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Voor u ligt het wegenbeheerplan 2016-2020 van de Gemeente Dronten. Dit 
plan is als een interactieve pdf opgezet, waardoor het vlot en prettig leesbaar 
is gemaakt voor u.

Het beheerplan wegen 2016-2020 is een belangrijk, gemeentelijk document.  
Het geeft inhoudelijke, financiële en programmatische sturing aan het 
wegen  beheer. Dit is uit oogpunt van bereikbaarheid, verkeersveiligheid 
en eco nomische ontwikkeling één van de kerntaken van elke gemeente. 
Daarnaast vinden wij het van belang dat de openbare ruimte schoon, heel 
en veilig is. 

Onderhavig beheerplan is een actualisatie van het beleid- en beheerplan wegen 
2012-2016. Op basis van dit beleidsplan heeft de gemeenteraad in 2012 geko-
zen voor een beheerscenario, waarbij het kwaliteitsniveau voor wegverharding 
gehandhaafd kon worden op het landelijke CROW-niveau (basis). Door een be-
zuiniging is, in de kadernota 2015, echter gekozen voor een ander beheerscena-
rio met het kwaliteitsniveau ‘laag’ voor wegverharding met uitzondering voor 
de centra, voetpaden en vrijliggende fietspaden, die op het basisniveau blijven. 
Dit kwaliteitsniveau voor wegverharding is het uitgangspunt voor het beheer-
plan wegen 2016-2020 en vormt de basis om bereikbaarheid, verkeersveilig-
heid, schoon, heel en veilig op de gemeentelijke wegen voldoende te kunnen 
bewerkstelligen. "Door het kwaliteitsniveau 'laag' voor wegen aan te houden 
neemt de kans op onveilige wegen en kapitaalvernietiging toe. Het risico op 
onveilige wegen en dus de toename van aansprakelijkheidsclaims wordt naar 
verwachting voldoende gedekt door de extra investeringen in klein onderhoud. 
Het risico op kapitaalvernietiging wordt ondervangen door de weginspecties te 
intensiveren."

Omdat bebording en bewegwijzering nauw gerelateerd zijn aan het wegen-
beheer, is ook dit thema voor het eerst geïntegreerd in het beheerplan wegen. 
Tevens is het bermverstevigingsprogramma en de intensivering, die wordt 
voorgestaan in het collegeprogramma, verwerkt in dit beheerplan. 

Integrale aanpak
Dronten wordt steeds meer een beheergemeente. Woonwijken worden 
ouder en de oorspronkelijke inrichting voldoet niet altijd meer aan de huidige 
wensen. Wegenbeheer vormt steeds meer de basis voor aanpassing van de 
openbare ruimte. Bij een integrale aanpak vindt er afstemming plaats met 
andere beheerdisciplines zoals riolering, groen en openbare verlichting, maar 
worden ook politieke, sociale en verkeerkundige wensen betrokken. Voor 
de verkeerskundige aspecten zal het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 
(GVVP)  een belangrijke basis gaan vormen. Daarnaast zal burgerparticipatie 
een steeds grotere rol gaan spelen binnen deze integrale aanpak. Het voordeel 
van een integrale aanpak is dat overlast wordt verminderd, efficiënter met de 
middelen wordt omgegaan en het draagvlak en het woongenot bij de burgers 
wordt vergroot.

Financiële context
In dit beheerplan wordt ook uitgebreid ingegaan op de financiële achter-
gronden van het beheerplan. Het wegenbeheer van de gemeente Dronten 
staat er goed voor, zowel de huidige kwaliteit van de wegen als in 
financiële zin, met in achtneming van de kwalitatieve kaders die 
hier aan ten grondslag liggen. 

Wethouder Nico Verlaan

1 VOORWOORD
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2 LEESWIJZER

2.1 Inleiding
Voor u vindt u het Wegenbeheerplan 2016 t/m 2020. U kunt met de pijlen 
aan de linker- en rechterzijde door dit document bladeren. In het rapport 
zijn diverse woorden paars en onderstreept weergegeven. Via deze link komt 
u terecht bij kaders met verdieping van de informatie. Met de -button gaat 
u terug naar de pagina. Onderaan de pagina’s vindt u de de inhoudsopgave 
terug waarmee u door het document kunt navigeren. 

Het doel van dit beheerplan wegen, bebording en bewegwijzering  
2016-2020 is inzicht geven in de omvang van het te beheren areaal, de  
actuele kwaliteit ervan, hoe dit areaal zo efficiënt en effectief mogelijk  
te onder houden en wat de benodigde budgeten voor beheer en  
onderhoud zijn van dit areaal.

In hoofdstuk 3 worden de wettelijke aandachtsgebieden besproken 
omtrent het wegbeheer. Hier wordt kwaliteit en kwantiteit van het 
wegareaal besproken en wordt verantwoording afgelegd over het 
onderhoudsprogramma van de afgelopen jaren.

In hoofdstuk 4 worden enkele beleidsaspecten besproken en wordt uitleg 
gegeven over waarom bepaald beleid wordt gekozen.

Hoofdstuk 5 gaat over rehabilitatie van wegen en de reële rehabilitatie-
behoefte.

Hoofdstuk 6 gaat over het beheer en onderhoud van de bebording, 
bewegwijzering en markeringen op de weg.

Hoofdstuk 7 behandelt de wijze waarop de organisatie is opgezet met  
betrekking tot het beheer en onderhoud van wegen.

Hoofdstuk 8 geeft inzicht in het uitvoeringsprogramma en de financiële 
aspecten, waaronder de jaarlijks benodigde storting in de voorziening  
wegen, bebording en bewegwijzering, de rehabilitaties, de uitvoering van  
de bermverstevigingen in het buitengebied en het klein onderhoud.
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Dit hoofdstuk gaat in op de hoofddoelen van beheer en onderhoud 
van wegen (inclusief bebording, bewegwijzering en markeringen), de 
recente beleidsontwikkelingen aangaande wegenbeheer, de wettelijke 
kaders voor wegenbeheer en een evaluatie van de afgelopen beheer
periode 20112015.

3.1 Doelen wegenbeheerplan
Ten uitvoering van de Gemeentewet informeert en consulteert het college 
de gemeenteraad periodiek over de wijze van het wegonderhoud, het  
gewenste onderhoudsniveau van wegen en de daarbij behorende kosten. 
Het wegenbeheerplan heeft als doel hier inzicht in te geven. Belangrijke 
onderdelen van de weginrichting vormen de verkeersborden en de  
bewegwijzering. Daarom zijn deze twee aspecten opgenomen in dit  
wegenbeheerplan.

3.2 Recente beleidsontwikkeling wegbeheer
In 2012 is het meest recente beleidskader voor onderhoud van de gemeente lijke 
wegen door de gemeenteraad vastgesteld. Destijds is door de gemeente raad 
besloten om te kiezen voor een beheerscenario op basis van de CROW-norm en 
de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten en randvoorwaarden de 
komende 10 jaar toe te passen uit oogpunt van consistentie.

In november 2014 is in verband met veranderende financiële omstandigheden 
een bezuiniging doorgevoerd. Deze bezuiniging is opgenomen in de Kader-
nota 2015. De bezuinigingen hebben een wijziging in onderhoudsniveau tot 
gevolg gehad, namelijk dat centrumgebieden, voetpaden en vrijliggende 
fietspaden.

In onderhavig beheerplan is voor de volledigheid het gekozen beleid 
nogmaals weergegeven. Er wordt dus nadrukkelijk, voor zover de gewenste 
kwaliteits niveaus betreft, geen wijziging in het beleid voorgesteld.

3.3 Wettelijke kaders
De wegbeheerder heeft te maken met diverse wet- en regelgeving, zowel 
op Europees als nationaal niveau. Daarnaast spelen diverse richtlijnen en 
normen een rol. De belangrijkste hiervan worden hieronder in het kort  
besproken.

3  INLEIDING NAAR EEN NIEUW  
WEGENBEHEERPLAN
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3.3.1 Wegenwet en wegenverkeerswet
Volgens artikel 16 van de Wegenwet heeft de gemeente te zorgen dat de 
binnen haar gebied liggende openbare wegen in de zin van de Wegenwet, 
met uitzondering van de wegen welke door het Rijk of provincie worden 
onderhouden, in goede staat verkeren. Daarmee wordt de gemeentelijke 
wegbeheerder verplicht om voorzieningen regelmatig en duurzaam te  
onderhouden.

De krachtens de Wegenverkeerswet vastgestelde regels beschermen de 
weggebruikers, zonder dat er garanties worden afgegeven. De gemeente 
dient in feite het veilig gebruik van de weg mogelijk maken.

De Wegenverkeerswet (Wvw) is ook met betrekking tot bebording de basis 
van alle verkeerswetgeving (paragraaf 2). Een aantal hoofdlijnen uit de 
bovengenoemde Wegenverkeerswet is nader uitgewerkt in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

De Wegenverkeerswet schrijft ook voor dat bepaalde taken met betrekking 
tot bewegwijzering uitgevoerd dienen te worden door de Nationale  
Bewegwijzeringsdienst (NBd) (voorheen de ANWB). Het gaat hierbij om het 
maken van bewegwijzeringsplannen, de coördinatie en afstemming tussen 
wegbeheerders en het beheren van de database. De NBd voert met ingang 
van 1 januari 2015 namens de minister van IenM de wettelijke taken uit op 
het gebied van bewegwijzering.

   

Richtlijnen en 
normen m.b.t. 

bewegwijzering en 
wegmarkeringen
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3.3.3 Burgerlijk wetboek
Op grond van de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen ‘risicoaansprakelijk-
heid’ is de wegbeheerder aansprakelijk voor schade, als de weg niet voldoet 
aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen 
of verwachten en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. Ook 
heeft de gemeente te maken met de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen 
zogenoemde ‘schuld aansprakelijkheid’. Op de gemeente rust een algemene 
zorgplicht voor een veilige en openbare ruimte. Die zorgplicht houdt in elk 
geval in dat zodra de gemeente op de hoogte is van een gevaarlijke situatie,  
bijvoorbeeld door controle of melding, passende maatregelen getroffen 
moeten worden. Als de gemeente dit niet doet, kan in geval van schade  
een beroep op schuld aansprakelijk succesvol zijn.

Hierboven is aangegeven hoeveel aansprakelijkheidsstellingen de  
gemeente Dronten de afgelopen vijf jaren heeft ontvangen op het gebied 
van weg onderhoud. Vanzelfsprekend dient de wegbeheerder het aantal  
aan sprakelijkheidsstellingen zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

2011 2012 2013 2014 2015
Aantal 5 9 8 9 9

Gegrond 3 1 0 1 0

Uitgekeerd  € 344,94,- € 5.000,- € 0,-  € 1.000,- € 0,-

aansprakelijkheidstellingen Burgerlijk Wetboek 2011-2015

Wegenlegger
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3.4 Verantwoording uitvoeringprogramma 20112015
In de gemeente Dronten wordt gewerkt met een wegenbeheersysteem 
(GBI-6). Het beheer systeem wordt jaarlijks gevoed met gegevens/kwaliteits-
kenmerken, die de status van weergegeven van de kwaliteit van de wegen, 
fiets- en voetpaden (vlakheid, spoorvorming, stroefheid e.d.).

Vanuit het wegenbeheersysteem wordt een meerjarenplanning en -begroting 
gegenereerd. Hierbij wordt op straatniveau onder andere gekeken of het be-
rekende voorstel uitvoerbaar is en de maatregel voldoende effect zal sorteren. 
Tevens kan de kwaliteit van de naastgelegen wegvakonderdelen aan leiding 
geven om te komen tot een integrale aanpak, bijvoorbeeld dat bij een 
rijbaan, die aan onderhoud toe is, ook de aanliggende parkeerplaatsen of 
voetpaden meegenomen worden als deze binnen 3 jaar ook aan onderhoud 
toe zijn. Dit om het overlast naar de bewoners, bedrijven en instellingen 
zoveel mogelijk te beperken. Na de maatregeltoets wordt de meerjarenplan-
ning en –begroting vertaald naar een operationeel jaarlijks onderhouds- en 
uitvoeringsplan.

De werkwijze van onderhoud aan wegen kenmerkt zich als een jaarlijks 
terugkerende cyclus. De cyclus en de daarbij behorende stappen zijn 
weergegeven in bijlage 1.

H1 H2INHOUDSOPGAVE LEESWIJZERVOORWOORD H3 H4 H5 H6 H7 H8



9

In onderstaande tabellen is een overzicht weergegeven van de begroting 
versus daadwerkelijk gemaakte kosten van de afgelopen 5 jaren.

