaste weg 356.430,3  15,7% 19.951,0  0,9% -  376381,3 16,6% 
4 Licht belaste weg 832.901,6  36,7% 163.108,5  7,2% 14.012,5  0,6% 1.010.022,6  44,5% 
5 Weg in woongebied 68.026,5  3,0% 467.181,1  20,6% 2.166,1  0,1% 537.373,7  23,7% 
6 Weg in verblijfsgebied 110,3  0,0% 217.458,6  9,6% -  217568,9 9,6% 

7 Fietspaden 58.331,7  2,6% 17.970,9  0,8% 52.360,5  2,3% 128.663,1  5,7% 

Eindtotaal 1.315.800,4  58,0% 885.670,1  39,0% 68.539,1  3,0% 2.270.009,6    

 
 

Tabel 3.2 Oppervlakteverdeling wegclassificatie met verhardingstype  
[in vierkante meters en percentages] 

Wegvakclassificatie Asfalt Beton Elementen Eindtotaal 

Doorgaande weg Binnengebied        75.431,8  3,3%  0,0%       54.335,8  2,4%      129.767,6  5,7% 
Doorgaande weg Buitengebied      275.380,7  12,1%     33.213,1  1,5%       22.150,6  1,0%      330.744,4  14,6% 
Industrieweg        35.239,2  1,6%  0,0%         4.975,8  0,2%        40.215,0  1,8% 
Plattelandsweg      759.148,7  33,4%     22.003,7  1,0%     168.473,4  7,4%      949.625,8  41,8% 
Vrijliggende Fietspaden        25.444,1  1,1%     13.322,3  0,6%         4.928,0  0,2%        43.694,4  1,9% 
Wijkontsluitingsweg        77.768,1  3,4%  0,0%       86.876,7  3,8%      164.644,8  7,3% 
Winkelstraat  0,0%  0,0%         4.719,9  0,2%          4.719,9  0,2% 
Woonstraat        67.387,8  3,0%  0,0%     539.209,9  23,8%      606.597,7  26,7% 

Eindtotaal   1.315.800,4  58,0%     68.539,1  3,0%     885.670,1  39,0%   2.270.009,6    
 
Zoals uit de bovenstaande tabellen is te herleiden heeft de gemeente Dalfsen een 
oppervlakte van 2.270.009,6 vierkante meter in beheer. Uitgesplitst in verhardingstype 
beheert de gemeente ruim 1,3 miljoen vierkante meter asfalt en bijna 0,9 miljoen 
vierkante meter elementen. Het resterende deel [bijna 0,06 miljoen vierkante meters] 
bestaat uit betonverhardingen. 
In figuur 3.2 is weergegeven in welke periode het beheerareaal is aangelegd. Hieruit kan 
worden afgelezen dat het grootste deel is aangelegd in de periode 1945 tot en met 1960. 
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Figuur 3.2 Aanlegperiode huidige beheerareaal 
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3.3 Onderhoudstoestand beheerareaal 

In het najaar van 2008 is de onderhoudstoestand van de verhardingen in kaart gebracht 
door middel van een globale visuele inspectie. Deze inspectie is door Oranjewoud 
uitgevoerd conform de CROW wegbeheersystematiek (publicatie 147). Dit betekent dat 
alle wegvakonderdelen van asfalt, elementen en beton zijn beoordeeld op ernst en 
omvang. Tijdens de beoordeling wordt voor alle schadebeelden, zoals onderstaand 
gepresenteerd in de tabel, een schadebeoordeling voor ernst gegeven, te weten geen, 
lichte (L), matige (M) of ernstige (E) schade. Daarnaast wordt de omvang van de ernstigste 
geconstateerde schade  genoteerd in de cijfers 1 (=geringe), 2 (= enige) en 3 (groot). De 
eindresultaten van de uitgevoerde inspectie zijn in tabel 3.3 procentueel weergegeven. 
 
Tabel 3.3 Procentuele kwaliteit per verhardingstype na de uitgevoerde inspectie 

van 2008 per ernst-omvangcombinatie 
 

Schadebeeld geen L1 L2 L3 M1 M2 M3 E1 E2 E3

Asfaltverhardingen

Rafeling 69,8% 19,5% 4,3% 0,3% 4,8% 0,7% - 0,4% 0,2% -

Dwarsonvlakheid 96,5% 2,9% - - 0,4% 0,2% - - - -

Oneffenheden 96,6% 2,5% 0,0% 0,0% 0,7% 0,1% - 0,0% - -

Scheurvorming 77,3% 9,0% 2,2% 0,4% 5,5% 2,1% 0,0% 2,7% 0,9% -

Randschade 76,4% 11,8% 0,5% 0,0% 9,0% 0,6% - 1,8% 0,0% 0,0%

Elementenverhardingen

Dwarsonvlakheid 70,4% 12,1% 6,2% 1,2% 5,5% 2,8% 0,9% 0,6% 0,3% 0,0%

Oneffenheden 20,7% 12,8% 0,4% 0,1% 47,5% 4,5% 0,5% 12,5% 0,7% 0,2%

Betonverhardingen

Oneffenheden 96,0% 4,0% - - - - - - - -

Scheurvorming 100,0% - - - - - - - - -

Voegvulling 100,0% - - - - - - - - -

Geinspecteerd Asfalt m²

Geinspecteerd Elementen m²

Geinspecteerd Beton m²

1.300.297                     
848.020                        
59.539                          

 
 
In de bovenstaande tabel zijn de resultaten van de uitgevoerde inspectie weergegeven in 
de ernst-omvangcombinatie. Op basis van deze ernst-omvangcombinatie is het mogelijk 
de resultaten te vertalen naar de termen �voldoende�, �matig� en �onvoldoende� (zie tabel 
3.4). Om een indruk te geven van de termen kan worden gesteld dat de �onvoldoende� 
beoordeelde schade achterstallige schade betreft en direct dient te worden hersteld. De 
�matig� beoordeelde schade zijn de verhardingen die in de komende vijf jaar voor (groot) 
onderhoud in aanmerking komen.  
Opgemerkt dient te worden dat de term �matig� in tabel 3.3 niet volledig gelijk is aan de 
term �matig� in tabel 3.4. Het is namelijk zo dat het wegtype in combinatie met de 
beoordeling conform tabel 3.3 de term in tabel 3.4 bepaald.  



 
 

projectnr. 181195  Wegenbeheernota 2009 - 2013 
maart 2009,  Definitief  Kwantitatieve, kwalitatieve en financiële aspecten over het wegennet van Dalfsen 
20090319 181195 Dalfsen Rapport DEF.doc DALFSEN 

 

 blad 10 van 27 Ruimtelijk Beheer 

 
Tabel 3.4 Procentuele kwaliteitsverdeling per schade/meting van de verhardingen 

per schadebeelden conform CROW na de inspectie van 2008 
 

Schadebeeld Voldoende Matig Onvoldoende

Asfaltverhardingen
Rafeling 98,7% 0,7% 0,6%
Dwarsonvlakheid 99,6% 0,4% -
Oneffenheden 99,8% 0,1% 0,1%
Scheurvorming 96,4% 2,7% 0,9%
Randschade 98,2% 1,8% 0,0%

Elementenverhardingen
Dwarsonvlakheid 98,2% 0,9% 0,9%
Oneffenheden 81,6% 4,6% 13,9%

Betonverhardingen
Oneffenheden 100,0% - -
Scheurvorming 100,0% - -
Voegvulling 100,0% - -  

 
Uit de tabellen blijkt dat de algehele onderhoudstoestand van de verhardingen 
�voldoende� is te noemen afgezien van de bijna 14% van oneffenheden in de 
elementenverhardingen die als 'onvoldoende' is beoordeeld.  
 
Asfaltverhardingen 
Minder dan 1% van de asfaltverhardingen is beoordeeld met �onvoldoende� voor �rafeling� 
en is direct onderhoud noodzakelijk. Indien het onderhoud wordt uitgesteld zal de kans 
bestaan dat de schade aan de asfaltverhardingen gaat toenemen. De reden hiervan is dat 
de asfaltconstructie onvoldoende is geconserveerd en dat bij perioden van �vorst-dooi-
vorst� de schade versneld zal toenemen. Hierdoor ontstaan gaten en scheuren in het 
wegdek en zal een zwaardere onderhoudsmaatregel noodzakelijk zijn om de 
asfaltconstructie te herstellen. De structurele conditie van de asfaltverhardingen 
(=scheurvorming) is �voldoende� te noemen. Minder dan 1% van de asfaltverhardingen 
verkeert in een �onvoldoende� onderhoudstoestand voor het schadebeeld scheurvorming. 
Dit neemt niet weg dat deze 0,9% direct onderhouden moet worden om de samenhang in 
goede conditie te houden.   
 
