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Ondenrverp: Beleidsplan Wegen

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij doen wij u ter informatie het Beleidsplan Wegen toekomen. De in het beleids-
plan geformuleerde beleidskeuzes zijn mede gebaseerd op het basiskwaliteitsniveau
voor de wegen. Om die reden zijn eveneens het rapport Kosten beheer en onderhoud
wegen en vaarwegen en de toets op dit rapport, uitgevoerd door RoyalHaskoning/
DHV, ter informatie bijgevoegd.

Hoogachtend,

gedeputeerd van Drenthe,

voorzitter

Bijlage(n)
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VOORAF

Als verantwoordelijke voor de openbare infrastructuur heeft de provincie Drenthe

de wettelijke plicht de bij haar in beheer en onderhoud zijnde wegen, inclusief
fietspaden, in goede staat te houden. De wegen moeten veilig zijn voor de
gebruikers en de bereikbaarheid via de wegen moet gegarandeerd zijn. Vooral dit
laatste wordt steeds belangrijker nu de veiligheid op orde is.

Dit beleidsplan geeft inzicht in de wijze waarop de provincie haar wegen beheert

en onderhoud. Het plan geeft daarnaast aan wat er in de toekomst moet
gebeuren om het provinciale wegennet binnen acceptabele kosten op een

acceptabel kwaliteitsniveau te houden. Om hier goed inzicht in te krijgen is een

beheerkostenrapport opgesteld. In dit rapport worden de kosten voor beheer en
onderhoud verwoord die nodig zijn om het kwaliteitsniveau op een 6 te houden.

ln dit beleidsplan staat beschreven op welke wijze het beheer en onderhoud
wordt uitgevoerd en welke keuzes hieraan ten grondslag liggen uitgaande van dit
minimale kwaliteitsniveau 6.

Aanleiding
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SAMENVATTING

De provincie Drenthe heeft haar beleid op het gebied van mobiliteit,

bereikbaarheid, verkeersveilig heid, ruimtelijke inpassing, economische

ontwikkelingen enz. vastgelegd in verschillende nota's. Dit vastgestelde beleid is

leidend voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de wegen en de
vaarwegen.

ln 2012 zijn de kosten van het beheer en onderhoud in beeld gebracht. Het

rapport beheerkosten is vervolgens extern getoetst. Voor het groot onderhoud
geldt dat in de komende jaren gekozen wordt voor een onderhoudsniveau van

een lagere kwaliteit (basis 6). ln het Rapport beheerkosten en in de toets op dit
rapport door Royalhaskoning/DHV wordt een nadere onderbouwing gegeven van

de benodigde budgetten om de wegen (en de vaarwegen) te beheren en

onderhouden op dit kwaliteitsniveau 6.

ln dit beleidsplan beheer en onderhoud is beschreven op welke wijze het beheer
en onderhoud wordt uitgevoerd en welke keuzes hieraan ten grondslag liggen.

Hierbij wordt uitgegaan van het kwaliteitsniveau 6.

Sober en doelmatig beheer en onderhoud blijft voor de provincie voorop staan.

De komende jaren concentreert de provincie zich op het beheer en onderhoud
van de wegen en de vaarwegen. Dit betekent dat enkel en alleen onderhoud

wordt gepleegd als dit ook echt noodzakelijk is. Werken worden zoveel als

mogelijk in combinaties opgepakt en er wordt voor het onderhoud nadrukkelijk

aangesloten bij reconstructies. Dat houdt tevens in dat er minder wordt ingezet

op een aantal andere zaken zoals bijvoorbeeld landschappelijke inpassing en

kunst.

De grootste wijzigingen ten opzichte van het beheer en onderhoud voor 2012 zijn
de volgende. De termijnen waarbinnen het groot onderhoud voor verhardingen
plaatsvindt zijn langer geworden. Voor de kunstwerken wordt het onderhoud

alleen nog geprioriteerd op basis van functionaliteit en veiligheid en niet meer op

duuzaamheid en toonbaarheid.

Aanleiding
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Hiernaast valt onder andere nog te benoemen dat geluidsreducerend asfalt gelet

op de kosten en de onderhoudscyclus beperkt wordt toegepast. Voor het

onderhoud van singels en bosplantsoenen wordt overgegaan naar meer
planmatig beheer. Het maaien van bermen, sloten en taluds vindt twee keer per
jaar plaats. Onkruidbestrijding is vanwege nieuw beleid voor het eerst uitbesteed

aan een aannemer. Of in de toekomst nog meer kunst zal worden geplaatst

wordt bij nieuwe werken en reconstructies bekeken in relatie tot landschappelijke
inpassing en vormgeving.
Voor de overige onderdelen van het beleidsplan wordt het beheer en onderhoud

uitgevoerd op vergelijkbare wijze als voor 2012 met inachtneming van het

algemene uitgangspunt van sober en doelmatig.

Aanleiding
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VISIE

De Drentse provinciale wegen en fietspaden moeten voldoende veiligheid bieden

voor de gebruikers. Daarnaast garanderen ze de bereikbaarheid van steden en

dorpen. Het is dan ook van belang dat de provinciale wegen adequaat worden

beheerd en onderhouden.

Eén van de belangrijkste aspecten hierbij is de kwaliteit van de wegverharding.

Een goede kwaliteit van verhardingen zorgt voor veiligheid en comfoft voor de

weggebruiker. De kwaliteit wordt bepaald op basis van visuele inspecties en

metingen. De wegverharding van het Drentse provinciale wegennet is voor het

grootste deel goed. De verharding van de fietspaden is zelfs zeer goed. De

provincie beheert en onderhoudt de wegen de komende jaren op een wijze die

uitgaat van een basiskwaliteitsniveau 6. In het kader van veiligheid en

bereikbaarheid is dit niveau acceptabel en is er geen sprake van

kapitaalvernietiging. Voor stroomwegen geldt dat de bereikbaarheid en veiligheid

op die wegen van groot belang zijn. Om die reden zal de provincie zoveel als

mogelijk de kwaliteit van deze wegen op het huidige niveau (peiljaar 2012) willen

handhaven.