Opmerkingen:
•  In 2011 was er nog geen specifiek budget voor rehabilitaties.
•  In 2012 is het grootste verschil ontstaan door uitstel van rehabilitatie  

Parkeerterreinen Educalaan.
•  In 2013 is het grootste verschil ontstaan door uitstel van rehabilitatie  

Prof. Zuurlaan.

•  In 2014 is het grootste verschil ontstaan door uitvoering van het  
oorspronkelijk in 2012 gepland Parkeerterreinen Educalaan.

•  In 2015 is rehabilitatie De Zuid uitgesteld. 

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2, een overzicht van 
de uitgevoerde rehabilitaties in 2012-2015.

2011 2012 2013 2014 2015
Begroot € 1.540.000 € 1.809.000 € 1.300.000 € 1.357.000 € 2.100.000

Uitgevoerd € 1.495.000 € 1.734.000 € 1.377.000 € 1.373.000 € 2.027.000 

Verschil € 45.000 € 75.000  - € 77.000 - € 16.000 € 48.000

Onderhoud wegen binnen en buiten de bebouwde kom

2011 2012 2013 2014 2015
Begroot € 0 € 1.885.300 € 686.600 € 536.400 € 316.000

Uitgevoerd € 0 € 1.421.500 € 321.000 € 927.500 €136.000

Verschil € 0 € 463.800 € 365.600 - € 391.100 € 180.000

Projecten c.q. rehabilitaties (vernieuwing of 
vervanging van contructies of materialen).

Verantwoording groot onderhoud Verantwoording rehabilitaties
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3.5 Areaalontwikkeling 20112015
De totaaloppervlakte aan verhardingen (hierna: areaal) groeit elk jaar nog. 
Vooral de uitbreidingen van de woonwijken en industrieterreinen zorgen 
voor de areaalgroei. Het gaat hierbij onder andere om de winkelcentra 
in  Biddinghuizen (MFG) en Dronten (parkeerterreinen De Bolder), woon-
wijken Graafschap en De Gilden, Havenkom, Parkgebied, Hertenkamplaan 
en stations gebied Dronten. In het buitengebied zijn, afgezien van parkeer-
terreinen rondom Bremerbaai, geen noemenswaardige wijzigingen te 
constateren.

Hoeveel areaaluitbreiding is er vanaf 2011 tot nu toe geweest?
Om te kijken of de daadwerkelijke toename van het areaal overeen komt 
met de prognose uit 2012 kunnen de gegevens in het beheersysteem ge-
bruikt worden. 

Daaruit blijkt dat de  areaalgroei (daadwerkelijk buiten in de openbare ruimte) 
van 2011 tot juli 2015 circa 90.000 m2 bedraagt. Dit is een toename van 2,7%, 
gemiddeld 0,67% per jaar. Dit is dus ruim 0,3% minder toename dan aan-
genomen werd in het beheerplan van 2012.

Bebording en bewegwijzering
Het areaal van bebording en bewegwijzering neemt elk jaar beperkt toe. 
Daar waar in het wegenareaal de meeste uitbreiding is, namelijk in woon-
straten in De Gilden of De Graafschap, staan weinig tot geen verkeers-
borden. Dit zelfde geldt voor bewegwijzering. Slechts hoofdroutes (gebieds-
ontsluitingswegen) en fietsroutes zorgen enigszins voor toename van het 
aantal verkeersborden en bewegwijzering.

Het buitengebied kent nagenoeg geen toename van het aantal verkeers-
borden.

Jaarlijks zal moeten worden bekeken of extra budget nodig is als gevolg van 
(projectmatige) toename van bebording of bewegwijzering.

In verband met geringe areaaluitbreiding wordt geen structurele verhoging 
van budgetten doorberekend.
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Huidig wegenareaal 
Het huidige areaal van de gemeente Dronten is ruim 3,65 miljoen vierkante 
meter verharding. De totale verharding is onder te verdelen in de volgende 
wegcategorieën per type verharding zoals weergegeven in de tabellen:

Elementverharding m2
Voetpaden 608.000 17%

Fietspaden 19.000 1%

Woonstraten en ontsluitingswegen 995.000 27%

Parkeervakken en parkeerterreinen, Inritten 
binnen de kom

223.000 6%

Pleinen (schoolpleinen, speelveldjes etc.) 60.000 2% 

Asfaltverharding:

Hoofdontsluitingswegen binnen de kom 204.000 6%

Industriewegen (bibeko + bubeko) 278.000 8%

Fietspaden (bibeko + bubeko) 118.000 3%

Ontsluitingswegen buitengebied 155.000 4%

Landbouwwegen buitengebied 857.000 23%

Betonverharding:

Fietspaden 130.000 3%

Verhardingstype m2
Asfaltverhardingen 1.612.000 44%

Elementenverhardingen 1.905.000 52%

Cementbetonverharding 130.000 4%

Totaal aan verhardingen 3.647.000 6%

Areaal wegen Dronten d.d. 1 juli 2015

Areaal verharding per verhardingstype
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3.5.1 Areaal bebording en bewegwijzering
Het areaal aan bebording en bewegwijzering staat in onderstaande tabel 
weergegeven (peildatum 1 maart 2014).

Voor een uitgebreide uitleg van de types bebording wordt u verwezen naar 
bijlage 3.

Hoe in de begroting om te gaan met areaaluitbreiding de komende 
vijf jaar?
Het beschikbare bedrag voor wegenonderhoud wordt in de begroting jaar-
lijks opgehoogd met een vast bedrag (= een stelpost). De hoogte van deze 
stelpost wordt bepaald door het percentage van de gemiddelde jaarlijkse 
areaaltoename om te rekenen naar een bedrag en deze op te nemen in de  
stelpost areaaluitbreiding. Het hoogte van het percentage voor de komende 
periode wordt behandeld in paragraaf 3.8.

Categorie Omschrijving Aantal
RVVbebording RVV-borden incl. 

onderborden
5761

Regionale bewegwijzering Hoofdbewegwijzering, 
(brom)fietsbeweg wijzering 
(inclusief paddestoelen)

66

Toeristische fietsroutes LF en FKN 250 (50 
resp. 200)

Lokale bewegwijzering Binnen en buiten de kom 719

Bedrijfsbewegwijzering 150

Straatnaamborden 1692

Overig 25

Totaal 8663

H1 H2INHOUDSOPGAVE LEESWIJZERVOORWOORD H3 H4 H5 H6 H7 H8



13

3.6 Ontwikkeling van kwaliteit van wegen in 20112015
In de Kadernota 2015 is een bezuiniging doorgevoerd, waardoor de nood-
zaak ontstond een lager kwaliteitsniveau aan te nemen, te weten alle verhar-
dingen qua kwaliteit op niveau ‘laag’ met uitzondering van centrum, voetpa-
den en vrijliggende fietspaden, die op niveau ‘Basis’ wordt gehouden.

Door weginspecties uit te voeren wordt periodiek de dan aanwezige  
verhardingskwaliteit in beeld gebracht. Binnen het beheersysteem wordt de 
weginspectie, per beleidsthema, uitgedrukt in percentage van de verharding 
dat niet voldoet aan de CROW-norm. In de tabel hiernaast is een verklaring 
gegeven per beleidsthema.

Beleidsthema Verklaring

Duurzaamheid Duurzaamheid heeft betrekking op de technische 
instandhouding van de verharding. Het schade-
beeld ‘scheurvorming’ is bijvoorbeeld van invloed 
op de duurzaamheid. Als deze schade niet op tijd 
gerepareerd wordt, dan is een zwaarder maatregel 
noodzakelijk wat leidt tot kapitaalvernietiging. 

Veiligheid Veiligheid geeft aan in hoeverre het veilig is om 
gebruik te maken van de verharding. Als dat niet 
het geval is, kunnen er gevaarlijke situatie ontstaan, 
die mogelijk weer leiden tot ongevallen. ‘Ernstige 
onvlakheid’ kan leiden tot het uitwijken van verkeer 
wat gemakkelijk gevaarlijke situatie kan opleveren. 

Comfort Het comfort wordt bepaald door de mate waarin 
de weggebruiker hinder ondervindt van de onder-
houdstoestand van een weg. Met name ’vlakheid’ 
heeft invloed op het comfort. Hierbij kan ook 
gedacht worden aan opspattend water uit regen-
plassen die op de weg blijven staan. Aanzien Het 
aanzien van de verharding wordt in hoge mate 
bepaald door de algemene onderhoudstoestand 
van een weg. De ‘uitstraling’ is van invloed op de 
weggebruiker.

Aanzien Het aanzien van de verharding wordt in hoge mate 
bepaald door de algemene onderhoudstoestand 
van een weg. De ‘uitstraling’ is van invloed op de 
weggebruiker.
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In de bovenstaande tabel is aangeven wat de kwaliteit is van de wegen van 
de gemeente Dronten. Het getal is het  percentage van het totale areaal dat 
onder de CROW-norm zit. Onder normaal beheer is een percentage van 5% 
normaal en wordt dit als acceptabel gekwalificeerd.

Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde kwaliteit van de verharding de laatste 
jaren is verbeterd en aan de CROW-norm voldoet.  Een percentage van 5% 
'onvoldoende' valt onder normaal beheer.

Op te merken valt dat de gemiddelde kwaliteit van de asfalt- en beton-
verhardingen de laatste jaren al goed was, maar dat de gemiddelde kwaliteit 
van de elementenverhardingen (klinkers en tegels) nog niet helemaal vol-
deed aan de norm. De laatste jaren is dan ook geïnvesteerd in klein en groot 
onderhoud op elementenverhardingen. 

De bezuiniging in de Kadernota van 2015 is nog te kort van kracht om in de 
inspecties terug te kunnen zien, zeker met in het achterhoofd dat de inspecties 

hebben plaatsgehad in de zomer van 2015. De komende jaren zal door de jaar-
lijkse inspecties duidelijk worden wat de consequenties zijn van de bezuiniging.

Om goed oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van de gemeentelijke 
wegen dient ook gekeken te worden naar de kwaliteit van de wegen per 
verhardingstype. Deze uitsplitsing is te vinden in in bijlage 4.

3.6.1 Bebording en bewegwijzering
In 2014 is een inventarisatie uitgevoerd van de kwaliteit van het gehele 
areaal aan bebording en bewegwijzering. Uitgedrukt in het CROW-beeld-
kwaliteitsniveau is de kwaliteit als weergegeven in onderstaande tabel.

Uit deze inventarisatie blijkt dat de kwaliteit van het huidige areaal voor het 
overgrote deel hoog tot zeer hoog is. Uitgedrukt als percentage dat onder 
CROW-niveau B zit, is dit 6%.

Eén keer per vijf jaar zal, voorafgaand aan het opstellen van een beheerplan, 
een uitgebreide inventarisatie plaats vinden van de kwantiteit en de 
kwaliteit van het areaal in de Gemeente Dronten. In 2014 heeft de laatste 
plaatsgevonden.

Verhardingstype: asfalt, elementen en beton

Jaartal 2011 2012 2013 2014 2015

Thema

Duurzaamheid 2 2 2 1 1

Veiligheid 6 6 6 4 2

Comfort 6 5 5 5 5

Aanzien 6 6 5 3 1

Kwaliteitscategorie 
(CROWnorm)

Omschrijving norm Percentage borden 
in categorie

A Hoog tot zeer hoge kwaliteit 86%

B Basiskwaliteit 9%

C Matige kwaliteit 5%

D Slechte kwaliteit 1%

Kwaliteit van het totale gemeentelijk wegenareaal dat niet voldoet aan de 
CROW-norm (%). Een percentage van circa 5% valt onder normaalbeheer 
(CROW)

Kwaliteit van het bebordingsareaal volgens de CROW-beeldkwaliteitsnormering
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3.7 Prijswijzigingen
De eenheidsprijzen in de meerjarencontracten met de aannemers worden 
jaarlijks geïndexeerd met cijfers gebaseerd de CBS-index (Centraal Bureau voor 
de Statistiek) voor wegver hardingen. Zie hieronder de CBS index:

Op basis van de CBS-statistiek voor de Grond, Weg- en Waterbouw 
(GWW-sector) blijkt dat de prijzen gemiddeld met 2% gestegen zijn in de 
periode 2011 tot en met 2015. Dit betekent een gemiddelde stijging van 
0,5% per jaar. 

De prijsstijging afgelopen jaren 2012-2016 lag met 0,5% per jaar lager dan 
waar gemiddeld in de begroting mee gerekend is, namelijk 1% per jaar. Dit 
werd vooral veroorzaakt door de sterke daling van de olieprijs. Voor be-
bording en bewegwijzering wordt gebruik gemaakt van dezelfde index en 
gelden dus dezelfde prijsstijgingen.