Elementenverhardingen 
Kijkend naar de elementenverhardingen is opvallend dat een aanzienlijk deel van de 
elementenverhardingen (13,9%) is beoordeeld met �onvoldoende�  voor het schadebeeld 
oneffenheden. Dit betekent dat op deze elementenverhardingen direct onderhoud 
noodzakelijk is om de veiligheid van de verkeersdeelnemers te waarborgen en 
aansprakelijkheidsstellingen te voorkomen. Daarnaast is er ook nog een behoorlijk deel 
(4,6%) beoordeeld met 'matig' voor het schadebeeld oneffenheden, deze 
elementverhardingen hebben binnen 5 jaar (groot) onderhoud nodig.  
 
Betonverhardingen 
Het kleinste deel van het beheerareaal, de betonverhardingen, verkeert in een 
�voldoende� onderhoudstoestand. 
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Naast de onderhoudstoestand te presenteren per verhardingstype en schadebeeld is het 
ook mogelijk de inspectieresultaten te vertalen in de vier beleidsthema�s, zoals deze 
worden gehanteerd in de nieuwe wegbeheermethodiek.  
 
Tabel 3.5 Procentuele kwaliteit van het totale beheerareaal per beleidsthema 
 

Schadebeeld Goed Matig Slecht

Duurzaam 96,0% 1,0% 3,0%
Veiligheid 94,0% 1,0% 5,0%
Comfort 93,0% 2,0% 5,0%
Aanzien 93,0% 1,0% 6,0%

Geinspecteerd areaal 2.208.510            m²  
 
Zoals blijkt uit de beleidsthema�s zijn de hoge percentages �slecht� voor �veiligheid�, 
'comfort' en �aanzien� opvallend te noemen. De oorzaak hiervan is terug te vinden in de 
�onvoldoende� beoordeelde elementenverhardingen voor het schadebeeld 
�oneffenheden'. 
Daarnaast blijkt uit analyse dat in het jaar 2008/2009 circa 6,2%, ofwel 138.674 m², van 
het totale beheerareaal een onderhoudsachterstand heeft. 
 

Vergelijking huidige onderhoudstoestand beheerareaal met voorgaande jaren 
De resultaten van de voorgaande inspecties van 2002, 2004 en 2006 staan hieronder 
weergegeven. De vergelijking kan niet één op één plaatsvinden. De reden hiervan is 
namelijk als volgt: de richtlijnen voor de ernst en omvang zijn in de nieuwe 
inspectiesystematiek iets veranderd. Dit betekent dat de verhardingen meer en ernstiger 
schade mogen hebben voordat een beoordeling wordt gegeven. Daarnaast worden bij de 
asfaltverhardingen het schadebeeld �randschade� wel weer beoordeeld en is het 
beoordelen 'lichte rafeling' bij asfaltverhardingen is weer toegestaan evenals de 
beoordeling van 'lichte oneffenheden' bij zowel asfalt- als elementenverhardingen.  
 
Tabel 3.6  Procentuele kwaliteit per beleidsthema's na de inspecties van 

2002,2004,2006 en 2008 
 

Jaar 2002 2004 2006 2008 
Schadebeeld G M S G M S G M S G M S 
Duurzaamheid 94 0 6 93 1 6 91 2 7 96 1 3 
Veiligheid 96 3 1 96 2 2 95 2 3 94 1 5 

Comfort 96 3 1 96 2 2 96 1 3 93 2 5 

Aanzien 91 2 6 96 2 5 93 2 5 93 1 6 

 
Een vergelijking met de voorgaande jaren maken we daarom op de beleidsthema's, hier is 
de vergelijking beter te maken dan op schadebeelden.  
Als we kijken naar duurzaamheid zien we dat na 2006 geïnvesteerd is om onderhoud te 
plegen aan de slechte wegvakonderdelen. Het beleidsthema duurzaamheid is vooral van 
toepassing op asfalt voor de schadebeelden rafeling, scheurvorming en randschade.  
De veiligheid is achteruit gegaan, dat is te verklaren uit de schadebeelden 
dwarsonvlakheid en oneffenheden, waarbij vooral de elementen achteruit zijn gegaan.  
Beleidsthema comfort is achteruit gegaan, ook hierbij spelen vooral de schadebeelden 
dwarsonvlakheid en oneffenheden een rol, we hebben al geconstateerd dat vooral bij de 
elementen veel oneffenheden zijn geconstateerd.  
Het aanzien is na een stijging in 2004 de afgelopen jaren achteruit gegaan.  
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Uit de vergelijking kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit van de 
elementenverhardingen ten opzichte van de resultaten uit de vorige inspecties achteruit 
is gegaan.  
 
Zoals blijkt uit tabel 3.4 is de dwarsonvlakheid bij elementenverharding na de inspectie in 
2008 voor 1,8% beoordeelt als 'matig' en 'onvoldoende'. In 2002 bedroeg dit percentage 
0,7%. Voorts is bij de elementenverhardingen voor de schadegroep oneffenheden voor 
18,5% beoordeelt als 'matig' en 'onvoldoende', terwijl in 2002 dit percentage 8,5% 
bedroeg.  
 
De algehele kwaliteit van de asfaltverhardingen is verbeterd. Zoals blijkt is na de laatste 
inspectie voor het schadebeeld 'rafeling' nauwelijks 'ernstige' schade geconstateerd. In 
2002 is ruim 10% van het schadebeeld (=schadegroep �textuur�) beoordeelt als �slecht� en 
�zeer slecht�. In 2008 is dit percentage slechts 0,6%.  
 
Voor de betonverhardingen heeft nagenoeg geen verandering plaatsgevonden.  
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4 Financiële onderhoudsbehoefte 

4.1 Algemeen 

In hoofdstuk 2 is aangeven dat de wegbeheersystematiek wordt gebruikt om de geplande 
en begrote onderhoudsmaatregelen op het wegennet te bepalen. Dit is mogelijk door de 
informatie in het wegbeheerbestand, bestaande uit vaste (kwantiteit) en variabele 
(kwaliteit) gegevens over de verhardingen, te toetsen aan de onderhoudsstrategie zoals 
deze in het systeem is verwerkt. Op basis van de wegbeheergegevens, welke in hoofdstuk 
3 staan weergegeven, en de onderhoudsstrategie kunnen de onderhoudsmaatregelen, 
inclusief de kosten,  worden bepaald. 
 
De onderstaande paragrafen presenteren de noodzakelijke onderhoudskosten en de 
gevolgen van het huidige onderhoudsbudget ten opzichte van het technisch 
noodzakelijke. Voordat de resultaten worden gepresenteerd wordt in paragraaf 4.2 
allereerst de onderhoudsstrategie, waarmee het wegenonderhoud is bepaald, 
beschreven. Hierbij wordt ook aangegeven wat de verschillen zijn ten opzichte van de 
�oude� planningsmethodiek zoals deze is gehanteerd bij het opstellen van het rapport in 
2002. 
 

4.2 Onderhoudsstrategie 

Om met behulp van het wegbeheersysteem daadwerkelijk een onderhoudsplanning te 
kunnen maken is naast de gegevens zoals beschreven in de hoofdstukken 2 en 3 een 
onderhoudsstrategie noodzakelijk. In deze onderhoudsstrategie zijn vastgelegd de 
richtlijnen waarbij een asfalt-, elementen- of betonverharding voor (groot) onderhoud in 
aanmerking komt, dat wil zeggen bij welke ernst en omvang van schade een 
onderhoudsmaatregel wordt gepland. Om voor de toekomst een voorspelling te kunnen 
maken wanneer een dergelijke richtlijn wordt bereikt zijn voor diverse schadebeelden 
gedragsmodellen gedefinieerd. Deze modellen voorspellen op basis van historie van de 
weg dan wel het wegvak(onderdeel), de waargenomen schade en het moment van 
vaststelling van de schade wanneer de bedoelde richtlijn wordt bereikt.  
 
