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Samenvatting 

Zowel de voormalige gemeente Eijsden als de voormalige gemeente Margraten beschikt over een 

wegenbeleidsplan welke is opgesteld in respectievelijk 2005 en 2006. Deze plannen moeten nu 

geactualiseerd en geëvalueerd worden. De samenvoeging van beide gemeenten op 1 januari 2011 is 

het moment om beide plannen te integreren in één nieuw beleidsplan waarin het onderhoudsbeleid 

zoals dat in Eijsden en Margraten tot op heden van toepassing was, op elkaar wordt afgestemd. Op 

basis van deze geschetste situatie heeft de fusiegemeente behoefte aan een wegenbeleidsplan. Het 

beleidsdocument heeft een tweeledig karakter. Deels geeft het beleidsplan inzicht in de stand van 

zaken voor wat betreft de kwaliteit van het verharde wegenareaal en de budgetbehoefte en deels een 

kaderstellend karakter, waarin afspraken tussen raad, college en ambtelijk apparaat over 

onderhoudsniveaus en onderhoudskeuzes gestalte krijgen. 

 

De fusiegemeente Eijsden-Margraten heeft een te beheren areaal van 1.777.181 m2, bestaande 

uit zowel verharde als onverharde wegen. De kwaliteit van de verhardingen is voldoende. 

 

Gemeente 

 

Kwaliteit 

Voldoende 

 

Matig 

 

Onvoldoende 

Eijsden 93% 4% 3% 

Margraten 90% 4% 6% 

Totaal 91% 4% 5% 

 

De kwaliteit van de verhardingen in de voormalige gemeente Margraten is ten opzichte van de 

gepresenteerde kwaliteit in het beleidsplan 2006 verbeterd. De financiële injectie om de aanwezige 

achterstand aan te pakken, heeft daarmee zijn doel bereikt. De kwaliteit van de verhardingen in de 

voormalige gemeente Eijsden lijkt op het zelfde niveau te staan als in 2005.  

 

Op basis van de uitgevoerde inspectie (de technische noodzaak), zijn de volgende budgetten voor de 

planperiode 2011-2015 op basis van werkbegroting (excl. BTW en VAT) noodzakelijk: 

� planmatig groot onderhoud   €     701.741,- 

� onderhoud veldwegen     €       50.000,- 

� klein onderhoud       €       81.638,- 

Totaal planperiode 2011-2015 (per jaar)  €      833.379,- 

 

Het uitgangspunt van deze begroting is de CROW Wegbeheersystematiek wat overeenkomt met 

kwaliteitsniveau B. Het interventieniveau komt overeen met kwaliteitsniveau C (het overschrijden 

van de richtlijn). 

 

Op basis van cyclusbedragen is voor de lange termijn het volgende theoretische budget (excl. BTW 

en VAT) voor onderhoudswerkzaamheden voor de lange termijn (vanaf 2016) en rehabilitatie 

noodzakelijk: 

� planmatig groot onderhoud    €     646.039,- 

� onderhoud veldwegen     €       50.000,- 

� klein onderhoud       €       81.638,- 

Totaal lange termijnperiode (per jaar)   €     777.677,- 

Tabel 0.1 

Kwaliteitsverdeling wegen 
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Rehabilitaties (per jaar)      € 2.049.392,- 

 

In totaliteit is het volgende budget beschikbaar: 

 

Jaar Planmatig Rehabilitatie / reconstructie 

2012 € 518.518,- € 1.393.800,- 

2013 € 518.518,- € 1.393.800,- 

2014 € 518.518,- € 1.393.800,- 

2015 € 518.518,- € 1.393.800,- 
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Eijsden-Margraten is de naam van een nieuwe 

gemeente die op 1 januari 2011 is ontstaan door de 

samenvoeging van de voormalige gemeenten Eijsden 

en Margraten. De gemeente zal ca. 25.000 inwoners 

tellen op een oppervlakte van 78,46 km². De nieuwe 

gemeente Eijsden-Margraten bestaat uit 15 kernen: 

Banholt, Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, 

Eijsden, Sint Geertruid, Gronsveld, Margraten, 

Mariadorp, Mesch/Withuis, Mheer, Noorbeek, Oost-

Maarland, Rijckholt en Scheulder. Elke kern heeft zijn 

eigen karakter en identiteit, veelal terug te voeren op 

de ligging en de ontstaansgeschiedenis. 

1.1 DOELSTELLING 

Zowel de voormalige gemeente Eijsden als de voormalige gemeente Margraten beschikt over een 

wegenbeleidsplan dat is opgesteld in respectievelijk 2005 en 2006. Deze plannen moeten nu 

geactualiseerd en geëvalueerd worden. De samenvoeging van beide gemeenten op 1 januari 2011 is 

het moment om beide plannen te integreren in één nieuw beleidsplan waarin het onderhoudsbeleid 

zoals dat in Eijsden en Margraten tot op heden van toepassing was, op elkaar wordt afgestemd.  

 

Op basis van de hiervoor geschetste situatie heeft de fusiegemeente behoefte aan een 

wegenbeleidsplan. Het beleidsdocument heeft een tweeledig karakter. Deels geeft het beleidsplan 

inzicht in de stand van zaken voor wat betreft de kwaliteit van het verharde wegenareaal en de 

budgetbehoefte en deels heeft het een kaderstellend karakter, waarin afspraken tussen raad, college en 

ambtelijk apparaat over onderhoudsniveaus en onderhoudskeuzes gestalte krijgen. 

 

Onderliggend wegenbeleidsplan heeft als doel om: 

� De in 2005 en 2006 gemaakte keuzes te evalueren; 

� De stand van zaken anno 2010 te beschrijven (kwantiteit, kwaliteit en financiën); 

� Het beleid van de voormalige gemeenten Eijsden en Margraten te harmoniseren; 

� Inzicht te verschaffen in de noodzakelijke maatregelen en middelen voor de periode 2011-2015 

met een doorkijk naar de lange termijn 

 

1 Inleiding

HOOFDSTUK 
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2.1 AREAAL 

Het inventariseren is het vastleggen van de vaste gegevens. In het wegbeheer kunnen dit verschillende 

soorten gegevens zijn: 

� Hoeveel verharding ligt er? 

� Welke soort verhardingen zijn aanwezig? 

� Wat is de functie van de verharding, is het een rijbaan of fietspad? 

In het wegbeheersysteem zijn al deze vaste gegevens opgenomen. 

 

De onderverdeling van de oppervlakte naar verhardingstype is in tabel 2.2 weergegeven.  

 

Afbeelding 2.1 geeft een overzicht van de verdeling van het areaal per gebruiksfunctie.  

 

Oppervlakte in m2  

Verhardingstype Eijsden Margraten Totaal 

% van totaal 

 

Asfalt  424.752 734.340 1.159.092 65,2% 

Cementbeton 10.451 778 11.229 0,6% 

Elementen 221.301 223.615 444.916 25,0% 

Halfverhard 10.851 145.528 156.379 8,8% 

Onverhard n.t.b. 5.565 5.565 0,3% 

Totaal 667.355 1.109.826 1.777.181 100,0% 

 

 

4 - Erftoegangsweg 

buiten de kom

25%

5 - Erftoegangsweg 

binnen de kom

45%

6 - Voetpaden en 

pleinen

14%

7 - Fietspad

3%

3 - Gebiedsont-

sluitingsweg

13%

 

2 Kader plangebied en 

regelgeving 

Tabel 2.2  

Areaalgegevens (bron 

beheerpakket 2010) 

Afbeelding 2.1 

Verdeling areaal naar 

wegtype 

HOOFDSTUK 
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De verhardingstypen “Halfverhard”en “Onverhard” zijn voor de kwaliteitsbepaling buiten 

beschouwing gelaten, maar zijn wel meegenomen in de financiële paragrafen en de afwegingen in het 

beheer. Deze wegen zijn voornamelijk in gebruik door agrariërs / fruittelers en recreanten en het is 

van belang dat zeker rond de oogsttijd deze wegen in een dermate conditie zijn dat de fruittelers deze 

zonder al te veel problemen voor het fruit kan gebruiken. Dat betekent dat deze wegen redelijk vlak 

en vrij van gaten moeten zijn.  

2.2 WET- EN REGELGEVING 

De gemeente heeft in haar rol als wegbeheerder geen volledige vrijheid in het vaststellen van het 

beleid. Het beheer van wegen is deels in enkele nationale wetten en besluiten geregeld. Daarnaast zijn 

er wetten en regelingen op verschillende beleidsterreinen, die randvoorwaarden geven waaraan bij de 

uitvoering van deze beheertaak moet worden voldaan (bijvoorbeeld op het terrein van de 

arbeidsomstandigheden). Ook maatschappelijke ontwikkelingen en daaruit voortkomende plannen 

hebben invloed op het beleid en de uitvoering van het beheer.  

 

Wetten en regelingen welke invloed (kunnen) hebben op het beheer van wegen zijn: 

� Burgerlijk Wetboek 

� Grondwet 

� Wegenverkeerswet (Wvw) 

� Wegenwet 

� Wet Milieubeheer 

� Code Milieu Verantwoord Wegbeheer  

� Wet Geluidshinder (Wgh) 

� Europese Richtlijn Omgevingslawaai 

� Arbeidsomstandighedenwet (Wet Arbo) 

 

De gemeente moet bij het beheer en onderhoud rekeningen houden met : 

� Aansprakelijkheidstelling en daarmee samenhangende schadevergoedingen wanneer een 

weggebruiker schade ondervindt door gebreken aan de verharding; 

� Extra kosten als gevolg van het vrijkomen van schadelijke stoffen; 

� Toetsing van de geluidsbelasting van nieuw aan te leggen wegen of wijzigingen aan bestaande 

wegen; 

� Kosten als gevolg van veiligheidsvoorschriften bij werkzaamheden aan de verhardingen; 

 

Het CROW heeft door middel van publicatie 185, ‘Handboek aansprakelijkheid beheer openbare 

ruimte’ richtlijnen gegeven voor kwaliteits- en veiligheidsaspecten. Hierin wordt aan de hand van 

‘geaccepteerde schade per wegoppervlak’ aangegeven, wat uitgangspunten kunnen zijn voor de 

wegbeheerder. Deze normen voor geaccepteerde schade komen overeen met de richtlijnen in de 

publicatie Wegbeheer (CROW publicatie 147). De voorgestelde kwaliteit (R) is afgeleid van deze 

richtlijnen en wordt ook wel onderhoudsniveau Basis (B) genoemd. 

