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Onderwerp: Afhandeling toezegging over onderhoudsniveau wegen bij 

kerntakendiscussie 

Portefeuillehouder: Wethouder Drenth 

Datum: 21 mei 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Wij hebben u tijdens de kerntakendiscussie toegezegd om voor de wegen inzicht te geven in 

het huidige kwaliteitsniveau ten opzichte van de wettelijke zorgplicht, zoals die elk jaar wordt 

aangeboden in de onderhoudsparagraaf kapitaalgoederen.  

 

Kern van de boodschap 

Wij onderhouden de wegen op basis van kwaliteitsniveau eenvoudig. Dit is het minimale 

onderhoudsniveau (ondergrens) en gaat uit van veiligheid en duurzaamheid van het wegennet 

op basis van de CROW-richtlijnen. Wij beheren een areaal van circa 3.500.000 m2. Hiervan is 

ongeveer 1.600.000 m2 asfaltverharding en 1.900.000 m2 klinkerverharding. 

 

Het onderhoudsbudget voor groot en klein onderhoud bedraagt voor 2015 € 1.725.830,-. Uit 

het jaarlijks terugkerende ‘onderhoud kapitaalgoederen’ is het kwaliteitsverloop van de laatste 

jaren te zien. De kwaliteit van het totale wegennet van de laatste jaren is steeds ongeveer 

hetzelfde. Het beschikbare budget is dus precies genoeg om het onderhoud uit te kunnen 

voeren. In onderstaand overzicht staat de kwaliteit van ons wegennet. 

 

De CROW-richtlijn voor onvoldoende ligt voor alle verhardingen samen tussen de 4% en 9%. 

Specifiek voor de asfaltverhardingen ligt deze tussen de 5% en 10% en bij elementen-

verhardingen ligt deze tussen de 3% en 8%. Concreet voor Doetinchem betekent dit dat 

112.000 m2 van de asfaltverhardingen en 38.000 m2 van de elementenverhardingen 

onvoldoende is en op korte termijn moet worden onderhouden, omdat anders door de 

acceptatiegrens heen wordt gegaan. Samen is dit evenveel als 21 voetbalvelden. 

 

Voor het vervangen van complete asfaltconstructies en funderingen is geen budget beschikbaar. 

Omdat 14 doorgaande wegen aan vervanging toe zijn, is hiervoor extra budget aangevraagd, 

dat inmiddels is toegekend. Een gedeelte van het huidige onderhoudsbudget wordt ook 

aangewend om deze wegen te vervangen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 415.830,- per 

jaar gedurende de komende acht jaar. Voor het onderhoud aan de overige wegen is jaarlijks 

nog een bedrag van € 1.310.000,- beschikbaar. Dit bedrag is nodig om het totale wegennet op 

onderhoudsniveau eenvoudig te onderhouden. 

 

Kwaliteit Voldoende Matig Onvoldoende 

2009  88% 4% 8% 

2011  94% 2% 4% 

2012  95% 1% 4% 

2013  91% 3% 6% 

2014  94% 2% 4% 
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Het onderhoudsbudget kan verlaagd worden. Dit heeft echter wel consequenties, die 

hieronder worden toegelicht. 

 

Als hiervoor gekozen wordt, dan is het onderhoudsbudget lager dan minimaal nodig is om het 

onderhoudniveau eenvoudig over het hele wegennet te handhaven. De veiligheid van de 

weggebruiker kan niet meer gegarandeerd worden. De gemeente komt haar zorgplicht dan 

niet na en kan door de rechter aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen. Een voorbeeld 

hiervan is het ongeval in de gemeente Stichtse Vecht. De gemeente werd aansprakelijk gesteld 

voor het verongelukken van twee motorrijders omdat de wegverharding niet voldeed aan de 

CROW-richtlijnen. Daarnaast worden de wegen binnen gemeente Doetinchem dan niet meer 

duurzaam onderhouden. Op korte termijn is hier niet veel van te zien, maar op langere termijn 

kost het de gemeente veel geld om de wegen weer veilig te maken. Bij het uitstellen van 

benodigd onderhoud verergert de schade en moet er een zwaardere onderhoudsmaatregel 

worden toegepast. Bij strenge winters wordt dit versterkt doordat water in de 

asfaltconstructie bevriest waardoor er nog meer schade aan de constructie ontstaat en 

uiteindelijk een zwaardere onderhoudsmaatregel nodig is. Wacht je hier dan nog langer mee, 

dan moet uiteindelijk de complete asfaltconstructie worden vervangen. Dit zorgt voor 

kapitaalvernietiging.  

 

Ook bestaat het risico dat doordat de kwaliteit van het wegennet onder de landelijke CROW-

richtlijnen komt, de provincie Gelderland zich onthoudt van goedkeuring van de 

gemeentebegroting.  

 

Om een beeld te geven van wegen met onderhoudsniveau onvoldoende hebben we hieronder 

een aantal actuele foto’s toegevoegd van wegen in Doetinchem: 

 

Hovenstraatje 

 

 

 

 

 

Rotonde Energieweg 



 

 

 

 

 

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2015-51) 

 

 

Inlichtingen bij: E. Toeter / B. Berends 

Telefoonnummer:  (0314) 377 471 

Bijlagen:  - 

 Pagina 3 van 3 

 

   

 

Op verzoek kan er een schouw georganiseerd worden door de afdeling Buha waarbij u 

uitgebreid geïnformeerd kunt worden over het huidige onderhoudsniveau van de wegen. 

We kunnen dan locaties met verschillende kwaliteitsbeelden toelichten. 

 