In de nieuwe wegbeheersystematiek is een aanvulling op de planningssystematiek 
toegevoegd. Op basis van ervaringen en de betrouwbaarheid van de gedragsmodellen 
naar de verdere toekomst, is de periode waarvoor volgens bovenstaande systematiek 
wordt gepland verkort tot 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 vervolgens gepland via de systematiek van periodiciteit. Dit betekent dat het 
(groot) onderhoud voor de overige wegen wordt gepland met een vaste 
onderhoudscyclus. In deze onderhoudscyclus zijn verschillende maatregelen opgenomen, 
die binnen de levensduur van een weg normaal worden uitgevoerd. Binnen de levensduur 
is eveneens rekening gehouden met de vervanging c.q. rehabilitatie van de verhardingen. 
De voor de gemeente Dalfsen gehanteerde cyclische onderhoudsstrategie is in overleg 
tussen gemeente en Oranjewoud tot stand gekomen. De gehanteerde cyclische 
onderhoudsstrategie is als bijlage 2 aan dit rapport toegevoegd. 
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Het algemene doel van de gehele onderhoudsstrategie is om verhardingen in een 
redelijke tot goede onderhoudstoestand te brengen en te houden, dusdanig dat geen 
enkele verharding in een onderhoudstoestand �onvoldoende� verkeert of komt te 
verkeren. Hiermee wordt tevens de kans dat weggebruikers schadeclaims indienen als 
gevolg van onvolkomenheden aan de verhardingen zoveel mogelijk gereduceerd. 

4.2.1 Uitgangspunten 

Bij het bepalen van het wegenonderhoud worden verder de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
• Bij het geplande onderhoud wordt rekening gehouden met het effect van de 

onderhoudsmaatregelen onderling; 
• In de eerste 5 jaar worden (bijna) geen onderhoudsmaatregelen op basis van 

periodiciteit bepaald; 
• Er wordt geen rekening gehouden met areaaluitbreiding; 
• Bij vernieuwing van het verhardingsmateriaal wordt dezelfde materiaalsoort 

aangehouden; 
• Er wordt geen rekening gehouden met profielaanpassingen om verkeerstechnische 

redenen; 
• Er wordt geen rekening gehouden met externe invloeden op het wegenonderhoud 

door bijvoorbeeld werkzaamheden aan riolering en kabels en leidingen; 
• De rehabilitatie c.q. vervanging van de verhardingen is in de kosten buiten 

beschouwing gelaten. De reden hiervan is dat indien de gemeente Dalfsen de 
volledige verhardingsconstructie vervangt (=rehabilitatie), de kosten hiervoor op een 
andere wijze worden gefinancierd. 

 

4.2.2 Eenheidsprijzen 

De kosten voor het wegenonderhoud worden bepaald aan de hand van een per 
onderhoudsmaatregel opgegeven eenheidsprijs. Dit betekent dat voor alle binnen de 
opgestelde onderhoudsstrategie gedefinieerde onderhoudsmaatregelen een bedrag per 
vierkante meter is vastgesteld. Deze eenheidsprijzen zijn voor het opstellen van deze 
wegennota in overleg met de gemeente door Oranjewoud aangepast aan het prijspeil van 
2008, zoals deze wordt gehanteerd binnen de GWW � sector. Hieruit is gebleken dat ten 
opzichte van de prijzen van 2002 jaarlijks een gemiddelde prijsstijging van 3% is 
doorgevoerd wat resulteert in een totale prijsstijging van 18%. Het is aanbevelen om 
jaarlijks de prijzen te indexeren. Voor het bepalen van de toekomstige onderhoudskosten 
wordt geen rekening gehouden met prijsstijgingen binnen de sector (prijspeil 2008). De 
gehanteerde eenheidsprijzen voor de onderhoudsmaatregelen zijn inclusief Algemene 
kosten, Winst en Risico (10%), Uitvoeringskosten (4% bij asfalt en beton en 5% bij 
elementen), Voorbereiding en Toezicht (8% bij asfalt en beton en 10% bij elementen) en 
Onvoorziene kosten (5%).  De eenheidsprijzen zijn exclusief B.T.W. 
 
Bij de asfaltverhardingen is gedeeltelijk rekening gehouden met het afvoeren en storten 
van teerhoudend asfaltgranulaat. Gedeeltelijk houdt in dat bij de onderhoudsmaatregelen 
op de asfaltverhardingen buiten de bebouwde kom, waarin frezen van asfaltverhardingen 
voorkomt, de kosten voor het afvoeren en storten van teerhoudend asfalt(granulaat) zijn 
meegenomen. In de eenheidsprijzen voor de elementenonderhoudsmaatregelen is 
rekening gehouden met een inboet (=aanschaf van nieuw materiaal) van 10% bij de 
maatregelen �herstraten� en �gedeeltelijk herstraten�. 
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4.3 Technisch noodzakelijk onderhoud 

Voor het verharde beheerareaal worden op basis van de beschreven onderhoudsstrategie 
en uitgangspunten uit de voorgaande paragraaf de technisch noodzakelijk (groot) 
onderhoudskosten exclusief rehabilitatie bepaald. Bij deze bepaling wordt geen 
beperking gesteld aan het benodigde budget. Het groot onderhoud wordt technisch 
gepland, dat wil zeggen dat in de eerste 5 planjaren het onderhoud volgens de 
kwalitatieve richtlijnen binnen de onderhoudsstrategie (=CROW-systematiek) wordt 
gepland. Vervolgens wordt voor de verhardingen waarop geen onderhoud wordt gepland 
in de eerste 5 jaar, op basis van het aanlegjaar en de vaste onderhoudscycli het groot 
onderhoud gepland en begroot. De kosten voor het groot onderhoud zijn in de 
onderstaande subparagraaf 4.3.1 gepresenteerd.  
 
Naast groot onderhoud wordt eveneens klein onderhoud uitgevoerd om de veiligheid van 
de weggebruiker te garanderen, de verhardingen tijdig plaatselijk te herstellen om het 
groot onderhoud uit te stellen etc..  De kosten voor klein onderhoud worden binnen de 
wegbeheersystematiek gebaseerd op het geplande noodzakelijke groot onderhoud. De 
kosten voor het klein onderhoud worden in subparagraaf 4.3.2 weergegeven. 

4.3.1 Gemiddeld groot onderhoud voor 5 jaar � 1.211.637 

De kosten voor het groot onderhoud, gebaseerd op technische noodzaak, is voor een 
planperiode van 5 jaar bepaald en weergegeven in de onderstaande tabel. De tabel is 
gesplitst in groot onderhoud per verhardingstype.  
  
Tabel 4.1 Overzicht van de technisch noodzakelijke kosten voor groot onderhoud 

[alle bedragen  in euro�s, afronding op honderden] 

Planjaar 

Asfalt 
groot 

onderhoud 

Elementen 
groot 

onderhoud 

Beton 
groot 

onderhoud 

Totaal 
groot 

onderhoud 
2009 € 125.781  € 1.867.745  € 0  € 1.993.527  
2010 € 456.108  € 119.096  € 0  € 575.203  
2011 € 291.520  € 285.376  € 0  € 576.896  
2012 € 65.033  € 586.552  € 0  € 651.585  
2013 € 1.298.793  € 961.364  € 820  € 2.267.081  

Totaal 2009 - 2013 € 2.237.234  € 3.820.134  € 820  € 6.058.188  
Gemiddeld budget 1 - 5 jaar € 447.447  € 764.026  € 164  € 1.211.637  

 
Uit tabel 4.1 blijkt het volgende: 
Het gemiddelde budget voor technisch noodzakelijk groot onderhoud in de eerste  
5 jaar bedraagt circa � 1,21 miljoen per jaar. In het rapport van 2004 was dit bedrag 
gemiddeld circa � 1,1 miljoen per jaar.  
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De kosten voor de eerste vijf planjaren uit de tabel zijn eveneens in een histogram 
gepresenteerd (zie onderstaande figuur). Uit deze figuur blijkt dat in het jaar 2009 het 
grootste deel van het noodzakelijke groot onderhoud op de elementenverhardingen dient 
te worden uitgevoerd. De oorzaak hiervan is dat tijdens de inspectie in 2008 veel 
elementenverhardingen voor het schadebeeld oneffenheden zijn beoordeeld met ernstig. 
Dit betekent dat onderhoud direct noodzakelijk is om de schade te herstellen of dat zelf al 
sprake was van achterstallig onderhoud (zie de tabellen 3.3 en 3.4).  
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Figuur 4.1 Histogram noodzakelijk technisch groot onderhoud in de kwalitatieve 

periode (2009 - 2013) 
 
In bijlage 3 zijn de kosten voor het technisch noodzakelijk groot onderhoud exclusief 
rehabilitatie in tabelvorm gepresenteerd.  
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4.3.2 Gemiddeld groot onderhoud voor 10 jaar � 1.407.823 

De kosten voor het groot onderhoud, gebaseerd op technische noodzaak, zijn voor een 
planperiode van 10 jaar bepaald en weergegeven in de onderstaande tabel. De tabel is 
gesplitst in groot onderhoud per verhardingstype. Daarnaast zijn na de kwalitatieve 
planperiode (na 2013) de technisch kosten niet meer per planjaar weergegeven, maar 
worden ze getotaliseerd voor 5 jaar gepresenteerd. 
  