Hoe begrotingstechnisch om te gaan met (toekomstige) prijsstijgingen?
Het beschikbare bedrag voor wegenonderhoud wordt in de begroting jaar-
lijks opgehoogd met een vast bedrag (= een stelpost). De hoogte van deze 
stelpost wordt bepaald door het percentage van de gemiddelde jaarlijkse 
loon- en prijsstijging om te rekenen naar een bedrag en deze op te nemen 
in de  stelpost loon- en prijsstijging. Het hoogte van het percentage voor de 
komende periode wordt behandeld in paragraaf 3.8.

3.8 Prognose van benodigd budget 20162020
Prognose van benodigd budget periode 2012-2016

Areaaluitbreiding
Voor de komende jaren wordt met name areaaluitbreiding verwacht in de 
woonwijken De Gilden Dronten, De Graafschap Biddinghuizen, Hanzekwartier 
Dronten en industrieterrein De Poort van Dronten. De verwachting is dat de 
huidige tendens in de economie en in de huizenmarkt zich zal doorzetten in 
de komende 5 jaar. De prognose is derhalve dat de toename van het areaal 
zich zal voortzetten zoals afgelopen jaren en wordt dus gesteld op 0,5% per 
jaar. Dit vertaalt zich in een toename van circa 24.000 m2 per jaar en een 
jaarlijkse verhoging vanaf 2017 van € 15.000. Hierbij is gerekend met een 
gemiddelde onderhoudsprijs van € 0,63 per m2 voor groot onderhoud. 
Deze prijs is exclusief voorbereiding, advies en toezichtskosten (VAT) en 
rehabilitatiekosten.

CBS index Index 
jan 2011

Index okt 2015 toename

Prijzen GWW algemeen 102,3 105,1 2,7%

Prijzen open verharding 101,4 105,3 3,8%

Prijzen gesloten verharding 102,8 102,9 0,1%

CBS index
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Prijsstijging
In de kadernota 2016 zal concern-breed hiervoor een voorstel worden 
gedaan om deze voor het meerjarige perspectief af te schaffen. Aangezien 
dit een concern-brede wijziging is van het financieel beleid wordt hier in dit 
beheerplan niet op ingegaan.

Aanbesteding
Eind 2016 wordt er een aanbesteding gehouden voor het meerjarencontract 
onderhoud wegen. Gezien huidige economische situatie zijn de prijzen de 
afgelopen jaren maar minimaal gestegen. Op dit moment is uiteraard nog niet 
duidelijk welke prijsafspraken uit die aanbesteding volgen. Als de economie 
aantrekt of er anderszins ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op prijzen 
(van bijvoorbeeld lonen of grondstoffen), is de kans aanwezig dat de onder-
houdskosten zullen stijgen. Derhalve bestaat het risico dat er de komende 
jaren meer onttrokken wordt aan de voorziening wegen dan nu geraamd.  

Résume
Dit betekent dat vanaf 2017 rekening gehouden kan worden met 0,5% 
areaaluitbreiding per jaar. Per jaar betekent dat er de volgende stelpost 
dient te worden vastgesteld.

Deze bedragen worden in hoofdstuk 8 verwerkt in de totale begroting.

2016 2017 2018 2019 2020

Stelpost areaal
uitbreiding 20162020

€ 24.000 € 14.000 € 29.000 € 44.000 €  59.000

Stelpost voor areaaluitbreiding 2016-2020
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4.1 Voortzetting beleid uit kadernota 2015
In de Kadernota 2015 is door de gemeenteraad besloten om met ingang 
van 2015 een wijziging in het beleid door te voeren. Reden hiervoor is het 
behalen van een kostenbesparing.

In het beleid- en beheerplan wegen uit 2012 is het kwaliteitsniveau voor alle 
wegenverhardingen vastgesteld op CROW-basisniveau. In dat beleid- en 
beheerplan is ook een scenario 3 beschreven, waarbij het kwaliteitsniveau 
van verhardingen ‘laag’ is, met uitzondering van het centrumgebieden, de 
voetpaden en vrij-liggende fietspaden.

De besparing hierdoor is structureel € 186.000 vanaf 2016, welke is afgetrokken  
van de jaarlijkse storting in de voorziening ‘Wegen’.

Hier tegenover staat een toename van het klein onderhoud, doordat er 
logischerwijs door uitstel van groot onderhoud, plaatselijk kleine schades 
kunnen ontstaan. Hiertoe is in de Kadernota 2015 een bedrag van € 50.000,- 
per jaar voor klein onderhoud toegekend.

In verband met een kleine, maar reële kans op meer schades door verlaging 
van het kwaliteitsniveau op een deel van het areaal, is het van belang goed 
in beeld te hebben hoe de kwaliteit zich in de gemeente ontwikkelt. Daarom 
is gekozen om het gehele areaal elk jaar in zijn geheel te gaan inspecteren, 
om zodoende de vinger goed aan de pols te kunnen houden. Deze inten-
sivering van inspecties kan worden gefinancierd uit de huidige middelen.

4.2 Toelichting huidig beleid
In het wegenbeleid van de Gemeente Dronten wordt gesproken over 
verschillende CROW-kwaliteitsniveaus. Wat houden deze verschillen nu in? 
Daarvoor volgt hier een nadere toelichting op het huidige beleid.

Kwaliteitsniveaus
De technische kwaliteit van een weg kan worden uitgedrukt in kwaliteits-
niveaus, waarin technische eisen zijn vastgelegd, die gesteld worden  
aan verharding. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over de vlakheid van  
elementenverharding.

4  BELEID EN AMBITIE
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De technische kwaliteit is in vijf kwaliteitsniveaus uit te drukken (zie onder-
staande tabel). Deze niveaus zijn uitgebreid en nauwkeurig beschreven in de 
kwaliteitscatalogus van GBI, het beheersysteem van de Gemeente Dronten.

De normen zijn afkomstig van landelijke instituten, zoals het CROW en 
NL-schoon (Stichting Nederland Schoon), zoals omschreven in de 

CROW-publicatie 323, Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013. Het  
middelste niveau Basis, als voorbeeld, is het niveau waarmee duurzame 
instandhouding wordt gegarandeerd. Onderhoud op dit niveau geeft een 
voor velen acceptabel beeld. Bij een niveau lager dan Basis bestaan risico’s 
van kapitaalvernietiging, is er kans op schadeclaims, en wordt de beleving 
van de openbare ruimte als minder-acceptabel ervaren.

Zeer hoog Hoog Basis Laag Zeer laag

A+ A B C D

Uitstekend onder-
houden, als nieuw er is 
geen hoogteverschil,  
oneffenheden, of 
schade of scheur- /
spoor vorming

Goed onderhouden, 
bijna niets op aan te 
merken Er is nauwelijks 
hoogteverschil, er zijn 
lichte oneffenheden, 
lichte scheur- /spoor-
vorming en nauwelijks 
schade

Voldoende onder-
houden, wel wat op aan 
te merken Er is sprake 
van enig hoogteverschil, 
oneffenheden en scheur- / 
spoorvorming en enigs-
zins schade

Sober tot onvoldoende, 
enige achterstanden bij 
onderhoud Er is sprake 
van aanzienlijk hoogte-
verschil, oneffenheden en 
scheur- /spoor vorming 
en duidelijk schade

Onvoldoende onder-
houden, flinke achter-
standen, kapot Er is 
sprake van groot hoogte-
verschil, grote schade, 
ern stige oneffenheden 
en scheur- /spoorvorming

Weergave van de beeldkwaliteitsystematiek van CROW voor wegverhardingen
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Er zijn verschillende manieren om met de kwaliteit van de verharding in 
Dronten om te gaan. Dit is afhankelijk van de ambitie (gewenste kwaliteit) 
die de gemeente nastreeft. Het gaat hierbij om de technische kwaliteit van 
rijbanen, fietspaden, voetpaden en parkeervakken en –terreinen, en het gaat 
bij alle om welke verhardingssoort dan ook: asfalt, elementenverhardingen 
(bestrating) of beton.

Een verschil in technische kwaliteit en dus ambitie betekent een verschil in 
kosten voor regulier onderhoud van verharding.

De gemeenteraad heeft uiteindelijk de gewenste ambitie vastgesteld, zoals 
in paragraaf 4.1 genoemd.

Risico’s:
Onderstaande risico’s waren bekend op moment dat het huidige beleid is 
vastgesteld. Ze worden hierbij nogmaals genoemd.

Kapitaalvernietiging
Onderhoud op een niveau Laag betekent dat de onderhoudscyclus wordt 
opgerekt. De kans neemt hierdoor toe dat relatief kleine onderhoudsmaat-
regelen te laat worden uitgevoerd, waardoor de schade aan de weg steeds 
groter wordt. Uiteindelijk zullen er dan mogelijk drastische maatregelen 
noodzakelijk zijn, waardoor de gemeente uiteindelijk duurder uit is dan bij 
onderhoud op een niveau Basis. Deze grens wordt met een niveau Laag 

opgezocht. De kans op kapitaalvernietiging is het grootst bij asfalt,  
omdat bij te laat onderhoud er zwaardere maatregelen noodzakelijk zijn. 
Bij elementen verharding is het effect van kapitaalvernietiging minder,  
omdat de maatregel het zelfde blijft, maar alleen de omvang groter wordt. 

Om kapitaalsvernietiging beheersbaar te houden is een actueel beeld van 
het areaal en de kwaliteit noodzakelijk. Daarom is een intensievere visuele 
controle van de kwaliteit wenselijk. Een dreigende situatie van kapitaal-
vernietiging wordt dan eerder opgemerkt en is bijsturing mogelijk. Zoals in 
paragraaf 4.1 aangegeven is besloten om de weginspecties te intens iveren 
en jaarlijks de staat van het hele areaal te inspecteren, om waar nodig tijdig 
te kunnen bijsturen. 

Toename klachten en schadeclaims
Door het verlagen van de kwaliteit van wegen zullen meer klachten komen 
over slechtere staat van de wegen waardoor discomfort (hobbelige wegen), 
overlast (waterplassen) en onveiligheid (gaten in de weg) ervaren zal worden.
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De schadeclaims zijn vooralsnog sinds de invoering van het nieuwe beleid 
beperkt, maar de termijn dat het nieuwe beleid van kracht is - en dus uit-
gevoerd wordt – is nog maar kort, dus is er buiten in de openbare ruimte 
nog weinig van te merken.

De verwachting is, mede door de ervaringen van het afgelopen jaar, dat 
door de lagere kwaliteit van wegen er een beperkte toename zal zijn van de 
schadeclaims. Getracht wordt door meer klein onderhoud uit te voeren dat 
onveilige situaties zoveel voorkomen worden.

4.3 Verlenging passeerstroken op wegen buitengebied
Op de smalle landbouwwegen in het buitengebied begint er door een 
toename van de hoeveelheid (vracht)verkeer een probleem te ontstaan voor 
wat betreft de passeerbaarheid van elkaar tegemoet komend verkeer. Er 
komt op deze wegen steeds meer verkeer, waaronder een aanzienlijk deel 
vrachtverkeer, mede doordat boeren zich steeds meer genoodzaakt zien 
andere manieren van bedrijfsvoering in te voeren of zelfs andersoortige 
bedrijven te starten.

De huidige passeerstroken voldoen hiervoor niet meer. Daarom is onder-
zocht om de bestaande passeerstroken te verlengen en verbreden. Hieruit 
blijkt dat door het programma bermversteviging (zie paragraaf 4.4) de 
wegbreedte al toeneemt. Door ligging van kabels en leidingen is verdere 
verbreding niet goed mogelijk. Daarom is besloten om de passeerstroken 
uitsluitend te verlengen. Er zullen ruim 300 stuks passeer stroken verlengd 
worden.

De verlenging van de passeerstroken zal in een periode van 5 jaar worden 
uitgevoerd. De uitvoering wordt gecombineerd met het reeds geplande 
onderhoud aan de buitenwegen en de uitvoering van de bermversteviging. 
Dit drukt de prijs en vermindert de eventuele overlast voor de omgeving.
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Uitvoering gedurende de komende 5 jaar zorgt voor een relatief snelle  
vermindering van het probleem, zonder teveel financiële druk op de  
begroting te drukken.

Voor het financiële overzicht wordt verwezen naar hoofdstuk 8. 
De uitvoering zal worden gefinancierd uit het budget voor rehabilitaties.

4.4 Programma bermversteviging
In de afgelopen jaren is een aanvang gemaakt met het aanbrengen van een 
bermversteviging in de vorm van een 60cm-brede betonnen rand naast de 
smalle wegen in het buitengebied. Het gaat hier om wegen met een breed-
te van 5 meter of smaller. Aansluitend op het collegeprogramma zal in de 
komende jaren (2016-2018) een versnelling plaatsvinden van uitvoering en 
wordt bijna 14 kilometer buitenwegen van bermversteviging voorzien.

