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1. Inleiding
Voor u ligt het Wegenbeleidsplan 2013 – 2022 van de gemeente Castricum, met de titel: op weg naar
duurzaam beheer. Duurzaam beheer niet alleen in de zin van het verminderen van de
milieubelasting en CO2 uitstoot, maar ook een beheer dat de komende jaren continuïteit kent en kan
inspelen op de dynamiek van de samenleving. Het beleidsplan geeft het beleid aan voor het beheer
van de openbare ruimte en specifiek van de wegen (wegen, straten, pleinen, parkeervakken, fiets- en
voetpaden) en wegmeubilair (bewegwijzering, verkeersborden, verkeersvoorzieningen, zitmeubilair,
afvalbakken, e.d.).
De wegen, straten, voet- en fietspaden vormen samen met de groenstroken de openbare ruimte en
zijn daarmee de belangrijkste dragers van de leefomgeving van de bewoners in de woonkernen. De
bewoners en bezoekers van Castricum willen op een veilige en comfortabele wijze gebruik maken
van de wegen, gelegen in een aantrekkelijke openbare ruimte. De belastingbetaler ziet het liefst
adequaat onderhoud van de wegen tegen lage kosten. De bedrijven in Castricum willen goed
bereikbaar zijn met voldoende parkeermogelijkheden voor hun klanten. De verwachting en wensen
van de verschillende groepen gebruikers bepalen grotendeels de eisen aan de kwaliteit van de
openbare ruimte. Over het algemeen wordt gedacht dat de openbare ruimte alleen maar geld kost
en niets ‘opbrengt’. Dat is een misverstand want een goed onderhouden openbare ruimte levert veel
op zowel in materiële als in immateriële sfeer. In dit beleidsplan wordt nader ingegaan op de
maatschappelijke baten van de openbare ruimte.
Het Wegenbeleidsplan heeft een looptijd van 10 jaar. Dit is bewust gekozen om zoveel mogelijk het
duurzame karakter van het wegenbeheer te waarborgen. Landelijk gezien zijn de kaders voor het
technisch beheren niet onderhevig aan grote veranderingen. Voorts kan tussentijds, bijvoorbeeld na
5 jaar, het plan worden geëvalueerd en aangepast.

In het Wegenbeleidsplan is ook een hoofdstuk (6) Wegenbeheer opgenomen. Dit is gedaan om het
beleid te vertalen naar het (dagelijks) beheer van de wegen. Veelal wordt er naast een beleidsplan
ook een beheerplan opgesteld. Daar is in dit geval niet voor gekozen omdat het wegenbeheer op
eenvoudige wijze is te koppelen aan het beleidsplan en om het aantal plannen terug te dringen.
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Gezien de vele raakvlakken en overlappingen van de diverse beleids- en beheerplannen, zou in de
toekomst kunnen worden volstaan met één integraal plan openbare ruimte, waarvan wegen,
openbare verlichting, kunstwerken, wegmeubilair, bomen en groen onderdeel uitmaken.
1.1 Aanleiding en doelstelling
De aanleiding om dit beleidsplan op te stellen is de behoefte aan uitgangspunten en kaders voor het
beheer en onderhoud van de wegen en ten aanzien van na te streven kwaliteit daarvan. Tevens
ontbreekt een grondslag waarop het duurzame beheer kan worden vormgegeven.
De gemeenteraad heeft als kaderstellend en controlerend orgaan behoefte aan inzicht in de vraag of
het huidige budget voor de wegen toereikend is in relatie met het gewenste onderhoudsniveau (C).
Kortom: welk budget is nodig om tot duurzaam beheer (‘eeuwig durend’) van de wegen te komen.
Het wegenbeheer is tot nu toe hoofdzakelijk technisch van aard geweest. De invloed van de
samenleving op het beheer van de openbare ruimte is beperkt. Er ontbreekt een basisnormering als
uitgangspunt voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, die tevens een waarborg biedt
voor continuïteit in het handhaven van een bepaalde kwaliteitsniveau van de wegen.
In dit Wegenbeleidsplan worden deze zaken behandeld. Het beleidsplan bevat uitgangspunten,
randvoorwaarden, beheerafspraken, en de door de raad gekozen kwaliteitsnorm voor het beheer
met de financiële vertaling daarvan.
In het beleidsplan is een hoofdstuk ‘’beheer’’ opgenomen, waardoor er geen apart wegenbeheerplan
nodig is. De doelstelling en ambitie is om het beheren van de wegen (de openbare ruimte) meer te
laten zijn dan het regelmatig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Modern beheren is het
inrichten, reguleren en stimuleren van het dagelijks gebruik. Het is het managen van de samenhang
van de verschillende activiteiten, het vertalen van processen zoals integraal werken, het inschakelen
van bewoners en het inzetten van wijkteams. In die zin wordt in het wegenbeleidsplan aandacht
geschonken aan het omschakelingsproces van budgetgestuurd beheer naar kwaliteitsgestuurd
beheer van de openbare ruimte.
1.2 Gevolgde werkwijze
Om tot dit wegenbeleidsplan te komen is de volgende werkwijze gevolgd. Als eerste zijn de
basisgegevens verzameld zoals de areaalgegevens, de huidige methode van het wegenbeheer, de
theoretische modellen en de randvoorwaarden voor het wegenbeheer. Vervolgens is het
wegenbeheer in de afgelopen tien jaar geëvalueerd. De basisgegevens, de conclusies van de
evaluatie en de aangehaakte beleidsplannen vormen de uitgangspunten voor het wegenbeleid 2013 2022. Op basis van een aantal scenario’s heeft de raad een keuze gemaakt voor het kwaliteitsniveau
van het wegenbeheer. Deze keuze is vastgelegd in hoofdstuk 5. In het laatste hoofdstuk (6)wordt
aandacht geschonken aan het wegenbeheer ‘nieuwe stijl’ en de ambitie vermeld voor het integraal
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte.
De beleidsuitgangspunten voor het beheer van het wegmeubilair zijn vastgelegd in een aparte
notitie. Deze uitgangspunten worden meegenomen in dit wegenbeleidsplan.
1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de basisgegevens vermeld, zoals de areaalgegevens (type en
lengte/oppervlakte wegen), het systeem van wegenbeheer en onderhoudsmaatregelen tot nu toe,
de kaders en randvoorwaarden voor wegenbeheer, de verbindingen met andere beleidsplannen en
de nieuwe ontwikkelingen op gebied van wegenbeheer.
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In hoofdstuk 3 wordt het wegenbeleid en beheer van de afgelopen tien jaar geëvalueerd. In
hoofdstuk 4 wordt het wegenbeleid 2013 – 2022, de uitgangspunten voor het beleid en de
beleidskaders geformuleerd. In hoofdstuk 5 wordt de door de raad gekozen kwaliteitsnorm voor het
beheer en onderhoud van de wegen vermeld en het benodigde budget en de consequenties ten
aanzien van de duurzaamheid (in tijd gezien) in beeld gebracht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de
vertaling gemaakt van het wegenbeleid naar het wegenbeheer. Het wegenbeleidsplan wordt
gecompleteerd met een aantal bijlagen.

2. Basisgegevens
In dit hoofdstuk worden, naast de vaste areaal gegevens en een overzicht van het huidige
wegenbeheer, de wettelijke kaders en de (theoretische) randvoorwaarden vermeld waarbinnen het
beheer vorm moet krijgen. Een groot aantal randvoorwaarden kan de gemeente Castricum zelf
bepalen/vaststellen in de vorm van beleidsplannen. Voorbeelden van deze beleidsplannen zijn het
Verkeers- en Vervoersplan, het Groenbeleidsplan en Duurzaam Omgeven. In de paragraaf 2.4
worden de verbindingen met deze beleidsplannen weergegeven. Tot slot wordt in paragraaf 2.5
stilgestaan bij de ontwikkelingen in het wegbeheer.

2.1 Areaalgegevens
Binnen het grondgebied van de gemeente Castricum bevinden zich alle soorten wegen, van
autosnelweg tot woonstraat, van provinciale weg tot landbouwweg. De gemeente Castricum beheert
niet alle typen wegen. De autosnelweg, de provinciale wegen en het grootste deel van de buiten de
bebouwde kom gelegen wegen worden beheerd door respectievelijk het Rijk, de Provincie en het
Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier (HHNK).
Het areaal aan wegverhardingen van gemeente Castricum bestaat uit wegen, voet- en fietspaden,
pleinen, parkeerstroken en bermen. Daarnaast behoort het wegmeubilair ook tot de wegen, zoals
bewegwijzering, verkeersborden, wegbebakening en afvalbakken.
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De situatie ten aanzien van de buiten de bebouwde kom gelegen wegen, welke worden beheerd
door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, wordt in hoofdstuk 4 vermeld. De
eventuele overname van de wegen van het Hoogheemraadschap heeft een eigen bestuurlijk traject .
Het areaal van de gemeente Castricum in het jaar 2012 bestaat uit plm. 200 km wegen,
36 km fietspaden en 190 km voetpaden/trottoirs.
In wegtype en verhardingssoort is het areaal als volgt te verdelen:

Verharding
soort
Asfalt

Elementen

Beton

Halfverharding

Onverhard

Soort weg

Hoofdontsluiting

Wijkontsluiting

Woonstraat

Industrieweg

oppervlakte

oppervlakte

oppervlakte

oppervlakte

Buitenweg

(gemeentelijk)
oppervlakte

Totaal
oppervlakte

Rijbaan
Fietspad
voetpad
Woonerf
parkeervak
diversen

95.815 m2
38.126 m2
1.184 m2
0 m2
431 m2
459 m2

40.915 m2
11.964 m2
4 m2
0 m2
0 m2
17 m2

171.978 m2
5.052 m2
6.096 m2
0 m2
3.077 m2
15.775 m2

5.219 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

22.565 m2
4.783 m2
599 m2
0 m2
0 m2
33 m2

336.492 m2
59.925 m2
7.883 m2
0 m2
3.508 m2
16.284 m2

Totaal:
Rijbaan
Fietspad
voetpad
Woonerf
parkeervak
diversen

136.015 m2
2.688 m2
9.448 m2
7.883 m2
0 m2
4.162 m2
2.149 m2

52.900 m2
12.311 m2
5.038 m2
43.948 m2
0 m2
14.738 m2
10.596 m2

201.978 m2
395.299 m2
4.869 m2
404.023 m2
85.717 m2
88.990 m2
17.921 m2

5.219 m2
14.689 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

27.980 m2
3.311 m2
0 m2
0 m2
0 m2
228 m2
100 m2

424.092 m2
428.298 m2
19.355 m2
455.854 m2
85.717 m2
108.118 m2
30.766 m2

Totaal:
Rijbaan
Fietspad
voetpad
parkeervak
diversen

26.330 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
1.032 m2

86.631 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

996.819 m2
457 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

14.689 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

3.639 m2
3.122 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

1.128.108 m2
3.579 m2
0 m2
0 m2
0 m2
1.032 m2

Totaal:
Rijbaan
Fietspad
voetpad
parkeervak
diversen

1.032 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

0 m2
0 m2
0 m2
779 m2
0 m2
0 m2

457 m2
5.408 m2
0 m2
1.091 m2
0 m2
0 m2

0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

3.122 m2
1.683 m2
0 m2
0 m2
0 m2
443 m2

4.611 m2
7.091 m2
0 m2
1.870 m2
0 m2
443 m2

Totaal:
Rijbaan
Fietspad
voetpad
parkeervak
diversen

0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

779 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

6.499 m2
0 m2
0 m2
2.607 m2
0 m2
124 m2

0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

2.126 m2
1.311 m2
0 m2
150 m2
0 m2
0 m2

9.404 m2
1.311 m2
0 m2
2.757 m2
0 m2
124 m2

0 m2
163.377 m2

0 m2
140.310 m2

2.731 m2
1.208.484 m2

0 m2
19.908 m2

1.461 m2
38.328 m2

1.570.407 m2

Totaal:
Totaal

4.192 m2

Tabel 2.1 Areaalgegevens
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Areaalverdeling naar functie
Hoofdontsluiting
Wijkontsluiting
Woonstraat
Buitenweg
Industrieweg
Tabel 2.2 Areaalverdeling naar functie

Areaalverdeling naar soort verharding
Asfalt
Elementen
Beton
Halfverharding
Onverhard
Tabel 2.3 Areaalverdeling naar soort verharding

Areaalverdeling naar wegtype
Rijbaan
Fietspad
Voetpad
Woonerf
Parkeervak
Diversen
Tabel 2.4 Areaalverdeling naar wegtype

2.2 Wegbeheer tot nu toe
Vanaf de fusie in 2002 tot nu toe worden het wegenbeleid, het beheer en de mate van onderhoud in
de gemeente Castricum min of meer bepaald door de techniek, de budgettaire mogelijkheden en de
bestuurlijke wensen. Het beheer is gebaseerd op een (technisch) gefundeerde basis van normen,
inspecties, metingen en berekeningen gecombineerd met de financiële middelen. Het jaarlijkse
onderhoud aan de wegen vloeit voort uit het, met voornoemde gegevens gevulde, integraal
beheersysteem verhardingen.
Deze werkwijze is landelijk een algemeen aanvaarde methode en conform de in publicatie 147 van
de CROW (Nationale kennisplatform voor infrastructuur, vervoer en openbare ruimte) vastgelegde
modellen.