Tabel 4.2 Overzicht van de technisch noodzakelijke kosten voor groot onderhoud 

[alle bedragen  in euro�s, afronding op honderden] 

Planjaar 

Asfalt 
groot 

onderhoud 

Elementen 
groot 

onderhoud 

Beton 
groot 

onderhoud 

Totaal 
groot 

onderhoud 
2009 € 125.781  € 1.867.745  € 0  € 1.993.527  
2010 € 456.108  € 119.096  € 0  € 575.203  
2011 € 291.520  € 285.376  € 0  € 576.896  
2012 € 65.033  € 586.552  € 0  € 651.585  
2013 € 1.298.793  € 961.364  € 820  € 2.267.081  

Totaal 2009 - 2013 € 2.237.234  € 3.820.134  € 820  € 6.058.188  
Totaal 2014 - 2018 € 2.725.008  € 5.246.356  € 48.680  € 8.020.044  

Totaal 2009 - 2018 € 4.962.243  € 9.066.489  € 49.501  € 14.078.232  
Gemiddeld budget 1 - 10 jaar € 496.224  € 906.649  € 4.950  € 1.407.823  

 
Uit tabel 4.2 blijkt het volgende: 
Het gemiddelde budget voor technisch noodzakelijk groot onderhoud exclusief 
vervanging c.q. rehabilitatie voor de komende 10 jaar bedraagt circa � 1,4 miljoen per 
jaar.  
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4.3.3 Klein onderhoud 

In de bovenstaande subparagrafen is een berekening gemaakt voor het groot onderhoud 
in de gemeente Dalfsen. Naast het groot onderhoud op het wegennet heeft de gemeente 
te maken met klein onderhoud, ofwel lokaal onderhoud genoemd. Dit lokale onderhoud 
vindt plaats op een oppervlak kleiner dan 5% van het wegvakonderdeel, en wordt 
uitgevoerd om te voorkomen dat asfalt versneld achteruitgaat of om de verkeersveiligheid 
en het comfort voor zowel rijdende als lopende verkeersdeelnemers op zowel asfalt -, 
beton- als elementenverhardingen te waarborgen.  
 
Het budget voor klein onderhoud bestaat uit de kosten voor het vullen van 
dwarsscheuren, dwarslassen, langsscheuren bij asfaltverhardingen, het herstellen van 
randschade bij asfalt en het plaatselijk herstellen van de schade aan asfalt en elementen. 
Denk hierbij aan een plaatselijke ernstige oneffenheid, dwarsonvlakheid en voegwijdte bij 
de elementenverhardingen, in Dalfsen op de trottoirs veelal veroorzaakt door 
wortelopdruk van bomen.  
De bovengenoemde maatregelen hebben een tweeledig doel. Ten eerste wordt het klein 
onderhoud veelvuldig uitgevoerd als calamiteitenonderhoud. Dat wil zeggen dat 
bijvoorbeeld bij gaten in het wegdek of losliggende tegels of klinkers, direct onderhoud 
noodzakelijk is om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen. Hierdoor kunnen tevens 
schadeclaims worden voorkomen. Ten tweede wordt klein onderhoud uitgevoerd om 
versnelde achteruitgang van de wegconstructie te voorkomen. Immers bij het ontstaan 
van diverse vormen van (beperkte) scheurvorming kan water in de wegconstructie 
dringen. Bij vorstperiodes kan dan ernstige schade aan het wegdek ontstaan, terwijl de 
rest van de wegconstructie een onderhoudsmaatregel op het gehele wegdek nog niet 
rechtvaardigt. De genoemde klein onderhoudsmaatregelen zijn dan een goede methode 
om de versnelde achteruitgang van de kwaliteit van de wegconstructie te voorkomen. 
Nadeel van het klein onderhoud is dat het plaatselijke onderhoud  geen structurele 
oplossing biedt voor de verhardingsconstructie, maar het groot onderhoud uitstelt. Om 
deze reden dient men selectief om te gaan met het uitvoeren van klein onderhoud.  
Het onderhoudsbudget voor klein onderhoud voor het wegennet in de gemeente Dalfsen 
is vastgesteld op basis van percentages in relatie met de geplande technische 
onderhoudskosten voor de komende jaren voor de verschillende wegtypen in combinatie 
met verhardingstypen. 
 
In de onderstaande tabel is het bepaalde onderhoudsbudget voor klein onderhoud door 
derden weergegeven per verhardingstype, gebaseerd op een percentage (voorgeschreven 
door de CROW)  van de gemiddelde kosten voor groot onderhoud exclusief rehabilitatie en 
rekening houdend met de uitvoering in eigen beheer.  
 
Tabel 4.2 Kosten voor klein onderhoud 
Verhardingstype Klein onderhoud per jaar [in €]
Asfalt 32.250€                                     
Elementen 137.263€                                   
Beton 487€                                          
Totaal 170.000€                                    
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4.4 Budgettaire varianten 

Uit paragraaf 4.3 blijkt dat de gemeente Dalfsen, op basis van de gehanteerde 
wegbeheersystematiek, voor de in beheer zijnde verhardingen een gemiddeld budget van  
� 1,38 miljoen per jaar nodig heeft om het groot en klein onderhoud in de komende 5 jaar 
uit te voeren. Indien naar een periode van 10 jaar wordt gekeken blijkt een gemiddeld 
budget van � 1,57 miljoen per jaar noodzakelijk te zijn om het beheerareaal optimaal te 
onderhouden en beheren. 
 
In de praktijk heeft de gemeente Dalfsen een onderhoudsbudget van � 0,915 miljoen per 
jaar voor groot onderhoud door derden beschikbaar en voor klein onderhoud door derden 
een bedrag van circa � 160.000. Dit betekent dat op kortere en (middel)langere termijn 
keuzes dienen te worden gemaakt in de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen. Om deze 
reden zal het noodzakelijk zijn prioriteiten te stellen en te schuiven met de 
onderhoudsmaatregelen. Volgens de methodiek van het wegbeheer is het beste, uit 
economisch en technisch oogpunt, de onderhoudsmaatregel uit te voeren op het moment 
dat dit werkelijk noodzakelijk is. Door de spreiding van de onderhoudsmaatregelen is dit 
echter tegenstrijdig. 
 
Anderzijds zal in de praktijk, met name op de langere termijn, spreiding in de tijd 
optreden. Het is niet goed mogelijk om de maatregelen over bijvoorbeeld 8 jaar exact te 
voorspellen. In de praktijk zal blijken dat sommige van de betreffende wegen al na 6 jaar 
moeten worden onderhouden, terwijl dit voor andere wegen pas na 10 jaar zal zijn. Dit 
kan ook afhankelijk zijn van het klein onderhoud dat plaatselijk wordt uitgevoerd. Zoals in 
paragraaf 4.3.2 wordt aangegeven kan het klein onderhoud groot onderhoud tijdelijk 
uitstellen. Desondanks biedt het uitvoeren van plaatselijke onderhoud geen structurele 
oplossing voor de verhardingsconstructie en zal op langere termijn groot onderhoud toch 
noodzakelijk zijn. 
 
Tot slot geldt ook nog dat om organisatorische redenen een gelijkmatige onder-
houdsbehoefte gewenst is. Immers, bij de gemeente moet het onderhoud aan de wegen 
door een bepaald aantal medewerkers worden begeleid. Dit betekent dat het om deze 
reden wenselijk is om jaarlijks een vergelijkbare hoeveelheid werk uit te (laten) voeren. 
 
Ondanks de budgettaire beperking zal toch zoveel mogelijk moeten worden getracht het 
noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Daarom is gekeken welke maatregelen kunnen 
worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget. Hiervoor heeft de gemeente 
aangegeven waarop binnen het huidige beheerareaal de prioriteit komt te liggen.  
 