Daarna zal jaarlijks tussen de 1.000 tot 1.500 meter aan buitenwegen van 
bermversteviging worden voorzien. Voor het programma bermversteviging 
is al budget beschikbaar en deze volstaat voor de komende jaren.

In bijlage 5 is de uitvoeringsplanning van de bermversteviging voor 
de komende 10 jaar opgenomen,waarbij rekening is gehouden met de 
intensi vering van de uitvoering, zoals voorgestaan in het collegeprogramma 
2014-2018

4.5 Beeldkwaliteit bebording en bewegwijzering
Net zoals voor wegverhardingen, maakt de Gemeente Dronten voor de 
bepaling van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte gebruik van 
publicatie 323 – Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013, van de CROW.

In onderstaande afbeelding is een voorbeeld uit deze publicatie weer-
gegeven van de beeldkwaliteit voor wat betreft kleurechtheid (verkleuring). 
Dit is in de gemeente Dronten de meest-voorkomende oorzaak om een bord 
te vervangen.
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Op soortgelijke wijze zijn beeldkwaliteitsnormen vastgelegd voor:
• beplakking en graffiti;
• dekking van de coating/folie en krassen;
• deuken en gaten;
• natuurlijke aanslag;
• verdraaiing;
• volledigheid.

De CROW noemt deze afzonderlijke “ondernormen” werkcategorieën.

Voor de verkeersborden en de bewegwijzering wordt gekozen op  
alle boven staande werkcategorieën te voldoen aan de CROW-
beeldkwaliteits norm B (basiskwaliteit).

4.6 Bewegwijzering naar objecten
Het is van belang dat de gemeente haar keuzes vastlegt, voor wat betreft 
welke locaties en objecten door de gemeente worden bewegwijzerd en 
welke niet. Hierbij gaat het om verwijzingen naar (commerciële) bedrijven 
en naar (niet-commerciële, toeristische) objecten.

Bedrijfsbewegwijzering
Bewegwijzering naar bedrijven is geregeld via de betreffende bedrijfs-
vereniging, de OndernemersVereniging De Driehoek (OVDD). Er zijn geen 
eisen of voorwaarden gesteld over welke bedrijven er op de borden ver-
wezen worden. Er zijn wel eisen gesteld aan uitvoering en formaat en de 
positionering vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Deze eisen zijn of 
worden vastgelegd in contracten met de betreffende bedrijfsverenigingen.

Objecten
Solitaire objecten worden in principe niet verwezen via utilitaire beweg-
wijzering. Wel geldt een uitzondering voor specifieke bedrijven, zoals gezond-
heidcentra en dergelijke. Voorbeelden hiervan ziet u op de foto’s. Specifieke 
objecten worden verwezen vanwege een (boven) regionale functie of het 
belang voor veelal onbekende be zoekers. Op deze wijze wordt zoekverkeer 
verminderd.

Voor een overzicht van welke specifieke objecten en/of doelen wel of niet 
door de Gemeente Dronten worden verwezen, wordt u verwezen naar  
bijlage 6.
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Toeristisch recreatieve bewegwijzering
Toeristisch recreatieve bewegwijzering betreft alle bebording en informatie-
voorziening naar objecten met een toeristische en/of recreatieve functie, 
daarbij herkenbaar aan de witte letters op een bruine achtergrond met 
zwarte pictogrammen op een witte achtergrond (conform nieuwe richtlijn). 
Volgens de oude norm waren deze objecten voorheen op blauwe borden 
met witte achtergrond (in de Gemeente Dronten veelal op portalen) ver-
wezen. De nieuwe norm met bruine achtergrond is pas van kracht vanaf 
2014. Omdat het een richtlijn betreft kiest de Gemeente Dronten ervoor 
om de overgang naar bruine borden geleidelijk uit te voeren, om onnodige 
gelduitgaven en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Het hoofddoel van toeristisch recreatieve bewegwijzering is om de  
weg gebruiker naar recreatieve bestemmingen te geleiden via de meest 
geschikte en attractieve route.

Ondernemers in de recreatiesector zijn primair zelf verantwoordelijk voor 
de vindbaarheid van hun bedrijf. Ondernemers kunnen de vindbaarheid 
van hun bedrijf vergroten door het bezoekadres duidelijk te vermelden op 
alle bedrijfsuitingen, zoals advertenties en reserveringsbevestigingen. Ook 
kunnen zij routebeschrijvingen beschikbaar stellen.

Provinciaal beleid
De provincie Flevoland hanteert in standaard situaties de volgende voor-
waarde voor verwijzing naar toeristisch recreatieve bestemmingen: alleen 
grote toeristische attracties of objecten met meer dan 500.000 bezoekers 
per jaar worden in de hoofdbewegwijzering opgenomen. In de gemeente 
Dronten is de enige attractie met bezoekersaantallen van deze omvang 
alleen Walibi Holland en aangezien dit park rechtstreeks via de provinciale 
weg is te bereiken, heeft dit voor de gemeente geen consequenties.

In bijlage 6 is aangegeven welke bestemmingen in aanmerking komen voor 
verwijzing.

Oude richtlijn toeristische verwijzingen.

De bruine borden – de nieuwe richtlijn m.b.t. toeristisch 
objectverwijzing. Hier een goed voorbeeld van de ge-
leide lijke overgang: goede, blauwe borden blijven zitten.
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Wat is rehabilitatie?
Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet worden als een weg aan 
het einde van zijn levensduur is. Hierbij kan het zelfs noodzakelijk zijn dat 
de fundering vernieuwd moet worden. Na een rehabilitatiemaatregel begint 
deze weg aan een nieuwe levenscyclus.

De rehabilitatie is gekoppeld aan de kwaliteit van de weg
In een levenscyclus van een weg vinden er een aantal onderhoudsmaat-
regelen plaats. Op het moment dat de kwaliteit van de weg onder het 
gewenste kwaliteitsniveau komt wordt er ingegrepen met een onderhouds-
maatregel. Aan het einde van de levensduur vindt de rehabilitatiemaatregel 
plaats. Als er gekozen wordt voor een lager kwaliteitsniveau dan wordt de 
totale onderhoudscyclus van de verhardingen langer. Het moment van 
ingrijpen schuift daarmee naar achteren. Dit geldt ook voor de rehabilitaties.

In de bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van de kwaliteit schematisch 
in de tijd te zien. De zwarte lijn is de ontwikkeling van de verharding bij het 
onderhouden op niveau ‘Basis’ (CROW) en de rode lijn is de ontwikkeling van 
de kwaliteit bij het niveau ‘Laag’. Dit betekent dat, zolang er geen sprake is 
van kapitaalvernietiging, de gemiddelde kosten voor het totale onderhoud 
van wegen zullen dalen.

Activeren van rehabilitatiemaatregelen
In het beleidsplan van 2006 is besloten om niet voor rehabilitatie te gaan 
sparen door middel van het fonds ‘Wegen’ maar deze te gaan activeren (door 
middel van afschrijving en rente) op het moment dat deze rehabilitatie  
daadwerkelijk benodigd is. In de begroting is vanaf 2011 rekening gehouden 
met rehabilitatie-investeringen. Ook voor de komende jaren zal op deze wijze 
de financiering voor deze projecten worden georganiseerd.

5  REHABILITATIES WEGEN
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Geplande rehabilitaties
In het voorgaande beleids- en beheerplan is een aanvang gemaakt met  
het uitvoeren van rehabilitaties. In de afgelopen jaren is een deel van deze  
reha bilitaties uitgevoerd en de komende jaren zullen deze worden voort-
gezet. Uit inspecties en asfaltonderzoek komt naar voren dat de kwaliteit 
van de verharding goed is, maar dat een aantal wegen en fietspaden op 
korte termijn een rehabilitatie nodig heeft. Het gaat hierbij met name om de 
volgende situaties:
1.  De fundering niet meer geschikt is voor de huidige verkeers intensiteit;
2. De kwaliteit van het totale asfaltpakket onvoldoende is;
3.  Voorkomen kan worden dat teer-houdend asfalt verwijderd moet worden 

(wat een kostbare aangelegenheid is);
4.  De asfaltconstructie door boomwortelschade dusdanig veelvuldig  

onderhoud (en dus budget) vraagt dat het uiteindelijk goedkoper is  
een andere constructie toe te passen.
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Ad. 1. Het gaat hierbij met name om het deel van de weg De Noord tussen 
de Energieweg en De Oeverloper. Het asfalt op deze weg is in de jaren 60 
rechtstreeks op de zandfundering aangelegd. Door de toename van de 
verkeersintensiteit in de afgelopen 50 jaar is de huidige fundering van deze 
weg niet meer geschikt voor het huidige gebruik wat ook te zien is aan de 
kwaliteit van het asfalt. Voor de stationsomgeving en vanaf daar richting de 
Dronterringweg is deze rehabilitatie reeds uitgevoerd.

Ad. 2. Dit is te zien in het deel van De Zuid, vanaf de Meteoor naar De Boeg. 
De fundering is goed en de dikte van het asfalt is voldoende maar het asfalt 
vertoond met name in de rijsporen structurele schade. Het asfalt zal van dit 
gedeelte van De Zuid zal in de komende jaren vervangen moeten worden. 
Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het langsliggende 
fietspad in dit werk mee te nemen.

Ad. 3. Het gaat hier nog om circa 5% van de landbouwwegen die nog niet 
versterkt zijn. Als deze versterking uitgevoerd wordt dan kan de weg op 
basis van zijn lage verkeersintensiteit 60 jaar mee, voordat een nieuwe 
rehabilitatiemaatregel nodig is. Het niet aanbrengen van de versterking-
slaag in de komende jaren zal betekenen dat het asfalt tot op de fundering 
verwijderd moet worden. Een deel van de asfaltconstructie is teerhoudend 
en dient afgevoerd te worden naar een gecertificeerd afvalverwerkings-
bedrijf en mag niet hergebruikt worden. De stortkosten van teerhoudend 
asfalt zijn aanzienlijk. Daarom wordt er voor gekozen om een versterking-
slaag aan te brengen waardoor de teerhoudende asfaltlaag kan blijven 
zitten als onderdeel van de fundering. Uitvoering van deze maatregel staat 
nog gepland tot en met 2021.

Ad. 4. Fietspaden worden veelal begeleidt door een bomenrij. Dit ziet er 
fraai uit maar als deze bomenrij in het verleden te dicht op het fietspad 
gesitueerd is, levert dit nu problemen op met boomwortelschade in het 
fietspad. Sommige fietspaden hebben hierdoor te frequent onderhoud 
nodig. Om te voorkomen dat structureel veel geld aan het “oplappen” van 
deze fietspaden gespendeerd dient te worden, is er voor gekozen om deze 
asfaltfietspaden om te bouwen naar een onderhoudsarmer betonfietspad. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de fietspaden langs de Fazantendreef en de 
Lage Vaart.

Naast de boomwortelschade kan een fietspad ook op basis van kwaliteit en 
einde levensduur toe zijn aan rehabilitatie. Ook dan wordt er gekozen om 
het asfaltfietspad om te bouwen naar een (onderhoudsarm) betonfietspad. 
Ook voor de komende jaren staan diverse asfaltfietspaden op de planning 
om vervangen te worden door beton.

Voor een uitgebreide uitvoeringsplanning van de rehabilitaties, zie bijlage 7.

Raakvlakken met overige disciplines
Van belang is dat rehabilitatie van wegen goed afgestemd wordt met  
vervanging en renovatie van andere disciplines, zoals riolering, openbaar 
groen en verlichting. Daarom zal bij elke rehabilitatie de samenwerking 
worden gezocht met andere disciplines binnen de gemeente en zullen in 
principe de bijbehorende kosten door de desbetreffende discipline  
gedragen worden.

H1 H2INHOUDSOPGAVE LEESWIJZERVOORWOORD H3 H4 H5 H6 H7 H8



27

Er wordt bij een dergelijk integraal project economisch voordeel behaald 
doordat werk met werk wordt gemaakt. Anderzijds ontstaat soms enige 
kapitaalvernietiging als iets eerder wordt vervangen dan strikt noodzakelijk 
is. Het maatschappelijk voordeel van een integrale aanpak is vaak van  
doorslaggevend belang.

Met name het gelijktijdig uitvoeren van de vervanging van riolering met de 
rehabilitatie van de weg levert financiële voordelen op. In de komende jaren 
staan geen grootschalige rioolvervangingen op de planning. In geval van 
rehabilitaties aan verhardingen zullen de kosten van aan riolering gerela-
teerde onderdelen (zoals huis- en kolkaansluitingen, rioolkolken etc.) 
worden bijgedragen uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In het GRP 
is hier financieel al rekening mee gehouden.