 

Een nadere beschrijving van de relevante regelgeving voor beheer en onderhoud is opgenomen in 

bijlage 3. 
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2.3 INVLOEDEN EN RISICO’S 

Onder externe invloeden en risico’s verstaan we factoren, als de toename vracht- en 

landbouwverkeer, teerhoudend asfalt en vorstschade door strenge winter. Deze factoren zijn van 

invloed op het beheerbeleid van de gemeente Eijsden-Margraten ten aanzien van wegbeheer. Het is 

raadzaam beleidsmatig op deze factoren te anticiperen en dat naast het reguliere beheer en onderhoud 

van wegen er ook aandacht is voor de bovengenoemde factoren. 

 

Gemeente Eijsden-Margraten heeft een groot aantal wegen buiten de bebouwde kom in beheer. 

Doordat de wegen smal zijn, is kans op schade aan deze wegen groter. De schades die ten gevolge 

van vracht- en landbouwverkeer kunnen optreden bestaan hoofdzakelijk uit randschade bij 

asfaltverhardingen en het uitrijden van bermen aan weerzijden van de weg. 

 

De tweede factor waar de gemeente Eijsden-Margraten mee te maken heeft bij plegen van onderhoud 

is het teerhoudend asfalt1. Naast de reguliere kosten voor het onderhouden (klein- en groot 

onderhoud) van de verhardingen kampt de gemeente Eijsden-Margraten met extra kostenposten voor 

het verwijderen van teerhoudend asfalt. Naast de begrote onderhoudsbudgetten, dient de gemeente 

afhankelijk van het soort onderhoud op projectniveau rekening te houden met de kosten voor het 

verwijderen van teerhoudend asfalt en de verwerking daarvan.  

 

De gemeente gaat op basis van de periode waarin deze in beheerzijnde wegen zijn aangelegd, 

momenteel voor de kostenraming uit van 100% aanwezigheid van teerhoudend asfalt. Kosten voor het 

verwijderen zijn meegenomen in de onderhoudskosten en daarmee ook in de onderhoudsbudgetten. 

De wijze van aanpak van teerhoudend asfalt is bij elke gemeente anders.  

 

In de voormalige gemeenten Eijsden en Margraten zijn plaatsen waar niet of nauwelijks funderingen 

zijn toegepast bij de aanleg van verhardingen. Plaatselijk zijn echter wel funderingen toegepast 

waarbij in het verleden als vulmateriaal zinkas is toegepast. Zinkas, een restmateriaal van de lokale 

zinkindustrie, bevat zware metalen en arseen. Deze stoffen kunnen oplossen in water en uitspoelen 

naar de bodem waardoor ze de omgeving verontreinigen. Provincies en gemeenten willen een 

maatschappelijk verantwoord beheer van de met zware metalen verontreinigde bodem. Deze bodem 

moet deels worden gesaneerd. 

 

Daar de kans aanwezig is dat in bestaande funderingen zinkas voorkomt, dient bij het verwerken van 

deze funderingen (bij rehabilitatie) voorzichtigheid worden betracht wanneer deze werkzaamheden 

worden uitgevoerd. Eventueel vrijkomend afval dient gecontroleerd te worden afgevoerd.  

 

 

 

 

                                                                 
1 Tot 1991 werd bij de aanleg en onderhoud van asfaltwegen teer gebruikt als bindmiddel, zij het op relatief 

beperkte schaal in verhouding tot asfaltbitumen. Met name in oude oppervlakbehandelingen komt teer voor. Teer 

bevat relatief hoge concentraties PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). De gezondheids- en milieu 

risico's van teer worden dusdanig groot geacht dat verwerking thans niet meer is toegestaan. Verwerking van de in 

het verleden toegepaste teerhoudende bouwstoffen is geregeld in de milieuwetgeving en het Bouwstoffenbesluit. 

Zolang de wegverharding onaangetast blijft is er geen risico, echter wanneer een weg om technische redenen 

wordt opgebroken is er sprake van een bijzondere situatie. 

Toename vracht- en 

landbouwverkeer 

 

PAK (Teerhoudend asfalt) 

 

Vervuilde funderingen 
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Voor de voormalige gemeente Eijsden is niet aan te geven waar zinkas in funderingen aanwezig is en 

in welke concentraties. Het is daardoor niet mogelijk de financiële consequenties voor de gemeente in 

beeld te brengen. In de toekomst zal duidelijk worden welk effect dit voor de gemeente heeft. 

Momenteel moet zij zich bewust zijn dat dit risico bestaat. Financieel zijn de kosten voor de 

verwijdering van zinkas-funderingen niet meegenomen in de onderhoudskosten.  

 

Bij een strenge winter is de kans op vorstschade groot. Als beheerder van de wegen moet de gemeente 

Eijsden-Margraten rekening houden met jaarlijkse onvoorziene kosten voor reparaties aan 

asfaltverhardingen ten gevolge van winterschade/vorstschade. Achter het ontstaan van vorstschade 

schuilen verschillende mechanismen. Bij open deklagen ligt de oorzaak vooral in de 

veroudering/vermoeiing van het bitumen en de “brosheid” van dit product bij lage temperaturen. Bij 

dichte deklagen ligt de oorzaak van de schade vooral aan de indringing van vocht in (haar)scheuren. 

Door het wisselende proces van vriezen en dooien wordt de deklaag door het verkeer stuk gereden. 

Hierdoor ontstaan vervolgens gaten en scheuren in de deklaag. 

 

De vorstschade ontstaat ook door te laat uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan 

asfaltverhardingen. Door niet tijdig uitvoeren van onderhoud worden de reeds aanwezige schades 

door de vorstperiode ingehaald. Dit leidt tot de versnelling van het schadeproces. Wanneer tijdig 

onderhoud aan de verhardingen is uitgevoerd, zal er niet of nauwelijks sprake zijn van vorstschade. 

Wel is het mogelijk dat onderhoud dat reeds gepland stond voor de middellange termijn, door de 

versnelling van het schadeproces ook eerder in de begroting naar voren kan komen.  

 

In heuvelachtige gebieden zijn in vroegere tijden aan de bovenrand van de plateaus plaatselijk diepe 

erosiegeulen ontstaan door het water dat van de plateaus naar de dalen stroomde. Deze natuurlijke 

insnijdingen in de plateaurand worden grubben (ook wel grachten) genoemd. Het zijn smalle, relatief 

diep ingesneden, meestal V-vormige dalen. De diepte kan verscheidene tot enkele tientallen meters 

bedragen. De eerste boeren die zich in de heuvelachtige streken vestigden maakten bij voorkeur 

gebruik van de grubben als toegangsweg van de dalen, waar de boerderijen lagen, naar de plateaus, 

waar zich de akkers bevonden. Dat versnelde het proces van afspoeling van de grond. Zo ontstonden 

op de helling holle wegen die steeds dieper in het aangrenzende land kwamen te liggen als gevolg van 

de voortdurende erosie. Een hoogteverschil van vijf meter tussen de weg en het omringende land is 

geen uitzondering.  

 

Holle wegen en grubben kunnen verschillende functies vervullen. Van oudsher uiteraard de 

verkeersfunctie: transport van en naar akkers, weilanden of boomgaarden maar ook als 

verbindingsweg tussen verschillende nederzettingen. De landbouwkundige verkeersfunctie is de 

laatste jaren afgenomen omdat veel holle wegen te smal zijn voor de brede landbouwmachines. Een 

functie die in betekenis toeneemt, is de recreatieve verkeersfunctie. Daarnaast hebben holle wegen en 

grubben een landschappelijke betekenis, evenals een cultuurhistorische en natuur(wetenschappelijke), 

betekenis. Door de aanwezigheid van vele gradiënten (bijv. tussen hoog - laag; droog - nat; 

beschaduwd - onbeschaduwd, etc.) kan er een grote biodiversiteit ontstaan op een relatief kleine 

oppervlakte. 

De holle wegen zijn karakteristiek voor het buitengebied van Zuid-Limburg en verdienen passend 

onderhoud. Door tijdens onderhoud aan de holle wegen geen nieuw materiaal aan te brengen blijft het 

kenmerkende karakter behouden. Het onderhoud aan de verhardingen gaat hier nauw samen met het 

beheren van de taluds en bomen (groenbeheer). 

 

Vorstschade 

 

Holle wegen en grubben 
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Afbeelding 2.2 

Holle weg bij Cadier en Keer 

Bron: Wikipedia 
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3.1 NORMEN EN RICHTLIJNEN 

Als landelijk technische richtlijn voor wegbeheer geldt de CROW Wegbeheersystematiek. Deze 

vormt samen met wetgeving het kader voor wegbeheer. Binnen de CROW Wegbeheersystematiek 

worden de vaste gegevens opgenomen en aangevuld met de actuele gegevens over de staat van 

onderhoud waarin de weg zich bevindt. Zo wordt de kwaliteit van een weg op een bepaald moment 

vastgelegd. Met globale inspecties en metingen wordt de actuele kwaliteit van het wegennet 

vastgelegd. Deze inspectie werd in de voormalige gemeente Margraten 1x in de 2 jaar uitgevoerd. De 

gemeente voormalige Eijsden liet de inspectie 1x in de 2 jaar in samenwerking met een extern bureau 

uitvoeren. Het andere jaar wordt deze door de eigen dienst uitgevoerd. Vanaf 2011 zal deze 

“Eijsdense” methode worden gehanteerd en zal in 2012 een nieuwe inspectie van het gehele 

(verharde) wegennet plaatsvinden. 

 

In deze catalogus zijn alle mogelijke schadebeelden beschreven en benoemd, waarbij per schadebeeld 

een beoordelingscijfer volgens de CROW richtlijnen kan worden gegeven. De hoogte van het 

beoordelingscijfer is afhankelijk van de omvang en de ernst van de geconstateerde schade.  