Prioriteitenstelling 
De eerste prioriteit ligt op de beleidsthema�s �Duurzaamheid�, �Veiligheid�, �Comfort� en 
�Aanzien� in de genoemde volgorde. Dit betekent dat het beleidsthema �Duurzaamheid� de 
hoogste prioriteit heeft, gevolgd door �Veiligheid�. Daarna volgt �Comfort� en de laagste 
prioriteit heeft �Aanzien�. De reden voor deze volgorde is dat vanuit technisch oogpunt 
�Duurzaamheid� van de verhardingen voorop staat om te voorkomen dat de kosten voor 
onderhoud hoger worden doordat het onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd. Dit geldt 
voornamelijk voor de asfaltverhardingen. De praktijk leert namelijk dat indien schade op 
asfaltverhardingen niet tijdig wordt hersteld de kosten voor het herstel exponentieel 
zullen toenemen. Uit dit oogpunt bekeken is de afgelopen 4 jaren strategisch goed  
onderhoud uitgevoerd. De procentuele kwaliteit 'slecht' van het beleidsthema 
'Duurzaamheid' volgens tabel 3.6 is van 6% in 2004 gedaald naar 3% in 2008.  
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Daarnaast is het van belang dat de verhardingen voor de verkeersdeelnemer veilig zijn en 
dat dus aansprakelijkheidstellingen door gebreken aan de verhardingen worden 
voorkomen.  
 
Na de hoogste prioriteit op beleidsthema ligt de prioriteit op wegtype. Hierin is de 
verdeling als volgt:  
1. Wegtype 7 : Fietspaden 
2. Wegtype 6 : Weg in verblijfsgebied 
3. Wegtype 3 : Gemiddeld belaste weg 
4. Wegtype 5 : Weg in woongebied 
5. Wegtype 4 : Licht belaste weg 
 
Indien de onderhoudskosten van het aantal wegvakonderdelen, op basis van de 
prioritering beleidsthema en wegtype, nog te hoog zijn ten opzichte van het beschikbare 
onderhoudsbudget wordt onderscheid gemaakt in de geografische ligging van het 
wegvakonderdelen. Dit betekent voor de gemeente Dalfsen dat de wegvakonderdelen in 
de wijk �Dalfsen Centrum� de hoogste prioriteit hebben. Daarna volgen de 
wegvakonderdelen in de woonkernen, dan de industriegebieden en tot slot de 
wegvakonderdelen in het  buitengebied. 
 
Gebaseerd op de bovenstaande prioriteitenstelling zijn met behulp van het 
wegbeheersysteem, naast de in paragraaf 4.3 genoemde bedragen voor technisch 
noodzakelijk onderhoud, nog twee budgettaire varianten doorgerekend en zijn de 
consequenties inzichtelijk gemaakt. Allereerst is een budgettaire variant van  
� 915.000 voor het groot onderhoud doorgerekend. Dit budget komt overeen met het 
bedrag dat de gemeente Dalfsen de afgelopen 6 jaar beschikbaar had voor het uitvoeren 
van groot onderhoud door derden. Vervolgens is een extra budgettaire variant 
doorgerekend waarin is gesteld dat het (groot) onderhoudsbudget met circa 7% wordt 
vermeerderd tot een bedrag van � 980.000 per jaar. 
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4.4.1 Consequenties beschikbaar budget � 915.000 

Het beschikbare budget voor groot onderhoud door derden bedraagt  � 915.000. De 
resultaten van deze budgettaire planning en begroting staan voor de eerste vijf planjaren 
(=begrotingsperiode) gespecificeerd weergegeven in tabel 4.3. Voor de periode na deze 5 
jaar is aangegeven wat door het budgettaire tekort het uitgestelde opgebouwde bedrag is 
door het niet tijdig uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud (kortweg: achterstallig 
onderhoud).  
 
Tabel 4.3 Overzicht van de kosten voor groot onderhoud bij het beschikbare 

budget van � 915.000 
 

A sfalt Elem enten B eton

G roo t onderhoud G roo t onderhoud G ro ot o nderho ud

2009  �                            125.782  �                      1.870.612  -  �                       1.996.394 

2010  �                            581.235  �                         333.710  -  �                           914.945 

2011  �                            292.830  �                         617.904  -  �                           910.734 

2012  �                            510.589  �                            40.556  -  �                           551.145 

2013  �                            126.614  �                         767.794  -  �                           894.408 

Subtotaal 2 00 9 �  2 01 3  �                      1.637 .0 50   �                    3 .6 30 .5 76   �                                      -  �                     5.26 7.62 6 

Uitgesteld onderhoud  �                           600.185  �                         189.557  �                                  820  �                          790.562 

Gemiddelde budget 1-5 jaar  �                           327.410  �                         726.115  �                                        -  �                      1.053.525 

Jaar

Totaal

 
Tabel 4.3 laat zien dat bij het huidige onderhoudsbudget van � 915.000 niet al het 
noodzakelijke onderhoud in de periode 2009 � 2013 kan worden uitgevoerd op het 
moment dat dit nodig is. De huidige onderhoudskosten per m² van � 0,40  
[2.270.000 m² / � 915.000] is gezien de landelijke ervaring ook aan de lage kant.  
Bij een budgetplanning is het uitgangspunt dat achterstallig onderhoud in het eerste 
planjaar daadwerkelijk wordt uitgevoerd.  Het verschil tussen het totaal technisch 
noodzakelijk onderhoud voor de eerste 5 jaren en het totaal van de gebudgetteerde 
planning van � 915.00 voor de eerste 5 jaar is � 790.562.  
 
Bijlage 4 bevat meer informatie over het geplande onderhoud en de tekorten per jaar bij 
het beschikbare budget van � 915.000. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alleen in 
de eerste vijf jaar bij een budget tekort wordt geschoven met de (noodzakelijke) 
onderhoudsmaatregelen. Indien de noodzakelijke onderhoudsmaatregel niet op het 
optimale moment kan worden ingepland vanwege de budgettaire beperking schuift de 
onderhoudsmaatregel door en wordt een zwaardere en duurdere onderhoudsmaatregel 
ingepland. Ter illustratie wordt hierna een voorbeeld beschreven: als op een 
wegvakonderdeel de onderhoudsmaatregel �gedeeltelijk groot onderhoud plus 
conserveren� wordt gepland in 2009 en deze vanwege budget tekort niet in dit jaar kan 
worden uitgevoerd, zal de schade aan het wegvakonderdeel door verkeers- en 
weersinvloeden in het lopende jaar toenemen. Door de toename van de schade kan alleen 
met een �versterkingslaag� de ontwikkelde schades worden hersteld.  
 
In tabel 4.4 worden de beleidsthema weergegeven bij het toepassen van een budget van 
� 915.000. 
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Tabel 4.4 Percentages per beleidsthema voor de kwalitatieve planperiode in het 
eerste jaar bij het beschikbare budget van � 915.000 

 

Beleidsthema Goed Matig Slecht 

Aanzien 93% 1% 6% 

Comfort 92% 2% 6% 

Veiligheid 93% 1% 6% 

Duurzaamheid 96% 1% 3% 
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4.4.2 Consequenties budgettaire uitbreiding naar � 980.000 

In de voorgaande subparagraaf zijn de consequenties van huidige beschikbare budget 
inzichtelijk gemaakt. Doordat de tekorten oplopen wordt een voorstel doorgerekend met 
een budgetverhoging van ongeveer 7%. In deze subparagraaf wordt inzichtelijk gemaakt 
wat de consequenties zijn indien het huidige budget van � 915.000 per jaar wordt 
verhoogd tot een jaarlijks budget van � 980.000.  
 
Tabel 4.5 Overzicht van de kosten voor groot onderhoud bij een budget van 

� 980.000  
 

Asfalt Elementen Beton

Groot onderhoud Groot onderhoud Groot onderhoud

2009  �                         125.782  �                      1.867.751  -  �                   1.993.533 

2010  �                         645.502  �                         334.465  -  �                      979.967 

2011  �                         361.835  �                         617.149  -  �                      978.984 

2012  �                         377.317  �                            40.556  -  �                      417.873 

2013  �                         178.551  �                         778.090  -  �                      956.641 

Subtotaal 2009 �  2013  �                    1.688.987  �                    3.638.011  �                                    -    �                 5.326.998 

Uitgesteld onderhoud  �                         548.248  �                         182.122  �                                  820  �                      731.190 

Gemiddelde budget 1-5 jaar  �                         337.797  �                         727.602  �                                      -    �                  1.065.400 

Jaar

Totaal

 
 
Tabel 4.5 laat zien dat bij het huidige onderhoudsbudget van � 980.000 niet al het 
noodzakelijke onderhoud in de periode 2009 � 2013 kan worden uitgevoerd op het 
moment dat dit nodig is.  
Bij een budgetplanning is het uitgangspunt dat achterstallig onderhoud in het eerste 
planjaar daadwerkelijk wordt uitgevoerd.  Het verschil tussen het totaal technisch 
noodzakelijk onderhoud voor de eerste 5 jaren en het totaal van de gebudgetteerde 
planning van � 980.000 voor de eerste 5 jaar is � 731.190.  
 