7

WEGENBELEIDSPLAN CASTRICUM

Het ‘Rationeel Wegbeheer systeem’ is resultaat van jarenlange onderzoek en verfijning van de CROW
en wordt gebruikt door vrijwel alle gemeenten, Rijkswaterstaat, de provincies en de waterschappen.
In bijlage 1 wordt het huidige wegbeheersysteem verder toegelicht.

2.3 Wettelijke kaders en landelijke normen
Het beheerproces zoals omschreven in de vorige paragraaf is gebonden aan verschillende
randvoorwaarden. Een aantal is wettelijk bepaald door middel van Europese regels, landelijke
wetgeving en landelijke (referentie) normen. Deze worden hierna toegelicht.
Wettelijke kaders
De gemeente heeft op grond van de Wegenwet (artikel 15 en 16) de zorgplicht voor het in goede
staat houden van de wegverhardingen die zij in beheer heeft. De wegenwet kent hiervoor de figuur
van "wegbeheerder" die verantwoordelijk is voor de staat van onderhoud van de wegen. Op het
grondgebied van de gemeente Castricum is een aantal wegbeheerders actief, te weten de gemeente
Castricum zelf, het Rijk (rijkswegen), de Provincie (provinciale wegen) en het Hoogheemraadschap
Noord Hollands Noorderkwartier (buitenwegen en pontverbindingen). De Provincie ziet er op toe dat
de gemeente en het Hoogheemraadschap haar verplichtingen voortvloeiend uit de Wegenwet
nakomt. Daarnaast zijn er o.a. in het Burgerlijk Wetboek, Wegenverkeerswet 1994,
Bouwstoffenbesluit en de Arbeidsomstandighedenwet diverse wettelijke bepalingen opgenomen met
betrekking tot het wegbeheer en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
Landelijke normen
Het wegbeheer en de door Castricum toegepaste wegbeheersysteem is gebaseerd op het
systematisch wegbeheer zoals dat door het CROW (Kenniscentrum voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte) is ontwikkeld en in haar publicatie 147 is beschreven. Deze systematiek
is een algemeen aanvaarde landelijke standaard voor het toetsen van de beheerkosten van de
weginfrastructuur en het toetsen van de kwaliteit. Het uitvoeren van alle weginspecties in Castricum
gebeurt volgens de CROW-systematiek zoals vastgelegd is in de publicatie 146 van het CROW. Het
berekenen van de beheerkosten wordt verricht zoals omschreven in CROW publicatie 145.
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2.4 Verbindingen met andere beleidsplannen
Voor het beheer van de openbare ruimte is een aantal vastgestelde beleids- en beheerplannen van
belang, te weten: De structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030, de bestemmingsplannen, het
Groenbeleidsplan, het Groenbeheerplan, het Bomenbeleidsplan, het Integraal Verkeer en
Vervoersplan, het Gemeentelijk Riolerings Plan, het beleidsplan Openbare Verlichting, notitie
wegmeubilair en de Standaardeisen Duurzaam Omgeven.
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de relevante verbindingen van de beleidsplannen met
het wegenbeleidsplan.
In hoofdstuk 4 worden de beleidsuitgangspunten, vanuit de hiervoor vermelde beleidsplannen, in
een overzicht (tabel 4.1) weergegeven en fungeren ze als kader voor dit wegenbeleidsplan.
2.5 Nieuwe ontwikkelingen
In de afgelopen jaren hebben er op het gebied van beheer van de openbare ruimte diverse
ontwikkelingen plaatsgevonden. Niet alleen technische maar ook maatschappelijke ontwikkelingen.
Een aantal voor dit wegenbeleidsplan relevante ontwikkelingen passeert de revue.
Het wegbeheersysteem
Het in de gemeente Castricum gebruikte integraal beheersysteem wegen (Mi2) is recentelijk geheel
vernieuwd. Het wegbeheersysteem is vanwege de wensen om tot integrale beheerpakketten te
komen door de leverancier aangepast. Het wegbeheerpakket moet kunnen communiceren en
gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld het beheerpakket riolering en lichtmasten. Op deze wijze
ontstaat er een werkelijk integraal technisch beheerpakket (Xeiz) van de belangrijkste elementen in
de openbare ruimte. Afzonderlijke onderhoudsmaatregelen kunnen op elkaar worden afgestemd in
één pakket. In de praktijk is het gebruik van het systeem weerbarstiger en kent het helaas nog enkele
‘’kinderziekten’’. De leverancier van het wegbeheerpakket werkt aan verbetering
Ontwikkeling materialen en wegontwerp
De ontwikkelingen in materialen voor de wegverhardingen gaan door, zeker op gebied van de
asfaltmengsels. De op innovatie gerichte asfaltbranche speelt in op gebieden als duurzaamheid,
vermindering van geluidsoverlast, fijn stof en levensduur verlengende dek- en slijtlagen.
Ook op het gebied van wegontwerp staan de ontwikkelingen niet stil. De wegontwerpen worden
continu aangepast aan de eisen van de tijd. Een goed voorbeeld hiervan is de CROW publicatie 309
‘Seniorenproof wegontwerp’ (2011).
Door de grote toename van het aantal senioren in
de komende dertig jaar, moet er bij het ontwerpen
van wegen, fiets- en voetpaden rekening worden
gehouden met deze groep weggebruikers. Met name
moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden
en beperkingen van senioren om zich veilig en comfortabel
te kunnen verplaatsen.
Kwaliteitsgestuurd beheren
Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren is de
overgang van budgetgestuurd beheren naar kwaliteitsgestuurd beheren van de openbare ruimte.
Het beheer van de openbare ruimte was vele jaren bij uitstek de zaak van de technici. De komst van
de rationele beheerpakketten heeft het technisch beheren van de openbare ruimte nog versterkt.
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Sinds een aantal jaren is er bij de bevolking en de bestuurders meer aandacht gekomen voor de
openbare ruimte. Dit komt door de groeiende belangstelling voor de leefomgeving en de wens van
de burgers om te participeren in het herinrichten en ontwerpen van de openbare ruimte. Dit heeft
gevolgen voor het op technische gronden gebaseerde beheer en uitvoering van (onderhouds)
werkzaamheden. De technische beheerders moeten zich aanpassen aan deze situatie, het technische
beheer combineren met de wensen vanuit de bevolking en te streven naar integrale plannen, bij
voorkeur op wijkniveau.
In hoofdstuk 6 wordt het kwaliteitsgestuurd beheren van de openbare ruimte verder uitgewerkt.

3. Evaluatie wegenbeleid tot nu toe
In de afgelopen periode vanaf de fusie is er nimmer een beleidsplan wegen opgesteld. Het beleid
werd bepaald door de budgettaire mogelijkheden en de politieke wensen. Het beheer van de wegen
werd bepaald door de uitkomsten van het wegbeheersysteem. In 2005 werd een Technisch
Wegenbeleidsplan (Meerjarenprogramma wegen 2005 – 2009) opgesteld en voorgelegd aan de raad.
Aanleiding voor dit meerjarenplan was de behoefte om de opgelopen achterstand in het onderhoud
van de wegen en kunstwerken budgettair inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad.
Op basis van de berekeningen werd er voor de periode 2005 - 2009 een tekort geconstateerd van
€ 2,7 miljoen. Om de achterstand in het onderhoud weg te werken zou een extra budget nodig zijn
van ca. € 550.000 per jaar.
Naar aanleiding van het Meerjarenprogramma wegen 2005 - 2009 heeft de gemeenteraad in 2005
het budget voor de wegen structureel verhoogd met € 200.000 met de restrictie dat het extra budget
moest worden gebruikt voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het centrum van de
woonkernen en met name voor het verbeteren van de fiets- en voetpaden (trottoirs) . In dat kader
worden de fiets- en voetpaden tot nu toe onderhouden op het CROW kwaliteitsniveau R+ (goed).
3.1 Evaluatie
Beleid
Omdat er geen wegenbeleid was vastgesteld, werden de kaders van het wegenbeheer bepaald door
de (landelijke) technische eisen van de CROW (CROW publicaties 288, 145 en 147) en de budgettaire
mogelijkheden, welke zijn opgenomen in het wegbeheerpakket.
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De technische randvoorwaarden van de CROW, het wegbeheerpakket en de deskundigheid van de
wegbeheerder zijn bepalend geweest voor de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in de
afgelopen jaren. Hierbij stond het zijn van een goede beheerder (rentmeester) van de openbare
ruimte voorop. De bewoners konden hun wensen inbrengen bij de inspraakavonden voor de
herinrichtingswerken en de uitvoering van groot onderhoud. Deze werkwijze is vanuit technisch
oogpunt adequaat geweest, de wegen verkeren in redelijk goede toestand (zie paragraaf 3.2). Het
nadeel van het systeem tot nu toe is dat het wegenbeheer niet geborgd is in de raad. Er is geen visie
geformuleerd en geen kaders vastgelegd welke kunnen dienen als ijkpunt en randvoorwaarden voor
het (dagelijks) beheer.

Onderhoudsbudget
Het onderhoudsbudget vertoont in de afgelopen 10 jaar veel fluctuaties. In de jaren vanaf de fusie
tot en met 2009, m.u.v. 2003, is het wegenbudget hoger geworden. Vanwege de bezuinigingen t.g.v.
de economische crisis is het budget in de periode 2010 tot nu toe aanzienlijk verlaagd. In het
coalitieakkoord 2010 – 2014 is een structurele bezuiniging vanaf 2011 van € 75.000 per jaar
opgenomen. In 2012 is het budget voor onderhoud wegen structureel verlaagd met € 220.000 t.o.v.
de begroting 2010. In het begrotingsjaar 2013 is het onderhoudsbudget verder verlaagd naar
€ 879.700. In dit budget is € 30.000 opgenomen voor klein onderhoud aan de wegen. Feitelijk is er
voor het normaal, groot onderhoud en rehabilitaties van de wegen een budget beschikbaar van
€ 849.700. De veronderstelling is dat de verhardingen kunnen worden onderhouden op
beeldkwaliteitsniveau C zoals omschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van de CROW.
In bijlage 3 worden een overzicht van het budget vanaf 2002, een tabel met CROW kwaliteitsniveaus,
en de fluctuaties in het wegenbudget weergegeven.
Een belangrijk element in de kosten voor het wegenbeheer vormt het begrotingssysteem.
In het verleden waren grootschalige onderhoudswerken (rehabilitaties) ‘kapitaalswerken’. Bij
kapitaalswerken werd het benodigde bedrag voor het grootschalige onderhoudswerk geleend en de
rente en aflossing werden opgenomen in de begroting. Het werk werd op deze wijze in 15 à 20 jaar
afgelost. Op zich een prima methode, echter niet meer toegestaan, vanwege het feit dat de kosten
van het beheer van de wegen in de lopende begroting moeten worden opgenomen.

11

WEGENBELEIDSPLAN CASTRICUM

3.2 Onderhoudstoestand wegen
Om de huidige kwaliteit te beoordelen is in 2012 een quickscan van de openbare ruimte uitgevoerd.
Het doel van de quickscan is een beoordeling te maken van de beheerkwaliteit door middel van de
beeldmeetlatten van de gemeente Castricum. De volgende resultaten zijn uit de quickscan gekomen:

Figuur 3.1: Gemiddelde beheerkwaliteit.

A+ = zeer goed

A = goed

B = voldoende

C = matig

D = slecht

De donkere kleur oranje geeft de gemiddelde beheerkwaliteit weer en de lichtere kleur geeft aan dat
er enkele plekken zijn die duidelijk een andere kwaliteit (beter of minder) vertonen. Uit de score van
de gemiddelde kwaliteit valt te concluderen dat het merendeel een kwaliteit B scoort en diverse
onderdelen lager. Vanuit budgettaire overwegingen wordt in de komende jaren kwaliteit C
nagestreefd. Uit de inspecties is gebleken dat de wegen in redelijk goede staat verkeren, en
uitgedrukt in beeldkwaliteitsniveau: B - C. Dit komt hoofdzakelijk doordat de wegen in de afgelopen
jaren redelijk goed zijn onderhouden, een aantal wegen zijn volledig opgeknapt of gerehabiliteerd
door mee te liften in de rioolvervangingen en verkeersprojecten. Dergelijke projecten werden
grotendeels gefinancierd door andere posten en voor een klein gedeelte door het wegenbudget.
Voorts is het veranderde regime door de verlaging van het onderhoudsbudget niet direct zichtbaar.
Het verouderingsproces gaat langzaam. Het duurt enige jaren voordat een weg is afgezakt van
kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau C.
12
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3.3 Conclusie
De onderhoudstoestand van de wegen in de gemeente Castricum bevinden zich nu nog op het
redelijk goede beeldkwaliteitsniveau B - C. Dit is deels te danken aan het meeliften in andere
projecten zoals rioolvervangingen en verkeersprojecten.
Het verouderingsproces verloopt langzaam. Het duurt enige jaren voordat een weg is afgezakt van
kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau C.
Het regelmatig ontstaan van tekorten in het onderhoudsbudget draagt niet bij aan het duurzaam
onderhouden van de wegen. Met de vele fluctuaties in het wegenbudget in het afgelopen decennium
en de sterke verlaging van het budget in de laatste twee jaar, kan de vraag worden gesteld hoe
duurzaam het onderhoud van de wegen is.
Is het budget van 2013 voldoende om het beeldkwaliteitsniveau C te behouden?
Het antwoord op deze vraag luidt: met het huidige budget (2013) is het kwaliteitsniveau C niet te
handhaven, de wegen zullen op den duur door de ondergrens zakken en in kwaliteitsniveau D
(slecht) terecht komen.
Voor het duurzaam beheren van de wegen is een aantal scenario’s uitgewerkt. In hoofdstuk 5 is de
keuze van de gemeenteraad vastgelegd op basis van de uitgewerkte beheerscenario’s.