De Provincie Drenthe streeft er naar om tijdens wegwerkzaamheden de

bereikbaarheid naar steden en dorpen te behouden en de hinder voor de

weggebruiker zoveel mogelijk te beperken. Daartoe zal de communicatie met

in- en externe doelgroepen verder moeten worden verbeterd en geïntensiveerd.

Bij wegwerkzaam heden moeten weggebruikers, omwonenden, h ulpdiensten en

het openbaar vervoer vroegtijdig en zo volledig mogelijk geïnformeerd worden.

Daarmee ontstaat een betere relatie met belanghebbenden en wordt de

doorstroming van het verkeer bevorderd.

Bij calamiteiten en incidenten is het van belang dat het verkeer zo snel en veilig

mogelijk doorgang kan hebben. De afhandeling van ongevallen en calamiteiten

dient dan ook professioneel te worden aangepakt. Hoofdstuk 3.5 van dit

beleidsplan gaat daar nader op in.

De provincie Drenthe is zich bewust van de samenhang tussen de weg en het

omringende landschap. Het samenspel van landschappel'tjke kwaliteiten,

ecologische, cultuurhistorische, visueel ruimtelijke en belevingswaarden en

patronen leidt tot een eigen karakter en identiteit van de provinciale wegen in het

Drentse Landschap. Samen met externe partners wil de provincie de uniformiteit

in de weginrichting in het uiteindelijke eindbeeld bewaken.

Aanleiding
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1 INLEIDING

1 .1 Aanleiding

Door veranderingen in de maatschappelijke omgeving en de rol van de provincie

daarin, de wetgeving en de optimalisering van de bedrijfsvoering, zijn de

beleidskaders van de provincie Drenthe op het gebied van mobiliteit,

bereikbaarheid, verkeersveiligheid, milieu, omgevingsbeleid en cultuur
veranderd.
Die veranderingen hebben gevolgen voor het beheer en onderhoud van

provinciale wegen. Dat vraagt om toetsing en herijking van dat beheer en

onderhoud.

1.2 Doel

Het doel van het Beleidsplan beheer en onderhoud wegen provincie Drenthe is

de aanpak van het beheer en onderhoud van de wegen te beschrijven en in

beeld te brengen welke aspecten aandacht vragen en waar we binnen de

bestaande budgetten kunnen innoveren in het beheer en onderhoud.

Een en ander is mede van belang voor het in beeld brengen van de

meerjarenplanning voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen.

1.3 Uitvoering

De regie over beheer- en onderhoudstaken is in handen van provinciale

medewerkers. De uitvoering ervan wordt gedaan door derden. Deze taken zijn

onder andere vastgelegd in contracten en werkomschrijvingen.

1.4 Monitoring

De effecten van het beleid rondom beheer en onderhoud van de wegen worden

(meer)jaarlijks gemonitord. Dit geeft een structureel inzicht in de kwaliteit van het

provinciale wegennet. Vervolgens wordt bekeken of de beoogde effecten zijn

bereikt en hoe er aangesloten kan worden bij nieuwe ontwikkelingen.

Aanleiding
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2 PROVINCIALE BELEIDSKADERS

2.1 lnleiding

Het beleid voor het beheer en onderhoud van de wegen is afgeleid van de
geformuleerde beleidskaders op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid,

verkeersveiligheid, milieu, omgevingsbeleid (met name landschappelijke

inpassing) en cultuur(historie).
Hierna worden allereerst alle provinciale beleidskaders in beeld gebracht waar
het beheer en onderhoud van de wegen aan gerelateerd is.

Naast provinciale beleidskaders zijn er wettelijke kaders waarbinnen het beleid

voor beheer en onderhoud moet passen. Dit hoofdstuk eindigt met een

beschrijving van deze wettelijke kaders.

2.2 Mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid

2.2.1 Basiskenmerken wegontwerp

Duurzaam Veilig is een kernbegrip bij de inrichting van de weg. Belangrijk bij het

wegontwerp is dat de weg zodanig wordt ingericht dat de weggebruiker
automatisch het gewenste gedrag vertoont. Belangrijk hierbij is dat de

weginrichting uniform en herkenbaar is.

Hiervoor zijn de Basiskenmerken Wegontwerp geformuleerd. 19 Wegkenmerken
die afhankelijk van de wegcategorie juist wel of niet aanwezig moeten zijn.

Onderdeel hiervan zijn de Essentiele Herkenbaarheidskenmerken (EHK). ln het

Handboek Wegontwerp wordt de maatvoering beschreven.

Uiteraard zal de praktijk weerbarstig blijken; keuze in de toepassing van de 19

kenmerken moet worden gemaakt. Dat geldt ook voor de bijbehorende

maatvoering. Die keuzes zijn beargumenteerd vastgelegd in de Drentse Richtlijn

Ontwerp Provinciale wegen (DROP).

Zo worden er drie verschillende wegcategorieën onderscheiden: stroomwegen,

gebiedsontslu itingswegen en erft oegangswegen. Deze drie wegcategorieën

hebben elk hun eigen functie en het daarbij behorende gewenste weggedrag.