 

Bij het vaststellen van het kwaliteitsoordeel over het wegennet wordt in de huidige CROW 

Wegbeheersystematiek onderscheid gemaakt in “voldoende”, “matig” en “onvoldoende”. Afhankelijk 

van de aanwezige schade (ernst en omvang) en de geldende normen, wordt de kwaliteit van de 

verhardingen in deze 3-schaal geclassificeerd. Bij het bereiken van de richtlijn is onderhoud 

noodzakelijk. Het bereiken van de waarschuwingsgrens geeft aan dat onderhoud op de middellange 

termijn mag worden verwacht. Voor asfaltverhardingen zijn daarnaast gedragsmodellen opgesteld 

waarbij op basis van de aanwezige schade en de leeftijd van de verharding een uitspraak over het 

moment van onderhoud kan worden gedaan. 

 

In afbeelding 3.3 is schematisch aangegeven hoe de vertaling van inspectiebeoordelingen (de 

codering bij de schadeklasse G t/m E32) naar planperiode (uitvoeringsjaar) en kwaliteitsoordeel 

plaatsvindt. 

 

 

 

                                                                 

2 De schadeklassen stemmen overeen met de inspectiebeoordeling in een ernst en omvangklasse 

conform de Schadecatalogus Globale Visuele Inspectie [6]. De ernstklasse loopt van Goed (G) via Licht 

(L) en Matig (M) naar Ernstig (E). De omvangklassen lopen van Gering (1) en Enig (2) naar Groot (3). 

3 Huidige kwaliteit areaal

HOOFDSTUK 
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planperiode 

op basis van gedragsmodellen  
1-2 1-1 

met gedragsmodel 

kwaliteitsoordeel voldoende matig onvoldoende  

 

Een globale visuele inspectie is een snelle en betrouwbare methode om de kwaliteit van het verharde 

areaal in beeld te krijgen. Bij deze inspectie wordt klein onderhoud (gaten, dwarsscheuren, een enkele 

ernstige oneffenheid, etc.) apart genoteerd en niet betrokken bij het kwaliteitscijfer voor het 

desbetreffende wegvakonderdeel. De buitendienst ontvangt een overzicht van het noodzakelijke 

onderhoud om opgelost te worden. Het wegbeheersysteem gaat ervan uit dat klein onderhoud tijdig 

wordt uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dan zal een toegenomen aantal kleine schades bij een 

volgende inspectie niet meer als klein onderhoud kunnen worden beschouwd, waardoor deze schades 

van invloed zullen zijn op het kwaliteitscijfer van het wegvakonderdeel. 

 

De beheerder bepaalt met behulp van het beheerprogramma op welk tijdstip en in welke omvang de 

juiste onderhoudsmaatregelen moeten worden genomen, om op de meest efficiënte wijze het 

onderhoud uit te voeren en daarmee levensduurverlenging van de verharding te verkrijgen. Het op het 

juiste moment uitvoeren van onderhoud is de meest economische wijze van beheren. 

 

Het is derhalve vanuit technisch en financieel oogpunt noodzakelijk om het uit de wegbeheeranalyse 

voorgestelde onderhoud voor de volle 100% op het juiste moment uit te voeren. Alleen dan is sprake 

van een efficiënte besteding van de financiële middelen. Bij lagere budgetten zal de 

achterstandsituatie continu toenemen. De uitkomst van technisch wegbeheer moet resulteren tot een 

gemiddeld beeldkwaliteitniveau B (CROW publicatie 288).  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.3 

Vertaling inspectiebeoordeling 

naar planperiode en kwaliteit 

Afbeelding 3.4 

Voorbeelden van 

kwaliteitsniveau B 

Afbeelding 3.5 

Voorbeeld van 

kwaliteitsniveau A+ (links) en 

A (rechts) 
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De systematiek gaat ervan uit dat het wegennet niet uit louter wegen in topconditie hoeft te 

bestaan. Het op het juiste moment onderhouden van een wegennet is het volgens een 

glijdende schaal toepassen van onderhoud op basis van de kwaliteit van de actuele situatie 

en het prioriteren van wegen. Het prioriteren van wegen komt in hoofdstuk 0, waar wordt 

ingegaan op te maken keuzes in onderhoud, aan de orde. 

3.2 HUIDIGE KWALITEIT 

De kwaliteit van de verhardingen binnen de gemeente Eijsden-Margraten is middels een globale 

visuele inspectie in het voorjaar van 2010 (Eijsden) en zomer 2010 (Margraten) vastgelegd. Bij de 

inspectie is als uitgangspunt gebruik gemaakt van de CROW onderhoudsrichtlijnen. Deze richtlijnen 

vormen de onderkant van verantwoord wegbeheer.  

 

In tabel 3.3 is op basis van de CROW richtlijnen de totale technische kwaliteit van het gehele 

wegennet in de drie kwaliteitsklassen “Voldoende, Matig en Onvoldoende” weergegeven. Het 

kwaliteitsniveau “Voldoende” bevat onderdelen die door het systeem als goed gekenmerkt zijn. Naast 

deze onderdelen bevat het kwaliteitsniveau “Voldoende” ook onderdelen die wel schade hebben, 

maar op basis van de normen niet in de onderhoudsplanning zijn opgenomen. Het kwaliteitsniveau 

“Matig” bevat onderdelen die volgens de systematiek de richtlijn nog niet hebben overschreven, maar 

waar op basis van het bereiken van de waarschuwingsgrens wel onderhoud in de middenlange termijn 

(3 - 5 jaar) noodzakelijk is. Het kwaliteitsniveau “Onvoldoende” vertegenwoordigt de onderdelen die 

de richtlijnen met één of meer schadeklassen overschreden hebben. Deze onderdelen worden door het 

systeem in de korte termijn (1 - 2 jaar) gezet. Voor deze onderdelen is het moment van onderhoud op 

korte termijn noodzakelijk en op een deel van de verhardingen is zelfs sprake van achterstallig 

onderhoud en is onderhoud niet langer uit te stellen. 

 

 

 

 

Gemeente 

Kwaliteit 

Voldoende 

 

Matig 

 

Onvoldoende 

Eijsden3 93% 4% 3% 

Margraten 90% 4% 6% 

Totaal4 91% 4% 5% 

                                                                 

3 De kwaliteitsverdeling naar de 3-schaal is berekend op basis van de kwaliteitsverdeling per schadebeeld en per 

verhardingstype. 

4 Gewogen gemiddelde, berekend op basis van afzonderlijke kwaliteitsgegevens en het aanwezige areaal in de 

gemeente. 

Afbeelding 3.6 

Voorbeeld van 

kwaliteitsniveau C (links) en D 

(rechts) 

Tabel 3.3 

Kwaliteitsverdeling wegen 
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Een nadere analyse van de inspectiecijfers geeft het volgende beeld weer: 

� In zowel de voormalige gemeente Eijsden als de voormalige gemeente Margraten zijn de 

asfaltverhardingen kwalitatief minder dan de elementenverhardingen.  

� Het percentage onvoldoende manifesteert zich bij de asfaltverhardingen in rafeling en bij de 

elementenverhardingen in oneffenheden. 

 

Voorbeelden van wegen waarvan de kwaliteit onvoldoende is en onderhoud op de korte termijn 

noodzakelijk is, zijn: 

� Bemelerweg (Cadier en Keer) 

� Broenshemweg (Margraten) 

� Groot Welsden (Margraten) 

� Holstraat (Margraten) 

� Bredeweg (Banholt) 

� Herkenrade (Sint Geertruid) 

� Parrestraat (Oost-Maarland) 

� Schaapsweideweg (Buitengebied Eijsden) 

� Boomkensstraat (Eijsden) 

 

 

 

Afbeelding 3.7  

Bredeweg (links): 

scheurvorming  

Groot Welsden (rechts): 

scheurvorming en gaten, 

kapotgereden randen 

 

 

Afbeelding 3.8  

Holstraat: scheurvorming en 

gaten 
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4.1 GEMEENTE EIJSDEN 

In 2005 heeft de voormalige gemeente Eijsden een beleidsplan beheer wegen opgesteld. In dit plan is 

aangegeven dat in het kader van de steeds verdergaande bezuinigingen op de onderhoudsbudgetten 

van wegen en het vooruitschuiven van reconstructies (herinrichting, nieuwe gebruiksfunctie) en 

rehabilitaties (vervangen huidige verharding), een beperkte differentiatie van de kwaliteit van 

verhardingen wenselijk is. Uit oogpunt van uitstraling en aantrekkelijkheid is voor het centrumgebied 

een hogere kwaliteit gewenst dan voor de overige gebieden. Voor de overige gebieden is minimaal 

een basiskwaliteit het uitgangspunt, waarbij voetgangers extra aandacht krijgen. Kapitaalvernietiging 

is niet acceptabel. In de programmabegroting 2010-2013 wordt de doelstelling van de productgroep 

Wegen en Verkeer als volgt vertaald: “de wegen binnen de gemeente Eijsden onderhouden op een 

sober niveau, waarbij de veiligheid wordt gewaarborgd.” Dit lijkt in tegenspraak te zijn met het 

gestelde in het beleidsplan, zeker gezien de doelstelling voor centrumgebieden. 

 

De voormalige gemeente Eijsden werd opgedeeld in verschillende gebieden, zogenaamde 

structuurelementen. Belangrijke bepalende factoren voor deze indeling zijn: moet de plek 

representatief zijn, hoe intensief is het gebruik of heeft de plek een bepaalde status. Dit leidt tot de 

volgende structuurelementen: 

� Wonen; 

� Centrum / dorpsgezichten; 

� Industrie; 

� Doorgaande wegen; 

� Buitengebied. 

 

De weginspectie van 2004 is door Oranjewoud vertaald naar één van de drie kwaliteitsniveaus. De 

basiskwaliteit zoals deze door Oranjewoud is beschreven valt terug te leiden tot het niveau waarop 

CROW de onderhoudsnormen heeft beschreven, schade is beperkt aanwezig met enige 

kapitaalsvernietiging. Kijkend naar de resultaten dan ligt de kwaliteit van de verhardingen in Eijsden 

tussen “basis” en “hoog”. Wanneer echter rekening wordt gehouden met de oppervlakte per 

verhardingstype per structuurelement, dan blijkt de gemiddelde kwaliteit iets boven basis te liggen. 

Om te voldoen aan het gestelde kwaliteitsniveau waarbij voor het centrumgebied een hogere kwaliteit 

wordt gewenst dan voor de andere gebieden, was volgens het Wegenbeheerplan jaarlijks een budget 

van € 612.000,- (excl. BTW) noodzakelijk voor het uitvoeren van groot onderhoud (geen 

reconstructies en/of rehabilitaties).  