4. Wegenbeleid 2013 – 2022
De onderhoudscycli van de wegen zijn veelal langjarig en het systeem van onderhoud verandert niet
zoveel. Om deze redenen is gekozen voor een termijn van 10 jaar voor dit wegenbeleidsplan.
Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de individualisering van de samenleving en de mate van
betrokkenheid van de burgers spelen een belangrijke rol bij het beheren van de openbare ruimte.
Ook de ‘vergrijzing’ , de mondiale en Europese invloeden zoals de financiële crisis, de gevolgen van
de klimaatverandering, het aanbestedingsbeleid en meer Europese regelgeving werken door naar de
gemeenten. Deze ontwikkelingen en veranderende omstandigheden hebben sterke invloed op de
gemeenten en veroorzaken aanpassingen op het uitvoeren van gemeentelijke taken. Zo zal ook het
wegenbeheer, het beheer van de openbare ruimte, moeten worden aangepast aan de huidige
ontwikkelingen en omstandigheden.
De visie, kaders en randvoorwaarden voor dit aangepaste beheer zijn in dit wegenbeleidsplan in een
schema vastgelegd. In bijlage 4 zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden nader uitgewerkt.
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4.1 Visie, beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden
De wegen, straten, trottoirs en fietspaden vormen samen met de groenstroken de openbare ruimte
en zijn daarmee de belangrijkste dragers van de leefomgeving van de bewoners in de woonkernen.
De bewoners en bezoekers van Castricum willen op een veilige en comfortabele wijze gebruik maken
van de wegen, gelegen in een aantrekkelijke openbare ruimte. De bedrijven in Castricum willen goed
bereikbaar zijn met voldoende parkeermogelijkheden voor hun klanten. De verwachting en wensen
van de verschillende groepen gebruikers bepalen grotendeels de eisen aan de kwaliteit van de
openbare ruimte. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door drie factoren: het
inrichten van de openbare ruimte, het reguleren en stimuleren van het dagelijks gebruik en het
onderhoudsniveau. De kaders in dit beleidsplan zijn bepalend voor het kunnen handhaven van de
goede kwaliteit van de openbare ruimte. Het (dagelijks) beheer is daarvan een afgeleide.
Maar het begint met een visie op het beheer van de openbare ruimte en, specifiek, de wegen.
Visie beheer openbare ruimte
De visie op de wegen, voet- en fietspaden, groenvoorziening, wegmeubilair enz. geeft aan welke
doelstelling de gemeente Castricum wil bereiken met het beheer van de openbare ruimte.
Visie openbare ruimte:
De gemeente Castricum wil het hoge niveau van welzijn en welbevinden, van
wonen en werken in de gemeente zoveel mogelijk waarborgen door een
adequaat beheer van de openbare ruimte in de gemeente.
Visie onderhoud wegen:
De gemeente Castricum streeft naar een duurzaam niveau om de wegen te
onderhouden en de verkeersveiligheid te waarborgen.
Beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden
De kaders voor het wegenbeleid worden gevormd door de beleidskaders van de aangehaakte
beleidsplannen, het wegbeheersysteem, de gekozen beeldkwaliteit, het beschikbare budget en het
beleid ten aanzien van de buitenwegen.
4.2 Kwaliteitskader wegbeheer
Als referentie voor de technische kwaliteit van verhardingen worden de landelijke toegepaste CROW
normen en richtlijnen toegepast. De CROW heeft daarvoor systemen ontwikkeld die zijn opgenomen
in het wegbeheersysteem van gemeente Castricum. De afdeling Civiele Werken & Verkeer van de
gemeente Castricum gebruikt dit technische wegbeheersysteem voor het bepalen van de jaarlijkse
onderhoudsmaatregelen. In bijlage 1 is het systeem nader toegelicht. Het nadeel van dit
wegbeheersysteem is dat het alleen voor goed opgeleide technici is te bevatten en te gebruiken.
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Naast het technische kwaliteitskader heeft de CROW voor het bepalen van het kwaliteitsniveau en de
onderhoudstoestand van de openbare ruimte het systeem van beeldmeetlatten ontwikkeld. Het is
een aanvulling op het technische systeem. Het technische systeem bepaalt cijfermatig de
onderhoudstoestand, de restlevensduur, een meerjarenplanning en de benodigde
onderhoudsmaatregelen. De kwaliteitsbeelden bepalen de onderhoudstoestand van het dagelijks
beheer en de onderhoudsmaatregelen op korte en middellange termijn. Het beeldkwaliteit systeem
is voor een ieder te begrijpen en te gebruiken. Het is een systeem om met inspecties , schouwrondes
en metingen, het dagelijks beheer met de bestuurders, de bewoners en de gebruikers te bespreken.
Beide systemen vullen elkaar aan en worden gehanteerd als kwaliteitskader voor de openbare
ruimte, waaronder de verhardingen, in dit beleidsplan.
4.3 Areaal ontwikkelingen
Vanwege woningbouwplannen, zoals “Zandzoom”, en plannen op inbrei-locaties wordt het areaal
van de verhardingen aanzienlijk uitgebreid. Het is voor het wegenbudget van belang dat bij de
planontwikkeling rekening wordt gehouden met het beheer van de openbare ruimte na realisering
van het woningbouwplan. Tot nu toe worden de beheerkosten van de openbare ruimte niet
opgenomen in de exploitatiekosten van bouwplannen.
Onderzocht wordt of in de exploitatiekosten een afkoopsom opgenomen kan worden voor het
beheer van de uitbreiding in de verhardingen e.d. Een andere mogelijkheid is in het Grondbedrijf
voor een periode van 5 jaar een bedrag op te nemen voor het beheer en onderhoud van de
areaaluitbreiding. In ieder geval dient de begrotingspost voor onderhoud wegen (en het budget voor
groen, openbare verlichting, e.d.), na areaal uitbreiding, aangepast te worden zodat het beheer op
hetzelfde kwaliteitsniveau kan blijven.
4.4 Omgevingsfactoren
De omgevingsfactoren worden bepaald door de bevolking en gebruikers van de openbare ruimte en
zijn belangrijke gegevens voor het beheer en de reconstructies van de openbare ruimte. De
omgevingsfactoren bestaan uit wensen van bewoners t.a.v. het comfort van de verhardingen en de
inrichting van de openbare ruimte. Ze bestaan uit schouwrapporten en meldingen van klachten, de
beleving van veiligheid, de wensen van bedrijven (winkels, transport- en productiebedrijven) en
scholen m.b.t. de toegankelijkheid van de woonkernen, scholen en bedrijventerreinen.
Bewoners spreken zich uit
In de bijeenkomst t.b.v. dit beleidsplan in december 2012 hebben bewoners de wens geuit voor het
verder uitbouwen van de bestaande overlegstructuren; het adequaat afhandelen van (digitale)
meldingen en klachten en dit te berichten aan de melder; een oproep gedaan om oog te hebben
voor kleine ergernissen in de aangebrachte (verkeerstechnische) oplossingen; en een oproep gedaan
om hen te betrekken bij fundamentele keuzes in de inrichting van de openbare ruimte. Kortom te
participeren in het beheer en ontwerp van de wegen (openbare ruimte).
De organisatie van de gemeente Castricum is bezig zich verder te ontwikkelen om aan deze wensen
en oproepen vorm en inhoud te geven. Het verder uitbouwen van wijkgericht werken kan daarbij een
belangrijke stap zijn, evenals wijkoverleg en wijkschouwen. Met name bij de wijkbeheerders ligt, als
de ‘ogen en oren’ van de gemeente, een belangrijke taak om de dagelijkse contacten te
onderhouden met de bewoners. Op den duur weten de wijkbeheerders precies wat de wensen en
problemen zijn in de wijken en woonkernen van de gemeente Castricum. Door middel van een
gedegen opleiding moeten zij in staat worden geacht om deze taken adequaat uit te voeren.
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4.5 Beleid t.a.v. de buitenwegen
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert in de gemeente Castricum 22 km
buitenwegen en twee veerponten in de woonkernen Akersloot en Limmen. De bewoners van de
woonkernen Akersloot en Limmen betalen aan het Hoogheemraadschap een wegenheffing. Omdat
in de woonkern Castricum het Schap geen wegen beheert, betalen de bewoners geen wegenheffing.
De bewoners in Akersloot en Limmen worden door de gemeente gecompenseerd om de
belastingongelijkheid op te heffen.
Het Hoogheemraadschap heeft nieuw beleid ontwikkeld t.a.v. de buitenwegen. Dit beleid komt erop
neer dat de binnen de bebouwde kom gelegen wegen zonder kosten worden overgedragen aan de
betreffende gemeenten.
In de gemeente Castricum betreft het 12 km buitenwegen. De gemeente Castricum krijgt jaarlijks een
bijdrage uit het gemeentefonds voor het beheer en onderhoud van buitenwegen. Dit bedrag werd
overgedragen aan het Hoogheemraadschap. Bij het overdragen van 12 km buitenweg zal de
gemeente Castricum minder hoeven over te dragen uit het gemeentefonds. Het resterende bedrag
kan door de gemeente Castricum worden gebruikt voor het beheer van de overgedragen 12 km
buitenwegen. Daarnaast verlaagt het hoogheemraadschap de wegenomslag, waardoor de gemeente
de bewoners van Akersloot en Limmen minder hoeft te compenseren.
Het Hoogheemraadschap doet een onderzoek naar de haalbaarheid van een (vaste) oeververbinding
als alternatief voor de veerpont bij De Woude. Tevens evalueert het Hoogheemraadschap de
gevolgen van het in exploitatie nemen van de nieuwe veerpont in Akersloot.
De gemeente Castricum wacht de resultaten van beide onderzoeken af.

4.6 Schema beleidskaders
Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, vormt voor het beheer van de openbare ruimte een aantal
vastgestelde beleids- en beheerplannen een deel van het kader, te weten: de Structuurvisie
Buitengewoon Castricum, het Groenbeleidsplan, het Bomenbeleidsplan, het Integraal Verkeer- en
Vervoersplan, het Gemeentelijk Riolerings Plan, het beleidsplan Openbare Verlichting en de
Standaardeisen Duurzaam Omgeven. In bijlage 4 zijn de onderdelen van deze beleidsplannen, die van
belang zijn voor het wegenbeleid, vermeld.
De hiervoor vermelde visie en kaders kunnen worden gevat in een schema, waardoor het
wegenbeleid en het wegenbeheer op eenvoudige wijze kan worden vastgelegd en geactualiseerd.
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Toepassing

Wegenbeleid

Wegenbeheer

Beleidskaders
Visie

Hoge niveau van welzijn en
welbevinden, wonen en werken
waarborgen door adequaat
onderhoud van de openbare ruimte

Beheer afstemmen op het
waarborgen van adequaat onderhoud
van de openbare ruimte

Integraal Wegbeheersysteem

Technische kwaliteit verhardingen.
Gekozen onderhoudsniveau: B-C

Technisch beheer verhardingen op B-C
Het maken van jaarplanningen

Beeldkwaliteit meetlatten

Inrichtingskwaliteit van de openbare
ruimte. Gekozen is voor het
beeldkwaliteitsniveau B-C

Inrichting, het beheerniveau op B-C ,
toezicht en handhaving openbare
ruimte

Beheerkwaliteit openbare
ruimte

Onderhoudskwaliteit van de openbare
ruimte is vastgelegd op
kwaliteitsniveau B-C

T.b.v. wijkgericht werken, protocollen
en bewonersparticipatie.
Borging niveau B-C door te schouwen

Structuurvisie Buitengewoon
Castricum

- Versterken identiteit kernen;
- Ontwikkeling routes langzaam
verkeer;
- Verkeersoverlast verminderen;
- Realiseren duurzame omgeving

Realiseren van het beleid en tevens
maatregelen om de
verkeersoverlast te verminderen en
het realiseren van een
duurzame omgeving

Het Groenbeleidsplan

- Versterken identiteit kernen;
- Versterken groenstructuur in de
verbinding tussen de woonkernen

Het bewerkstelligen van:
- het verschil tussen hoofd- en
substructuur en wijkgroen, en
- de beheerintensiteit langs alle
hoofd- en sub wegen hetzelfde

Het Integraal Verkeer- en
Vervoersplan (IVVP)

Zoveel mogelijk verkeersmaatregelen
gelijktijdig uitvoeren met groot
onderhoud wegen

Adequate uitvoering van
verkeersmaatregelen bij
onderhoudswerkzaamheden

Het Gemeentelijk Riolerings
Plan (GRP)

Bij vervanging van de riolering, is deze
bepalend en dus leidend voor de
financiering van de verharding
erboven, m.u.v. gewenste nieuwe
materialen

Bij voorbereiding en uitvoering
onderhoudswerkzaamheden, deze
laten samenlopen met die van de
riolering (jaarlijkse integrale
onderhoudsplannen)

Duurzaam Omgeven

Projecten minimaal het Basisniveau en
zo mogelijk het Plusniveau of
Topniveau

Rekening houden met de specifieke
eisen Duurzaam Omgeven. Normaal
onderhoud op Basisniveau en zo
mogelijk het Plusniveau
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Kader voor teerhoudend asfalt.

Aansluiten bij de code
‘Milieuverantwoord wegbeheer’
CROW

Bij teerhoudend asfalt wordt de
afvoer opgenomen in het bestek. De
aannemer zorgt voor adequate afvoer
van het asfalt naar een erkende
verwerker

Openbare verlichting.