De markeringskenmerken van de verschillende wegcategorieën worden aan de

hand van het volgende schema geïllustreerd.

lnleiding
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Stroomwegen (autoweg)
- dubbele asmarkering in 9-3 patroon en eventueel ononderbroken;

- groene vulling asmarkering;
- ononderbroken kantmarkering
- maximum snelheid 100 km/h

Gebiedsontsluitingswegen (buiten bebouwde kom)
- dubbele asmarkering in 9-3 patroon en eventueel ononderbroken;

- Onderbroken kantmarkering;
- maximum snelheid 80 km/u

Gebiedsontsluitingswegen (binnen bebouwde kom)
- dubbele asmarkering in 9-3 patroon en eventueel ononderbroken;
- geen kantmarkering
- maximum snelheid 50 km/u

Erftoegangswegen (buiten bebouwde kom)
- onderbroken kantmarkering
- maximum snelheid 60 km/h

Mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid
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Erftoegangswegen (binnen bebouwde kom)
- geen markering;
- maximum snelheid 30 km/h

Binnen het huidige wegenareaal van de provincie Drenthe is al een groot deel

ingericht volgens duurzame inrichtingscriteria. De aandacht gaat nu uit naar die

gebieden waar het minder eenvoudig is om het wegvak volgens de EHK in te

richten. Binnen de beschikbare ruimte voor de weg is het niet altijd mogelijk het

theoretische wegprofiel toe te passen. De praktijk leert dat er vanwege de fysieke

beperkingen in veel situaties maatwerk geleverd moet worden. Om toch invulling

te geven aan de EHK is er een standaard samengesteld waarin het normale

wegprofiel en het minimale wegprofiel zijn vastgelegd. Daar waar het uiteindelijk

niet mogelijk is en de functionele inrichting niet overeenkomt met de praktische

inrichting kan worden overwogen de weg af te waarderen van bijvoorbeeld een

stroomweg naar een gebiedsontsluitingsweg.

Het aanbrengen van de EHK wordt zo veel mogelljk in combinatie met gepland

wegonderhoud en/of reconstructies uitgevoerd. Dit betekent dat er voor het

geplande wegonderhoud afstemming plaatsvindt en dat er kritisch gekeken wordt

naar de functie van de weg.

ln 2014 moeten alle provinciale wegen voldoen aan de EHK. Echter, gelet op de

discussies rondom landschappelijke inpassing, de kosten en baten en mogelijke

wijzigingen in inzichten, valt niet te garanderen dat 100o/o van de provinciale

wegen in2014 conform de EHK is ingericht. Daarnaast zijn de andere

wegbeheerders (gemeenten) autonoom en dus zelf beslissingsbevoegd.. De

provincie zal er de komende jaren bij de gemeenten op aandringen dat zij bij

onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden hun wegen laten voldoen aan de

EHK en zorgen voor voorlichting aan de weggebruiker.

De financiële inspanning die naast het reguliere wegonderhoud extra geleverd

moet worden, komt uit het lnvesteringsprogramma Verkeer en Vervoer (lW).
Naast de EHK spelen ook andere veiligheidskenmerken een belangrijke rol bij de

inrichting van het wegprofiel, zoals obstakelvrije ruimtes, pechhavens, e.d.

Mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid
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2.2.2 Snelheidremmende maatregelen

De inrichting van de weg dient uit te nodigen tot gewenst rijgedrag.

Snelheidsremmende maatregelen, zoals het aanbrengen van drempels, zijn dan

in principe niet meer nodig. De provincie Drenthe gaat terughoudend om met het

aanbrengen van fysieke snelheidsbeperkende voorzieningen. Een verlaging van

de snelheid heeft altijd tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren. De aanleiding

hiervoor is:

onveiligheid op een kruispunt
onveiligheid op een oversteek

onveiligheid ter plaatse van een bijzondere situatie (b.v. een school)

te hoge snelheid op (te) lange rechtstanden

Op stroomwegen worden geen snelheidsremmende maatregelen getroffen.

Dergelijke maatregelen passen niet bij de functie van dit type weg en worden niet

verwacht door de weggebruiker. De maatregel wordt dan een gevaarlijk obstakel.

Een lagere snelheidslimiet die afwijkt van de algemene regel, wordt aangeduid

en juridisch "afgedwongen" met een verkeersbord. Dit bord mag alleen worden
geplaatst als de weginrichting en de omgeving, de weggebruiker uitnodigen tot
snelheidsgedrag dat dicht bij de gewenste snelheid ligt. lndien het "normale"

snelheidsgedrag daar te veel van afwijkt, zal de weginrichting of de omgeving

moeten worden aangepast.
Hierbij gaat de voorkeur uit naar een aanpassing van de weginrichting aan de

omgeving waar de weg dan als een logisch element deel van uit maakt. Als dit

niet lukt worden verkeerskundige maatregelen genomen zoals het aanbrengen

van plateaus, middengeleiders of andere aanpassingen op het wegdek.

De functie van de verschillende maatregelen is verschillend:
. drempel: snelheidsremmend en attentieverhogend
o plateau: snelheidsremmend en attentieverhogend
¡ middengeleider: vooral attentieverhogend en beperkt snelheidsremmend.

Biedt op oversteekplaatsen de mogelijkheid in twee keer de weg over te

steken waardoor het oversteken wordt vergemakkelijkt.

Of een maatregel geschikt is hangt af van de situatie, de snelheidslimiet en of het

om een wegvak of kruispunt gaat.

Mobiliteit, bereikbaarheid en veilígheid
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Drempels zijn op zich prima maatregelen gebleken, maar hebben ook nadelen.

Hinder voor de omgeving (geluidsoverlast en trilling) hebben er toe geleid dat de
provincie zeer terughoudend is met de aanleg van drempels. Sterker nog,

bestaande drempels worden zo mogelijk opgeruimd en vervangen indien nodig

door een alternatieve maatregel. Dit geldt ook voor de plateau's.

Als bruikbaar alternatief is gekozen voor een gekleurd wegdek ter plaatse van het

actiepunt. Door de kleuring wordt de weggebruiker duidelijk gemaakt dat deze

situatie aandacht verdient. Deze kleuring wordt ondersteund door het weglaten

van de kantmarkering. Optioneel kan nog worden gekozen voor het aanbrengen

van een print in klinkerverband. Deze maatregelwordt altijd gecombineerd met

het instellen van een snelheidslimiet 60km/u.

Middengeleiders worden in principe bij de komentree toegepast. Hiermee wordt
de weggebruiker duidelijk geattendeerd op de overgang van binnen naar buiten

de kom. Op wegvakken kunnen middengeleiders worden toegepast ter
verbetering van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid voor vooral

fietsverkeer.