 
Bijlage 5 bevat meer informatie over het geplande onderhoud en de tekorten per jaar bij 
het beschikbare budget van � 980.000. Indien de noodzakelijke onderhoudsmaatregel 
niet op het optimale moment kan worden ingepland vanwege de budgettaire beperking 
schuift de onderhoudsmaatregel door en wordt een zwaardere en duurdere 
onderhoudsmaatregel ingepland. Ter illustratie wordt hierna een voorbeeld beschreven: 
als op een wegvakonderdeel de onderhoudsmaatregel �gedeeltelijk groot onderhoud plus 
conserveren� wordt gepland in 2009 en deze vanwege budget tekort niet in dit jaar kan 
worden uitgevoerd, zal de schade aan het wegvakonderdeel door verkeers- en 
weersinvloeden in het lopende jaar toenemen. Door de toename van de schade kan alleen 
met een �versterkingslaag� de ontwikkelde schades worden hersteld.  
 
In tabel 4.6 worden de beleidsthema's gepresenteerd op basis van een vastgesteld 
budget van � 980.000. 
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Tabel 4.6 Percentages  per beleidsthema voor de kwalitatieve planperiode bij een 
budget van � 980.000 

 

Beleidsthema Goed Matig Slecht 

Aanzien 93% 1% 6% 

Comfort 92% 2% 6% 

Veiligheid 93% 2% 5% 

Duurzaamheid 96% 1% 3% 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In het jaar 2009 bedraagt het verharde beheerareaal van de gemeente Dalfsen meer dan 
2,27 miljoen vierkante meter. Van het huidige beheerareaal bestaat 58% uit asfalt, 39% 
uit elementen en het restant bestaat uit betonverharding (=3%). De rijbaanlengte van het 
verharde wegennet bedraagt 430 kilometer. Uitgesplitst in binnen - en buiten de 
bebouwde kom beheert de gemeente een rijbaanlengte van respectievelijk 115 kilometer 
en 315 kilometer.  
 

Onderhoudstoestand 
Uit de in december 2008 uitgevoerde visuele inspectie blijkt dat de onderhoudstoestand 
van het overgrote deel van de asfaltverharding �voldoende� is. Voor alle schadebeelden 
van de asfaltverhardingen verkeert slechts 1% in een �onvoldoende� onderhoudstoestand.  
Indien de huidige kwaliteit, bepaald conform de nieuwe wegbeheersystematiek, globaal 
wordt vergeleken met de kwaliteit na de visuele inspectie van 2002 valt  op dat de 
algehele kwaliteit van de asfaltverharding is gestegen ten opzicht van de kwaliteit van 
2002. 
 
Bij de elementenverhardingen heeft circa 14% van het totaal tijdens de inspectie voor het 
schadebeeld �oneffenheden� de schadebeoordeling 'onvoldoende' gekregen.  
Indien de huidige kwaliteit, bepaald conform de nieuwe wegbeheersystematiek, globaal 
wordt vergeleken met de kwaliteit na de visuele inspectie van 2002 valt  op dat de 
algehele kwaliteit van de elementenverharding is gedaald ten opzicht van de kwaliteit van 
2002. 
 
 

Noodzakelijk onderhoudsbudget  
Voor de planperiode van 2009 tot en met 2013 zijn, met behulp van een 
onderhoudsstrategie waarin de richtlijnen van het CROW zijn opgenomen, de 
noodzakelijke onderhoudsmaatregelen voor groot onderhoud bepaald. Uit de berekening 
volgt dat het jaarlijks benodigde onderhoudsbudget exclusief rehabilitatie (=vervanging) 
circa � 1.200.000 is. Indien naar een langere termijn (2009-2018) wordt gekeken zal door 
het betrekken van de vaste onderhoudscycli na de kwalitatieve periode het gemiddelde 
onderhoudsbudget voor groot onderhoud toenemen tot circa � 1.400.000 per jaar. 
 
Daarnaast is op het wegennet jaarlijks klein onderhoud ofwel lokaal onderhoud 
noodzakelijk, wat is bepaald aan de hand van (landelijke) percentages van het 
noodzakelijk groot onderhoud conform het C.R.OW.. Voor het klein onderhoud door 
derden blijkt jaarlijks ruim � 170.000 noodzakelijk te zijn. Het totale budget voor 
wegenonderhoud in de komende 5 jaar is in de onderstaande tabel uitgesplitst per groot 
en klein onderhoud weergegeven. 
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Tabel 5.1 Overzicht van de noodzakelijke onderhoudskosten voor derden  
exclusief rehabilitatie voor de komende 5 jaar 

 

Verhardingstype Groot onderhoud per jaar  
[in �] 

Klein onderhoud per jaar  
[in �] 

Totaal per jaar  
[in �] 

Asfalt 447.447,00 32.250,00 479.697,00 

Elementen 764.026,00 137.263,00 901.289,00 

Beton 164,00 487,00 651,00 

Totaal 1.211.637,00 170.000,00 1.381.637,00 

Indien de kosten voor het groot onderhoud voor een langere periode (10 jaar) worden 
bekeken, wordt het gemiddelde budget circa � 1.577.823 per jaar (inclusief klein 
onderhoud). 
 

Gevolgen budgettaire beperkingen 
Doordat de gemeente Dalfsen een budget van � 915.000 miljoen per jaar voor groot 
onderhoud door derden beschikbaar heeft, is bepaald wat de consequenties zijn bij deze 
budgettaire beperking ten opzichte van het technisch noodzakelijk onderhoud in de 
eerste vijf planjaren. Bij de gehanteerde prioriteitstelling zoals beschreven in het begin 
van paragraaf 4.4 kan niet al het noodzakelijke onderhoud worden uitgevoerd. Hierdoor 
wordt een deel van het onderhoud uitgesteld en ontstaat een achterstand van circa  
� 1.600.000 in het zesde planjaar waarin geen budgettaire beperking meer is opgelegd. 
Indien de kwalitatieve consequenties inzichtelijk worden gemaakt, blijkt dat door de 
budgettaire beperking circa 4% van het totale verharde beheerareaal (= circa 100.000 m²) 
in een onvoldoende onderhoudstoestand verkeert. In principe is sprake van achterstallig 
onderhoud aan de verhardingen. Hierdoor zal zo blijkt uit de beleidsthema het �comfort� 
op de verhardingen voor de weggebruikers verminderen en neemt de �veiligheid� af. Dit 
betekent dat naast het aantal klachten van burgers de kans op aansprakelijkheidsstelling 
door de weggebruikers bij materiële en/of persoonlijke schade zal toenemen.  
 
Naast de doorrekening van een budgettaire beperking van � 915.000 per jaar is een extra 
berekening opgesteld waarbij het beschikbare onderhoudsbudget wordt verhoogd met 
circa 7% tot een budget van � 980.000. Uit deze berekening blijkt dat de financiële 
schade van het uitgestelde onderhoud in het jaar 2014 bijna� 1.500.000 bedraagt. Dit 
bedrag zal lager zijn als de � 980.000 jaarlijks wordt opgewaardeerd.  
Door de verhoging van het budget zal de kwaliteit van het verharde beheerareaal iets 
omhoog gaan ten opzichte van het huidig budget. Er blijft echter sprake van budget dat 
ontoereikend is om  het noodzakelijke onderhoud uit te kunnen voeren.   
 
Geconcludeerd kan worden dat het huidige budget à � 915.000 op korte termijn (tot en 
met 2013) onvoldoende is voor het noodzakelijke groot onderhoud, indien de 
geconstateerde schadebeelden zich ontwikkelen conform de (theoretische) voorspelling.   
 
Zoals kan worden herleid uit het bovenstaande nemen naast het bedrag voor uitgestelde 
onderhoud (=achterstallig) de percentages �onvoldoende� voor de beleidsthema�s toe 
naar mate de onderhoudsbudgetten lager worden dan het noodzakelijke budget.  
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Advies 
 
Tijdens de analyse van het beheerpakket is een achterstand geconstateerd in het 
bijhouden van de beheergegevens. Om te komen tot een advies voor het te hanteren 
onderhoudsbudget voor de nabije en de wat verdere toekomst is vooral gekeken naar de 
totale kosten voor groot en klein onderhoud exclusief rehabilitatie (=vervanging) en het 
verloop van deze kosten in de tijd.  
 