Om aan de intenties van
duurzaamheid en om aan de
verlichtingsnormen te voldoen, moet
het onderhoud minimaal op
basisniveau zijn

Wegenbeheer en het beheer van de
openbare verlichting op elkaar
afstemmen (jaarlijkse integrale
onderhoudsplannen)

Straatmeubilair en
Bewegwijzering.

Het aantal verkeersborden
minimaliseren.
Uniformiteit in het straatmeubilair, bewegwijzering,
straatnaam- en andere
verwijzingsborden conform notitie
wegmeubilair

Uitvoeren van de
beleidsuitgangspunten conform de
notitie wegmeubilair

Areaal ontwikkelingen.

In de exploitatiekosten een
afkoopsom opnemen of een post in
Grondbedrijf. Hoe dan ook het
onderhoudsbudget aanpassen aan de
areaal uitbreiding

Bij het beheer en het dagelijks
onderhoud inspelen op areaal
uitbreiding

Handboek kwaliteitseisen
openbare ruimte

Zoveel mogelijk uniformiteit in
inrichting en materiaalgebruik in de
openbare ruimte

Uitvoeren van de richtlijnen in het
handboek bij beheer en
onderhoudswerkzaamheden

Beheer- en onderhoudsbudget

Onderhoudsbudget is gerelateerd aan
het vastgestelde kwaliteitsniveau
wegen

Adequate inzet van budget om
kwaliteitsniveau te behouden

Buitenwegen

In principe het overnemen van de
buitenwegen van het
Hoogheemraadschap, indien
financieel haalbaar

Het in beheer nemen van de eerste 12
km buitenwegen, na overdracht door
het Hoogheemraadschap

Tabel 4.1 Schema beleidskaders

4.7 Borging beleidskaders
De hiervoor in schema 4.1 vermelde kaders voor het wegenbeheer kunnen worden geborgd door de
wegen te schouwen samen met de bewoners en belangengroeperingen, door visuele en technische
inspecties uit te voeren en de uitkomsten te vergelijken met de eisen van het gekozen
kwaliteitsniveau. En vervolgens de onderhoudsmaatregelen als resultaatverplichtingen adequaat uit
te voeren.
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5. Het Beheerscenario
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het vastgestelde kwaliteitsniveau. Tevens de
onderhoudsmaatregelen en de door de gemeenteraad gekozen beheerscenario en de daarbij
horende financiële middelen beschreven.
5.1 Toelichting beeldkwaliteitsniveau en maatregelen
Het technische wegbeheersysteem van de CROW kent vier verschillende onderhoudskwaliteiten,
deze zijn in een tabel in bijlage 5 weergegeven. Het niveau R(voldoende) is de gemiddelde kwaliteit
wat gangbaar is in Nederland en voor het wegbeheersysteem van de CROW het referentieniveau.
Naast de technische kwaliteitsniveaus onderscheidt de CROW vijf beheerniveaus (beeldkwaliteitniveaus), te weten: A+ (zeer goed), A (goed), B (voldoende) en C (matig). Beheerniveau D (slecht) ligt
onder het kwaliteitsniveau C en geeft aan dat de kwaliteit van de verharding slecht is en dat direct
groot onderhoud noodzakelijk is. Bij beheerniveau D is men door de ondergrens C gezakt.
Het Integraal Wegbeheersysteem, waarmee de gemeente Castricum werkt, kent slechts twee
niveaus, te weten R en R++. Het systeem moet ‘handmatig’ worden aangepast aan een andere norm.
Aan de rekenkundige (R+, R enz.) en visuele (A, B enz.) kwaliteitsniveaus zijn beheermaatregelen
gekoppeld. Deze beheermaatregelen kunnen zijn van kleinschalig onderhoud, middelgroot
onderhoud van een beperkt deel (percentage) van het oppervlak van de weg, grootschalig
onderhoud en het volledig vervangen (rehabilitatie) van de verharding. Bij de beheerscenario’s wordt
de term ‘rehabilitatie’ gebruikt.
Rehabilitatie wil zeggen: bij het bereiken van het einde van de levensduur (na 30 tot 60 jaar) van een
weg, het weer in oorspronkelijke (nieuw) staat brengen van de verharding in de bestaande situatie.
Het rehabiliteren van de verharding is iets anders dan het reconstrueren van een weg.
Reconstructie van een weg: is het herinrichten van een weg, veelal inclusief de voet- en fietspaden,
de groenvoorziening, de afwatering, de openbare verlichting en de verkeersmaatregelen.

De kosten van het reconstrueren van een weg zijn niet meegenomen in de beheerscenario’s omdat
deze kosten geen deel uitmaken van de normale beheerkosten. Voor een reconstructie van een weg
wordt een apart krediet aangevraagd bij de gemeenteraad.
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De kosten van het rehabiliteren van een weg worden wel meegenomen in de beheerscenario’s
omdat deze werkzaamheden onderdeel uitmaken van de normale beheerkosten binnen de
levenscyclus van een weg.
5.2 Het gekozen beheerscenario
De gemeenteraad heeft vier beheerscenario’s voorgelegd gekregen.
De scenario’s waren:
- Scenario 1: Het handhaven van het huidige budget (2013);
- Scenario 2: De kosten van het ‘eeuwigdurend’ handhaven van kwaliteitsniveau C, inclusief de
kosten van het rehabiliteren van de wegen na afloop van de levensduur;
- Scenario 3: De kosten van het ‘eeuwigdurend’ handhaven van kwaliteitsniveau B,
inclusief de kosten van het rehabiliteren van de wegen na afloop van de levensduur;
- Scenario 4: De kosten van het ‘eeuwigdurend’ handhaven van kwaliteitsniveau B voor het
centrumgebied van de woonkernen en de hoofdverbindingswegen, het handhaven van
kwaliteitsniveau C voor de overige wegen, met het bijbehorende ‘eeuwigdurende’
budget, inclusief de kosten van het rehabiliteren van de wegen na afloop van de
levensduur.
Door de gemeenteraad vastgestelde beheerscenario.
Conclusie duurzaamheid: ….

In bijlage 5 worden de voor de berekeningen relevante gegevens, randvoorwaarden en de
uitgangspunten van de beheerscenario’s vermeld.

5.3 Baten van de openbare ruimte
Het inrichten, beheren en onderhouden van de openbare ruimte kost veel geld. Wat onderbelicht
blijft, is het gegeven dat de openbare ruimte ook veel maatschappelijke baten oplevert. Met het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte is veel geld gemoeid en dientengevolge is bij
bezuinigingen ook deze post in beeld om te worden gekort. De discussie concentreert zich daardoor
op de kosten en de baten blijven op de achtergrond. En dat is onterecht, want een hogere kwaliteit
van de leefomgeving in een wijk geeft een welvaartsverbetering.
Hoe groter de kwaliteitsverbeteringen, hoe groter de maatschappelijke baten. De baten van de
inrichting en het beheer van de openbare ruimte kunnen in beeld worden gebracht met een
maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA).
Over het algemeen is de inrichting van de openbare ruimte van de woonwijken in de woonkernen
van Castricum van hoge kwaliteit. Er zijn daarin op dit moment geen grote kwaliteitsverbeteringen te
realiseren. Op gebied van onderhoud van een deel van de openbare ruimte is nog wel winst te
boeken (van C naar B), evenals de participatie van de bewoners bij hun buurt of woonkern (sociale
kwaliteit). Vooralsnog heeft het weinig zin om het MKBA toe te passen in de gemeente Castricum.
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6. Het Wegenbeheer
In hoofdstuk 4 zijn de beleidskaders en uitgangspunten vermeld van dit Wegenbeleidsplan. Uit het
(strategische) beleidsplan volgt meestal een apart (tactisch) beheerplan. Het beheerplan is weer de
basis voor het jaarlijkse (operationeel) uitvoeringsplan. Om het aantal beleids- en beheerplannen
terug te dringen, wordt afgezien van een apart Wegenbeheerplan.
De uitgangspunten voor het wegenbeheer worden in dit hoofdstuk geformuleerd, welke weer de
basis vormen voor de jaarlijkse uitvoeringsplannen. Tevens zijn de uren en kosten van het (dagelijks)
beheer in beeld gebracht, de te verrichten onderzoeken en de meerjarenplanning vermeld.
6.1 Het wegenbeheer nieuwe stijl
In het vorige hoofdstuk is voor het bepalen van het beheerscenario gebruik gemaakt van de
combinatie van het rekenkundig beheersysteem (het wegbeheerprogramma) en het visuele
beheersysteem met kwaliteitsbeeldmeetlatten. Met deze combinatie wordt ingespeeld op een
belangrijke ontwikkeling in den lande in de afgelopen jaren, namelijk de overgang van
budgetgestuurd beheren naar kwaliteitsgestuurd beheren.
De, in het verleden, gebezigde stelling dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig moet zijn, heeft
nog niets aan actualiteit ingeboet. Het ‘oude’ beheer wordt tot nu toe gestuurd door
onderhoudsmaatregelen vanuit het technisch beheerpakket en het onderhoudsbudget (= budgetgestuurd beheren).
Met behulp van het ‘nieuwe’ beheer (kwaliteitsgestuurd beheren) wordt gestreefd naar een
integraal eindbeeld van alle onderhoudsactiviteiten in de wijken en woonkernen.
Kenmerkend voor deze werkwijze is niet het sturen op budget of werkzaamheden, maar het sturen
op resultaat met behulp van kwaliteitsomschrijvingen en ondersteund door beelden. Het
kwaliteitsgestuurd beheren vereist afstemming met en participatie van de bevolking bij het beheer.
Het vereist het creëren van afstemming en samenhang tussen de verschillende disciplines, zijnde
integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) en het introduceren van resultaatverplichtingen in
de organisatie.
Het nieuwe beheer is niet alleen een andere opzet van het beheer, maar vereist ook een omslag in
denken en doen, zowel in de organisatie als op bestuurlijk niveau.
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6.2 Uitgangspunten
De openbare ruimte moet bruikbaar zijn, veilig en schoon; de openbare ruimte heeft en houdt een
redelijke levensduur. Goed beheer zorgt ervoor dat de openbare ruimte niet voortijdig slijt of kapot
gaat. Anders is er sprake van kapitaalvernietiging.
De uitgangspunten m.b.t. het beheer van de openbare ruimte zijn:
- Sturing van het beheer vanuit integraliteit (alle disciplines en van ‘gevel tot gevel’);
- Stimulering van de bewoners om te participeren in het beheer van de openbare ruimte;
- Sturing op resultaat (kwaliteit als eindbeeld).
- Beheerkwaliteit: vastgestelde onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte.
- Beeldkwaliteit : vastgestelde inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte.
De kwaliteit van de openbare ruimte heeft betrekking op:
● De technische waarde: technische instandhouding en veiligheid;
● Belevingswaarde: de sociale veiligheid, schoon, heel en veilig;
● Gebruikswaarde: verkeersveiligheid, toegankelijkheid, gebruik;
● Duurzaamheid: duurzame inrichting en materialen, ecologie.
Deze waarden zijn meetbaar d.m.v. schouwen, technische inspecties, belevingsonderzoeken,
politiemonitor, wijkonderzoeken, en dergelijke. Om het nieuwe beheer te doen slagen, is toepassing
van de hierboven vermelde meetinstrumenten onontbeerlijk!
6.3 Koppeling kwaliteitsbeeld en beheerniveaus
Met behulp van de beelden op een beeldmeetlat is de beheerkwaliteit omgezet naar visuele
kwaliteitsbeelden, waardoor eenduidigheid is ontstaan wat onder kwaliteitsniveau wordt verstaan.
Beeldmeetlat: is een reeks van vijf beelden, waarin in aflopende mate de
kwaliteit is vastgelegd. De beeldmeetlatten worden ingezet om de
beheerkwaliteit meetbaar en bespreekbaar te maken.
Voor elk onderdeel (verharding, beplanting, zwerfafval, onkruid, e.d.) van de openbare ruimte kan
worden gekozen voor een kwaliteitsbeeld A+ t/m C op het beeldmeetlat. Kwaliteit D geeft aan dat er
direct onderhoud nodig is om de verharding in stand te houden. Feitelijk is in D het onderhoudsniveau door de ondergrens C gezakt.
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Er kan ook nog onderscheid worden gemaakt tussen functionele gebieden.
Bijvoorbeeld voor het centrumgebied, de voet- en fietspaden kan een hoger kwaliteitsniveau worden
gekozen dan voor de buurtwegen, de buitenwegen en de industriegebieden.