Door nieuwe politieke, stedenbouwkundige en verkeerstechnische wensen 
kunnen er reconstructies van bestaande wegen plaatsvinden. Ook kunnen  
wensen vanuit de samenleving hiervoor aanleiding geven. Voorbeeld 
hiervan is De Helling/De Noord, waarbij uniformering aan het beeld van de 
centrumring een rol speelt, iets wat ook geldt voor “locatie Steenbergen” aan 
de Barkasstraat. Door een meerjarenraming en -begroting voor rehabilitaties 
van wegen te hebben kan eenvoudig de bijdrage bepaald worden voor uit 
te voeren project. De kosten die separaat voor het project geregeld worden, 
worden hiermee verlaagd.
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Bij het beheren en onderhouden van wegen behoren ook het beheer en 
onderhoud van de bebording, bewegwijzering en markeringen (hierna 
kortweg: bebording), die op of langs deze wegen zitten of staan. Zoals 
in paragraaf 3.5.1 is te zien, bestaat het areaal bebording uit diverse 
soorten en maten, die op verschillende wijzen worden onderhouden.

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de benodigde werkzaamheden 
voor het op het gewenst kwaliteitsniveau houden van bebording. Deze 
werkzaamheden bestaan voor het grootste deel uit het uitvoeren van 
inspecties, het verwerken van gegevens en het uitvoeren van dagelijks en 
groot onderhoud.

Het dagelijks onderhoud betreft werkzaamheden die betrekking hebben op 
kleinschalige vervangingen, die nodig zijn door bijvoorbeeld ongevallen of 
vandalisme. Verder bestaat het uit schoonmaken, eventueel schilderen en 
repareren van borden of dragers.

In 2014 zijn alle (verkeers)borden en hun dragers, waarop de borden zijn 
bevestigd, geïnspecteerd. Mede op basis van deze gegevens is een beeld  
gevormd van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden. De kwaliteit van 
de bebording is van goed niveau, zodat de komende jaren geen groot schalig 
onderhoud gepland staat. Vanaf medio 2023 is mogelijk grootschalige vervan-
ging nodig van de lokale en de regionale (“ANWB”) bewegwijzering nodig.

De “standaard” RVV-bebording doet de gemeente zelf het onderhoud. Voor 
de diverse soorten bewegwijzering heeft de gemeente overeenkomsten 
afgesloten met derden. Dit houdt overigens in sommige gevallen wel in dat 
de gemeente het onderhoud moet financieren.

Wegmarkeringen worden op basis van regelmatige inspecties ingepland 
voor onderhoud. Het gaat dan om kleinschalig opknappen of opfrissen van 
belijning. Grootschalige, nieuwe belijning op nieuw asfalt wordt uitgevoerd 
vanuit het groot-onderhoud-bestek en gefinancierd uit de voorziening 
wegen.

Hoe het beheer en onderhoud per categorie bebording is georganiseerd, 
vind u in bijlage 8.

6  BEHEER VAN BEBORDING,  
BEWEGWIJZERING EN MARKERING
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7.1  Beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren en faciliteren 
van de samenleving

De afdeling Ruimtelijke Realisatie en Beheer is te positioneren als een 
af deling die van plan-idee tot en met planbeheer betrokken is bij de ruimte-
lijke ontwikkeling. RRB ondersteunt de afdeling Ruimtelijke en Economische 
Ontwikkelingen (REO) bij de planontwikkeling en brengt hier de nodige 
beleidsmatige aspecten in. Deze infrastructuur wordt voor zeker 40 jaar 
aan. Na aanleg moet het natuurlijk onderhouden worden. Hierbij komt RRB 
helemaal in beeld.

De visie die bij de afdeling RRB hoort is samen te vatten als: beheerbewust 
ontwerpen en ontwerp bewust beheren, waarbij de samenleving wordt 
gefaciliteerd.

Beheerbewust ontwerpen betekent dat tijdens planontwikkeling reeds wordt 
nagedacht op welke wijze het ontwerp later moet worden onderhouden. Daar-
bij dient tevens te worden onderzocht of een ander ontwerpkeuze een minder 
intensieve, efficiëntere en duurzamere wijze van onderhoud tot gevolg heeft. 
Daarbij dient intensief overleg met de betreffende beheerders plaats te vinden. 
Indien een bepaald ontwerp intensiever onderhoud inhoudt, dient daar vooraf 
op te worden ingezet door aanpassing van organisatie of budget.

Ontwerp bewust beheren betekent dat de beheerders hun beheerstrategie 
dusdanig vorm geven dat de gedachte achter het oorspronkelijke ontwerp 
zo veel mogelijk in stand wordt gehouden. Ook hiervoor is dus overleg 
nodig tussen ontwerper en beheerder.

Bij dit overleg dient gebruik te worden gemaakt van het “Handboek Inrichting 
en Beheer Openbare Ruimte” van de gemeente Dronten. Het handboek geeft 
kaders voor technische invulling van ontwerpen van de openbare ruimte 
alsmede relaties tot toekomstig beheer en onderhoud.

Daarnaast speelt burgerparticipatie een steeds grotere rol voor de gemeente 
Dronten. De gemeente gaat in toenemende mate het gesprek aan met de 
burger en kiest daarbij voor een samenwerkingsgerichte aanpak.

7.2 Personele middelen
De gemeente wordt steeds meer een regiegemeente. De afhandeling van de 
meldingen-openbare-ruimte (bel en herstel), het schouwen voor klein on-
derhoud, het bijhouden van het wegenbeheersysteem en de voorbereiding 
van en het toezichthouden op de uitvoering van het onderhoud van wegen 
wordt gedaan door de eigen organisatie.

Het maken van de meerjaren-onderhoudscontracten (bestekken), het in-
specteren van wegen en de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 
wordt uitbesteed.

Er dreigt door toename van rehabilitaties, klein onderhoud en projecten 
met burgerparticipatie een tekort aan personele capaciteit (met name op 
HBO-niveau) te ontstaan. Tevens is een aandachtspunt de uitloop van pensi-
oengerechtigd personeel in de periode 2016-2020. In het personeelsbeleid 
dient hier vroegtijdig op (bij)gestuurd te worden.

7  ORGANISATIE
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7.3 Meerjarenonderhoudsbestek
Sinds januari 2007 wordt gewerkt met een meerjaren-onderhoudsbestek. 
In 2013 is een nieuw contract afgesloten. De ervaringen die hiermee op-
gedaan worden zowel door de gemeente als de aannemers als positief 
ervaren. Eind 2016 loopt dit contract op een eind en wordt een nieuw 
onderhoudsbestek voorbereid voor de periode van 2017 tot en met 2020. 
Tevens wordt in 2017 onderzocht om toe te werken naar een meer inte-
grale wijze van onderhoud, waarbij een combinatie gezocht wordt met 
onderhoud van groenvoorzieningen voor de kernen Biddinghuizen en 
Swifterbant.
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8.1 Voorziening onderhoud wegen
Elk jaar wordt een deel van wegenareaal geïnspecteerd. In juli 2015 zijn de 
laatste visuele kwaliteitsinspecties uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende 
inspectieresultaten en de daaruit voortkomende meerjarenplanning- en 
raming vormen de basis voor dit beheerplan. Deze berekeningen geven 
een inzicht in de huidige kwaliteit van de verhardingen, de daaruit voort-
vloeiende onderhoudsmaatregelen en benodigde financiële middelen 
voor de komende jaren.

Het grootste deel van beheer en onderhoud aan wegen wordt gefinancierd 
vanuit de voorziening wegen. In deze paragraaf wordt inzicht en onder-
bouwing gegeven in en voor de benodigde financiële stortingen in de 
voorziening wegen.

Op de huidige begroting staan daarnaast stelposten ten behoeve van  
autonome groei en prijsstijgingen voor 2016 tot en met 2020.

Op dit moment wordt onderhoud bebording, bewegwijzering en weg-
markeringen (hierna: bebording) nog uit een aparte begrotingspost  
ge financierd. Voorgesteld wordt om deze vanaf heden te bekostigen vanuit 
de voorziening wegen. Daartoe wordt eerst het huidige budget voor de  
bebording toegevoegd aan de voorziening van wegen en worden de uitgaven 
voor bebording bekostigd via een onttrekking uit deze voorziening.

Voor bebording en bewegwijzering staat nu een bedrag van € 48.600 per 
jaar op de begroting. Voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud is dit 
momenteel voldoende. Wat in dit bedrag niet is gedekt, zijn de toekomstige, 
grootschalige vervangingen van zowel regionale (“ANWB-borden”) als lokale 
bewegwijzering. Deze pieken kunnen dan vanuit de voorziening worden 
opgevangen.

De komende 4 jaren zal de vernieuwing van straatnaamborden worden 
uitgevoerd. Voor de uitvoering hiervan is € 17.500 per jaar nodig tot 2020. 
Ook deze kunnen uit de voorziening worden gefinancierd.

8  UITVOERINGSPROGRAMMA EN 
FINANCIËN
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Op basis van de uitvoeringsplanning tot het jaar 2075 en de daarvoor  
benodigde dekking uit de voorziening voor onderhoud van wegen is  
een berekening gemaakt van de benodigde gemiddelde storting in de 
voor ziening onderhoud wegen.

Deze benodigde dekking moet komen uit de huidige voorziening en de 
toekomstige jaarlijkse stortingen. In de begroting is daarvoor € 2.254.000 +  
€ 48.600 dus in totaal € 2.302.600.

Door de lage stijging van de prijzen de afgelopen jaren en de ruimte in de 
voorziening op de lange termijn ontstaat er een voordeel in de voorziening, 
waardoor structureel een voordeel van € 102.000 te behalen is en kan de 
jaarlijks storting worden teruggebracht tot € 2.200.000.

In paragraaf 3.8 zijn nieuwe berekeningen gemaakt voor de stelposten ter 
dekking van de autonome groei van het wegareaal en voor prijsstijgingen  
in de periode 2016-2020. Hieruit blijkt dat de stelpost voor areaalgroei naar 
beneden kan worden bijgesteld ten opzichte van de huidige begroting. Dit 
betekent ten op zichte van de huidige meerjarenbegroting een voordeel van 
€ 27.000 in 2020.

2016 2017 2018 2019 2020

Geplande uitgaven wegen € 1.802.000 € 1.901.000 € 1.715.000 € 1.901.000 € 1.915.000

Beheer, onderhoud en vervangingen bebording en bewegwijzering € 67.500 € 67.500 € 67.500 € 67.500 € 50.000

Totale benodigde dekking € 1.869.500 € 1.968.500 € 1.782.500 € 1.968.500 € 1.965.000

Geplande uitgaven 2016-2020
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Daarnaast is er rekening gehouden met een stelpost voor loon- en prijs-
compensatie. In de kadernota zal concern-breed hiervoor een voorstel 
worden gedaan om deze voor het meerjarige perspectief af te schaffen. 
Aangezien dit een concern-brede wijziging is van het financieel beleid wordt 
er in dit beheerplan niet nader op ingegaan.

8.2 Rehabilitaties en passeerstroken
Zoals in hoofdstuk 5 uiteen is gezet, staan er de komende jaren diverse 
rehabilitatie-projecten op het programma. Deze houden met name het 
reconstrueren van funderingen aan de huidige verkeersbelasting, zoals het 
versterken van de landbouwwegen in het buitengebied. In bijlage 7 is de 
volledige planning voor de komende 5 jaren opgenomen.

U ziet hierin ook jaarlijks terugkomen het verlengen van passeerstroken op 
de wegen in het buitengebied.

Dit zijn investeringen waarvoor in de begroting de jaarlijkse kapitaallasten 
(rente en afschrijvingen) worden opgenomen. Voor de dekking van deze 
kapitaallasten is een jaarlijkse stelpost opgenomen.

De benodigde financiële middelen ten behoeve van rehabilitaties zijn  
onderstaand in samenvatting opgesteld.

Op basis van de normale gemiddelde stijging van € 109.000 per jaar zou de 
stelpost in 2020 in de huidige begroting € 628.000 zijn (zie schema). Op basis 
van de geplande uitgaven voor rehabilitatie is er echter een stelpost nodig van 
€ 291.000. Echter, om enige flexibiliteit te houden in de benodigde investerin-
gen wordt voorgesteld een stelpost in 2020 aan te houden van € 328.000. Het 
voordeel wat dan overblijft, is dan € 300.000 (in plaats van € 337.000).