2.2.3 Openbare verlichting
De provinciale wegen liggen grotendeels buiten de bebouwde kom. Om de

wegen en fietspaden veilig te kunnen gebruiken is op bepaalde locaties

verlichting nodig. Maar de provincie moet er tegelijkertijd voor zorgen dat er niet

te veel licht is. ln Drenthe vind je nog plekken die volledig donker zijn. Daardoor

is relatief minder licht nodig als een plek wel verlicht moet worden. Eea is nader

ingevuld in het beleidsplan openbare verlichting.

De provincie Drenthe hanteert de volgende uitgangspunten:
- Sterkte van het licht 30% minder dan de landelijke norm

- Provinciale wegen en fietspaden verlichten we alleen als er sprake is
van een onveilige of onduidelijke situatie én op bijzondere plaatsen

zoals carpoolplaatsen of tunnels.
- We willen zo effectief mogelijk verlichten. We streven naar evenwicht

tussen verkeersveiligheid en milieubelasting en houden daarbij rekening

met sociale veiligheid.
- We willen het milieu minder belasten door energiezuiniger lampen en

betere materialen te gebruiken.

- Waar mogelijk maken we gebruik van zonnecellen of windenergie.

Openbare vedichting
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Het resultaat dat met dit beleid wordt beoogd is energiezuinige openbare
verlichting: een laag energieverbruik, een beperkt aantal lichtpunten, goede

armaturen en goed gericht licht.

Bij onderhoud vervangen we de overgebleven verlichting door nieuwe armaturen

met spiegels die het licht beter sturen en zo strooilicht verminderen. Er zitten

energiezuiniger lampen in en in een aantal gevallen ook LED-verlichting.

Door deze betere lichtontwerpen zijn minder lichtmasten nodig.

De gebruikte armaturen bestaan bovendien uit nieuwe, milieuvriendelijk
geproduceerde materialen met een langere levensduur. Bovendien zijn ze te

recyclen en kunnen ze beter worden schoongehouden.

Door het lagere verlichtingsniveau zijn er op bepaalde plaatsen andere

maatregelen of acties nodig. Markeringen worden dan ook duidelijker
aangebracht op de wegen. Bovendien worden in krappe bochten reflectorpaaltjes
geplaatst om het wegverloop beter zichtbaar te maken.

2.2.4 Tankstations
De provincie Drenthe bepaalt aan de hand van het DROP of een tankstation

langs een provinciale weg gerealiseerd kan worden.

ln het DROP (Drentse Richtlijn Ontwerp Provinciale wegen) is beschreven welke

verkeerstechnische inrichtingseisen per wegtype gelden ten aanzien van

tankstations.

Tankstations
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ln het kader van een Duuzaam Veilige inrichting van wegen is enige spreiding

gewenst. Hierbij wordt niet ingegaan op de economische perspectief van een

dergelijke voorziening, hoewel het natuurlijk voorstelbaar is dat (te) veel

verkooppunten achterelkaar te hebben langs een weg niet reëel is. Ook zal enige

spreiding ingegeven worden vanuit planologisch perspectiefr.

I nrichtingseisen benzineverkooppunten langs provinciale wegen

2.3 Milieu

2.3.1 Geluidsnormen
De Europese Richtlijn Omgevingslawaai bepaalt dat wegbeheerders in beeld

moeten brengen wat de geluidsproductie op de meest intensief bereden wegen

is. Vanaf ijkjaar 2006 gold deze verplichting voor de wegen met zes miljoen

voertuigen per jaar en vanaf ijkjaar 201 1 geldt dit voor de wegen met drie miljoen

voertuigen per jaar. Na de inventarisatie (geluidskaart) moet de wegbeheerder in

een actieplan een plandrempel (ambitieniveau) vaststellen. Deze ambitie kan

worden gerealiseerd door bij onderhoud en aanleg van nieuwe werken de

plandrempel als referentiewaarde te gebruiken. Het doel is om uiteindelijk het

aantalwoningen langs provinciale wegen met een geluidsbelasting boven de

plandrempel zo veel mogelijk terug te brengen (met inachtname van vastgestelde

doelmatigheidscriteria) en er naar te streven dat er uiteindelijk geen woningen

meer zijn langs de provinciale wegen met een belasting van 70 dB of hoger.

Milieu
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ln april 2010 is het Actieplan EU-geluidsbelastingkaart Provincie Drenthe voor de

wegen met zes miljoen voertuigen per jaar door GS vastgesteld. ln het actieplan

is gekozen voor een plandrempel van 63 dB. Uitgaande van deze plandrempel is
gebleken dat voor de intensief bereden wegen er slechts voor een viertal

woningen langs de N372 geluidsreducerende maatregelen nodig zijn. Het gaat

daarbij om het toepassen van geluidsreducerend asfalt. Dit zal worden

meegenomen bij het regulier onderhoud.

ln het ondezoek ten behoeve van het actieplan is ook aandacht besteed aan de

minder intensief bereden provinciale wegen. Dit is gedaan vooruitlopend op de

tweede tranche van de EU-geluidsbelastingkaart met als doel het goedkeuren

van de gekozen plandrempel op langere termijn. Deze tweede tranche richt zich

op wegen met een intensiteit van drie miljoen voertuigen per jaar. Het onderzoek
laat zien dat er in Drenthe redelijk wat woningen langs deze wegen liggen waarbij

de belasting hoger is dan de vastgestelde plandrempel van 63 dB (waarschijnlijk

rond de 200 woningen voor de tweede tranche t.o.v. 12 voor de eerste).

Daarnaast komen er bij de tweede tranche de Geluidsgevoelige gebieden (zoals

Stiltegebieden, EHS en Natura2000) in beeld, aangezien de minder intensief
bereden provinciale wegen in de nabijheid van deze gebieden aanwezig zijn. Dit

in tegenstelling tot de intensief bereden wegen.

Er zt¡n in het kader van het Actieplan voor de tweede tranche dan ook meer

maatregelen en kosten te verwachten dan voor de eerste tranche. Vooruitlopend
op het actieplan voor de tweede tranche is, mede op basis van een
geactualiseerde verkeersprognose, een nieuwe geluidsbelastingkaart opgesteld.