 

 

 

4 Evaluatie huidige 

beleidsplannen 

HOOFDSTUK 
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 Groot onderhoud Rehabilitatie  

2005 €    250.000,- €    935.000,- 

2006 €    250.000,- €    935.000,- 

2007 €    250.000,- €    935.000,- 

2008 €    250.000,- €    635.000,- 

2009 €    250.000,- €    635.000,- 

Totaal 5 jaar  € 1.250.000,- € 4.075.000,- 

 

De gemeenteraad besliste om het onderhoud van de wegen op een sobere doelmatige wijze te 

onderhouden en stelde een budget van € 400.000,- beschikbaar. Omdat dit besluit afweek van het 

advies, besliste de gemeenteraad daarnaast om de genomen beslissing in 2009-2010 te evalueren. 

Naast dit toegekende budget, was er binnen de voormalige gemeente Eijsden ook een budget voor 

rehabilitatie beschikbaar. Dit budget bedraagt € 935.000,-.  

4.2 GEMEENTE MARGRATEN 

Naar aanleiding van de introductie van de actualisatie van de CROW Wegbeheersystematiek in 2005, 

heeft de voormalige gemeente Margraten in 2006 de kaders voor het wegbeheer opnieuw beschreven. 

In deze kaders is hoofdzakelijk stilgestaan bij de gevolgen voor de onderhoudsbudgetten door de 

aanpassingen in de systematiek zonder dat daarbij keuzes in onderhoud zijn gemaakt.  

 

In 2004 en 2005 zijn er weginspecties uitgevoerd in de voormalige gemeente Margraten. De 

resultaten hiervan lieten een aanzienlijke achterstand zien in de kwaliteit (in 2005: 23% 

onvoldoende). In het plan uit 2006 is een voorspelling gedaan van de onderhoudskosten voor de 

periode 2006-2010.  

 

 Groot onderhoud Rehabilitatie  

2006 €    236.910,- €    876.000,- 

2007 €    236.910,- €    876.000,- 

2008 €    236.910,- €    876.000,- 

2009 €    236.910,- €    876.000,- 

2010 €    225.000,- €    776.000,- 

Eenmalig € 1.500.000,-  

Totaal 5 jaar  € 2.672.640,- € 4.280.000,- 

 

Naast deze toegekende budgetten, was er binnen de voormalige gemeente Margraten ook een budget 

voor rehabilitatie beschikbaar, het reconstructiekrediet. Dit budget bedraagt € 876.000,-. In het 

toegekende budget van € 236.910,- is ook een bedrag opgenomen voor het onderhouden van de 

veldwegen. De jaarlijkse kosten voor het beheer en onderhoud van deze wegen varieert, maar 

bedragen gemiddeld € 50.000,- 

 

De kwaliteit van de verhardingen in de voormalige gemeente Margraten is ten opzichte van de 

gepresenteerde kwaliteit in het beleidsplan 2006 verbeterd. De financiële injectie om de aanwezige 

achterstand aan te pakken, heeft daarmee zijn doel te hebben bereikt. De kwaliteit van de 

verhardingen in de voormalige gemeente Eijsden is op het zelfde niveau blijven staan als in 2005. De 

gepresenteerde gegevens in het beleidsplan zijn een afgeleide van de inspectie en daardoor moeilijk te 

vergelijken met de laatste kwaliteitscijfers. 

Tabel 4.4 

Werkelijke onderhoudskosten 

Eijsden 

Tabel 4.5 

Werkelijke onderhoudskosten 

Margraten 
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Samengevat: 

 Eijsden Margraten 

Areaal (m2) 667.355 m2 1.109.826 m2 

Budget groot onderhoud (5 jaar) € 1.250.000,- € 1.184.500,- 

€ 1.500.000,- extra 

Budget rehabilitaties (5 jaar) € 4.075.000,- € 4.280.000,- 

Kwaliteit Gelijk gebleven Verbeterd 

 

De toegekende budgetten waren weliswaar lager dan de benodigde budgetten op basis van inspectie. 

Desondanks waren deze toegekende budgetten voldoende om de beoogde kwaliteit te behalen dan wel 

te handhaven. Hiervoor zijn een de volgende redenen aan te voeren: 

1. Met name in Eijsden was de kwaliteit van de verhardingen goed. Deze kwaliteit zal niet zomaar 

heel hard terug lopen wanneer budgetten ontoereikend zijn. Een goede afweging in het uit te 

voeren onderhoud is daarbij noodzakelijk.  

2. Aanbestedingsvoordeel, waardoor meer werkzaamheden voor hetzelfde budget zijn uitgevoerd. 

3. De gehanteerde eenheidsprijzen in de voormalige gemeente Eijsden waren historische prijzen. 

Deze bleken achteraf aan de hoge kant gezien de marktsituatie. 

 

Tabel 4.6 

Conclusie evaluatie 

beleidsplannen 
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5.1 CROW BASISBEGROTING 

Op basis van de resultaten van de inspectie is de technische basisbegroting gegenereerd. Gedurende 

het rekenproces zijn de geconstateerde schades op wegvakonderdeelniveau getoetst aan de CROW 

onderhoudsrichtlijnen. De basisbegroting geeft alleen de technisch noodzakelijke 

onderhoudsbudgetten aan. Met eventuele budgetbeperkingen en prioriteiten is geen rekening 

gehouden, wel vormt deze begroting de basis waaruit de meerjarenplanning en alternatieve 

begrotingen kunnen worden opgesteld. Het uitgangspunt van deze begroting is de CROW 

Wegbeheersystematiek wat overeenkomt met kwaliteitsniveau B. Het interventieniveau komt overeen 

met kwaliteitsniveau C (het overschrijden van de richtlijn). Deze CROW Basisbegroting staat in 

eerste instantie los van de kwaliteitsdoelstellingen die de raad bepaald. 

5.2 WERKBEGROTING GROOT ONDERHOUD 

Ten behoeve van verdere uitwerking van de CROW basisbegroting en het opstellen van de benodigde 

onderhoudsbudgetten en de afstemming van de onderhoudsmaatregelen en wegvakonderdelen is de 

basisbegroting omgezet in een werkbegroting (een uitgewerkte basisbegroting). In de werkbegroting 

is de maatregeltoets doorgevoerd en wordt rekening gehouden met de opgelegde 

kwaliteitsdoelstellingen. In deze begroting is op het netwerkniveau tussen de periode 2011 en 2015 de 

jaarlijkse onderhoudsbehoefte inzichtelijk gemaakt.  

 

De maatregeltoets kan worden gezien als een instrument ten behoeve van de controle van de 

gegenereerde onderhoudsmaatregelen en planjaren. De beheerder controleert de CROW 

basisbegroting en past deze desgewenst naar zijn / haar inzichten aan. De aanpassingen kunnen zowel 

betrekking hebben op het jaar dat het onderhoud uitgevoerd moet worden als de aard van de 

onderhoudswerkzaamheden.  

 

Uit economische oogpunt en integraal werken, is gedurende de maatregeltoets ook aandacht besteed 

aan andere onderhoudsactiviteiten, zoals rioolwerkzaamheden. Bij het integraal werken zijn de 

rioolwerkzaamheden maatgevend. Op basis hiervan is het onderhoud van beide disciplines op elkaar 

afgestemd en wordt overlast voor de burger beperkt, maar zijn mogelijk ook schaalvoordelen te 

behalen door de omvang van onderhoudsprojecten. 

 

Het derde aspect van de maatregeltoets schept de mogelijkheid tot het uitvoeren van een aanvullend 

onderzoek aan asfaltverhardingen. Dit bestaat uit het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoeken 

en een eventuele analyse naar de aanwezigheid van teerhoudende asfaltlagen. Op deze wijze is de 

gemeente in staat inzicht te krijgen in mogelijke extra maatregelen en kosten. 

 

5 Planning en begroting 

2011-2015 

Maatregeltoets 

 

HOOFDSTUK 
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In tabel 5.7 zijn de totale onderhoudskosten op basis van de gemuteerde basisbegroting weergegeven. 

Het prijspeil van de meerjarenbegroting is 2010, de eenheidsprijzen zijn in overleg met de gemeenten 

Eijsden-Margraten gebaseerd op de eenheidsprijzen zoals deze door de voormalige gemeente 

Margraten zijn gehanteerd.  

 

Jaar  Eijsden Margraten  Totaal 

2011  €         320.059,-   €         608.399,-   €         928.458,-  

2012  €         167.557,-   €         726.114,-   €         893.671,-  

2013  €         167.680,-   €         148.296,-   €         315.976,-  

2014  €         182.334,-   €         218.469,-   €         400.803,-  

2015  €         442.690,-   €         527.106,-   €         969.796,-  

Totaal 2011-2015 (korte termijn)  €      1.280.320,-   €      2.228.384,-   €      3.508.704,-  

Gemiddeld 2011 + 2012  €         243.808,-   €         667.256,-   €         911.064,-  

Gemiddeld 2013 + 2014 + 2015  €         264.235,-   €         297.957,-   €         562.192,-  

Gemiddeld per jaar  €         256.064,-   €         445.677,-   €         701.741,-  

 

Op basis van de uitgevoerde inspectie, is in de voormalige gemeente Margraten de kwaliteit van drie 

wegvakonderdelen dermate onder de norm, dat deze gerehabiliteerd moeten worden. De berekende 

kosten hiervan zijn € 180.028,- zijn opgenomen in 2011.  

5.3 GROOT ONDERHOUD LANGE TERMIJN 

Voor de lange termijn (vanaf 2016) is een budget berekend met behulp van de cyclusbedragen 

(theoretische onderhoudskosten per m2) per jaar. In de cyclusbedragen wordt rekening gehouden met 

de onderhoudswerkzaamheden per wegtype, verhardingstype en ondergrond. Bij deze opzet hoort de 

randvoorwaarde dat dit budget van toepassing is op een normaal onderhouden wegennet met een 

gemiddelde kwaliteit van de onderhoudstoestand. De cyclusbedragen worden berekend door de totale 

kosten voor een weg (het aantal keren en omvang van het onderhoud gedurende de levensloop van die 

weg) te delen door de levensduur. Als de cyclusbedragen worden vermenigvuldigd met de aantallen 

vierkante meters per wegtype kan het lange termijnbudget voor groot onderhoud worden bepaald. Op 

basis van het aanwezige areaal, de onderhoudsprijzen en de onderhoudscycli, heeft de gemeente 

Eijsden-Margraten voor het uitvoeren van groot onderhoud een budget van € 646.039,- benodigd.  