Voor de jaren 2021 en verder stellen we voor de jaarlijkse stijging van  
€ 109.000 te handhaven. Volgens de huidige prognose zal er dan vanaf  
2026 een mogelijk tekort ontstaan. Bij de volgende actualisatie in 2020 is  
dit relatief eenvoudig op te vangen door de jaarlijkse stijging € 109.000 
beperkt te verhogen naar € 120.000.

2016 2017 2018 2019 2020

Benodigde stel
post autonome 
groei periode 
20162020

€ 24.000 € 14.000 € 29.000 € 44.000 € 59.000  

Huidige stelpost € 24.000 € 14.000 € 38.000 € 62.000 € 86.000

Saldo € 0 € 0 € 9.000 € 18.000 € 27.000

2016 2017 2018 2019 2020

Geplande 
uitgaven 
rehabilitaties

€ 1.360.000 € 1.367.000 € 1.404.000 € 767.000 € 707.000

2016 2017 2018 2019 2020

Kapitaallasten € 39.000 € 115.000 € 192.000 € 252.000 € 291.000

Stelpost € 191.000 € 300.000 € 410.000 € 519.000 € 628.000

Vrijval € 152.000 € 185.000 € 218.000 € 267.000 € 337.000

Geplande uitgaven 2016-2020

Benodigd budget t.b.v. rehabilitaties
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8.3 Uitvoering bermversteviging buitengebied
Voor de uitvoering van de bermversteviging, zoals omschreven in paragraaf 
4.4 is voor de komende jaren reeds financiële dekking opgenomen. Deze 
dekking is volgens de huidige berekeningen voldoende om deze taak uit te 
kunnen voeren. Hiervoor worden dus ook geen wijzigingen voorgesteld.

8.4 Klein onderhoud
Ten behoeve van het dagelijks klein onderhoud is er op dit moment budget 
beschikbaar in de begroting. Deze budgetten zijn voor de komende jaren 
voldoende. In deze budgetten is de jaarlijkse € 50.000, waarover in paragraaf 
4.1 is gesproken, opgenomen.

8.5 Conclusie financiën
Uit voorgaande blijkt dat de algehele kwaliteit van de wegen van de 
gemeente Dronten op orde is. De investeringen van de laatste jaren in, 
met name,  elementenverharding (klinkers) hebben hiervoor gezorgd.

2016 2017 2018 2019 2020

Benodigd en 
beschikbaar 
budget 
prijspeil 2016

€ 181.000 € 158.000 € 219.000 € 68.000 € 68.000

Beschikbaar 
budget totaal

€ 181.000 € 158.000 € 219.000 € 68.000 € 68.000

Saldo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

2016 2017 2018 2019 2020

Planmatig klein 
onderhoud en 
inspectie en 
advieskosten

€ 294.000 € 294.000 € 294.000 € 294.000 € 294.000

Dagelijks 
onderhoud en 
afhandelen 
meldingen, 
klachten en 
calamiteiten

€ 151.000 € 151.000 € 151.000 € 151.000 € 151.000

Benodigd 
budget totaal

€ 445.000 € 445.000 € 445.000 € 445.000 € 445.000 

Beschikbaar 
budget totaal

€ 445.000 € 445.000 € 445.000 € 445.000 € 445.000

Saldo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Huidig budget t.b.v. bermversteviging buitengebied

Benodigd en beschikbare budgetten t.b.v. klein onderhoud
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Financieel gezien gaat ook goed met het wegenbeheer met in achtneming 
van de kwalitatieve kaders die hier aan ten grondslag liggen. Door het 
kwaliteits niveau ‘laag’ aan te houden zijn de onderhoudskosten minder. In 
de voorziening zijn ruim voldoende financiële middelen aan wezig om voor 
de komende decennia het onderhoud van wegen te financieren. De storting 
in de voorziening kan zelfs met € 102.000 per jaar naar beneden bijgesteld 
worden. 

Daarnaast is de prognose voor de toename van het areaal lager dan nu in 
de begroting staat, waardoor ook deze stelpost naar beneden kan worden 
bijgesteld. Het gaat dan om een bedrag van € 9.000 vanaf 2018.

Op basis van inspecties en asfaltonderzoek zijn de benodigde rehabilitaties 
bepaald voor de komende jaren. Deze investeringen worden vertaald in een 
stelpost kapitaallasten. Ondanks de toevoeging van de verlenging van de 
passeerstroken  in het buitengebied, ontstaat en voordeel  in de begroting 
dat oploopt naar € 300.000 in 2020.

Voor de intensivering van de bermversteviging, zoals in het college-
programma is opgenomen, zijn reeds voldoende financiële middelen in 
de begroting opgenomen. Ditzelfde geldt voor de begroting voor het 
klein onderhoud.

In totaal loopt het financieel voordeel voor het wegenbeheer op tot 
€ 429.000 in 2020.

Risico:
Door het kwaliteitsniveau ‘laag’ voor wegen aan te houden nemen de kans 
op onveilige wegen en kapitaalvernietiging toe.  Het risico voor onveili-
ge wegen en dus de toename van aansprakelijkheidsclaims wordt naar 
verwachting voldoende gedekt door het extra investeringen in klein on-
derhoud. Het risico van kapitaalvernietiging wordt ondervangen door de 
weginspecties te intensiveren.
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BIJLAGE 1: BESCHRIJVING BEHEERCYCLUS

Huidige werkwijze
Onze werkwijze van onderhoud aan wegen kenmerkt zich als een jaarlijks 
terugkerende cyclus. De cyclus en de daarbij behorende stappen zijn in 
onderhavige bijlage weergegeven.

Hierna volgt een toelichting per onderdeel van de cyclus.

1 Beheerstrategie:
Er zijn diverse factoren die invloed hebben op de levensduur van een weg. 
De belangrijkste factoren zijn belasting van de weg, de ondergrond en de 
verhardingsoort/fundering van de weg. In het beheersysteem wordt hier 
ook rekening mee gehouden. Er wordt onderscheid gemaakt in licht en 
gemiddeld belaste wegen, zand, veen of klei/veen ondergronden en  
asfalt- en elementverharding. Per combinatie is onderhoudscycli vastgesteld. 
De onderhoudcycli is het pakket van onderhoudsmaatregelen die uitgevoerd 
worden tot aan het einde van de levensduur. De laatste maatregel binnen 
onderhoudcyclus is de rehabilitatie van de weg (het vernieuwen van de 
fundering en de verharding van de weg). Hierna begint de onderhoud  cycli 
opnieuw. In het beheersysteem zijn aan elk weg onderhoudcycli gekoppeld. 
Op basis hiervan kan de cyclische meerjarenplanning en begroting  
be rekend worden. In het raadsbesluit “kaderstelling wegbeheer” in 2006 is 
een afschrijftermijn van 60 jaar voor wegen vastgesteld uitgaande van de 
CROW-norm.

Huidige werkwijze 
 
Onze werkwijze van onderhoud aan wegen kenmerkt zich als een jaarlijks terugkerende cyclus. De 
cyclus en de daarbij behorende stappen zijn in onderhavige bijlage weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hierna volgt een toelichting per onderdeel van de cyclus. 
 
1 Beheerstrategie: 

Er zijn diverse factoren die invloed hebben op de levensduur van een weg. De belangrijkste 
factoren zijn belasting van de weg, de ondergrond en de verhardingsoort/fundering van de weg. 
In het beheersysteem wordt hier ook rekening mee gehouden. Er wordt onderscheid gemaakt in 
licht en gemiddeld belaste wegen, zand, veen of klei/veen ondergronden en asfalt- en 
elementverharding. Per combinatie is onderhoudscycli vastgesteld. De onderhoudcycli is het 
pakket van onderhoudsmaatregelen die uitgevoerd worden tot aan het einde van de levensduur. 
De laatste maatregel binnen onderhoudcyclus is de rehabilitatie van de weg (het vernieuwen van 
de fundering en de verharding van de weg). Hierna begint de onderhoudcycli opnieuw. In het 
beheersysteem zijn aan elk weg onderhoudcycli gekoppeld. Op basis hiervan kan de cyclische 
meerjarenplanning en begroting berekend worden. In het raadsbesluit "kaderstelling wegbeheer" 
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2 Inventarisatiegegevens:
Het beheersysteem is gevuld met inventarisatiegegevens van de wegen. 
Het gaat hierbij onder andere om de wegfunctie, verhardingssoort, opper-
vlaktegegevens, jaar van aanleg en laatste jaar van onderhoud per wegvak. 
Eén maal per jaar wordt de areaaluitbreiding, veroorzaakt door aanleg van 
nieuwe wijken en door reconstructies, in het systeem verwerkt. De jaarlijkse 
areaaluitbreidingen worden jaarlijks verwerkt in fondsontwikkelingen door 
middel van een stelpost.

3 Beheersysteem:
De gemeente Dronten maakt gebruik van het wegbeheersysteem GBI 
(geïnte greerd beheer informatiesysteem) van het ingenieursbureau Antea 
Group (voorheen Oranjewoud). De administratieve gegevens in het  
beheersysteem zijn gekoppeld aan een digitale kaart. Het beheersysteem 
kan met behulp van de landelijke CROW-systematiek (richtlijnen en  
gedragsmodellen) een planning en begroting maken voor het technisch 
onderhoud van wegen.

4 Meerjarenraming en –planning:
Vanuit het beheersysteem wegen wordt een meerjarenplanning  
en -raming gemaakt. De eerste 5 jaren van de meerjarenplanning en 
-raming zijn gebaseerd op de kwaliteit van de wegen. Het systeem 
werkt hier met de cijfers van de globale weginspectie. Vanaf jaar 5 is 

de meerjarenplanning en -raming gebaseerd op de onderhoudcycli per 
wegtype. Voor het opstellen van het jaarlijks onderhoudsplan worden de 
eerste 2 á 3 jaar van de planning beoordeeld. De meerjarenraming en -planning 
wordt ook als basis gebruikt voor de fondsontwikkeling en -beheer.

5. Maatregeltoets
De maatregelen die het beheersysteem kiest op basis van de kwaliteit van 
de weg blijft een theoretische output vanuit het systeem. De technische 
ur gentie wordt gecontroleerd door middel van de maatregeltoets. Hierbij 
wordt in het veld onder andere gekeken of het berekende voorstel  
uitvoerbaar is, de maatregel voldoende effect zal gegeven de kwaliteit van 
de naastgelegen onderdelen aanleiding geeft voor een integrale aanpak. 
Deze terugkoppeling wordt gebruikt om de maatregelvoorstellen aan te 
passen en de budgetten voor de eerst twee planjaren vast te stellen.

6. Jaarlijks uitvoeringsplan (werkplan):
De maatregelvoorstellen worden verwerkt in een jaarlijks uitvoeringsplan. 
Hierbij vindt nog afstemming plaats met planningen van de uitvoering van 
nieuwbouw- en renovatieprojecten, onderhoud riolering, water en groen, 
de afdeling wijkbeheer en met de planning van derden zoals renovatie-
projecten van de woningbouwstichting (OFW), onderhoudsprogramma 
van de provincie, werkzaamheden van kabel- en leidingbedrijven.



7. Voorbereiding onderhoud:
Bij de voorbereiding van onderhoud wordt onder andere rekening 
gehouden met:

•  De functie van de weg;
•  De functies van de omgeving;
•  Veiligheid derden;
•  Veiligheid medewerkers aannemer;
•  Communicatie naar buurtbewoners en bedrijven;
•  Geplande evenementen;
•  Omleidingsroutes;
•  Afstemming overige werken;
•  De uitvoering van het onderhoud gebeurd op basis van meerjaren 

-onderhoudsbestek;
•  In 2016 wordt een nieuw meerjaren-onderhoudsbestek voorbereid.

8. Uitvoering en toezicht:
Bij de daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud wordt gemeentelijke 
toezichthouders gecontroleerd op de kwaliteit van het werk, zoals deze 
omschreven staat in het onderhoudsbestek en de veiligheid van aannemers 
en derden.

9. Gewijzigde beheergegevens:
Na het de uitvoering wordt de uitgevoerde maatregel en het jaar van 
onderhoud van de weg verwerkt in het beheersysteem. Hiermee is de 
onderhouds cyclus van deze weg weer geactualiseerd in het beheersysteem.

10. Aanpassen eenheidsprijzen:
De prijzen in het meerjaren-onderhoudsbestek groot onderhoud wegen 
worden jaarlijks geïndexeerd conform CBS-index voor grond, weg- en 
waterbouw. De eenheidsprijzen van de onderhoudsmaatregel in het beheer-
systeem zijn conform eenheidsprijzen van het meerjaren-onderhoudsbestek 
aangevuld met algemene kosten, winst en risico en onvoorziene kosten. De 
eenheidsprijzen worden ook jaarlijks bijgesteld, waardoor gewerkt wordt 
met marktconforme prijzen.