Een berekening van de mogelijke maatregelen en de daarmee gepaard gaande

kosten zal in het actieplan van de tweede tranche worden opgenomen. Per

locatie zalworden bekeken welke maatregel het meest effectief is
(doelmatigheidscriteria) waarbij de kostprijs onderdeel is van de set criteria. Op

dit moment is nog niet te voorspellen welk deel van ons wegennet zal voldoen

aan de vastgestelde plandrempel (dit onderwerp wordt onderdeel van het nieuwe

actieplan). Dit is sterk afhankelijk van de investeringsruimte en de planning van

het wegbeheer. De hiermee gemoeide kosten zijn niet gedekt in de begroting.
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2.3.2 Duu¡zaam inkopen

De provincie Drenthe heeft in 2009 de betrokkenen op het gebied van duurzaam

inkopen geïnformeerd over de duurzaamheidcriteria en de toepassing hiervan in
het aanbestedingsproces. Ook heeft de provincie Drenthe de

duurzaamheidverklaring ondertekend, waarmee de provincie belooft in 2010 50o/o

duurzaam in te kopen en te streven naar 10oo/o in 2015. De provincie Drenthe

laat zich bij de toepassing van duuzaamheid leiden door de criteria die zijn

opgesteld door SenterNovem, het tegenwoordige AgentschapNL.

\n2010 is de provincie Drenthe begonnen met het realiseren van deze

duuzaamheiddoelstellingen en met de introductie van sociale criteria in het

aanbestedingsproces.
De provincie is voornemens het sociaal aanbesteden verder gestalte te geven en

wil opdrachtnemers stimuleren bij de realisatie van werken ook kwetsbare

groepen op de arbeidsmarkt te betrekken om langdurig werklozen en gedeeltelijk

arbeidsongeschikten een kans te geven werkervaring op te doen. Dit versterkt

hun positie op de arbeidsmarkt. Deze aanpak wordt social return genoemd.

2.4 Omgevingsbeleid

De provincie Drenthe heeft haar ruimtelijke beleid vastgelegd in de

Omgevingsvisie Drenthe (2010). Hierin worden de ambities en belangen ten

aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen uitgewerkt, waaronder economie en

werkgelegenheid, toerisme, demografische ontwikkeling, milieu en leefomgeving,

wonen, mobiliteit en bereikbaarheid, natuur en landschap.

Om de ruimtelijke identiteit en de aantrekkelijkheid van Drenthe te versterken

heeft de provincie samen met vertegenwoordigers van overheden,

belangengroepen, marktpartijen en inwoners een zestal kernkwaliteiten benoemt.

Deze kwaliteiten moeten worden behouden en waar mogelijk worden

(door)ontwikkeld.

2.4.1 Landschappel ij ke i n passing
De provincie Drenthe is zich ervan bewust dat de relatie van de weg met het

omringende landschap belangrijk is. Een samenspel van factoren als

landschappelijke kwaliteiten, ecologische, cultuurhistorische, visueel ruimtelijke

en belevingswaarden en patronen leidt tot een eigen karakter en identiteit van de

provinciale wegen in het Drentse Landschap.

Omgevingsbeleid
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Daarom heeft de provincie voor haar wegen een Groenbeheervisieplan laten

opstellen waarin voor elke weg een afwegingskader is beschreven dat dient tot

een concrete visie op de landschappelijke inpassing en groeninrichting. Het plan

is de basis voor het groenbeheer van de huidige provinciale infrastructuur,

aanpassingen en uitbreidingen van bestaande infrastructuur en ontwikkeling van

nieuwe infrastructuur.

De provincie kiest er de komende jaren voor om zich te concentreren op het

beheer en onderhoud van de wegen en de vaarwegen. Voor wat betreft de

ontwerpen voor het grootonderhoud wegen en vaarwegen wordt ingezet

architectonisch landschappelijke inpassing. Dit houdt echter in dat op het gebied

van overige landschappelijke inpassing te allen tijde wordt aangesloten bij het
provinciale beleid, maar dat vanuit beheer en onderhoud geen extra middelen

worden ingezet.

2.5 Cultuur

2.5.1 Beeldende kunst
Op 6 maart 2007 heeft GS beleidslijnen vastgesteld ten aanzien van beeldende

kunst langs provinciale wegen.

Kunst moet bijdragen aan de beeldkwaliteit van de omgeving en daarmee aan de

leefbaarheid van wijken, dorpen en het landelijk gebied. De provincie wil de

omgeving mooier maken door samenhang te brengen in kenmerken van de weg

en het landschap eromheen. Ook uit economisch oogpunt is de beeldkwaliteit

van Drenthe van groot belang; een mooie provincie trekt toeristen en bevordert

het leef- en vestigingsklimaat.

Om uitvoering te geven aan deze beleidslijnen is in 2008 een omvangrijk
kunstproject gestart rondom de weg N34. Momenteel vinden er grootschalige

werkzaamheden plaats om deze weg comfortabeler en veiliger te maken en de

doorstroming te verbeteren.

ln samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Drenthe en Stichting

Kunst Openbare Ruimtes (SKOR) wordt een aantal kunstwerken (beeldende

kunst) gerealiseerd langs de weg. Daarbij wordt gestreefd naar samenhang van

deze kunstwerken met het landschap waar de N34 doorheen loopt. Het gehele

traject, van ondezoek tot uitvoering, zal tot medio 2013 duren. ln 2006 is langs

de weg N381, in combinatie met grootschalig onderhoud, eenmalig geTnvesteerd

in kunst langs provinciale wegen.

Cultuur
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Vanuit een sober en doelmatig beheer en onderhoud wordt er de komende jaren

niet extra ingezet op kunst langs wegen.

2.6 Wettelijke kaders

De provincie Drenthe heeft als wegbeheerder met wet- en regelgeving te maken,

zoals de Wegenwet, het Burgerlijk Wetboek (BW), de Wegenverkeerswet en

hoofdstuk 12van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV).