Figuur 6.1 voorbeeld beeldmeetlat

6.4 Koppeling kwaliteitsbeeld en technisch beheer
Het technische (traditionele) beheer en het systeem van visuele kwaliteitsbeelden vullen elkaar aan.
Het technische beheer van de verhardingen geschiedt door middel van het Integraal
wegbeheerpakket, welke wordt gevoed met de gegevens uit de technische inspecties en metingen,
en vormt de basis van het beheer nieuwe stijl.
Met behulp van het beheerpakket kan de technische staat van de verharding, de restlevensduur en
de benodigde onderhoudsmaatregel worden bepaald. Deze gegevens worden gekoppeld aan de
gegevens uit de schouwrapporten, de gemeten vier kwaliteitswaarden (zie § 6.1), de wensen en
ambities van de bewoners voor het gebied, de werkzaamheden vanuit andere beheerpakketten en
de klachten en meldingen van bewoners uit het gebied. Het daarmee ontstane totaal beeld wordt
vergeleken met de door de raad vastgestelde kwaliteitsbeeld voor het gebied en daaruit volgen de
noodzakelijke en integrale onderhoudswerkzaamheden.
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Technische gegevens:
Technische visuele inspecties
Technische onderzoeken
Eigen bevindingen
Bevindingen Wijkteams

Omgevingsfactoren:
Eisen beheerkwaliteit
Wensen bewoners
Meldingen en klachten
Bevindingen Wijkbeheerders
Bestuurlijke wensen
Burgerparticipatie

Beheerpakketten:
Wegbeheer
Openbare verlichting
Rioolbeheer
Groenbeheer
Bomenbeheer

Integraal onderhoudsplan
gevel tot gevel.
(per wijk of woonkern)

Beeldkwaliteit wijken
controle d.m.v.
Wijkschouw
Visuele inspecties

Eventueel toevoegen:
Belevingsonderzoek
Politiemonitor
Wijkonderzoek
Jeugdzorg
Ouderenzorg
e.d.

Tabel 6.2 Integraal onderhoudsplan openbare ruimte

6.5 Integraal beheer van de openbare ruimte
Het traditionele beheer van de openbare ruimte kenmerkt zich door een object- en disciplinegerichte
benadering. Voor wegen, groen, water, afval en verlichting wordt het beheer afzonderlijk
georganiseerd.
Hoe zijn de afzonderlijke disciplines zodanig bij elkaar te brengen dat er integraal beheer van de
openbare ruimte (IBOR) ontstaat? Welke rol moet de gemeente op zich nemen bij het beheer van de
openbare ruimte en welke bijdragen kunnen van de burger worden verwacht? Kortom, wat zijn de
kerndoelen?
De kerndoelen zijn:

- kwaliteitsgestuurd beheren;
- betrokkenheid d.m.v. burgerparticipatie;
- wijkgericht werken;
- tevreden gebruikers van de openbare ruimte;
- doelmatige inzet mens en middelen.

De aanpak om te komen tot integraal beheer en om de kerndoelen te bereiken, is adaptief beheer en
ondernemend beheer.
Adaptief beheer houdt rekening met de burgers en gebruikers en komt met name tot uiting in
wijkgericht- en klantgericht beheer.
Ondernemend beheer is gericht op een betere prijs en kwaliteitverhouding van het beheer.
Samenwerken en resultaatgerichtheid zijn hierbij de kernbegrippen. Deze werkwijze geeft efficiëntievoordelen door effectievere inzet van mens en budget.
6.6 Wijkgericht werken
Het meest doelmatige is om de participatie van de burgers en belangengroeperingen en de
gemeentelijke activiteiten per wijk te organiseren. Het begrip wijkgericht werken krijgt op deze wijze
vorm.
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Over het begrip wijkgericht werken bestaan diverse beelden.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt wijkgericht werken gezien als: “een totaalconcept voor
de gezamenlijke aanpak van de integrale ontwikkeling van wijken”. Samen met de bewoners,
maatschappelijke instellingen, streeft de gemeente naar wijken en buurten die vitaal en leefbaar zijn,
zowel sociaal als economisch.
Wijkgericht werken heeft als doel dat de burgers samen met de gemeente en
anderen de leefbaarheid in de wijk op peil houden.

In bredere context kan wijkgericht werken worden opgevat als integrale benadering van de sociale
en maatschappelijke vraagstukken in een wijk. In deze benadering spelen niet alleen de
gemeentelijke technische beheerders een rol, maar ook de gemeentelijke afdelingen die zich bezig
houden met welzijn, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, en dergelijke.
De gemeente werkt dan nauw samen met de bewoners, woningcorporaties, politie, scholen en
maatschappelijke organisaties om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden.
Tevens kunnen er wijkwethouders worden aangesteld die zich bezighouden met de leefbaarheid in
de wijk en die tevens bestuurlijk aanspreekpunt zijn voor de bewoners in een wijk of woonkern.
Als op hierboven vermelde wijze wordt gewerkt, zijn aparte bewonersavonden voor
onderhoudswerken vrijwel niet meer nodig, immers de contacten tussen de bewoners en de
gemeente zijn zodanig nauw en veelvuldig dat de wensen van bewoners in vroeg stadium
opgenomen kunnen worden in de onderhoudsbestekken.
Een eerste aanzet tot het opstellen van wijkbeheerplannen vormt de pilot Wijkbeheerplan voor
Castricum-West. In deze pilot wordt het eerste reguliere wijkbeheerplan opgesteld samen met de
burgers van de wijk.

6.7 De route naar het nieuwe beheer
De overgang van budgetgestuurd beheren naar kwaliteitsgestuurd beheren, van disciplinegerichte
benadering naar integraal beheer vergt een behoorlijke ontwikkelingstijd. Met name het vorm geven
van wijkgericht werken, het laten participeren van burgers bij het beheer van de openbare ruimte,
het meten van de kwaliteit (o.a. schouwen met bewoners) en het integraal oppakken van
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maatschappelijke vraagstukken vergen een cultuurverandering, een gedegen opleidingstraject en
andere inzet van mens en budget.
Met name de afdeling Wijkbeheer is in beeld om het wijkgericht werken vorm en inhoud te geven.
De buitendienst kan bij het dagelijks beheer langzamerhand de omschakeling maken van
objectbeheer naar kwaliteitsgestuurd beheer. Dat vereist structuur in het werken met vaste
onderhoudscycli en het stellen van resultaatverplichtingen.
De afdeling Civiele Werken & Verkeer kan een belangrijk aandeel leveren in het realiseren van
integraal beheer van de openbare ruimte. De beheerders van de wegen, riolering, watergangen,
kunstwerken, groen en openbare verlichting kunnen, veel meer dan voorheen, hun jaar- en
meerjarenplannen op elkaar afstemmen en zo groeien naar integrale uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden, indien mogelijk en bij voorkeur op wijk / woonkernniveau.
6.8 De organisatie
Het beheren van de wegen, de verhardingen in de openbare ruimte, is een complex proces en vraagt
om een duidelijk beleid. De actoren in dit proces zijn het bestuur, de bewoners, de gebruikers,
belangengroeperingen, de beheerders van de diverse onderdelen in de organisatie. In hoofdstuk 4
zijn de beleidskaders geformuleerd waarbinnen het beheer moet plaatsvinden.
In de organisatie zijn meerdere afdelingen en medewerkers betrokken bij het wegenbeheer.
Bij de afdeling Civiele Werken & Verkeer (binnendienst)zijn meerdere medewerkers structureel
betrokken bij het wegenbeheer en vier medewerkers werkzaam aan wegen gerelateerde projecten.
Bij de afdeling Wijkbeheer (buitendienst) zijn diverse medewerkers en de zes wijkteams in meer of
mindere mate werkzaam in het dagelijks onderhoud van de wegen.

Taakverdeling
De werkzaamheden voor de wegen, verhardingen in de openbare ruimte, zijn onder te verdelen in
beheerwerk door de binnendienst en het dagelijks onderhoud door de buitendienst.
De binnendienst verricht de volgende werkzaamheden: het opstellen van beleids en beheerplannen,
het bijhouden van het wegbeheersysteem, het (laten) verrichten van inspecties en nadere
onderzoeken, het bijhouden van de areaalgegevens, het maken van meerjarenplanningen en
jaarplannen, het onderhouden van contacten met de bewoners, het omzetten van plannen in
projecten en onderhoudsbestekken, het maken van kostenramingen en het maken van tekeningen.
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De buitendienst verricht de volgende werkzaamheden: kleine onderhoudswerkzaamheden
(herstraten) van de wegen, het verrichten van kleine reparaties, het plaatsen en onderhouden van de
bebording en het wegmeubilair, het legen van afvalbakken (80% op reiniging), het uitvoeren van de
gladheidsbestrijding, het verwijderen van zwerfvuil en het vegen van de wegen (50% op reiniging),
toezicht en klachtafhandeling. Het onderhoud aan de wegbermen is aan derden uitbesteed voor een
bedrag van € 25.000 per jaar.
In de begroting van 2013 is voor de afdeling Civiele Werken & Verkeer in totaal 3.600 uur
opgenomen voor het wegenbeheer. Er wordt een uurtarief gehanteerd van € 78,-- incl. overhead.
Voor de afdeling Wijkbeheer is in totaal 9.560 uur opgenomen voor het dagelijks onderhoud aan de
wegen, inclusief bijkomende werkzaamheden. Er wordt een uurtarief gehanteerd van € 36,-- inclusief
overhead c.a.
Werkzaamheden

Aantal medewerkers

Totaal aantal uren

Totale kosten

Beheerwerk
(binnendienst)

7

1.055

€ 82.290

Projecten
(binnendienst)

4

2.550

€ 198.900

Dagelijks onderhoud
(buitendienst)
Derden

15

9.560

€ 344.160

Totaal

26

€ 25.000
13.165

€ 650.350

Tabel 6.2 Urenuitsplitsing organisatie t.b.v. wegenbeheer 2013.

6.9 De jaarlijkse werkzaamheden
Om jaarlijks de integrale uitvoeringsplannen te kunnen maken, dienen de afdeling Civiele Werken en
de afdeling Wijkbeheer in het najaar voor het jaar van de uitvoering de voorbereidingen te starten.
Op basis van de inspecties, schouwbevindingen, klachten, meldingen en specifieke wensen vanuit de
bevolking worden de uitvoeringsplannen gemaakt voor onderhoud aan de wegen, riolering,
openbare verlichting, bomen en openbaar groen. De uitvoeringsplannen worden naast elkaar gelegd
en gevat in een integraal uitvoeringsplan (het streven is op wijkniveau).
Dit plan wordt besproken met de bewoners van de desbetreffende
wijk(en) of woonkern.
De verschillende onderdelen van het integrale uitvoeringsplan
worden voorbereid en aanbesteed in het 1e kwartaal van het jaar
van uitvoering (begrotingsjaar). De kunst is om de werkzaamheden
volgtijdelijk uit te voeren. De resultaten van de uitgevoerde
werkzaamheden moeten voldoen aan de vastgestelde criteria
(resultaatgericht werken) van het kwaliteitsgestuurd beheer.
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6.10 De kosten van het beheer
De kosten van het wegenbeheer bestaan uit kosten voor groot onderhoud, kosten van het dagelijks
(klein) onderhoud, kosten voor projecten en kosten van de organisatie.
Het budget voor het groot onderhoud aan de wegen is vastgesteld in hoofdstuk 5. In het budget
uitvoering rationeel wegbeheer zijn ook de kosten van het klein onderhoud, ad € 30.000,
opgenomen. De kosten van de organisatie zijn eveneens opgenomen in de begroting.
Omschrijving beheeronderdelen

Beheerkosten

Uitvoering rationeel wegbeheer /
grootonderhoud wegen (huidig budget)

€ 849.700

Klein onderhoud en
onderhoudsmaterialen
Onderhoud wegmarkeringen

€ 30.000
€ 4.800
€ 19.000

Kosten organisatie binnendienst

€ 281.190

Kosten organisatie buitendienst

€ 369.160

Totaal
Per m2 (benchmark)

€ 1.553.850
€ 0,99 (€ 1,12 - 1,50)

Tabel 6.3 Overzicht kosten/budget wegenbeheer, excl. rehabilitatie, peildatum: 2013.