Op basis van bovenstaande analyse adviseren wij u voor de periode van de komende vier 
jaar het huidige budget van � 915.000 per jaar voor groot onderhoud  te verhogen naar 
een budget van � 980.000 per jaar voor groot onderhoud en dit bedrag jaarlijks met  
� 40.000  te verhogen. 
 
Indien u geen onderhoudsachterstand wilt oplopen adviseren wij om éénmalig een 
bedrag van � 1.000.000 beschikbaar te stellen op de reeds opgelopen achterstand in te 
lopen. Bij het niet of gedeeltelijk beschikbaar stellen van dit bedrag zal er blijvend sprake 
zijn van een achterstand. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kosten voor het 
rehabiliteren c.q. vervangen van de verhardingen en de onderliggende constructies, 
vanwege rioolvervangingen, herinrichten en andere niet aan onderhoud toe te schrijven 
factoren, op een andere wijze worden gefinancierd.  
 
Aangezien veel asfaltverhardingen in een gelijke periode (1950-1960) zijn aangelegd, is 
de kans groot dat de voorspelling van de hogere onderhoudskosten in de periode 2009-
2018 realiteit wordt. Op dat moment zal het onderhoudsbudget dan ook moeten stijgen. 
Zoals meerdere malen in dit rapport is aangegeven, is rehabilitatie buiten beschouwing 
gebleven. Ook uitbreidingen in de bestemmingsplannen betekenen meer te onderhouden 
verhardingen en zal dus op termijn meer budget gaan genereren.  
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Deventer, maart 2009 
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Bijlage 1 : Kwantiteit en kwaliteit van het beheerareaal in 2009 
 

Onderstaand wordt eerst het aantal vierkante meters gepresenteerd dat in 2009. 
Vervolgens worden in percentages per asfalt en elementen de procentuele kwaliteit 
weergegeven na de inspectie van 2009. 
 

Kwantiteit 
In het jaar 2009 was het beheerareaal 2.270.010 vierkante meter en de verdeling per 
verhardingssoort conform figuur B1.1. De rijbaanlengte van beheerareaal bedroeg circa 
430 kilometer. 

58,0%

3,0%

39,0%

Asfalt Beton Elementen

 
Figuur B1.1 Verdeling van het beheerareaal per verhardingstype  
 

Kwaliteit 
De resultaten van de visuele inspectie in het jaar 2008 zijn de onderstaande tabellen B1.1 
en B1.2 weergegeven voor asfalt en elementen. Voor de percentages �zeer slecht� geldt 
dat het optimale moment voor onderhoud reeds is verstreken, terwijl voor de percentages 
met de kwalificatie �slecht�, onderhoud op korte termijn noodzakelijk is. 
 
Tabel B1.1 Procentuele kwaliteit per m² voor de asfaltverhardingen na de inspectie 

van 2008 
Schadegroep Voldoende Matig Onvoldoende 

Rafeling 98 1 1 

Dwarsonvlakheid 100 0 0 

Oneffenheden 100 1 0 

Scheurvorming 96 3 1 

Randschade 98 2 0 

 
Tabel B1.2 Procentuele kwaliteit per m² voor de elementenverhardingen na de 

inspectie van 2008 
Schadegroep Voldoende Matig Onvoldoende 

Vlakheid 98 1 1 

Samenhang 81 5 14 
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Bijlage 2 : Gehanteerde cyclische onderhoudsstrategie 
 

Asfaltverhardingen  
 

Code  Onderhoudsmaatregel (conform CROW publ. 147) 

A1 Conserveren 

A2 Gedeeltelijk groot onderhoud 

A3 Gedeeltelijk groot onderhoud en conserveren 

A4 Vlakheidsverbetering asfaltverhardingen 

A5 Versterken 

A6 Rehabiliteren asfaltverhardingen 

A7 Ophogen  
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Rijbanen gemiddeld belaste wegen  
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Elementenverhardingen 
 

Code  Onderhoudsmaatregel (conform CROW publ. 147) 

E1 Gedeeltelijk groot onderhoud (15%) 

E2 Gedeeltelijk groot onderhoud (50%) 

E3 Verbeteren vlakheid 

E4 Rehabiliteren elementenverhardingen 

E5 Ophogen 
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Rijbanen gemiddeld belast 
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Betonverharding 
 

Code  Onderhoudsmaatregel (conform CROW publ. 147) 

B1 Conserveren 

B2 Verbeteren vlakheid 

B3 Rehabiliteren betonverharding 

B4 Ophogen 
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Bijlage 3 : Technisch noodzakelijk groot onderhoud à � 1.211.637 per jaar 
 

In deze bijlage staan 3 kostentabellen met de kosten per maatregelgroep, per 
maatregeltype en de gemiddelden. 
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Bijlage 4 : Gepland groot onderhoud bij het huidige budget van �915.000 per jaar 
 

In deze bijlage staan 3 kostentabellen met de kosten per maatregelgroep, per 
maatregeltype en de gemiddelden. 
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Bijlage 5 : Gepland groot onderhoud bij een budget van � 980.000 per jaar 
 

In deze bijlage staan 3 kostentabellen met de kosten per maatregelgroep, per 
maatregeltype en de gemiddelden. 
 



Projectnummer: 181195
19-3-2009
bijlage 3 overzicht technische urgentie 1211637.xls

Maatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018          Totaal

Conserveren asfalt 51.967�                                   42.432�                306�                       131.435�                   48.728�                    21.623�                        33.895�                                   11.320�                    341.705�                      
Gedeeltelijk groot onderhoud asfalt 426�                                                                       29.244�                                                                                                29.670�                        
Ged. groot onderhoud en conserveren 62.482�                    412.788�              249.087�              18.121�                 716.983�                   168.281�                  390.881�                     40.077�                    181.083�                  327.244�                  2.567.026�                  
Verbeteren vlakheid asfalt 10.907�                                                  9.045�                   14.648�                                                                                                34.599�                        
Versterken asfalt                43.320�                               37.561�                 406.484�                   389.476�                  529.844�                     311.962�                  80.824�                    189.771�                  1.989.243�                  
Conserveren beton                                                             820�                           20.655�                    1.774�                          9.944�                      3.024�                      13.283�                    49.501�                        
Gedeeltelijk groot onderhoud (30%) 704.788�                                 3.746�                   39.138�                 451.993�                   535.500�                  449.569�                     351.462�                  305.690�                  588.204�                  3.430.089�                  
Gedeeltelijk groot onderhoud (50%) 397.685�                  112.695�              934�                      516.484�               1.161�                                                                                                  1.028.958�                  
Verbeteren vlakheid elementen 765.272�                  6.400�                  280.696�              30.930�                 508.211�                   585.978�                  586.084�                     584.798�                  548.324�                  710.748�                  4.607.441�                  

Totaal 1.993.527�            575.203�           576.895�           651.585�            2.260.979�            1.748.618�            1.979.775�               1.332.138�            1.118.945�            1.840.570�            14.078.232�             

Maatregeltype 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

Asfalt groot onderhoud 125.782,00�            456.108,00�        291.519,00�        65.033,00�           1.298.794,00�         606.485,00�            942.348,00�                385.934,00�            261.907,00�            528.335,00�            4.962.243,00�            
Beton groot onderhoud                                                             820,00�                     20.655,00�              1.774,00�                    9.944,00�                 3.024,00�                 13.283,00�              49.501,00�                  
Elementen groot onderhoud 1.867.745,00�         119.095,00�        285.376,00�        586.552,00�         961.365,00�             1.121.478,00�        1.035.653,00�            936.260,00�            854.014,00�            1.298.952,00�        9.066.488,00�            

Getotaliseerd 1.993.527,00�      575.203,00�      576.895,00�      651.585,00�       2.260.979,00�      1.748.618,00�      1.979.775,00�          1.332.138,00�      1.118.945,00�       1.840.570,00�      14.078.232,00�       

Asfalt Elementen Beton Totaal

Gemiddeld 1- 5 jaar 447.447,20�            764.026,60�        164,00�                1.211.637,80�     
Gemiddeld 1- 10 jaar 496.224,50�            906.649,00�        4.950,00�             1.407.823,50�     

Gemiddelde budgetten per verhardingstype

Gepland onderhoud per maatregelgroep [excl. rehabilitatie]