5.4 KLEIN ONDERHOUD 

Naast het groot onderhoud moet ook klein onderhoud worden uitgevoerd. Onder klein onderhoud 

wordt verstaan het repareren van gaten en kleine ernstige oneffenheden, beperkte scheurreparaties en 

het plaatselijk herstraten en hertegelen van kleine oppervlakten elementenverhardingen. 

 

De omvang van het klein onderhoud is afhankelijk van de kwaliteit van het te beheren wegennet en de 

gesteldheid van de ondergrond. Bij een minder goede ondergrond en een lagere kwaliteit stijgt het 

benodigde budget voor klein onderhoud al snel. Afhankelijk van het wegtype en de ondergrond geldt 

dat het benodigde klein onderhoudsbudget bij asfaltverhardingen 5-8% en bij elementenverhardingen 

15-18% van het groot onderhoudsbudget voor de lange termijn is. Op basis hiervan komt het 

benodigde budget op € 81.638,-.  

Tabel 5.7 

Onderhoudskosten 2011-2015 
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5.5 REHABILITATIE 

Naast een budget voor het uitvoeren van groot en klein onderhoud moet er een budget beschikbaar 

zijn voor het uitvoeren van rehabilitatiemaatregelen. Bij rehabilitaties wordt de 

verhardingsconstructie, na het doorlopen van een groot onderhoudscyclus, aan het einde van de 

technische levensduur5 (40-60 jaar voor asfaltverhardingen en tot 100 jaar voor 

elementenverhardingen) op het oorspronkelijke structurele en kwalitatieve gebruiksniveau gebracht. 

De rehabilitatiebedragen worden berekend door de totale kosten voor een weg (het aantal keren en 

omvang van het onderhoud gedurende de levensloop van die weg) te delen door de levensduur. Als de 

rehabilitatiebedragen worden vermenigvuldigd met de aantallen vierkante meters per wegtype kan het 

lange termijnbudget voor rehabilitaties worden bepaald. 

 

De rijbaan van de Trichterweg in Cadier en Keer heeft een totale oppervlakte van 3.210 m2 bestaande uit een 

oppervlakbehandeling (asfalt). Het rehabiliteren van een asfaltverharding wegtype 5 (woonstraat) kost € 84,03 

per m2. Uitgaande van een levensduur van 60 jaar, moet er jaarlijks een reservering van € 1,40 per m2 voor 

rehabilitatie worden gedaan. Voor de Trichterweg betekent dit een jaarlijkse reservering van € 4.495,61 om aan 

het eind van de levensduur van de asfalt rijbaan, deze te kunnen vervangen (rehabiliteren). 

  

Indien een reservering wordt gemaakt voor het uitvoeren van rehabilitaties, is een bedrag van 

€ 2.049.392,- benodigd. In de praktijk blijkt dat rehabilitatiemaatregelen zich voor asfaltwerken 

beperken tot de wegtypen 1 t/m 5 en 7 en voor elementen en cementbetonverhardingen tot de 

wegtypen 1 t/m 4 en 7. Voor de overige wegen (de woonstraten met een elementenverharding en de 

voetpaden) geldt dat rehabilitatie vrijwel altijd het gevolg is van beleidsthema’s als verkeersveiligheid 

(bijv. herinrichting t.b.v. 30 km-zones) of maatschappelijke noodzaak (opknappen buurten) en niet 

noodzakelijk is vanuit technisch oogpunt.  

 

Het grootschalig vervangen van de overige verhardingen (asfalt wegtype 6 en elementen wegtype 5 

en 6) komen voor rekening van reconstructies, er is daarbij geen sprake van technische noodzaak om 

de gehele verhardingsconstructie te vervangen. Wanneer hier rekening mee wordt gehouden is een 

bedrag van € 1.746.009,- benodigd voor rehabilitatiewerkzaamheden. 

 

Het berekende rehabilitatiebedrag is echter een theoretisch bedrag. Een verharding wordt tussentijds 

aangepakt in het kader van Duurzaam Veilig of een andere inrichting van de openbare ruimte. 

Verhardingen bereiken daardoor niet vaak het einde van de levensduur. Rehabilitaties vinden onder 

andere plaats vanwege reconstructies of onderhoud riolering met bekostiging geheel of deels ten laste 

van de laatstgenoemde projecten. Het is dan ook een indicatieve berekening o.b.v. onderhoudscyclus 

van een verharding, evenals de berekening van het onderhoudsbudget o.b.v. cyclusbedragen. Beide 

benaderingen gaan uit van een standaard situatie waarbij alleen naar de technische toestand van een 

verharding wordt gekeken. Er wordt geen rekening gehouden met omgevingsfactoren zoals andere 

wensen van het bestuur dan wel de burger, andere plannen zoals herinrichten en noodzakelijk 

onderhoud aan de rioleringen. 

                                                                 

5 De technische levensuur van verhardingen kan afwijken van de economische levensduur. In de voormalige 

gemeente Eijsden werd een afschrijvingstermijn van 50 jaar aangehouden en in de voormalige gemeente 

Margraten werd een afschrijvingstermijn van 40 jaar aangehouden. 
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5.6 TOTAAL BENODIGD BUDGET 

Samenvattend leiden bovenstaande berekeningen tot het volgende overzicht (excl. BTW en VAT): 

 

Planperiode 2011-2015 op basis van werkbegroting (excl. BTW en VAT) 

� planmatig groot onderhoud   €     701.741,- 

� onderhoud veldwegen     €       50.000,- 

� klein onderhoud       €       81.638,- 

Totaal planperiode 2011-2015 (per jaar)  €      833.379,- 

 

Lange termijnperiode (vanaf 2016) 

� planmatig groot onderhoud    €     646.039,- 

� onderhoud veldwegen     €       50.000,- 

� klein onderhoud       €       81.638,- 

Totaal lange termijnperiode (per jaar)   €     777.677,- 

 

Rehabilitaties (per jaar)      €  2.049.392,- 

 

Daarnaast moet de gemeente Eijsden-Margraten rekening houden met de volgende bijkomende 

kosten: 

� VAT (Voorbereiding, Administratie en Toezicht); 

� Milieukundig onderzoek; 

� Stortkosten teerhoudend asfalt; 

� Stortkosten vervuilde funderingen; 

� … 

5.7 BENODIGD BUDGET ALTERNATIEVE KWALITEITSNIVEAUS 

De onderhoudsbegroting op basis van de inspectie is kwaliteitsniveau B. Gezien de systematiek is het 

mogelijk om richtlijnen aan te scherpen waardoor de inspectieresultaten getoetst kunnen worden aan 

kwaliteitsniveau A6. Om op kwaliteitsniveaus A te geraken, is op de korte termijn (de eerste 2 jaar) 

een budget van € 1.754.352,- voor groot onderhoud noodzakelijk. Om kwaliteitsniveau A te realiseren 

en te handhaven, is de onderhoudscyclus gemiddeld 20% korter. Het jaarlijkse, theoretische 

onderhoudsbudget voor groot onderhoud wordt daardoor 25% hoger. Door het hogere 

kwaliteitsniveau is er een 25% lager budget voor klein onderhoud noodzakelijk. 

 

Voor het kwaliteitsniveau C is op basis van de inspectie geen uitspraak te doen. Wel mag 

geconcludeerd worden dat op korter termijn een lager budget noodzakelijk is dan op basis van de 

inspectie noodzakelijk is  omdat een kleine teruggang in kwaliteit acceptabel is. Om kwaliteitsniveau 

C te handhaven, is de onderhoudscyclus gemiddeld 10% langer. Het jaarlijkse, theoretische 

onderhoudsbudget voor groot onderhoud wordt daardoor 9% lager. Door het lagere kwaliteitsniveau 

is er een 9% hoger budget voor klein onderhoud noodzakelijk. 

 

 

 

                                                                 

6 Doordat het areaal van de gemeente Eijsden-Margraten niet in 1 beheersysteem aanwezig is, is het niet mogelijk 

dit proces geautomatiseerd uit te voeren. Het bepalen van de benodigde budgetten gebeurt aan de hand van 

theoretische uitgangspunten. 
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Samengevat zijn voor kwaliteitsniveau A, B en C de volgende jaarlijkse onderhoudsbudgetten 

noodzakelijk (vanaf 2016): 

            Niveau A  Niveau B  Niveau C 

� planmatig groot onderhoud   €  807.549,- €  646.039,- €  587.308,- 

� onderhoud veldwegen    €    50.000,- €    50.000,- €    50.000,- 

� klein onderhoud      €    61.229,- €    81.638,- €    89.060,- 

Totaal lange termijnperiode (per jaar)  €  918.777,- €  777.677,- €  726.368,- 

 

Extra investering       € 1.754.352,- n.v.t.  n.v.t. 

Incidentele besparing      n.v.t.  n.v.t.  n.t.b. 
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Wegbeheer bij de gemeente Eijsden-Margraten is het reguliere onderhoud aan wegen (met name 

asfalt en herstel bestrating). Hiervoor is de komende jaren een budget van ca. € 518.518,- (excl. 

loonkosten eigen dienst) beschikbaar. Groot onderhoud wordt gedaan door derden, klein onderhoud 

door derden en de buitendienst. Stortkosten zijn nergens opgenomen. Worden stortkosten gemaakt, 

dan wordt dit opgenomen in de kosten van het project waarvan het deel uitmaakt. 

 

Aanleg van nieuwe wegen en grootschalige reconstructies gaan tevens via een eigen budget, vanwege 

de grote bedragen die hiermee gemoeid zijn. Hiervoor is een budget van € 1.393.800,- beschikbaar. In 

2012 is een extra budget van € 300.000,- beschikbaar voor de realisatie van 2 rotondes. Dit budget is 

niet meegenomen in onderstaand overzicht. 

 

Voor gladheidsbestrijding, straatmeubilair, bermonderhoud is een apart budget voorhanden en vallen 

derhalve niet binnen deze budgetten.  