Wegenwet/BW
De Wegenwet bevat bepalingen over:

- de openbaarheid van wegen
- het onttrekken van wegen aan de openbaarheid

- het onderhoud van wegen

Zowel de Wegenwet als het Burgerlijk Wetboek geven aan dat de wegbeheerder

verplicht is zijn wegen in goede staat te houden. Als een wegbeheerder nalaat

voor gevaarsituaties te waarschuwen of maatregelen te nemen, handelt hij

onvoldoende zorgvuldig en onrechtmatig en is hij risico-aansprakelijk voor de

eventuele schade die daardoor ontstaat.

De Wegenverkeerswet

Deze wet stelt regels ten behoeve van de verkeersveiligheid en is van toepassing

op openbare wegen. ln de wet zijn regels opgenomen waaraan weggebruikers en

wegbeheerders moeten voldoen.

Uit de Wegenverkeerswet komen onder andere het BABW (besluit

Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer) en het Voertuigreglement
voort.

ln het BABW is vastgelegd in welke gevallen en op welke manier wegbeheerders

al dan niet tijdelijke verkeersbesluiten moeten nemen. Het Voertuigreglement

biedt de mogelijkheid om met bijzondere transporten te mogen rijden. Daarbij

gaat het om z¡,tarelbrede/lange/hoge transporten. De bevoegdheid om daarvoor

ontheffingen te verlenen heeft Drenthe net als overige provinciale wegbeheerders

een aantaljaren geleden gemandateerd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Het gaat om die ontheffingen die vallen binnen de door GS vastgestelde

maatvoering. De provincie blijft eindverantwoordelijk en heeft een controlerende

en toezichthoudende rol.

Weftelijke kaders
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Er is een nieuwe wet in voorbereiding: de Omgevingswet. Doel van deze wet is
het integreren en vereenvoudigen van het omgevingsrecht.
Uitgangspunt is een zo eenvoudig mogelijke wet, die ruimte biedt voor het

realiseren van beleidsdoelen enzo weinig mogelijk lasten veroozaakt voor
burgers en bedrijven.

Alle wetgeving op het gebied van de leefomgeving wordt bijeengebracht in 1 wet
met een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures.

De nieuwe Omgevingswet vervangt:
. de WRO
o de Waterwet
. de Ontgrondingenwet
. de WABO
¡ de Tracewet
o de Crisis- en Herstelwet
. de Spoedwet wegverbreding
. de Planwet Verkeer en Vervoer
o de Wegenwet
o de Belemmeringenwet privaatrecht

De afdeling Wegen en Kanalen heeft hoofdzakelijk te maken met de WABO, de

Waterwet, de Wegenwet, de Boswet, de Flora en Faunawet en de POV-

hoofdstukken 10 en 12. De komst van de Omgevingswet zal voor WK niet tot
ingrijpende wijzigingen leiden: de WABO en de Waterwet worden geïntegreerd in
de Omgevingswet en de Boswet en Flora en Fauna wet in de wet Natuur die is
afgestemd op Omgevingswet.
De huidige Wegenwet is sterk verouderd: deze zal, naar verwachting in
geactualiseerde vorm in de Omgevingswet worden opgenomen.

P rov i n ci al e O m gev i n g sve ro rd e n i ng (h oofd stu k 1 2)

Deze verordening bevat een aantal verbodsbepalingen die tot doel hebben het

veilige en doelmatige gebruik van de provinciale wegen te waarborgen. Van de

verbodsbepalingen kan GS ontheffing verlenen. Tot aan de inwerkingtreding van

de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) waren voor het maken en

hebben van uitwegen dergelijke ontheffingen vereist. Nu zijn gemeenten - op
grond van de Wabo- het bevoegd gezag voor het verlenen van

uitwegontheffingen. Wel is het zo dat alle Drentse gemeenten hebben

uitgesproken dat de door GS vastgestelde beleidsregel "Regeling uitwegen (in-

en uitritten" ook voor hen leidend is.

Andere beleidsregels als nadere uitwerkingen van hoofdstuk 12van POVzijn

Wettelijke kaders
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o Standplaatsen langs provinciale wegen

. Beleidsregel Gebiedspromotieborden
o Beleidsregel Niet-geografische bewegwijzering

¡ Gedenkteke ns verkeerssl achtoffers (geactua I isee rd i n 201 2)

2.7 Aanbesteding

De Europese Unie verplicht overheden om opdrachten boven een bepaald

drempelbedrag te verstrekken via een procedure van aanbesteden, zodat elke

ondernemer een eerlijke kans krijgt om in aanmerking te komen voor

overheidsopdrachten. Voor het aanbesteden van een overheidsopdracht kunnen

verschillende procedures gevolgd worden. De keuze is onder andere afhankelijk

van de aard en de omvang van de opdracht.

Aanbestedingen worden zoveel mogelijk afgestemd op nieuwe ontwikkelingen. ln

de periode 2006-2009 is een pilot uitgevoerd met betrekking tot elektronisch

aanbesteden. Het elektronisch aanbesteden bevordert doelmatig, efficiënt en

transparant aanbesteden van werken. De provincie heeft zich tot doel gesteld om

in 2010 50% van alle opdrachten elektronisch aan te besteden en dit na 2010
jaarlijks met 10 % te verhogen, tot uiteindelijk 190o/o in 2015. Voor de

aanbesteding van werken is het doel om vanaf 2012100% elektronisch aan te

besteden.

Met het aanbestedingsbeleid willen we bijdragen aan een doelmatige,

doeltreffende en rechtmatige bedrijfsvoering en aan het transparant, integer en

efficiënt verlopen van aanbestedingsprocessen. Ook willen we aanbestedingen

toespitsen op duurzaamheid en sociale aspecten. Juiste toepassing van het

aanbestedingsbeleid beperkt de juridische en financiële risico's.

ln 2008 is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor een nieuwe

Aanbestedingswet voorbereid. Dit wetsvoorstel is uiteindelijk in 30 oktober 2012

aangenomen door de Eerste Kamer. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding per

1 januari 2013.