6.11 Meten is weten
Naast het volgens de begrotingsregels goed administreren van de baten en lasten voor het
wegenbeheer, is het meten van de effectiviteit van de gemaakte kosten aan wegenonderhoud ook
van belang. De eenvoudigste methode hiervoor is het hanteren van kritische prestatie indicatoren
(KPI) voor cruciale onderdelen van het wegenbeheer. De bedrijfsvoering moet zodanig worden
vormgegeven dat de gemeten prestaties als input wordt gebruikt voor het verbeteren van de
werkprocessen. Op deze wijze wordt er een continu lerende organisatie gecreëerd.
De basisgegevens voor het maken van de kostenramingen voor het uitvoeren van de jaarlijkse
onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig gecontroleerd worden of deze nog overeenkomen
met de marktsituatie. Hiervoor moet de afdeling een aantal verrichte werkzaamheden (waaronder
bestekswerken) onderzoeken en nacalculaties maken. Deze gegevens vormen weer de input voor
het aanpassen van de basisgegevens voor de kostenramingen.
Het evalueren van verrichte werkzaamheden en beheertaken dient structureel te worden
opgenomen in de werkprocessen van de afdeling. Met name voor de vraag welke
beheersingsmaatregelen er zijn om tijdig te weten of de werkprocessen bijgestuurd moeten worden.
In het kader van het ‘in control’ komen van de organisatie, is het ook voor de afdeling Civiele Werken
& Verkeer noodzakelijk om belangrijke uitgaveposten zoals van het rioolbeheer en het wegenbeheer
continu in beeld te hebben.
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In het ‘Projectplan in control 2012’ is opgenomen dat per afdeling en per hoofdproduct moet worden
aangegeven:
- Wat het proces is, wat beoogd wordt en hoe proces er uit ziet;
- Welke administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen gelden;
- Welke audit issues spelen, sinds wanneer en wat de voortgang is;
- Welke financieel administratieve gevolgen van belang zijn en hoe de samenhang met de
boekhouding wordt gewaarborgd;
- Hoe omgegaan wordt met risico’s in en rond de processen (risicomanagement);
- Welke KPI’s van toepassing zijn en hoe men denkt te kunnen bijsturen.
In de audit issue lijst is vermeld voor de afdeling Civiele Werken & Verkeer dat uiterlijk in het eerste
kwartaal van 2013 beleidsplannen moeten zijn opgesteld voor de hoofdproducten, zoals riolering,
openbare verlichting en wegen. Met het vaststellen van de beleidsplannen riolering (GRP) en
Openbare Verlichting in 2012 en het Wegenbeleidsplan in 2013 wordt aan het audit issue voldaan.
In 2013 wordt het werkproces riolering op de wijze zoals hierboven beschreven opgepakt. Hierbij
worden alle relevante zaken (van procesbeschrijving tot aan KPI’s) meegenomen.
Voorts is het streven om in 2014 hetzelfde te doen voor het werkproces wegenbeheer.
6.12 Meerjarenplanning
In de komende vijf jaren worden, naast klein - en groot onderhoud aan de wegen en afgestemd op
rioolvervanging, de volgende (gedeelten van de) wegen aangepakt.
Kortheidshalve is een indicatie van de aan te pakken wegen hieronder vermeld:
2013:
- Wilhelminalaan te Akersloot; - Willem de Zwijgerlaan te Castricum;
- Dusseldorperweg, Uitgeesterweg en Vijverlaan te Limmen.
2014:
- George Bizetstraat, Lange Dresch, Wagnerlaan te Akersloot;
- Achterweg, Bleumerweg, Haagscheweg te Bakkum; - Kooiweg, Bijlacker, D. Hammerskoldlaan,
Nansenlaan te Castricum; Bogerdlaan, Enterij, Keizerskroon, ’t Kieftenland, Kerkweg,
Van Alkemadeweg te Limmen;
- Reconstructie Heereweg fase 1 en 2 te Bakkum uit het Verkeersveiligheidsplan.
2015:
- Dorcamp, Waterzijde, Westerweg te Akersloot; - A. de Ruijterlaan,
dr. Leenaersstraat, Kramersweg, Puikman, De Santmark, Hyacintenlaan,
Iepenlaan te Castricum; - Koningsdam te Limmen;
- Reconstructie Oranjelaan te Castricum uit het Verkeersveiligheidsplan.
2016:
- B. van Zuylenlaan, De Bloemen, Doterbloem, Helmbloem, Pinksterbloem,
Tulpenveld, Tijm te Castricum; Het Achtkant, De Wieken, Molenweg,
Schoolweg, Zomerschoon, Zonnedauw te Limmen;
- Reconstructie Geesterweg te Akersloot uit het Verkeersveiligheidsplan.
2017:
- Molenlei te Akersloot; De Loet, Leo Toepoelstraat, Korendijk, Korte Cieweg, Pr. Marijkeweg,
J. Rensdorpstraat te Castricum; Burgemeester Nieuwenhuizenlaan, Rijksweg te Limmen
- Reconstructie Kleibroek te Castricum uit het Verkeersveiligheidsplan.
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Bijlage 1

Toelichting op de oude werkwijze in het wegbeheer
Het wegbeheersysteem
Het systeem werkt als volgt: Na de winterperiode worden de wegen geïnspecteerd volgens de CROW
methode Visuele Inspectie (CROW publicatie 146a en Schadecatalogus 146b). Indien noodzakelijk
wordt de inspectie gevolgd door een detailinspectie, een valgewicht - deflectiemeting en/of een
asfaltonderzoek met boormonsters. Het wegbeheersysteem wordt gevuld met deze gegevens en
berekent met behulp van een aantal parameters (soort verharding, omgeving, verkeersintensiteit,
restlevensduur, meerjarenplanning, e.d.) de onderhoudsmaatregelen.
De onderhoudsmaatregelen worden vergeleken met de situatie ter plaatse, de wensen en
werkzaamheden op gebied van verkeersveiligheid, het riooluitvoeringsplan, het groenbeheerplan, de
klachten van de bevolking, enz. De maatregelen komen op de uitvoeringslijst voor
onderhoudswerken van dat jaar terecht. De prioritering vindt plaats op basis van de
noodzakelijkheid, de financiële middelen en de inbreng van andere uitvoeringsplannen. Uiteindelijk
komt een jaarplan ‘uitvoering onderhoudswerken wegen’ tot stand en deze wordt middels een
aantal RAW-bestekken op de markt gebracht. Figuur 1 maakt de huidige werkwijze inzichtelijk.
Deze werkwijze heeft tot gevolg dat het wegbeheersysteem voor een leek op dit gebied nauwelijks is
te gebruiken en de uitkomsten te duiden, laat staan te controleren.
Areaal gegevens

Visuele inspectie en metingen

Wegenbeheersysteem

Kaders
Financiële middelen
Meerjarenplanning

Voorlopige lijst
onderhoudswerkzaamheden

Riooluitvoeringsplan
Verkeersplan
Klachten burgers
Nutsbedrijven, e.d.

Definitieve lijst
onderhoudswerkzaamheden

Goedkeuring college B&W.

Figuur 1.

Uitvoering jaarprogramma
wegenonderhoud

De nieuwe werkwijze om te komen tot een integraal onderhoudsplan staat vermeld op bladzijde 24
van dit beleidsplan. Het proces van integraal beheer van gevel tot gevel ondervangt de nadelen van
de oude en meer traditionele werkwijze.
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De onderhoudsmaatregelen
Na de aanleg van de verharding zal deze ten gevolge van slijtage, verkeersbelasting, weersinvloeden,
plaatselijke reparaties en dergelijke in kwaliteit teruglopen. Om de levensduur te verlengen, is
regelmatig onderhoud vereist. Kleine schades aan verhardingen worden verholpen door middel van
klein onderhoud (plaatselijk herstel) veelal door de eigen buitendienst. Zijn de schades ernstiger en
omvangrijker dan is groot onderhoud nodig, welke wordt uitbesteed aan de marktpartijen (d.m.v.
meervoudige onderhandse aanbesteding met behulp van RAW bestekken).
Ondanks het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen is de levensduur van de verharding eindig. Op
dat moment is het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de verharding (rehabilitatie) en soms
inclusief vervanging fundering (gehele vervanging wegconstructie) nodig. Dit is ook het moment om
herinrichting van het gebied te overwegen.
Hieronder een beschrijving van de onderhoudsmaatregelen:
Maatregel

Klein onderhoud

Groot onderhoud

Rehabilitatie

Volledige
vervanging

Beschrijving

Het in goede staat houden van de verhardingen door:
- Het plaatselijk repareren/herstraten;
- Het vertragen van de structurele achteruitgang;
- het waarborgen van de veiligheid en bruikbaarheid.
Grotere, planmatige, specialistische
onderhoudsmaatregelen die periodiek (meerjarenplan)
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het aanbrengen van
een asfalt(slijt)laag of grote oppervlakken herstraten.
Het weer in oorspronkelijke staat brengen van de
verhardingsconstructie aan het eind van de technische
levensduur (asfalt ongeveer 36 – 60 jaar), in principe
zonder wijzigingen aan de inrichting.

De totale vervanging van de verharding en fundering
aan het eind van de technische levensduur (asfalt
ongeveer 45 – 60 jaar), eventueel met wijzigingen aan
de inrichting.

Uitvoering

In eerste instantie het waarborgen van de veiligheid en
gebruik van de wegen.
Wordt uitgevoerd door de buitendienst en/of aannemers
op basis van klachten en /of inspecties.
Groot onderhoud wordt bij afdeling CWV gepland,
voorbereid en aanbesteed. Vaak worden grote
onderhoudsklussen gebruikt om tevens
verkeersmaatregelen aan te brengen.
De wegen gaan over het algemeen zeer lang mee. Meestal
wordt de weg al eerder om maatschappelijke of
beleidsmatige redenen ingrijpend veranderd en is een
andere inrichting gewenst. Het initiatief voor vervanging
van delen van de constructie komt dus vrijwel altijd voort
uit de behoefte aan herinrichting en/of rioleringswerkzaamheden en vrijwel niet vanuit het aflopen van de
technische levensduur na 36 – 60 jaar.
Zie bij rehabilitatie.

Tabel 2. Beschrijving onderhoudsmaatregelen.
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Bijlage 2

Verbindingen met andere beleidsplannen
De volgende beleidsplannen zijn relevant voor het wegenbeleidsplan.
1. Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030
Van de Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030 zijn de volgende zaken van belang:
● Versterken identiteit. Het veilig stellen en versterken van de centrale kwaliteit van de gemeente
Castricum (groene en leefbare gemeente);
● Ontwikkeling van routes voor langzaam verkeer. De ontwikkeling van fiets-, wandel- en
waterroutes voor het faciliteren van het recreatieve gebruik van het landelijk gebied is een
belangrijke ambitie.
● Verkeersoverlast verminderen. Om de verkeersoverlast op het bestaande wegennet te
verminderen en om nieuwe locaties goed te kunnen ontsluiten, zet gemeente Castricum in
op de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A9 ten noorden van Limmen.
● Realiseren van een duurzame omgeving. Het bevorderen van een aantrekkelijke en gezonde
omgeving om in te wonen en werken. Het moet in evenwicht zijn met de belangen van milieu en
economie, zowel hier en nu als elders en later.
2. Bestemmingsplannen
In de bestemmingsplannen voor de woonkernen en het buitengebied worden de bestemming en het
gebruik van de wegen, fiets- en voetpaden, c.a. vastgelegd. Alle bestemmingsplannen van gemeente
Castricum zijn/worden voor 1 juli 2013 geactualiseerd.
3. Groenbeleidsplan en Groenbeheerplan
In het Groenbeleidsplan en Groenbeheerplan staan beleids-, inrichtings- en beheeruitgangspunten
geformuleerd die van belang zijn voor het wegenbeheer, immers het groen vormt met de wegen
(verharding) het belangrijkste element van de openbare ruimte.
Verbindende beleidsuitgangspunten zijn:
● Architectonische waarde: het groen levert een bijdrage aan de inrichting, identiteit en
beeldkwaliteit van de openbare ruimte;
● Ecologische waarde: het groen levert een bijdrage aan de natuurlijke waarde en aan de
milieukwaliteit in de openbare ruimte;
● Belevingswaarde: het groen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en betrokkenheid met
de openbare ruimte;
● Gezondheidswaarde: het groen zorgt voor reductie van fijn stof;
● Economische waarde: het groen heeft en positieve invloed op het vestigingsklimaat voor wonen
en werken; het groen heeft een afwateringsfunctie waardoor minder drainage en afvoersystemen
nodig zijn.
Verbindende inrichtingsuitgangspunten zijn:
● Versterken van de verbinding tussen de woonkernen;
● Versterken van de identiteit van de kernen.
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Verbindende beheeruitgangspunten zijn:
● Beheerintensiteit is langs alle hoofd- en sub wegen hetzelfde;
● Duidelijk verschil aanbrengen tussen hoofd- en substructuur en wijkgroen;
● De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn om een leefbare woonomgeving te
creëren.
4. Het Integraal Verkeers- en Vervoersplan
Het Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP 2005) heeft een looptijd van 10 jaar. Het eerste
uitvoeringsprogramma liep van 2007 t/m 2010, het volgende programma loopt van 2011 t/m 2014.
Vanwege de beperkte financiële middelen is van het programma 2011 – 2014 gekozen voor een
sober uitvoeringsprogramma. Dat houdt in dat een aantal projecten wordt uitgesteld en een aantal
projecten op een andere wijze wordt gefinancierd. De verkeerskundige aanpassingen worden pas
gerealiseerd zodra groot onderhoud aan de wegen nodig is. Daarnaast is een klein budget in de
begroting opgenomen voor het realiseren van kleine verkeersmaatregelen, zoals urgente knelpunten
en verzoeken van bewoners en bedrijven.
5. Het Gemeentelijk Riolerings Plan
Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is in 2012 geactualiseerd. Zowel het oude plan als het nieuwe
GRP zijn/worden rioleringsprojecten opgevoerd die grote invloed hebben op het wegenbeheer en de
onderhoudswerkzaamheden. Om riolering te kunnen vervangen is opbreken van de wegverharding
noodzakelijk. De grote uitdaging is om beide plannen zodanig te laten samenlopen dat beide plannen
kunnen worden uitgevoerd tegen de maatschappelijk laagste kosten. Om te voorkomen dat het ene
plan de andere financiert, moet er een duidelijke keuze worden gemaakt waar de financiële grens
ligt. In hoofdstuk 4 is een beleidskader hiervoor geformuleerd.
Het streven is om de gezamenlijke werkzaamheden op te nemen in een meerjarenplanning.
6. De Standaardeisen Duurzaam Omgeven
De Standaardeisen Duurzaam Omgeven bieden handvatten om duurzaamheid te realiseren bij het
plannen, ontwerpen, inrichten en beheren van de openbare ruimte.
Er worden drie niveaus onderscheiden, te weten:
1. Basisniveau: eenvoudig te realiseren; Rapportcijfer 6,5;
2. Plusniveau : uitdagend en realistisch na te streven; Rapportcijfer 7,5;
3. Topniveau : bij uiterste inspanning te realiseren; Rapportcijfer 9.
Het rapportcijfer geeft aan met welke inzet de gemeente Castricum Duurzaam Omgeven wil
uitwerken bij de keuze van de drie niveaus. Er bestaat echter geen generiek instrument waarmee
voor alle typen projecten eenvoudig een rapportcijfer kan worden bepaald. Het Nationaal pakket
Duurzaam Bouwen GWW en Stedenbouw geeft richtlijnen voor het bepalen van de scores.
In het wegenbeheer en -onderhoud (Gemeentelijke infrastructurele werken) zijn het volgende
niveaus gewenst:
1. Basisniveau: Alle vaste maatregelen en alle maatregelen ‘altijd doen’;
Milieu index = 125;
2. Plusniveau: Alle vaste en 30% van de variabele maatregelen en alle
maatregelen ‘altijd doen’; Milieu index = 180;
3. Topniveau: alle duurzaamheidthema’s volledig op elkaar afgestemd;
Milieu index = 250.
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De keuze voor een Basis-, Plus- of Topniveau bij een project zal afhangen van de financiële, de
technische en organisatorische mogelijkheden. Er wordt uitgegaan dat het basisniveau zonder
meerkosten is te realiseren. In het wegenbeheer is sprake van een project als een weg of
weggedeelte geheel opnieuw wordt ingericht. In dat geval kan worden gestreefd naar plus- of
topniveau, indien het budget dat toelaat.
Bij het dagelijks beheer van de openbare ruimte is geen sprake van projecten en dan is het streven
om minimaal basisniveau en waar mogelijk plusniveau te realiseren.
Op gebied van Duurzaam Omgeven zijn in het wegenbeheer de volgende aspecten van belang:
Materialen:
De milieubelasting van bouwmaterialen ten behoeve van woningbouw, grond- en wegenbouw kan
groot zijn. Niet alleen vanwege de productie of winning van de materialen, maar t.g.v. uitloging en
emissies.
Om de materialen te laten voldoen aan de Standaard eisen Duurzaam Omgeven van gemeente
Castricum moeten de materialen voorzien zijn van een duurzaamheids-certificaat (fsc hout), of
bestaan uit duurzame grondstoffen (gebakken klinkers, hergebruikt materiaal zoals puingranulaat) en
dergelijke. Indien een asfaltverharding moet worden verwijderd, het (laten) reinigen van het
teerhoudend asfalt.
Onderhoudswerkzaamheden:
Bij onderhoudswerkzaamheden en rehabilitatie van wegen kunnen, afhankelijk van de omvang van
de werkzaamheden, milieuvriendelijker alternatieven worden ingezet. Bij het ontwerp te kiezen voor
milieuvriendelijke materialen, minder transport van grond; bij uitvoering het bouw- en sloopafval te
scheiden, efficiënter werkvolgorde zodat er minder energie wordt gebruikt, en dergelijke
maatregelen.
Aannemers:
Aannemers hebben als uitvoerende partij minder mogelijkheden om Duurzaam Omgeven te
realiseren. Niettemin kunnen deze partijen een steentje bijdragen aan de ambities van de gemeente
door milieuzorg toe te passen op de bouwplaats, inkoop van duurzame materialen, inzetten van een
energiezuinige machinepark en dergelijke.
Gezien de ambities van gemeente Castricum, vastgelegd in de Standaardeisen Duurzaam Omgeven,
is het van belang dat bij het voorbereiden, uitvoeren en beheren van wegenbouwwerken rekening
wordt gehouden met de specifieke eisen Duurzaam Omgeven.
7. Notitie straatmeubilair en bewegwijzering
Voor straatmeubilair en bewegwijzering is een notitie of handleiding met beleidsuitgangspunten
opgesteld. De doelstelling van de handleiding is om een bijdrage te leveren aan het op te stellen
‘Handboek kwaliteitseisen openbare ruimte Castricum’ , in den lande ook wel Leidraad Inrichting
Openbare Ruimte (LIOR) genoemd.
De basis van de ‘Handleiding straatmeubilair’ wordt gevormd door de criteria vanuit ‘schoon, heel
en veilig’ met de kwaliteitsambities: laag onderhoud, sober, schoon, veilig en sterk (‘hufterproef’).
Gestreefd wordt naar een ingetogen, herkenbare en samenhangende set straatmeubilair,
waarbinnen de mogelijkheid aanwezig is om nuance aan te brengen ter versterking van de omgeving.
Veelal kan dit door een afwijkende kleur worden bereikt, terwijl de structuur van de elementen
overal gelijk kan blijven.
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Ten aan zien van verkeersborden is minimaliseren van het aantal uitgangspunt. Dit kan o.a. worden
bereikt door het bundelen van de noodzakelijke bebording langs wegen en bij kruispunten. Het
verminderen van het aantal verkeersborden verfraait niet alleen de openbare ruimte, maar
bevordert ook de verkeersveiligheid.
Het verwijderen van verkeersborden moet zorgvuldig geschieden, omdat zonder borden handhaving
niet mogelijk is. Op veel plaatsen in de woonkernen, waar handhaving minder urgent is, kan het
aantal borden worden verminderd. De inrichting van de wegen kan een bijdrage leveren aan het
verminderen van de verkeersborden. Ook voor de bewegwijzering en straatnaam aanduiding is
uniformiteit uitgangspunt. Dit geldt voor alle verwijzingen, zoals objectverwijzing, parkeerverwijzing
als voor overige utilitaire en toeristische verwijzingen.