 

In totaliteit is het volgende budget beschikbaar: 

 

Jaar Planmatig Rehabilitatie / reconstructie 

2012 € 518.518,- € 1.393.800,- 

2013 € 518.518,- € 1.393.800,- 

2014 € 518.518,- € 1.393.800,- 

2015 € 518.518,- € 1.393.800,- 

 

6 Beschikbare budgetten

Tabel 6.8  

Beschikbare budget 

 

HOOFDSTUK 
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Het beschikbare budget voor het onderhouden van de verhardingen in de fusiegemeente Eijsden-

Margraten is iets lager dan het benodigde budget. De fusiegemeente heeft een redelijk budget voor het 

uitvoeren van rehabilitaties en reconstructies aan de verhardingen. Vraag is echter of deze 

werkzaamheden vanuit een technisch oogpunt dan wel een maatschappelijk oogpunt worden 

uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden voortkomen uit een maatschappelijk oogpunt, dient het de 

voorkeur om de financiering anders dan vanuit het wegenonderhoud te bekostigen. Wanneer dit niet 

mogelijk is, moet de gemeente keuzes maken in welke onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd. 

Daarvoor zijn diverse opties welke hier kort beschreven worden. 

 

Het beschikbare budget is onvoldoende om alle onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het tijdig 

onderhouden van de verharding is in het bijzonder relevant op die locaties waar veel mensen komen 

en een verhoogde kans op aansprakelijkheid is wanneer een slechte verharding leidt tot ongelukken en 

/ of valpartijen. Hierbij moet wederom gedacht worden aan winkelgebieden, maar ook rondom die 

locaties waar relatief veel ouderen komen. Deze uitgaven die gedaan worden kunnen gecompenseerd 

worden door in andere gebieden een tandje minder te doen. Een goed voorbeeld hiervan is het 

onderhoud in industriegebieden iets later uit te voeren. Hier komen voornamelijk mensen met de auto 

en zijn weinig voetgangers en fietsers aanwezig.  

 

De gemeente kan ook keuzes maken in het gewenste kwaliteitsniveau waarbij op basis van prioriteren 

van beleidsthema’s en / of gebieden en / of wegtype de keuze in het onderhoud wordt gemaakt. Bij 

beleidsthema’s valt te denken aan het garanderen van de veiligheid en de duurzaamheid 

(voornamelijk asfaltverhardingen). Maar ook comfort kan op fietspaden een speerpunt zijn van een 

toeristische gemeente als Eijsden-Margraten. In het kader van het toeristische karakter van de 

gemeente valt ook te denken aan het prioriteren van voetpaden, maar ook de centragebieden van de 

gemeente of alle kernen. 

 

Thema Omschrijving Schades 

Aanzien … wordt in hoge mate bepaald door de 

onderhoudstoestand. 

Divers 

Comfort … wordt bepaald door de mate waarin de weggebruiker 

hinder ondervindt van de onderhoudstoestand van de weg. 

Dwarsonvlakheid en 

oneffenheden (fietspaden) 

Duurzaamheid … heeft betrekking op de technische instandhouding van 

de verharding. 

Scheurvorming 

Veiligheid … geeft aan in hoeverre het veilig is gebruik te maken van 

de verharding. 

Ernstige oneffenheden en 

dwarsonvlakheid. 

 

Prioriteren van onderhoudswerkzaamheden kan er toe leiden dat bepaalde 

onderhoudswerkzaamheden te laat wordt uitgevoerd. De aanwezige schade neemt in de periode dat 

het onderhoud niet wordt uitgevoerd in ernst en omvang toe, waardoor uiteindelijk een zwaardere 

onderhoudsmaatregel noodzakelijk is. Bij asfaltverhardingen wordt daarbij gesproken over 

7 Keuzes in onderhoud

Prioriteren 

 

Tabel 7.9 

Beleidsthema in relatie met 

schade 

HOOFDSTUK 
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kapitaalvernietiging, bij elementenverhardingen is doorgaans meer onderhoud noodzakelijk zonder 

dat daarbij wordt gesproken over kapitaalvernietiging. De omvang van kapitaalvernietiging is 

afhankelijk van de gestelde prioriteiten en de verschuiving van onderhoudswerkzaamheden.  

 

Naast prioriteren op gebieden / gebruiksfunctie, kan de gemeente Eijsden-Margraten ook kiezen voor 

verschillende kwaliteitsniveaus binnen de gemeente. In hoofdstuk 5.7 is voor het complete areaal van 

de gemeente een berekening gemaakt van de onderhoudskosten. Hier valt te denken aan 

kwaliteitsniveau A voor de centrumgebieden en kwaliteitsniveau C voor industrie- en buitengebieden.  

 

Het is mogelijk dat de schade op een weg dermate ernstig en groot in omvang is dat rehabiliteren 

noodzakelijk is. Het onderhoud aan deze wegen kan theoretisch worden uitgesteld zonder dat er 

sprake is van kapitaalvernietiging (rehabiliteren is de zwaarst mogelijke onderhoudsmaatregel). Om 

de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen, zal de gemeente bij het uitstellen van onderhoud, 

noodmaatregelen moeten nemen.  

 

Naast het naar achter schuiven van rehabilitaties, kunnen herstraatwerkzaamheden zonder grote 

gevolgen ook later worden uitgevoerd. Het uit te voeren onderhoud zal in de tijd wel toenemen naar 

50% en / of 100% herstraten door een toename van de schade, er is geen sprake van 

kapitaalvernietiging. Enkel de omvang neemt toe, maar onderhoud vindt ook later plaats. Is bij het 

tijdig uitvoeren van onderhoud wellicht in een periode 2x 30% herstraten noodzakelijk, bij het 

uitstellen van het onderhoud is dit wellicht 50% herstraten. Het uitstellen van onderhoud aan 

asfaltverhardingen heeft grotere gevolgen daar de onderhoudsmaatregel zwaarder wordt en daarmee 

significant duurder.  

 

Door het ontoereikend zijn van de budgetten en de mogelijke keuzes die worden gemaakt, kan dit 

gevolgen hebben voor de kwaliteit van de verhardingen. De CROW Wegbeheersystematiek gaat uit 

van de onderkant van verantwoord wegbeheer wat overeenkomt met kwaliteitsniveau B. 

Kwaliteitsniveau C en D komen ook voor in de gemeente, maar mogen geen doelstelling zijn. Bij 

kwaliteitsniveau D is namelijk sprake van achterstallig onderhoud met de gevolgen van 

aansprakelijkheidstellingen bij schade en ongevallen. Kwaliteitsniveau C komt overeen met het 

overschrijden van de richtlijnen. De hier aangehaalde keuzes hebben betrekking op de volgorde 

waarin onderhoud uitgevoerd dient te worden en kunnen invloed hebben op de kwaliteit. Het 

uitstellen van rehabilitaties heeft kwalitatief geen gevolgen, maar kan wel leiden tot noodzakelijk 

klein onderhoud en mogelijk aansprakelijkheidstellingen. Het uitstellen van de andere 

onderhoudswerkzaamheden kan er toe leiden dat de kwaliteit (tijdelijk) terug loopt van niveau C (het 

interventiepunt volgens CROW) naar D. 

Keuze in kwaliteit 

 

Uitstellen rehabilitatie 

 

Uitstellen 

herstraatwerkzaamheden 

 

Gevolgen voor kwaliteit 
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8.1 CONCLUSIES 

Beheer 

� De fusiegemeente Eijsden-Margraten heeft een te beheren areaal van 1.777.181 m2, bestaande uit 

zowel verharde als onverharde wegen. 

� Het onderhoud aan de wegen wordt uitgevoerd conform de CROW Wegbeheersystematiek, 

beschreven in publicatie 147 ‘Wegbeheer’. 

� De voormalige gemeenten Eijsden en Margraten geven 1x per 2 jaar opdracht voor het uitvoeren 

van een weginspectie. De voormalige gemeente Eijsden voert het andere jaar zelfstandig een 

controle uit op de verhardingen. 

� De voormalige gemeente Eijsden heeft een gewenst onderhoudsniveaus van ‘Basis’, met 

uitzondering van de centragebieden. De voormalige gemeente Margraten heeft geen aanvullende 

kwaliteitsdoelstellingen gedefinieerd.  

� De kwaliteit van de verhardingen in zowel de voormalige gemeente Eijsden als Margraten is 

voldoende. 

� Ten opzichte van 2005 is de kwaliteit van de verhardingen in de voormalige gemeente Eijsden op 

vergelijkbaar niveau gebleven. De beschikbare budgetten lijken daarmee toereikend zijn geweest. 

� De kwaliteit van de verhardingen in de voormalige gemeente Margraten is duidelijk verbeterd ten 

opzichte van 2006 als gevolg van de financiële injectie door de gemeente.  

 

Kosten 2011-2015 en 2016 e.v. 

Planperiode 2011-2015 op basis van werkbegroting (excl. BTW en VAT) 

� planmatig groot onderhoud   €     701.741,- 

� onderhoud veldwegen     €       50.000,- 

� klein onderhoud       €       81.638,- 

Totaal planperiode 2011-2015 (per jaar)  €      833.379,- 

 

Lange termijnperiode (vanaf 2016) 

� planmatig groot onderhoud    €     646.039,- 

� onderhoud veldwegen     €       50.000,- 

� klein onderhoud       €       81.638,- 

Totaal lange termijnperiode (per jaar)   €     777.677,- 

 

Rehabilitaties (per jaar)      €  2.049.392,- 

 

Daarnaast moet de gemeente Eijsden-Margraten rekening houden met de volgende bijkomende 

kosten: 

� VAT (Voorbereiding, Administratie en Toezicht); 

� Milieukundig onderzoek; 

� Stortkosten teerhoudend asfalt; 

8 Conclusies en 

aanbevelingen 

HOOFDSTUK 
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� Stortkosten vervuilde funderingen; 

� … 

 

Alternatieve kwaliteitsniveaus 

            Niveau A Niveau B Niveau C 

� planmatig groot onderhoud   €  807.549,- €  646.039,- €  587.308,- 

� onderhoud veldwegen    €    50.000,- €     50.000,- €    50.000,- 

� klein onderhoud      €    61.229,- €   81.638,- €    89.060,- 

Totaal lange termijnperiode (per jaar)  €  918.777,- €  777.677,- €  726.368,- 

 

Extra investering       € 1.754.352,- n.v.t.  n.v.t. 

Incidentele besparing      n.v.t.  n.v.t.  n.t.b. 