11. Globale weginspectie:
Elk jaar wordt het gehele wegareaal geïnspecteerd op de kwaliteit conform 
de CROW-methodiek. De inspectiegegevens worden verwerkt in het 
beheersysteem. De resultaten van geven het beeld van de kwaliteit (van 
onderhoud) van de gemeentelijke wegen. Vanuit deze resultaten kunnen 
kwalitatieve meerjarenplanning en –begroting gemaakt worden.



BIJLAGE 2:  OVERZICHT UITGEVOERDE  
REHABILITATIES 2012-2015

Rehabilitaties in jaar 2012

Straatnaam gepland uitgevoerd restant

Wisentweg € 91.500 ja

Knooplaan € 211.200 ja

Ketelmeerdijk € 156.000 ja

Boudewijnlaan € 153.600 ja

fietspad langs lage vaart € 64.500 ja

De Noord (Rotonde Energie-
weg t/m Installatieweg)

€ 300.000 bijdrage bij 
project

De Noord (Installatieweg tot de 
rotonde Fazantendreef )

€ 204.000 bijdrage bij 
project

De Noord (Rotonde Fazanten-
dreef tot de Dronterringweg)

€ 272.000 bijdrage bij 
project

Educalaan, parkeerplaats ASVD 
(voetbal), elementverharding

€ 180.000 nee

Educalaan, parkeerplaats ASVD 
(voetbal), asfaltverharding

€ 252.500 nee

Totaal rehabilitaties 2012 € 1.885.300 € 1.421.500 € 463.800

Opmerking 2012: van de € 463.800 is € 432.500 doorgeschoven als 
onderhoudsbijdrage voor het project reconstructie Educalaan dat 
in 2014 is uitgevoerd. Het uitvoeringsvoordeel is € 31.300. 



Rehabilitaties in jaar 2013

Straatnaam gepland uitgevoerd restant

Vuursteenweg € 105.600 ja

Van de Plasschelaan € 192.000 ja

Professor Zuurlaan € 336.000 nee

fietspad Fazantendreef € 52.000 ja

Totaal rehabilitaties 2013 € 685.600 € 321.000 € 364.600

Opmerking 2013: van de € 364.600 is € 336.000 doorgeschoven naar 2020 
omdat de Professor Zuurlaan kwalitatief gezien, nog niet toe aan rehabilitatie 
was. Het uitvoeringsvoordeel is € 28.600.



Rehabilitaties in jaar 2014

Straatnaam gepland uitgevoerd restant

Klingenweg € 182.400 ja

Roodbeenweg € 288.000 ja

fietspad Fazantendreef € 66.000 ja

Totaal rehabilitaties 2014 € 536.400 € 927.500  -€ 391.100

Opmerking 2014: Dit is geen feitelijk tekort aangezien er € 432.500 voor het 
project reconstructie Educalaan aanvullend beschikbaar was vanuit 2012. 
Het uitvoeringsvoordeel is € 41.400.



Rehabilitaties in jaar 2015

Straatnaam gepland uitgevoerd restant

De Zuid (van de Meteoor tot 
De Boeg)

€ 180.000 nee

fietspad De Oeverloper € 84.000 ja

fietspad Fazantendreef € 52.000 ja

Totaal rehabilitaties 2015 € 316.000 € 136.000 € 180.000

Opmerking 2015: het restant van € 180.000 wordt veroorzaakt omdat uitvoering 
van De Zuid doorgeschoven is naar 2017, dit in verband met een mogelijk 
combinatie met een verkeerskundige project. 



Totalen over 2012 tot en met 2015 € 3.423.300

Doorschuiven Professorzuurlaan 
(kwalitatief nog niet nodig) 

€ 336.000 naar 2020

Doorschuiven gedeelte De Zuid 
(verkeerstudie)

€ 180.000 naar 2017

€ 2.907.300 € 2.806.000 € 101.300

Opmerking: van de totale geraamde rehabilitatie is € 516.000 dus 
doorgeschoven na 2015.Het totale uitvoeringsvoordeel over 2012-2015 
is € 101.300 (3,5% van het geraamde bedrag).



BIJLAGE 3: AREAAL BEBORDING EN BEWEGWIJZERING

Welke typen en soorten?
In de Gemeente Dronten staan diverse soorten en maten aan bebording en 
bewegwijzering. Hieronder treft u een kort overzicht hiervan aan.

RVVbebording
Dit zijn de landelijk gestandaardiseerde borden, die genoemd worden en 
gecodeerd zijn in het Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).

Regionale bewegwijzering
Dit zijn de bewegwijzeringsborden die verwijzen naar regionale doelen, 
zowel voor snelverkeer als voor (brom)fietsers.

Regionale en/of landelijke bewegwijzering van toeristische fietsroutes
Binnen de gemeente Dronten zijn 2 toeristische fietsroute aanduidingen,  
te weten de bewegwijzering van het Fietsknooppuntennetwerk – FKN -  
(het linker onderstaande bord) en de bewegwijzering voor de Landelijke 
Fietsroutes, ook wel bekend als de LF-routes, (het rechter onderstaande bord).

Lokale bewegwijzering
Dit is de bewegwijzering naar lokale doelen, die dan wel een maatschappelijke, 
dan wel een toeristische functie hebben.



Bedrijfsbewegwijzering
Dit is bewegwijzering naar commerciële bedrijven en doelen.

Straatnaamborden

De laatste vorm van bewegwijzering op een route.



BIJLAGE 4:  ONTWIKKELING KWALITEIT PER  
VERHARDINGSTYPE

Asfaltwegen

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de asfaltwegen ge-
middeld een prima kwaliteit hebben.

Wegen met elementenverharding

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat er een daling 
optreedt van het areaal wegen met elementenverharding dat niet voldoet 
aan de CROW-niveau. Door de investeringen in groot en klein onderhoud 
in de elementenverhardingen de laatste jaren is de kwaliteit aanzienlijk 
verbeterd en voldoet aan de CROW-norm.

Kwaliteit van de wegen met asfaltverharding dat niet voldoet aan de 
CROW-norm (%)

Kwaliteit van de wegen met elementen verharding dat niet voldoet 
aan de CROW-norm (%)

verhardingstype: asfalt

Jaartal 2011 2012 2013 2014 2015

Thema

Duurzaamheid 1 2 1 1 1

Veiligheid 1 1 2 1 1

Comfort 1 0 0 0 0

Aanzien 2 0 1 1 1

verhardingstype: elementen

Jaartal 2011 2012 2013 2014 2015

Thema

Duurzaamheid 2 2 2 1 0

Veiligheid 12 10 9 6 3

Comfort 12 10 9 9 9

Aanzien 11 10 9 5 2



Betonpaden

Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de 
betonnen (fiets)paden er prima bij liggen. Dit komt voornamelijk ook 
omdat deze paden relatief jong zijn.

Kwaliteit van de wegen met betonverharding dat niet 
voldoet aan de CROW-norm (%)

verhardingstype: beton

Jaartal 2011 2012 2013 2014 2015

Thema

Duurzaamheid 0 1 1 0 0

Veiligheid 0 1 1 0 0

Comfort 0 1 1 0 0

Aanzien 0 1 1 0 0



BIJLAGE 5:  UITVOERINGSPROGRAMMA  
BERMVERSTEVIGING BUITENGEBIED

SL = sluiproute
SP = structurele problemen
op basis van prioriteitenlijst

straatnaam jaar van aanleg op 
basis van prioriteit

motivatie aantal 
in m1

Mosselweg 2016 SL 4.500

Elandweg 2017 SP 2.100

Zeebiesweg 2017 SL 1.700

Ansjovisweg 2018 SL 1.300

Visvijverweg 2018 SL 2.100

Alikruikweg 2018 SL 1.900

Alikruikweg 2019 SL 1.600

Zeebiesweg 2020 SL 1.600

Zeebiesweg 2021 SL 1.500

Zeebiesweg 2022 SL 700

Oude Bosweg 2022 SP 700

Hondweg 2023 SP 1.000

Hondweg 2024 SP 1.300

Oude Bosweg 2025 SP 1.500

Oude Bosweg 2026 SP 1.500

Oude Bosweg 2027 SP 1.500



BIJLAGE 6:  OBJECTBEWEGWIJZERING

Object Verwezen? Specifieke opmerkingen of 
voorbeelden

Culturele centra Ja Meerpaal

Begraafplaats Ja Alleen binnen de 
bebouwde kom

Bibliotheek Nee

Gezondsheidscentrum Ja

Tandarts, pedicure, 
apotheek

Nee Niet specifiek, zit meestal in 
gezondheidscentrum

Zorginstellingen Ja Regenboog Dronten

Onderwijs Ja Alleen hoger (beroeps) onderwijs 
en daaraan gerelateerde gebou-
wen en opleidingscentra, mits 
deze worden bezocht door be-
zoekers van buiten de  gemeente

Sportaccommodaties 
en parken

Ja Mits deze worden bezocht 
door bezoekers van buiten de 
gemeente

Winkelcentra Ja

Bestemming Verwezen? Voorwaarde

Restaurant Nee

Camping Ja, mits Minimaal 6 maanden per 
jaar geopend; Minimaal 25 
kampeerplaatsen

Hotel Ja, mits Minimaal 8 te verhuren kamers

Afzonderlijke winkels Nee Tenzij er afzonderlijke, bestaan-
de afspraken zijn vastgelegd

Politiebureau Ja

Gemeentehuis, 
gemeentewerf en 
milieustraat

Ja

Stations NS Ja

Parkeerterreinen Ja Zie beleidsplan parkeren

Restaurant Nee

Camping Ja, mits Minimaal 6 maanden per jaar 
geopend; Minimaal 25 kam-
peerplaatsen

Hotel Ja, mits Minimaal 8 te verhuren kamers

Hieronder vind u een overzicht van objecten met daarin aangegeven of 
de gemeente er wel of niet naar verwijst.
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BIJLAGE 7:  UITVOERINGSPROGRAMMA REHABILITATIES 
2016-2020

Uitvoerings
programma 
Rehabilitaties

Buiten 
bebouwde 
kom

Binnen 
bebouwde 
kom

fp Ansjovisweg € 150.000,00 fp Fazantendreef  € 68.000,00

Zeeasterweg € 104.000,00 De Noord € 384.000,00

Sprengerlaan € 210.000,00 fp Lage Vaart € 50.000,00

Ellerweg € 180.000,00 Passeerstroken € 214.000,00

totaal € 858.000,00 totaal € 502.000,00 € 1.360.000,00

2017

Colijnpad € 115.000,00 fp Fazantendreef € 83.000,00

Abbertweg € 153.000,00 De Zuid € 180.000,00

Lisdoddeweg € 280.000,00 Stobbenweg € 342.000,00

Passeerstroken € 214.000,00

totaal € 1.104.000,00 totaal € 263.000,00 € 1.367.000,00

2018

Tarpanweg € 125.000,00 fp De Wissel € 44.000,00

Botweg € 215.000,00 fp Fazantendreef € 63.000,00
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Uitvoerings
programma 
Rehabilitaties

Buiten 
bebouwde 
kom

Binnen 
bebouwde 
kom

Rietsemalaan € 76.000,00 De Helling/Noord € 412.000,00

Roggeboweg € 75.000,00 Colijnweg € 180.000,00

Passeerstroken € 214.000,00

totaal € 885.000,00 totaal € 519.000,00 € 1.404.000,00

2019

Ottolanderlaan € 230.000,00 fp Rivierendreef € 50.000,00

Vuursteenweg € 243.000,00 Elandweg € 30.000,00

Passeerstroken € 214.000,00

totaal € 717.000,00 totaal € 50.000,00 € 767.000,00

2020

Prof. Zuurlaan € 210.000,00 Oeverloper € 88.000,00

Visvijverweg € 129.000,00 Diverse wegen € 66.000,00

Passeerstroken € 214.000,00

totaal € 553.000,00 totaal € 154.000,00 € 707.000,00
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BIJLAGE 8:  BEHEERSTRATEGIE BEBORDING,  
BEWEGWIJZERING EN MARKERINGEN

RVVverkeersborden
RVV-borden worden vervangen op basis van hun theoretische levensduur. 
Deze theoretisch levensduur is circa 15 jaar. Op basis daarvan is een meer-
jarenplanning opgesteld voor grootschalige vervanging van borden. Zie 
daarvoor hoofdstuk 6.

In geval van incidentele beschadiging, verdwijning of vernieling wordt dit 
of worden deze borden zo spoedig als mogelijk of nodig vervangen. Hiervoor 
is de gemeente, voor borden die wettelijk verplicht zijn of waar in geval 
van ontbreken gevaarlijke situatie (kunnen) ontstaan, niet afhankelijk van 
levertijd van leveranciers, maar heeft de gemeente een eigen voorraad op 
de gemeentewerf.