8. Openbare Verlichting
Het beleid voor het beheer, onderhoud en optimaliseren van de openbare verlichting is vastgelegd in
het Beleidsplan Openbare Verlichting en de uitvoering daarvan in het Uitvoeringsplan Openbare
Verlichting.
De kosten van het beheer en onderhoud komen geheel ten laste van de begrotingspost voor
openbare verlichting en niet ten laste van het wegenbudget.
Er wordt derhalve in dit beleidsplan geen rekening gehouden met de openbare verlichting. Wel dient
het wegenbeheer en het beheer van de openbare verlichting op elkaar te worden afgestemd.

35

WEGENBELEIDSPLAN CASTRICUM

Gegevens evaluatie Wegenbeleid

Bijlage 3

Het kwaliteitsniveau voor een bepaald type weg is vertaald naar de verschillende elementen van de
infrastructuur en vervolgens naar een normering. De normering geeft aan welke minimale schade
toelaatbaar is of welke minimale inspanning vereist is om het kwaliteitsniveau te realiseren of te
behouden. Hieronder zijn de CROW kwaliteitsniveaus weergegeven in een tabel.
Beleidsthema

R- (sober)

Veiligheid

Kans op ongevallen
klein
Bereikbaarheid
beperkt minder
Enigszins
oncomfortabel
Matige uitstraling

Bereikbaarheid
Comfort
Aanzien
Leefbaarheid

Leefbaarheid beperkt
minder
Belasting op milieu
Milieu
conform wettelijke
eisen
Tabel 3.1 CROW kwaliteitsniveaus.

Kwaliteitsniveau
R (basis)
R+ (goed)

R++ (uitstekend)

Kans op ongevallen
klein
Bereikbaarheid niet
in het geding
comfortabel

Kans op ongevallen
klein
Bereikbaarheid niet
in het geding
comfortabel

Kans op ongevallen
geminimaliseerd
Bereikbaarheid niet
in het geding
Zeer comfortabel

Redelijk verzorgde
uitstraling
Leefbaarheid niet in
geding
Belasting op milieu
conform wettelijke
eisen

Verzorgde uitstraling

Zeer verzorgde
uitstraling
Leefbaarheid niet in
geding
Belasting op milieu zo
beperkt mogelijk

Leefbaarheid niet in
geding
Belasting op milieu
lager dan wettelijke
eisen

Overigens rekent het Integraal wegbeheerpakket met R (basis) en R+(goed) omdat R++ (uitstekend)
alleen realiseerbaar is in het nieuw aanleggen van de verharding en R- (sober) de ondergrens voor
duurzaam beheer is overschreden.
Budget onderhoud wegen
Zoals in tabel 3.2 is te zien, fluctueert het onderhoudsbudget in de afgelopen 12 jaar nogal.
Jaar
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gemiddeld

Benodigd budget
*1

€
€
€
€
€

935.187
942.085
964.733
915.181
939.960

€ 940.000

Tabel 3.2 budget onderhoud wegen

Begroting
€ 601.500
€ 300.510
€ 685.700
€ 803.700
€ 895.800
€1.069.800
€1.119.800
€1.169.000
€1.146.000
€ 603.956
€ 926.000
€ 879.700
€ 850.122

Extra budget of
bezuiniging via
VJN/Berap
- € 300.000
+ € 84.000
+ € 84.000
+ € 200.000
+ € 50.000
+ € 50.000
- € 58.000
- € 355.000
- € 160.000

*1 Volgens Meerjarenprogramma wegen 2005 – 2009 (exclusief inflatiecorrectie), welke was
gebaseerd op het CROW kwaliteitsniveau R(basis) en exclusief rehabilitatie.
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Uitwerking kaders wegenbeleid

Bijlage 4

De kwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door drie factoren: het inrichten van de
openbare ruimte, het reguleren en stimuleren van het dagelijks gebruik en het onderhoudsniveau
van de openbare ruimte.
1. Kaders voor de inrichting
Het in 2013 op te stellen Handboek kwaliteitseisen openbare ruimte Castricum geeft een aantal
uitgangspunten en randvoorwaarden voor het (her)inrichten van de openbare ruimte. Voorts geeft
het handboek inzicht in de mogelijkheden, de kaders en voorstellen voor materiaalgebruik om de
openbare ruimte fraai en duurzaam in te richten en te onderhouden.
Het handboek geeft geen kant en klaar antwoord op de vraag hoe de openbare ruimte er
stedenbouwkundig uit moet zien. Dat is een ontwerpvraag en dus maatwerk. Het handboek geeft
richtlijnen hoe de openbare ruimte moet worden ingericht. De doelgroepen zijn de beheer- en
onderhoudsdienst, de ontwerpers, de bestekmakers en de inkopers van gemeente Castricum. Tevens
de projectontwikkelaars en particulieren die de openbare ruimte van nieuwbouwprojecten in
Castricum moeten inrichten.
Het handboek is ook een leidraad voor de burgers, de wijk- en dorpsraden en de klankbordgroepen
bij participatie bij de (her-) inrichting van de openbare ruimte. In de loop van 2013 zal het handboek
gereed zijn voor dagelijks gebruik. De ‘handleiding straatmeubilair’ maakt onderdeel uit van het
handboek.
2. Kaders voor het wegbeheer
Als referentie voor de technische kwaliteit van verhardingen worden de landelijke toegepaste CROW
normen en richtlijnen toegepast. De CROW heeft daarvoor systemen ontwikkeld die zijn opgenomen
in het wegbeheersysteem van gemeente Castricum en wordt gebruikt voor het berekenen van de
onderhoudstoestand en maatregelen.
Naast het technische kwaliteitskader heeft de CROW, voor het bepalen van het kwaliteitsniveau en
de onderhoudstoestand van de openbare ruimte, het systeem van beeldmeetlatten ontwikkeld. Het
is een aanvulling op het technische systeem. Het technische systeem bepaalt cijfermatig de
onderhoudstoestand, de restlevensduur, een meerjarenplanning en de benodigde
onderhoudsmaatregelen. De kwaliteitsbeelden bepalen de onderhoudstoestand voor het dagelijks
beheer en onderhoudsmaatregelen op korte- en middellange termijn. Het is tevens een systeem om
het dagelijks beheer met de bestuurders, de bewoners en de gebruikers te bespreken. Beide
systemen vullen elkaar aan.
3. Kaders vanuit aangehaakte beleidsplannen
Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, vormt voor het beheer van de openbare ruimte een aantal
vastgestelde beleids- en beheerplannen een deel van het kader, te weten: de Structuurvisie
Buitengewoon Castricum, het Groenbeleidsplan, het Integraal Verkeer- en Vervoersplan, het
Gemeentelijk Riolerings Plan en de Standaardeisen Duurzaam Omgeven.
In bijlage 2 zijn de kaders vermeld.
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4. Kaders voor specifieke werkzaamheden
Kader voor teerhoudend asfalt
Indien een asfaltverharding moet worden verwijderd, wordt deze altijd onderzocht op de
aanwezigheid van teer. Het rijk heeft het initiatief genomen om teer definitief uit de Nederlandse
asfaltketen te verwijderen en heeft daartoe samen met de CROW de code ‘Milieuverantwoord
wegbeheer’ opgericht. De CROW heeft een richtlijn (nr. 210) opgesteld, die voorstellen geeft om de
bestaande wet- en regelgeving praktisch in te vullen vanaf het moment dat een wegbeheerder een
asfaltverharding moet verwijderen tot en met de acceptatie van het asfalt bij een erkende verwerker.
Tot nu toe heeft gemeente Castricum zich niet aangesloten bij de groep gemeenten die de code
heeft ondertekend. Het is het overwegen waard om de code MVW te volgen en het past ook in de
ambitie van Duurzaam Omgeven.
De huidige werkwijze in Castricum is de volgende:
--------- Wordt er bij het voorbereiden van onderhoudswerkzaamheden teerhoudend asfalt
geconstateerd, dan wordt de afvoer van dit asfalt opgenomen in het bestek. De
aannemer is daarmee verantwoordelijk voor adequate afvoer van het asfalt naar
een erkende verwerker ----------------------------------------------------------------------------.
5. Areaal ontwikkelingen
Vanwege woningbouwplannen, zoals Zandzoom, en plannen op inbrei-locaties wordt het areaal van
de verhardingen aanzienlijk uitgebreid. Het is voor het wegenbudget van belang dat bij de
planontwikkeling rekening wordt gehouden met het beheer van de openbare ruimte na realisering
van het woningbouwplan. Tot nu toe worden de beheerkosten van de openbare ruimte niet
opgenomen in de exploitatiekosten van bouwplannen.
Het streven is om in de exploitatiekosten een afkoopsom op te nemen voor beheer en onderhoud
van de verhardingen e.d. in de openbare ruimte. Een andere mogelijkheid is om in het Grondbedrijf
voor een periode van 5 jaar een bedrag op te nemen voor het beheer en onderhoud van de
areaaluitbreiding. De begrotingspost voor onderhoud wegen (en het budget voor groen, openbare
verlichting, e.d.) dient na areaal uitbreiding aangepast te worden zodat het beheer op hetzelfde
niveau kan blijven.
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Bijlage 5
Kaders voor de beheerscenario’s
1. Kwaliteitsniveaus en wegtypen
In de wegbeheersytematiek van de CROW wordt gekozen voor vier verschillende technische
onderhoudskwaliteiten. De kwaliteiten verschillen onderling in de onderhoudsfrequentie.
De technische kwaliteitsniveaus van de CROW in oplopende kwaliteit zijn: R-(sober), R(basis),
R+(goed) en R++ (uitstekend). Het niveau R(basis) is de gemiddelde kwaliteit wat gangbaar is in
Nederland. Dit niveau R is voor het wegbeheersysteem van de CROW het referentieniveau. Het
Integraal wegbeheersysteem, waarmee gemeente Castricum werkt, kent twee niveaus, te weten R
en R+.
Naast de technische kwaliteitsniveaus, zijn er vijf beheerniveaus (zie ook hoofdstuk 6
Kwaliteitsgestuurd beheren), te weten: C (matig), B (basis), A (basisplus) en A+ (exclusief).
Beheerniveau D ligt onder het kwaliteitsniveau C en geeft aan dat de kwaliteit van de verharding
slecht is en dat direct groot onderhoud noodzakelijk is. Feitelijk is D geen reëel beheerniveau.
Onderhoudsniveaus
beeldkwaliteit