 

Beschikbaar budget 

 

Jaar Planmatig Rehabilitatie / reconstructie 

2012 € 518.518,- € 1.393.800,- 

2013 € 518.518,- € 1.393.800,- 

2014 € 518.518,- € 1.393.800,- 

2015 € 518.518,- € 1.393.800,- 

8.2 AANBEVELINGEN 

Beheer 

� Het beheren van het areaal op gemiddeld kwaliteitsniveau ‘Basis’. 

� Minimaal 1x per 2 jaar het volledig inspecteren van het areaal. Het jaar dat er geen volledige 

inspectie wordt uitgevoerd, voert de gemeente zelf een inspectie uit op minimaal alle 

asfaltverhardingen. 

� Opstellen van een jaarplan (ieder jaar na uitvoering van inspectie) met een evaluatie van het 

uitgevoerde onderhoud in relatie tot de doelstellingen en eventueel bijstelling van de aanpak voor 

het realiseren van de doelstellingen. 

� Actualiseren van het wegbeheerplan na 4 jaar. 

 

Financiën 

� Het beschikbare budget verhogen tot het jaarlijks benodigde budget van gemiddeld € 833.379,- en 

het uitvoeren van de groot onderhoudswerkzaamheden conform de Basisplanning na 

maatregeltoets (referentieniveau CROW Wegbeheersystematiek).  

� De verhoging van het onderhoudsbudget ten koste van het rehabilitatiebudget aangezien dit 

budget theoretisch noodzakelijk is maar in de praktijk niet altijd noodzakelijk is. 

� Indien het toegekende budget ontoereikend is, onderhoudswerkzaamheden welke gerelateerd zijn 

aan veiligheid (voet- en fietspaden) en het toeristische karakter van de gemeente, prioriteren en 

andere werkzaamheden (gedeeltelijk herstraten en rehabiliteren) enkele jaren uitstellen. 
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1. Beleidsplan Beheer Wegen Eijsden – Ingenieursbureau Oranjewoud – april 2005 

 

2. Kaders voor het wegbeheer in de gemeente Margraten – Gemeente Margraten / advies- en 

ingenieursbureau ARCADIS – juni 2006 

 

3. Publicatie 20 - Rationeel Wegbeheer - CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en 

Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) 

 

4. Publicatie 55 - Handleiding Reparatietechnieken in de asfaltwegenbouw - CROW (Stichting 

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 

Verkeerstechniek) 

 

5. Publicatie 96b - Maatregelen bij weken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de 

bebouwde kom - CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, 

Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) 

 

6. Publicatie 146 deel a-b - Visuele Inspectie - CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en 

Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) 

 

7. Publicatie 147 - Wegbeheer - CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de 

Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) 

 

8. “Verantwoordelijk Wegbeheer” - Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers - september 1996 

 

9. “Asbest en stofbestrijding in de wegenbouw” - Infoblad Bouwstoffen en milieu nr. 1 - CROW 

(Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 

Verkeerstechniek) 

 

10. Publicatie 145 - Beheerkosten openbare ruimte – module weginfrastructuur - CROW (Stichting 

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 

Verkeerstechniek) 

 

BIJLAGE 1 Literatuurlijst 
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Achterstand  1. Verschijnsel dat de schade op wegvakonderdelen de richtlijn met meer 

dan één inspectieklasse heft overschreden. 

2. Verschijnsel dat onderhoud aan wegvakonderdelen naar voorbij de 

planperiode zijn geschoven. 

Basisplanning en –begroting Planning en begroting waarbij onderhoudsmaatregelen zijn gepland 

overeenkomstig de technische noodzaak. 

Beheer Systematisch plannen, budgetteren, voorbereiden en uitvoeren van 

activiteiten die erop gericht zijn een object blijvend zijn functie te laten 

vervullen. 

Beheersysteem Het geheel van gegevensinwinning en bewerking om te komen tot een 

meerjarenplanning en begroting. 

Beleidsthema Thema dat van belang is voor het beleid ten aanzien van de kwaliteit van de 

verharding (dat wil zeggen voor de veiligheid, duurzaamheid, het comfort 

en het aanzien). 

Budget De financiële middelen die beschikbaar zijn voor het uitvoeren van 

onderhoud.  

Budgetplanning en - begroting Planning en begroting, waarbij onderhoudsmaatregelen zijn verschoven als 

gevolg van opgelegd budget of gestelde prioriteiten. 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water en 

Wegenbouw en Verkeerstechniek. 

Cyclusbedrag Gemiddeld jaarlijks benodigd bedrag per m2 verhard Groot 

Onderhoudoppervlak voor de uitvoering van de in de onderhoudscyclus 

vastgestelde maatregelen voor Groot Onderhoud. Cyclusbedrag is exclusief 

19% BTW en opslag voor voorbereiding, algemene kosten en toezicht 

(VAT kosten). 

Gedragsmodel Model van het gedrag van een schade in de tijd. 

Groot onderhoud Onderhoudsmaatregelen die lokaal, over een groot gedeelte van het 

oppervlak van een wegvak planmatig worden uitgevoerd, met als doel de 

verharding weer aan de richtlijnen te laten voldoen. 

Kapitaalvernietiging Verschil tussen de kosten van uitgesteld onderhoud en kosten van tijdig 

onderhoud (bij asfaltverhardingen). 

Klein onderhoud Onderhoudsmaatregelen die lokaal, over een beperkt gedeelte van het 

wegvak worden uitgevoerd. De maatregelen zijn deels preventief en deels 

bedoeld om de verharding in goede staat te houden. 

Korte termijnplanning Planning van onderhoudsmaatregelen voor de periode van 1-2 jaar. 

Kwaliteit Mate waarin een verharding voldoet aan de gestelde (technische) richtlijnen 

of (functionele) doelstellingen. 

Kwaliteitsniveau Aanduiding van de kwaliteit van de verharding, uitgedrukt in de termen 

Voldoende, Matig en Onvoldoende. 

Lange termijnplanning Planning voor de periode van meer dan 5 jaar. 

Levensduur Verwachte levensduur van een object of een onderhoudsmaatregel, 

berekend tot het moment waarop een onderhoudsrichtlijn wordt 

overschreden. 

Maatregelgroep Groep van gelijksoortige onderhoudsmaatregelen. 

Maatregeltoets Beoordeling in situ van de door het systeem gegenereerde maatregel en 

planjaar, inclusief afstemming met andere plannen. 

Mi2-wegen Management information to wegen, het wegbeheersysteem dat is 

ontwikkeld door ARCADIS. 

Middellange termijnplanning Planning van onderhoudsmaatregelen voor de periode van 3-5 jaar. 

Onderhoudscyclus Geheel aan maatregelen waarmee een wegvakonderdeel tot in de lengte van 

jaren kan worden onderhouden. 

BIJLAGE 2 Verklarende woordenlijst 



 

 
 

 
Wegenbeleidsplan2011-2015

 
 

      

   

30 
 

075821901:0.1 - Definitief ARCADIS 
   

 

Planjaar Jaar waarin een onderhoudsmaatregel wordt voorzien.  

Planjaarbepalende schade Schade waarbij voor het eerst onderhoud nodig is. 

Planningstermijn Termijn waarop onderhoudsmaatregelen zijn voorzien; er worden drie 

planningstermijnen onderscheiden: 1-2 jaar; 3-5 jaar; > 5 jaar. 

Planperiode Periode waarin onderhoud op een wegvakonderdeel is voorzien. 

Rafeling Het verdwijnen van stenen (met een doorsnede groter dan 2 mm) uit het 

oppervlak van asfalt. 

Reconstructie Maatregel waarbij de bestaande materialen vervangen worden en waarbij 

het profiel van de weg als gevolg van ander materiaalgebruik, andere 

functie van de weg wijzigt. De weg wordt heringericht. 

Rehabilitatie Pakket maatregelen zonder herinrichting. Bij rehabilitatie worden de 

bestaande materialen vervangen voor nieuwe materialen zonder het profiel 

en daarmee de functie van de weg aan te passen. 

Restlevensduur Verwachte levensduur van een verharding vanaf het moment van 

beoordeling tot het moment waarop de norm wordt overschreden. 

Richtlijn Waarde van een schade waarbij binnen 1 tot 2 jaar onderhoud noodzakelijk 

is.  

Samenhang Mate waarin de verhardingsmaterialen met elkaar zijn verbonden of waarin 

zij zijn samengevoegd. Heeft voornamelijk invloed op de instandhouding 

van de verharding. 

Schadebeeld Bepaalde zichtbare, typerende vorm waarin schade aan de dag treedt. Voor 

de eenvormigheid van de schadecatalogus worden de onderdelen 

kantopsluiting, afwatering, berm en parkeerstrook/bushalte om praktische 

redenen als schadebeeld aangeduid. 

Schadecombinatie Combinatie van schades in ernst en omvang, op grond waarvan het systeem 

via de maatregelgroepen de maatregelen vaststelt. 

Strategie Een aanpassing van de standaard prognosemodellen in Mi2-wegen op de 

specifieke omstandigheden in een gemeente. 

Textuur Geometrische beschrijving van vorm, grootte en rangschikking van de 

oneffenheden van het (weg)oppervlak, op de schaal van de korrelafmeting. 

In de macrotextuur komt de ruwheid van het wegoppervlak tot uitdrukking, 

die van de afzonderlijke korrels in de microstructuur. Heeft voornamelijk 

invloed op veiligheid in gebruik en instandhouding van de wegverharding. 

VAT Interne kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht 

Verhardingstype Groep van gelijksoortige wegverhardingen; er wordt onderscheid gemaakt 

in de verhardingstypen asfalt, elementen en cementbeton. 

Verhardingssoort Onderverdeling binnen een verhardingstype. 

Visuele inspectie Is het herkennen, beoordelen en eenduidig vastleggen van zichtbare 

schades. De weg wordt op technische gronden bekeken en de schades 

worden in kwalitatieve en kwantitatieve zin, dat wil zeggen naar ernst en 

omvang, beoordeeld. De resultaten van de objectieve beoordeling geven 

een beeld van de conditie van de weg. De verharding wordt beoordeeld op: 

- Textuur (rafeling) 

- Vlakheid (dwarsonvlakheid, oneffenheden)  

- Samenhang (scheurvorming)  

- Kantstrook (randschade) 

- Diversen (zetting) 

Vlakheid Mate waarin het dwars- en lengteprofiel voldoet aan de normen voor 

verticale vervorming. Heeft voornamelijk invloed op de veiligheid in het 

gebruik en in stand houding van de wegverharding. 