Aanbesteding
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De nieuwe Aanbestedingswet heeft tot doel een duidelijk en eenvormig wettelijk
kader te bieden voor aanbesteden zodat de totstandkoming van optimale

concurrentie wordt bevorderd, de administratieve lasten worden verminderd en

de aanbestedingspraktijk waar nodig geüniformeerd. De nieuwe

Aanbestedingswet ziet daarnaast op het creëren van eerlijke kansen op het

binnenhalen van opdrachten door ondernemers uit het MKB. De

nieuwe Aanbestedingswet zal gelden voor zowel onder als boven de Europese

drempel.

2.8 Arbo- en veiligheidsaspecten

De provincie Drenthe draagt als werkgever de verantwoordelijkheid voor de

veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers. Daarvoor moet ze dejuiste
arbeidsomstandigheden scheppen. De uitwerking hiervan en de

verantwoordelijkheden van de medewerker zelÍ z¡n vastgelegd in de

Beleidsverklaring lntegraal Gezondheidsmanagement.
Voor het werken aan de weg zijn al enige jaren CROW-publicaties van kracht:

- 96a. Richtlijnen voor Werken in Uitvoering op autosnelwegen (1996)

- 96b. Richtlijnen voor Werken in Uitvoering op niet-autosnelwegen en

wegen binnen de bebouwde kom 1998

Hierop is in IPO-verband in samenwerking met CROW een aanvulling gemaakt

voor alle landmeetkundige metingen langs de weg. Het daartoe opgestelde

document " lnstructie Verkeersveiligheidsmaatregelen voor landmeten op of
langs provinciale wegen in Nederland" wordt momenteel geactualiseerd.

ln juni 2003 is CROW-publicatie 96 met de gehele herziene Handleiding "veilig

werken aan de weg" uitgebracht. ln mei 2005 zt¡n de richtlijnen geheel herzien.

De consequentie is vaak dat een weg bij onderhoud afgesloten moet worden

Communicatie is op dat moment van groot belang voor de weggebruiker.

Arbo- en veiligheidsaspecten
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3 BELEID BEHEER EN ONDERHOUD

Het beleid voor het beheer en onderhoud vloeit voort uit de in hoofdstuk 2

genoemde provinciale beleidskaders en wet- en regelgeving.

3.1 Areaal

De provincie Drenthe heeft ca. 4,6 miljoen m2 verhardingen in beheer ingedeeld

in vier gebruiksfuncties. ln figuur 2.1 is een overzicht gegeven van het

verhardingenoppervlak (m2) per gebruiksfunctie. De verhardingssoorten zijn

gegroepeerd in geluidsreducerende deklagen, gekleurd asfalt, overig asfalt,

cementbeton en elementen. De peildatum van deze verdeling is 2012'

Stroomweg
Gebiedsont-
sluitingsweg Erftoegangsweg Fietspaden Totaal

0 0 433964277656 1 56308Geluidsreducerend
asfalt

419400 25655Gekleurd asfalt 0 16285
41 5869 38426812373783 153972Overiq asfalt 899057
283804 2921988394 0Cementbeton 0

38903 401020 0 1 199Elementen

4650885155171 764231Totaal 1176713 2554770

Figuur 2.1 Oppervtak per verhardingssoorf naar gebruiksfunctie [m2]

Hieronder is per gebruiksfunctie het wegtype weergegeven en de typen

onderdelen die daar onder vallen.

Tabel2.1 onderdeel

Gebiedsontsluitingsweg
(338,917 km)

Rijbanen
Op- en afritten
Rotondes

Areaal

Wegtype Type onderdeelGebruiksfunctie
Rijbanen
Op- en afritten
Rotondes

HoofdwegennetStroomweg (98,223 km)

Zwaar belaste weg
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Gemiddeld belaste weg Rijbanen
Parallelwegen

Erftoegangswegen
(29.818 km)

Fietspaden
Parallelwegen
Voetpaden (3 km)

Fietspad
(269.163 km)

Fietspad

Het totaal aantal kilometers op- en afritten bedraagt 25,898 km.

3.2 Wijzigingen Areaal

De onderhoudsscenario's zoals in dit plan worden voorgesteld zijn gebaseerd op

de huidige situatie, Veranderingen in het areaal of in wet- of regelgeving hebben

invloed op de benodigde budgetten.
Na de herindeling wegen in 1993 komt het overdragen of overnemen van wegen

nog sporadisch voor. Als het wel gebeurt, betreft het vooral wegen in de

bebouwde kom en wegen die vanwege de functionele indeling niet meer passen

in het provinciale netwerk, of daar vanwege hun functie juist aan zouden moeten

worden toegevoegd. Naast het overdragen van wegen aan gemeenten komt het

soms voor dat we als provincie wegen in eigendom krijgen van Rijkswaterstaat,

zoals de N34 die in 2006 is overgedragen.
Er worden ook nieuwbouwprojecten gerealiseerd, zoals het Multi Modaal

Knooppunt (MMK) Gieten (opgeleverd in juli 2011) en rotondes aangelegd,

waardoor het areaaltoeneemt. ledere wijziging in het areaal heeft in beginsel

consequenties voor het benodigde budget. Erzal wel (vooraf) in beeld moeten

worden gebracht of en hoe groot de eventuele financiële gevolgen van een

areaalverandering op het onderhoudsbudget zijn.

3.2.1 Veranderende wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving zijn voortdurend in beweging. Nieuwe technische

ontwikkelingen, Europese richtlijnen, zoals de EU-richtlijn omgevingslawaai of
andere veranderingen hebben tot gevolg dat de wegbeheerder zijn op dat
moment geldende beleid moet aanpassen. Deze veranderingen kunnen

financiële gevolgen hebben. De financiële gevolgen moeten bij de besluitvorming

al in beeld zijn, en ook direct naar verhoging (of verlaging) van het budget

worden vertaald.