Gepland groot onderhoud per maatregeltype

Ruimtelijk beheer 1 van 1



Projectnummer: 181195
19-3-2009
bijlage 4 overzicht budget 915000.xls

Gepland groot onderhoud per maatregelgroep
omschrijving 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

Conserveren asfalt 51.967,00�               15.531,00�          26.902,00�          19.153,00�           32.933,00�          128.383,00�            21.622,00�               33.896,00�              -�                           11.318,00�              341.705,00�               
Gedeeltelijk groot onderhoud asfalt 426,00�                     -�                        16.194,00�          13.049,00�           -�                        -�                            -�                            -�                           -�                           -�                           29.669,00�                  
Ged. groot onderhoud en conserveren 62.482,00�               522.384,00�        240.690,00�        426.178,00�        72.210,00�          303.798,00�            390.880,00�            40.078,00�              181.084,00�           327.243,00�           2.567.027,00�           
Verbeteren vlakheid asfalt 10.907,00�               -�                        9.044,00�             14.648,00�           -�                        -�                            -�                            -�                           -�                           -�                           34.599,00�                  
Versterken asfalt -�                             43.320,00�          -�                        37.561,00�           21.471,00�          774.486,00�            529.845,00�            311.963,00�           80.824,00�             189.772,00�           1.989.242,00�           
Conserveren beton -�                             -�                        -�                        -�                        -�                        21.477,00�               1.775,00�                 9.943,00�                3.024,00�                13.283,00�              49.502,00�                  
Gedeeltelijk groot onderhoud (15%) 704.793,00�             -�                        3.746,00�             39.137,00�           287.691,00�        699.805,00�            449.567,00�            351.461,00�           305.688,00�           588.209,00�           3.430.097,00�           
Gedeeltelijk groot onderhoud (50%) 397.685,00�             115.993,00�        515.268,00�        -�                        -�                        -�                            -�                            -�                           -�                           -�                           1.028.946,00�           
Verbeteren vlakheid elementen 765.273,00�             217.717,00�        98.890,00�          1.419,00�             480.103,00�        614.081,00�            586.079,00�            584.794,00�           548.325,00�           710.753,00�           4.607.434,00�           

Getotaliseerd 1.993.533,00�        914.945,00�      910.734,00�      551.145,00�       894.408,00�     2.542.030,00�      1.979.768,00�       1.332.135,00�       1.118.945,00�      1.840.578,00�      14.078.221,00�       

Budgettaire tekort per jaar 1.078.533,00�       55,00-�                4.266,00-�          363.855,00-�      20.592,00-�        1.627.030,00�      1.064.768,00�      417.135,00�          203.945,00�        925.578,00�         4.928.221,00�         

Gepland groot onderhoud per maatregeltype
Maatregeltype 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

Asfalt groot onderhoud 125.782,00�             581.235,00�        292.830,00�        510.589,00�        126.614,00�        1.206.667,00�        942.347,00�            385.937,00�           261.908,00�           528.333,00�           4.962.242,00�           
Beton groot onderhoud -�                             -�                        -�                        -�                        -�                        21.477,00�               1.775,00�                 9.943,00�                3.024,00�                13.283,00�              49.502,00�                  
Elementen groot onderhoud 1.867.751,00�         333.710,00�        617.904,00�        40.556,00�           767.794,00�        1.313.886,00�        1.035.646,00�        936.255,00�           854.013,00�           1.298.962,00�        9.066.477,00�           

Getotaliseerd 1.993.533,00�        914.945,00�      910.734,00�      551.145,00�       894.408,00�     2.542.030,00�      1.979.768,00�       1.332.135,00�       1.118.945,00�      1.840.578,00�      14.078.221,00�       

Budgettaire tekort per jaar 1.078.533,00�       55,00-�                4.266,00-�          363.855,00-�      20.592,00-�        1.627.030,00�      1.064.768,00�      417.135,00�          203.945,00�        925.578,00�         4.928.221,00�         

Gemiddelde budgetten per verhardingstype
Asfalt Elementen Beton Totaal

Gemiddeld 1- 5 jaar 327.410,00�             725.543,00�        -�                        1.052.953,00�     
Gemiddeld 1- 10 jaar 496.224,20�             906.647,70�        4.950,20�             1.407.822,10�     
Gemiddeld > 5 jaar 665.038,40�             1.087.752,40�    9.900,40�             1.762.691,20�     

Ruimtelijk Beheer 1 van 1



Projectnummer: 181195
19-3-2009
bijlage 5 overzicht budget 980000.xls

Gepland groot onderhoud per maatregelgroep
omschrijving 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

Conserveren asfalt 51.967,00�                15.531,00�          36.468,00�          9.587,00�             32.933,00�          128.383,00�            21.622,00�               33.896,00�              -�                           11.318,00�              341.705,00�               
Gedeeltelijk groot onderhoud asfalt 426,00�                      -�                        16.194,00�          13.049,00�           -�                        -�                            -�                            -�                           -�                           -�                           29.669,00�                  
Ged. groot onderhoud en conserveren 62.482,00�                586.651,00�        285.481,00�        317.120,00�        72.210,00�          303.798,00�            390.880,00�            40.078,00�              181.084,00�           327.243,00�           2.567.027,00�           
Verbeteren vlakheid asfalt 10.907,00�                -�                        23.692,00�          -�                        -�                        -�                            -�                            -�                           -�                           -�                           34.599,00�                  
Versterken asfalt -�                             43.320,00�          -�                        37.561,00�           73.408,00�          722.549,00�            529.845,00�            311.963,00�           80.824,00�             189.772,00�           1.989.242,00�           
Conserveren beton -�                             -�                        -�                        -�                        -�                        21.477,00�               1.775,00�                 9.943,00�                3.024,00�                13.283,00�              49.502,00�                  
Gedeeltelijk groot onderhoud (15%) 704.793,00�             -�                        3.746,00�             39.137,00�           297.987,00�        689.509,00�            449.567,00�            351.461,00�           305.688,00�           588.209,00�           3.430.097,00�           
Gedeeltelijk groot onderhoud (50%) 397.685,00�             116.748,00�        514.513,00�        -�                        -�                        -�                            -�                            -�                           -�                           -�                           1.028.946,00�           
Verbeteren vlakheid elementen 765.273,00�             217.717,00�        98.890,00�          1.419,00�             480.103,00�        614.081,00�            586.079,00�            584.794,00�           548.325,00�           710.753,00�           4.607.434,00�           

Getotaliseerd 1.993.533,00�        979.967,00�      978.984,00�     417.873,00�       956.641,00�      2.479.797,00�       1.979.768,00�       1.332.135,00�       1.118.945,00�      1.840.578,00�      14.078.221,00�       

Budgettaire tekort per jaar 1.013.533,00�        33,00-�                1.016,00-�          562.127,00-�       23.359,00-�        1.499.797,00�       999.768,00�         352.135,00�          138.945,00�         860.578,00�         4.278.221,00�         

Gepland groot onderhoud per maatregeltype
Maatregeltype 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

Asfalt groot onderhoud 125.782,00�             645.502,00�        361.835,00�        377.317,00�        178.551,00�        1.154.730,00�        942.347,00�            385.937,00�           261.908,00�           528.333,00�           4.962.242,00�           
Beton groot onderhoud -�                             -�                        -�                        -�                        -�                        21.477,00�               1.775,00�                 9.943,00�                3.024,00�                13.283,00�              49.502,00�                  
Elementen groot onderhoud 1.867.751,00�          334.465,00�        617.149,00�        40.556,00�           778.090,00�        1.303.590,00�        1.035.646,00�        936.255,00�           854.013,00�           1.298.962,00�        9.066.477,00�           

Getotaliseerd 1.993.533,00�        979.967,00�      978.984,00�     417.873,00�       956.641,00�      2.479.797,00�       1.979.768,00�       1.332.135,00�       1.118.945,00�      1.840.578,00�      14.078.221,00�       

Budgettaire tekort per jaar 1.013.533,00�        33,00-�                1.016,00-�          562.127,00-�       23.359,00-�        1.499.797,00�       999.768,00�         352.135,00�          138.945,00�         860.578,00�         4.278.221,00�         

Gemiddelde budgetten per verhardingstype
Asfalt Elementen Beton Totaal

Gemiddeld 1- 5 jaar 337.797,40�             727.602,20�        -�                        1.065.399,60�     
Gemiddeld 1- 10 jaar 496.224,20�             906.647,70�        4.950,20�             1.407.822,10�     
Gemiddeld > 5 jaar 654.651,00�             1.085.693,20�    9.900,40�             1.750.244,60�     

Ruimtelijk beheer 1 van 1