Waarschuwingsgrens Waarde van een schade waarbij binnen 3 tot 5 jaar onderhoud noodzakelijk 

is. 

Wegtype Benaming voor een weg met bepaalde kenmerken, die een aanduiding 

kunnen zijn voor de functie, het gebruik of het beheer van de weg. 

1. Hoofdwegen, zoals (stads)autosnelweg en autoweg. 

2. Zwaar belaste wegen, zoals (stads)autosnelweg en provinciale weg. 
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3. Gemiddeld belaste wegen, zoals drukkere waterschapsweg, 

stadsontsluitingsweg, busbaan en industrieweg (gebiedsontsluitingswegen). 

4. Licht belaste wegen, zoals rustige waterschapsweg, 

buurtontsluitingsweg, parallelweg en landbouwweg (erftoegangswegen 

buiten de kom). 

5. Wegen in woongebied, zoals woonstraat, woonerf, parkeerterrein en 

wijkstraat (erftoegangswegen binnen de kom). 

6. Wegen in verblijfsgebied, zoals winkelerf, plein en voetpaden. 

7. Fietspaden en fietsstroken. 

Wegvak Gedeelte van een weg, fietspad of voetpad, dat in lengterichting wordt 

begrensd.  

Wegvakonderdeel Onderdeel van een wegvak, gezien in dwarsrichting. 

Zorgplicht De verantwoordelijkheid van de gemeente (als wegbeheerder) om de 

wegen op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau conform CROW te houden. 

Deze zorgplicht is vastgelegd als aansprakelijkheid van de wegbeheerder in 

het Nieuw Burgerlijk Wetboek, lid 2 van artikel 6:147. 
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Grondwet 

Volgens Artikel 21 van de Grondwet is de zorg van de overheid gericht op de bewoonbaarheid van 

het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het beheer van wegen past in dit 

grondwetsartikel en van oudsher wordt de zorg voor een goede infrastructuur dan ook als een taak van 

de overheid gezien. 

 

Wegenwet 

Volgens de Wegenwet moet de wegbeheerder zorgen dat “de binnen haar gebied liggende wegen in 

goede staat verkeren”. Zonder aansprakelijkheid te scheppen, doet deze wet een beroep op de 

maatschappelijke plicht van de beheerder om op te treden als een goede rentmeester. Daarbij wordt de 

beheerder verplicht om voorzieningen regelmatig en duurzaam te onderhouden. Tevens verplicht de 

Wegenwet wegbeheerders tot het bezit van een Wegenlegger. Deze Wegenlegger is een registratie-

instrument waarin voor wegen in eigendom buiten de bebouwde kom wordt aangegeven wie de 

beheerder is en wat zijn rechten en plichten zijn. De wegbeheerder dient in het kader van zijn 

verantwoordelijkheid te beschikken over een aantal basisgegevens teneinde zich te kunnen oriënteren 

op de zaak waarover het gaat 

 

Burgerlijk Wetboek 

In het Burgerlijk Wetboek (BW) dat van kracht is geworden op 1 januari 1992, is de 

aansprakelijkheid geregeld voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad. Ten opzichte van het 

oude BW is de bewijslast omgedraaid. Indien de beheerder aansprakelijk wordt gesteld voor schade 

die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg, dient deze beheerder aan te tonen dat hij de 

inspectie en het onderhoud van de wegen (inclusief voet- en fietspaden) met optimale zorg uitvoert. 

Met andere woorden: de beheerder moet kunnen aantonen wat hij heeft gedaan om risico’s voor de 

weggebruiker te beperken en dat hij structureel aan monitoring en onderhoud doet. Alleen op die 

manier is het risico van aansprakelijkheidstelling door weggebruikers terug te dringen. 

 

Onontbeerlijk voor een overtuigende bewijsvoering zijn daarbij preventief onderhoudsbeleid, een 

goede klachtenregistratie en een goed werkend systeem van rationeel wegbeheer. De mate waarin aan 

de onderhoudsplicht moet worden voldaan, hangt af van de functie van de weg en de verwachting die 

de weggebruiker heeft op grond van het feitelijke beeld van de weg. Jurisprudentie heeft inmiddels 

uitgewezen dat het kwaliteitsniveau “5” (zeer slecht) volgens de oude CROW Wegbeheersystematiek 

vermeden moet worden. Daar deze vijfschaal inmiddels niet meer wordt gebruikt, zal het begrip 

“onderhoudsachterstand” als grens worden aangehouden. 

 

Als gevolg van het BW met daarin het aangepaste aansprakelijkheidsrecht, is het aantal klachten en 

daarmee het aantal aansprakelijkheidsstellingen toegenomen. Er is een maatschappelijke verandering 

waarneembaar waarbij de wegbeheerder ook in de toekomst rekening dient te houden met een 

groeiend aantal aansprakelijkheidsstellingen. Landelijk wordt gesproken over een verdubbeling van 

de schade. Een bijkomende trend is het feit dat letselschadeadvocaten op basis van no-cure-no-pay 

mogen gaan werken. Een verdere groei van het aantal aansprakelijkheidsstellingen zou kunnen 

ontstaan. 

BIJLAGE 3 Wettelijk kader 
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Wet Milieubeheer 

In de Wet Milieubeheer is aangegeven welke stoffen als afvalstoffen zijn aangemerkt. Deze stoffen, 

die in dit kader kunnen vrijkomen bij de aanleg van en het onderhoud aan wegen, mogen niet zonder 

beschermende maatregelen in het milieu worden gebracht. Er wordt echter een uitzondering gemaakt 

voor secundaire grondstoffen die in de wegenbouw worden toegepast. Deze materialen mogen wel 

worden gebruikt indien ze worden aangewend overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Code Milieu Verantwoord Wegbeheer  

In een brief d.d. 25 juni 2008 heeft het ministerie van VROM alle wegbeheerders in Nederland 

aangeschreven om de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer te ondertekenen.  

Het betreft de volgende punten: 

� Inzicht in het wegenbestand over de aanwezigheid van teer; 

� Het door middel van onderzoek ontdekken van teer in wegverhardingen en wegfunderingen 

voorafgaand aan reconstructie of sloop; 

� Het selectief verwijderen van teerhoudende lagen en het rechtstreeks voor thermische verwerking 

afvoeren van het vrijgekomen TAG naar een vergunde inrichting. 

De wegbeheerders hanteren hierbij voor de omgang met vrijkomend asfalt de CROW-Richtlijn 210: 

“Omgaan met vrijkomend asfalt – aandacht voor de teerproblematiek”.  

 

De werkwijze in de gemeente Eijsden-Margraten sluit aan bij deze code. Bij het plegen van 

onderhoud aan asfaltverhardingen wordt projectmatig bekeken of er sprake is van teerhoudend asfalt. 

Bij het constateren van teer wordt vervolgens overgegaan tot het selectief verwijderen hiervan. Net 

als alle andere vrijkomende materialen wordt ook teerhoudend asfalt afgevoerd naar een erkende 

inrichting. De aangemaakte begrotingen in dit beheerplan zijn exclusief de kosten voor het 

verwijderen van teerhoudend asfalt. 

 

Wet Geluidshinder (Wgh) 

De wetten en regels voor het bestrijden en voorkomen van geluidshinder ten gevolge van wegverkeer, 

railverkeer en industrie zijn sinds het einde van de jaren zeventig vastgelegd in de Wet geluidshinder. 

Hierin staat bijvoorbeeld wanneer de geluidsbelasting moet worden getoetst. Voor het wegverkeer is 

dit onder andere bij de aanleg van een nieuwe weg, de bouw van nieuwe woningen en wanneer er 

wijzigingen aan de weg plaats vinden. Daarnaast is vastgelegd hoeveel decibel geluid in deze situaties 

is toegestaan. Wanneer een overschrijding van de norm wordt geconstateerd bij de toetsing, moeten er 

maatregelen worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen.  

 

Sinds 1981 werd de voorgeschreven methode om wegverkeerslawaai te berekenen of meten 

vastgelegd in een Reken- en Meetvoorschrift. In 2002 is het Reken- en Meetvoorschrift vervangen 

door het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 (RMV 2002). Een reden voor het 

opstarten van een herziening was de wens en noodzaak om met geluidsreducerende wegdektypen te 

kunnen rekenen. Daarnaast bestond de indruk dat de geluidsemissie van het huidige voertuigpark 

inmiddels behoorlijk afwijkt van de geluidsemissie van de voertuigen waarop de RMW is gebaseerd.  

 

Bij de wijziging van de Wet geluidshinder van 2007 is het tot dan toe vigerende Reken- en 

Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 (RMV 2002) vervangen door de bijlage III behorende bij 

het Reken- en Meetvoorschrift geluidshinder 2006. Voor het grootste deel is deze gelijk aan het 

RMW 2002. Nieuw is de toevoeging van de rekenregel voor een middenscherm. 
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Arbeidsomstandighedenwet (Wet Arbo) 

Alle werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht tot het uitvoeren van 

arbeidsomstandighedenbeleid, het opstellen van een meerjarenplan daarvoor en het uitbrengen van 

een jaarverslag. Het beleid moet zijn gericht op zowel veiligheid, gezondheid, welzijn als milieu. 

Daarnaast moet worden voldaan aan het Bouwprocesbesluit. Dit is een uitwerking van de EG-richtlijn 

“Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiel bouwplaatsen”. 

Voor de wegbeheerder betekent dit in hoofdzaak het opstellen van bestekanalyses of 

arboprojectrisico-inventarisaties en het zorgdragen voor het opstellen van Veiligheids- en 

Gezondheidsplannen (V&G-plannen). In het kader is ook de CROW-publicatie “Maatregelen 

bijwerken in uitvoering” van toepassing. 

 

Daarnaast of eigenlijk ook wel daarbij geldt dat we als wegontwerper verantwoorde keuzes moeten 

maken in de ontwerpen. Niet alleen moeten we bedenken of dat wat we ontwerpen aangelegd kan 

worden, maar ook of dat, met aandacht voor de arbeidsomstandigheden waaronder veilig werken, 

later onderhoud aan de weg kan worden uitgevoerd 
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