Omschrijving

Indicatie kwaliteit

Relatie met
wegbeheer

Technische
kwaliteitsniveaus

A+

Zeer goed

Nagenoeg ongeschonden

Er is geen schade

R++

A

Goed

Mooi en comfortabel

Er is enige schade, maar
de waarschuwingsgrens
is nog niet overschreden

R+

B

Voldoende

Functioneel

De waarschuwingsgrens
is overschreden, er is
klein onderhoud nodig of
binnen 5 jaar groot
onderhoud

R

C

Matig

Onrustig beeld, discomfort
of enige vorm van hinder

De richtlijn is
overschreden, er is
binnen 2 jaar groot
onderhoud nodig

R-

D

Slecht

Kapitaalvernietiging,
functieverlies, juridische
aansprakelijkstelling, sociale
onveiligheid

De richtlijn is meer dan 1
klasse overschreden, er
is direct groot
onderhoud nodig

-

Tabel 5.1 Relatie beeldkwaliteitsniveaus met technische kwaliteitsniveaus.
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Tabel 5.2 voorbeeld kwaliteitsbeeld elementenverharding.

In de openbare ruimte worden niet alle wegen hetzelfde belast. Een hoofdontsluitingsweg kent een
andere verkeersintensiteit en belasting dan een woonerf. In de gemeentelijke wegen zijn vijf typen te
onderscheiden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het wegtype 1, hoofdwegennet
(autosnelwegen), en wegtype 2, zwaar belaste weg (provinciale wegen en stadsautosnelweg), zijn
niet in het areaal van gemeente Castricum aanwezig en worden derhalve niet in de tabel vermeld.
Wegtype

Benaming

Omschrijving

Snelheid

Verkeersintensiteit

3

Gemiddeld belaste weg

Stadsontsluitingsweg
Industrieweg

50 -60 km/u

2.000 – 6.000
Gemengd verkeer

4

Licht belaste weg

Wijkontsluitingsweg
Landbouwweg

50 – 60 km/u

< 2.000
Gemengd verkeer

5

Weg in woongebied

Woonstraat
Woonerf
Parkeerterrein

30 – 50 km/u

< 2.000
Gemengd verkeer

6

Weg in verblijfsgebied

Winkelerf
Plein
Voetpaden

-

Gesloten voor
motorvoertuigen

7

Fietspaden

(vrij liggend) fietspad

-

Gesloten voor
motorvoertuigen

Tabel 5.3 indeling wegtypen.
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2. Uitgangspunten rekenmodel beheerscenario
Het rekenmodel:
Door ARCADIS is het rekenmodel ontwikkeld. Dit rekenmodel berekent voor het totale wegenareaal
de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten op basis van een gekozen onderhoudsstrategie. Hierbij
worden de kosten voor rehabilitatie apart inzichtelijk gemaakt. Dit rekenmodel maakt onderscheid in
vijf wegtypen (3 t/m 7) en de verhardingstypen asfalt en elementen. Klein onderhoud maakt geen
onderdeel uit van dit rekenmodel.
Het rekenmodel biedt de mogelijkheid om het totale areaal op drie kwaliteitsniveaus door te
rekenen, kwaliteitsniveau A, B en C die gerelateerd zijn aan CROW publicatie 288 “Kwaliteit
Openbare ruimte”.
De onderhoudsmaatregelen die in XEIZ wegen zijn opgenomen, worden uitgewerkt naar een cyclisch
onderhoudsschema. In een cyclisch onderhoudsschema zijn de onderhoudsmaatregelen en
onderhoudsintervallen voor de gehele levenscyclus van de wegverharding vastgelegd.
Onderhoudscycli en onderhoudsmaatregelen:
In eerste instantie is door ARCADIS een onderhoudsschema opgesteld voor kwaliteitsniveau B (CROW
288) en R (CROW 145 en 147), waarbij op basis van inzicht en ervaring enkele aanpassingen zijn
gemaakt.
Het is van belang om aan te geven dat in de CROW publicatie 145 gerekend wordt met herstraten
van 15% en 30%. In het beheerprogramma XEIZ wordt, overeenkomstig CROW publicatie 147,
gerekend met 30% en 50%. Voor de kwaliteitsniveaus A en C bestaan nog geen vastgestelde
landelijke onderhoudscycli. De onderhoudsschema’s voor kwaliteitsniveau A en C zijn in onderling
overleg van het onderhoudsschema van niveau B afgeleid.
Voor de asfalt verharding wordt kwaliteitsniveau A bereikt door de onderhoudscyclus bij niveau B in
te korten. In eerste instantie werd niveau C bereikt door de onderhoudscyclus van niveau B op te
rekken. Er wordt een extra keer de eerste onderhoudsmaatregel uitgevoerd (wegtype 3, 4 en 7:
gedeeltelijk groot onderhoud en conserveren en bij wegtype 5 en 6: conserveren).
Voor de elementenverharding wordt kwaliteitsniveau A bereikt door de onderhoudscyclus bij niveau
B in te korten en niveau C wordt bereikt door de onderhoudscyclus van niveau B op te rekken.
Bij wegtype 5 en 6 is voor de 3 kwaliteitsniveaus de eerste onderhoudsmaatregel aangepast naar
30% herstraten. Dit was in eerste instantie 50% herstraten.
De onderhoudscycli voor wegtype 7 (vrijliggende fietspaden), kwaliteitsniveau C, wordt gewijzigd in:
50% herstraten in jaar 20 en 40 en na 60 jaar rehabilitatie.
Randvoorwaarden rekenmodel:
- Berekend worden de cyclische onderhoudskosten om één bepaald onderhoudsniveau in stand te
houden. De eenmalige kosten (of besparingen) om dat onderhoudsniveau te bereiken zijn hierbij
niet meegenomen;
- Het rekenmodel geeft als uitkomst de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten. Het rekenmodel
geeft geen meerjarenplanning van de maatregelen en kosten;
- In het rekenmodel wordt geen rekening gehouden met geplande onderhoudswerkzaamheden,
reconstructies en de resultaten van de laatste weginspectie;
- Het rekenmodel is (nog) niet afgestemd met beschikbare budget en de begroting van de gemeente;
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- Het areaal in het rekenmodel is gebaseerd op de hoeveelheden in het beheerprogramma XEIZ;
- Het rekenmodel is opgebouwd op één maatgevende ondergrond, namelijk zand;
- Het areaal cementbeton is toegevoegd aan de hoeveelheden asfaltverharding;
- Half verhard en onverhard is niet meegenomen bij de eeuwigdurende onderhoudskosten.
Uitgangspunten rekenmodel:
- Constant prijspeil, prijspeil 2012;
- Normale werkuren (met uitzondering van asfalt wegtype 3);
- Verkeersmaatregelen, percentage afhankelijk van maatregel en wegtype (1% - 6%);
- 18% eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico;
- Geen belijning en markering meegenomen;
- Geen onvoorzien meegenomen;
- Exclusief klein onderhoud;
- Exclusief BTW
Uitgangspunten eenheidsprijzen:
Als basis zijn de standaard eenheidsprijzen Arcadis (Mi2 en XEIZ) aangehouden. Deze zijn
aangepast naar de specifieke omstandigheden en ervaringen bij de gemeente Castricum.
De algemene aannamen voor de opbouw van de verhardingsconstructies zijn opgenomen in de Excel
spreadheet “eenheidsprijzen”. Voor het rekenmodel Castricum zijn hierin enkele specifieke
aanpassingen op gemaakt. Hieronder zijn een aantal belangrijke uitgangspunten opgesomd:
Dikte asfaltconstructie: wegtype 3 en 4 = 20 cm asfalt; wegtype 5, 6 en 7 = 12 cm asfalt;
Rehabilitatie elementen: wegtype 3 en 4 inclusief fundering; wegtype 5, 6 en 7 zonder fundering;
Rehabilitatie asfalt: wegtype 3 t/m 6 incl. fundering; wegtype 7 zonder fundering (deze wordt niet
vervangen)
Conserveren asfalt:
- wegtype 3 dunne deklaag; wegtype 4 dubbele oppervlakbehandeling; wegtype 5, 6 en 7 enkele
oppervlakbehandeling;
- Er is met 25 km transportafstand rekening gehouden bij de stortkosten.
- Bij het verwijderen van asfalt is rekening gehouden met gemiddeld 30% teerhoudend asfalt.
- Bij asfalt wegtype 3 is een toeslag van 10% voor nachtwerk / weekend werk gehanteerd. In verband
met de bereikbaarheid zal een deel van de onderhoudswerken namelijk in de nacht of in het
weekend worden uitgevoerd.
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3. Uitkomst beheerscenario’s
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4. Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA)
Het inrichten, beheren en onderhouden van de openbare ruimte kost veel geld. Wat onderbelicht
blijft, is het gegeven dat de openbare ruimte ook veel maatschappelijke baten oplevert. De baten
bestaan uit extra woongenot, hogere waarde van de woningen, grotere sociale cohesie en
participatie van de bewoners, minder leegstand, minder verhuizingen, minder diefstallen, minder
zwerfvuil, afvaldumping en graffiti. De baten van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte
kunnen in beeld worden gebracht met een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA).
Met behulp van de MKBA wordt de waarde van de kwaliteitsverandering bepaald door middel van
voor en nadelen (maatschappelijke baten) die mensen (batenhouders) ondervinden in hun wijk of
straat. De welvaart en welbevinden nemen af of toe. Het is ingewikkeld om voor abstracte begrippen
zoals woongenot en sociaal klimaat de baten te bepalen.
Het is de CROW gelukt om door middel van een uitgebreid landelijk onderzoek de batenkengetallen
voor de openbare ruimte te bepalen. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door
middel van beeldmeetlatten.
De openbare ruimte wordt m.b.v. de MKBA de waarde van de kwaliteitsverandering bepaald via de
voor en nadelen (maatschappelijke baten) die mensen (batenhouders) ondervinden vanwege de
kwaliteitsverandering in hun wijk of straat. De welvaart en welbevinden nemen af of toe.
De kwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door middel van beeldmeetlatten.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van de CROW is dat alle drie door buurtbeheer te
beïnvloeden kwaliteiten (onderhouds-, inrichtings- en sociale kwaliteit) baten opleveren.
Buurtbeheer is dus niet alleen een kostenafweging, maar een afweging tussen kosten en baten.
Buurtkwaliteit

Stijging op meetlat

Baat

Kengetal

Onderhoudskwaliteit van
groen in de buurt

1 schaalniveau omhoog

Verhoging woongenotwaarde

7% stijging
woongenotwaarde

Aantrekkelijkheid van de
bebouwing in de buurt

1 schaalniveau omhoog

Verhoging woongenotwaarde

22% stijging
woongenotwaarde

Inrichtingskwaliteit van de
buurt

1 schaalniveau omhoog

Vermeden leegstandkosten

3% minder leegstaande
woningen

Vertrouwen in de buurt

1 schaalniveau omhoog

Vermeden verhuiskosten

2% minder verhuizingen

Sociale participatie in de
buurt

1 extra betrokken bewoner
voor sociale participatie per
1000 inwoners

Vermeden kosten
criminaliteit

9 straatroven minder per
jaar

Tabel 5.4 Batenkengetallen openbare ruimte CROW.

Over het algemeen is de inrichting van de openbare ruimte van de woonwijken in de woonkernen
van Castricum van hoge kwaliteit. Er zijn daarin op dit moment geen grote kwaliteitsverbeteringen te
realiseren. Op gebied van onderhoud van een deel van de openbare ruimte is nog wel winst te
boeken (van C naar B), evenals de participatie van de bewoners bij het beheer van hun buurt of
woonkern (sociale kwaliteit). Vooralsnog heeft het weinig zin om het MKBA toe te passen in de
gemeente Castricum.
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