Regionale bewegwijzering
Deze bewegwijzering behelst de bewegwijzering van plaatsen, gebieden en 
objecten, die lokaal-overstijgend zijn (in de volksmond de ANWB-beweg-
wijzering). Borden inclusief toebehoren van regionale bewegwijzering zijn in 

bezit en beheer van de Gemeente – voor zover deze staan op wegen/
gebieden die beheerd worden door de gemeente Dronten.

Het areaal bestaat uit hoofdbewegwijzering (zie figuur 1) en niet-toeristische 
(brom)fietsbewegwijzering (zie figuur 2, de rood-witte borden). 

De groene-witte borden op de figuur zijn toeristische fietsbewegwijzerings-
borden; hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.2.1.

Figuur 2: regionale (brom)
fiets  bewegwijzering

Figuur 1: regionale hoofd-
bewegwijzering



Het beheer en het onderhoud van de regionale bewegwijzering werd in 
het verleden uitgevoerd door de ANWB. In 2012 heeft de ANWB deze taken 
afgestoten en zijn de beheertaken overgenomen door de NBd, de Nationale 
Bewegwijzeringsdienst – de opvolger van de ANWB. De gemeente is wette-
lijk verplicht de beheertaken door de NBd te laten uitvoeren. Het gaat hier 
om een 2-tal taken, namelijk het databeheer van de bewegwijzering en het 
ontwerpen van bewegwijzeringsplannen.

Voor deze diensten betaalt de gemeente aan de NBd een vast bedrag van 
€ 24 per object per jaar.

Het daadwerkelijk uitvoeren van het onderhoud aan de bewegwijzering kan 
ook door de NBd worden uitgevoerd, maar dit is niet wettelijk verplicht. Dit 
mag ook door de wegbeheerders worden uitgevoerd.

De gemeente Dronten heeft er, gezien de geringe omvang van het 
be treffende areaal en na overleg met de omliggende gemeenten en 
de provincie Flevoland, voor gekozen het onderhoud aan de regionale 
bewegwijzering zelf uit te (laten) voeren. Periodiek worden deze werk-
zaamheden aanbesteedt, waarbij de geldende aanbestedings  richtlijnen 
in acht worden genomen.

Eénmaal per jaar krijgt de gemeente van de NBd een overzicht van het areaal 
in de gemeente Dronten, met een onderhoud- en vervangingsoverzicht met 
de daarbij behorende kosten.

Fietsroutes
Landelijke Fietsroutes
In de gemeente Dronten liggen 2 landelijke fietsroutes die onderdeel zijn 
van het netwerk “Landelijke Fietsroutes” (zogenaamde LF-foutes). Het net-
werk van LF-routes wordt bewegwijzerd met rechthoekige witte borden met 
groene opdruk (zie figuur). De Stichting Fietsplatform is momenteel ver-
antwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de LF-routes, maar deze 
stichting heeft geen financiële middelen voor het onderhoud van de beweg-
wijzering. Daarom maakt de stichting afspraken met gemeenten en overige 
instanties over het onderhoud. Zo ook met de gemeente Dronten. Het is van 
zowel de stichting als van de gemeente Dronten de wens om de momenteel 
lopende contracten te beëindigen. De gemeente Dronten zal dan de verant-
woordelijkheid, de inspecties, het beheer en het onderhoud gaan verzorgen.

Fietsknooppuntennetwerk
In de gemeente Dronten zijn de LF-routes die weer onderdeel zijn van 
de FKN-routes (Fiets Knooppunten Netwerk). Dronten is sinds voorjaar 
2014 aangesloten op het Fiets Knooppunten Netwerk. Fietsknooppunten-
netwerken zijn ontzettend populair bij fietsend Nederland.



De borden kenmerken zich door witte borden, met daarom groene cijfers in 
groene cirkels. Het beheer en onderhoud van de FKN-borden wordt momen-
teel al verzorgd door de gemeente Dronten. Hiervoor is in de gemeentelijke 
begroting een bedrag opgenomen. In hoofdstuk 7 zal hierop nader worden 
ingegaan.

De borden worden beheerd en onderhouden door de gemeente Dronten.

Lokale bewegwijzering
Lokale bewegwijzering naar openbare objecten binnen de bebouwde kom 
wordt beheerd en onderhouden door of namens de Gemeente. Plaatsing 
van borden en bij aanvragen tot verwijzing wordt de aanvraag beoordeeld 
aan de hand van de voorwaarden in paragraaf 4.2.

Lokale bewegwijzering naar niet openbare objecten betreft verwijzing naar 
zowel zakelijke als toeristische objecten. Bij aanvragen tot verwijzing wordt 
de aanvraag beoordeeld aan de hand van de voorwaarden in paragraaf 4.2.

Lokale (object)bewegwijzering wordt voor de gemeente beheerd en 
onderhouden door derden. Er is een meerjaren-overeenkomst gesloten
ten aanzien van lokale bewegwijzering buiten de kom.

De toeristische bewegwijzering wordt de komende jaren aan de hand 
van de vervangingsplanning (gebaseerd op theoretische levensduur en 
kwaliteit) vervangen door de bruine borden met witte tekst, conform de 
nieuwe richtlijn (zie ook paragraaf 4.2)

Bedrijfsbewegwijzering
Verwijzing naar specifieke, commerciële bedrijven op bedrijventerreinen 
wordt beheerd en onderhouden door de lokaal actieve bedrijfsvereniging 
bedrijfsvereniging – zoals de OVDD, ondernemersvereniging De Driehoek 
Bedrijfsbewegwijzering. De bedrijfsvereniging heeft dit uitbesteed.

Er is een overeenkomst gesloten tussen OVDD en een derde ten aanzien van 
bedrijfsbewegwijzering. Indien een bedrijf een verwijzing naar zijn bedrijf 
wil, neemt zij daartoe contact op met de bedrijfsvereniging. Dit geschiedt 
via de lokale bedrijfsvereniging zonder tussenkomst van de gemeente, op 
kosten van het bedrijf.

De gemeente Dronten heeft met de bedrijfsvereniging afspraken gemaakt 
met betrekking tot uitvoering en formaat van de bebording. De plaats wordt 



in overleg met de wegbeheerder van de gemeente bepaald. In een reeds ge-
plaatst frame mag de bedrijfsvereniging zonder overleg borden toevoegen.

Straatnaamborden
Het huidige type straatnaambord voor binnen de bebouwde kom zal in de 
komende jaren worden vervangen door de zogenaamde uitvoering “koker-
profiel” . De vervanging zal geschieden ten tijde van einde levensduur van 
het bestaande bord.

De voordelen van de nieuwe uitvoering zijn:
•   retro-reflecterend, wat de leesbaarheid bij duisternis verbeterd;
•   lagere aanschafprijs
•   dubbelzijdig te bedrukken, waardoor op enkele plaatsen een extra  

besparing te realiseren valt;
•   de borden bestaan uit geprinte folie, een productiemethode die milieu-

vriendelijker is dan de oude “beschilderde” borden;
•   De borden zijn gladder, waardoor er minder snel vuil aan hecht.

De theoretische levensduur van een straatnaambord is 15 jaar. Het doel is de 
vervanging dusdanig uit te voeren dat binnen 15 jaar het gehele areaal aan 
straatnaamborden te vervangen. De uitvoeringplanning staat weergegeven 
in hoofdstuk 6.

Overige bebording en bewegwijzering
Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland-borden (zoals “De scholen zijn weer begonnen”) 
worden niet meer op de conventionele wijze geplaatst, maar deze informatie 
zal op digitale borden verschijnen. Tevens zal er via de website aandacht 
voor worden gevraagd.

Figuur 3: straatnaambord ‘oude’ 
uitvoering

Figuur 4: straatnaambord nieuwe 
uitvoering



Informatieborden
Op diverse plaatsen in de gemeente zullen Informatieborden (I-borden) 
geplaatst worden, onder andere bij de gebiedsontsluitingswegen c.q. 
toegangswegen van Dronten, te weten De West, Rivierendreef, De Noord, 
De Wissel en De Zuid. Op overige plaatsen zullen, indien nodig of gewenst, 
in overleg met de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer van de gemeente 
I-borden geplaatst worden.

Wegmarkeringen
Wegmarkeringen worden op basis van regelmatige inspecties ingepland 
voor onderhoud. Voor het grootste deel bestaat het onderhoud uit het 
opnieuw aanbrengen van “afgesleten” wegenverf, die in de regel jaarlijks 
moet worden opgefrist. Koudplastmarkeringen (meestal figuraties, zoals 
haaientanden en zebrapaden) en thermoplastmarkering zijn slijtvaster en 
hebben een langere levensduur van 5 tot 7 jaar. Deze types markering zijn 
dan ook (veel) duurder.

Compleet nieuwe markeringen worden meestal uitsluitend aangebracht 
op nieuw aangebrachte asfaltdeklagen. Deze worden uitgevoerd door de 
aannemer van het groot-onderhoud-bestek.



 3.3.2 Richtlijnen en normen m.b.t. bewegwijzering en wegmarkeringen
 Genoemde regelingen schrijven ook voor dat verkeertekens in technische 
zin moeten voldoen aan de NEN (Nederlandse Norm) 3381:2013 en de 
NEN-EN 12899:2007 (vaste verticale verkeerstekens) en NEN-EN 12966:2005 
(variabele verticale verkeers tekens).

 Voor bewegwijzering zijn de volgende richtlijnen van belang:  
•  Richtlijn bewegwijzering 2014 van het CROW van januari 2014, waarin 

tevens is opgenomen de eisen voor toeristische bewegwijzering.

 Voor straatnaamborden gelden de eisen zoals geformuleerd in de 
NEN 1772+C1:2014. De NEN 1772+C1 geeft voor straatnaamborden  
en huisnummerborden functionele eisen ten aanzien van de afmeting,  
de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische  
eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing.

Voor wegmarkeringen zijn de volgende richtlijnen van belang: 
•  Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015 van  

het CROW van februari 2015.



3.3.4 Wegenlegger
Wat is een wegenlegger? Een wegenlegger is een document waarin  
vermeld staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een  
openbare weg. De Wegenwet bepaalt dat elke Nederlandse gemeente  
verplicht is om een wegenlegger op te stellen. De wegenlegger geeft juri-
dische duidelijkheid over de openbaarheid van de weg en de onderhouds-
plichtige in kader van de Wegenwet. De wegenlegger wordt opgesteld door 
het college van Burgemeester en Wethouders. De grenzen van de bebouwde 
kom voor toepassing van deze wet en de legger zelf worden vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten. 

De volgende wegen worden in een wegenlegger beschreven: 

•  Buiten de bebouwde kom of kommen gelegen wegen.
•  Van wegen welke deels binnen en deels buiten de bebouwde kom of kom-

men liggen, wordt ook het binnen een bebouwde kom gelegen deel op 
de legger gebracht, indien en voor zover dat deel niet door de gemeente 
wordt onderhouden.

• Toegangswegen naar stations (binnen en buiten de bebouwde kom).
•  Actualiseren van de wegenlegger. De huidige wegenlegger dateert uit de 

tijd dat de wegen vanuit de rijksdienst overgedragen zijn aan de gemeente 
(1988). Gezien de vele ontwikkelingen van fiets- en voetpaden in gebieden 
zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, het ontstaan van verenigin-
gen van eigenaren (VVE Ketelhaven en Golfresidentie) en de overdracht van 
wegen naar particulieren is het gewenst de wegenlegger te actualiseren.

In 2015 is begonnen met het actualiseren van de huidige Wegenlegger. 
Overeenkomstig de Wegenwet dient de wegenlegger te worden op gesteld  
door het college van Burgemeester en Wethouders en te worden vastgesteld 
door de Gedeputeerde Staten van de Provincie. Het is de planning om deze 
in 2016 door Gedeputeerde Staten te laten vaststellen.



Beheren volgens de CROW systematiek:
CROW is het Nederlandse kennis-instituut, die veel normen en richtlijnen 
opstelt voor de infrastructuur. Zij stellen jaarlijks diverse richtlijnen op, die 
landelijk worden gevolgd. Het CROW heeft ook een systematiek ontwikkeld 
voor beheer van wegen en standaard kwalificatie voor de staat van een weg. 
Zij heeft daartoe een onderverdeling gemaakt en daarbij een “standaard”- 
of “basis”-niveau, ook wel CROW-niveau genoemd, vastgelegd in de 
systematiek. Zodoende kunnen wegen en hun staat zowel op landelijk 
niveau als binnen een gemeente makkelijker met elkaar worden 
vergeleken. In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op de systematiek.