Wijzigingen Areaal
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3.3

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2.3.1 dient de provincie Drenthe op basis van de

Europese richtlijn Omgevingslawaai een norm vast te stellen voor de provinciale

wegen met dan zes miljoen voertuigen per jaar (eerste tranche) en vanaf 2011

voor wegen met drie miljoen voertuigen per jaar (tweede tranche). Voor de eerste

tranche heeft GS in mei 2010 een plandrempel vastgesteld van 63d8. Tijdens de

tweede tranche zal worden gekeken of de plandrempel moet worden hezien
(vaststelling in het tweede actieplan).

Er worden een aantal maatregelen genomen om het gewenste niveau te

bereiken. Mogelijke maatregelen zijn :

- geluidsreducerend asfalt: de keuze om geluidsreducerend asfalt toe te
passen is afhankelijk van de bebouwingsdichtheid. Het voordeel van

geluidsreducerend asfalt is dat er een groot effect wordt bereikt zonder

visueel hinderlijke objecten als gelu idsschermen/-wallen.

Geluidsreducerend asfalt is circa 40% duurder dan

steenmastiekasfaltbeton (SMA) dat normaal gesproken wordt gebruikt.

Dat komt met name omdat geluidsreducerend asfalt een kortere

levensduur heeft.

- geluidsschermen /-wallen: de kosten van geluidsschermen/-wallen zijn

relatief hoog en verschillen sterk per situatie.

- isoleren van woningen: de keuze om woningen te isoleren is afhankelijk

van de bebouwingsdichtheid. De kosten van het isoleren van woningen

zijn sterk afhankelijk van de situatie,

Het verlagen van de maximum snelheid is gezien de functie van de provinciale

wegen (hoofdontsluiting) geen eerste optie.

De keuze voor de meest geschikte maatregel is situatieafhankelijk en wordt

mede bepaald door doelmatigheidscriteria. Deze doelmatigheidscriteria worden

in2013 vastgesteld.

Wegbeheer algemeen

De provincie heeft onder andere op grond van de Wegenwet de zorgplicht om de

verhardingen goed en verantwoord te beheren. De provincie heeft als taak om:
o de veiligheid voor het wegverkeer te garanderen.

e tijdig onderhoud uit te voeren en zo kapitaalvernietiging van het

beheerareaal te voorkomen

Wegbeheer algemeen
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3.3.1 Beheerstrategie

De provincie Drenthe stelt voor het beheer en onderhoud van haar wegen een

optimale beheersstrategie op. Zij gebruikt hiervoor het programma VIAVIEW van

KOAC.NPC. Het doel van een dergelijk systeem is te komen tot een zo efficiënt
mogelijke inzet van financiële middelen. Dit betekent dat gestreefd moet worden

naar een zo hoog mogelijk rendement. Een optimaal rendement wordt bereikt

wanneer de juiste maatregel op het juiste moment wordt uitgevoerd. Over de

gehele levensduur van het wegennet zijn de kosten van onderhoud daarbij

minimaal.

Het wegbeheersysteem geeft inzicht in de conditie van verhardingen, waarbij het

beschikbare budget op basis van prioriteiten wordt verdeeld. Het gevolg is dat het

kwaliteitsniveau van verhardingen afneemt. Steeds vaker worden kleine

reparatiewerkzaamheden (klein onderhoud) uitgevoerd. Dit onderhoud levert

géén bijdrage aan de structurele restlevensduur van verhardingen maar slechts

een tijdelijke bijdrage aan de functionele levensduur. Daarnaast levert het meer

en vaker overlast voor de weggebruikers op. Daarmee is ook sprake van een

beperking in de bereikbaarheid

Als gevolg daarvan neemt het aantalwegen met noodzakelijk onderhoud verder

toe. Door het uitvoeren van extra klein onderhoud zijn uiteindelijk zwaardere

maatregelen noodzakelijk en is daarmee sprake van kapitaalvernietiging.

Voor het onderhoud van de wegen binnen het beheergebied van de provincie

Drenthe wordt de zogenaamde trajectbenadering gehanteerd. Dat betekent dat

indien wegonderhoud wordt uitgevoerd alle onderdelen die vallen binnen het

wegenbeheer, zoals kunstwerken, verlichting en bebording, beoordeeld worden.

Daar waar nodig wordt ook onderhoud aan deze onderdelen uitgevoerd.

Trajecten worden zodanig gekozen dat overlast voor verkeer en omgeving zoveel

mogelijk beperk blijft tot één onderhoudsmoment.

3.3.2 Onderhoudscyclus

De onderhoudsmaatregel bij asfaltverharding op de hoofdrijbanen omvat het

vervangen van de bestaande deklaag en mogelijk versterken van de constructie.

Dit laatsteis afhankelijk van de bestaande opbouw, ondergrond en de

verkeersbelasting.
De onderhoudsmaatregel bij betonverharding houdt in het vervangen van de

betonverharding door nieuw beton. De onderhoudsmaatregel bij

elementenverharding omvat het herstraten van de elementen.
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Bij een niveau basrs geldt
- stroomwegen 1 maal per 20 jaar (geluidsreducerend asfalt

12 jaar)

1 maal per 25jaar (geluidsreducerend

asfalt 15 jaar)

1 maal per 25 jaar

1 maal per 30 jaar (asfalt en elementen)
1 maal per 45 jaar (beton)

gebiedsontsluitingswegen

erftoegangswegen
fietspaden

Voor stroomwegen geldt dat vanwege bereikbaarheid en veiligheid de provincie

zoveel als mogelijk het huidige kwaliteitsniveau (peiljaar 2012, kwaliteitsniveau 7)
wil blijven hanteren. Voor het onderhoud betekent dit, dat gewoon asfalt 1x per

12 jaar moet worden vervangen en geluidsreducerend asfalt 1x per 9 jaar.

ln de financiering van dit scenario is nog niet voorzien. De kosten hiervoor (ca. €
700.000) kunnen niet vanuit het onderhoudsbudget van de overige wegen
worden gefinancierd. Voor deze wegen is het onderhoudsniveau al zo laag
vastgesteld dat een verdere verlaging het niveau onder een acceptabel minimum
brengt.

3.3.3 Deklagen

De provincie Drenthe past op haar asfaltwegen hoofdzakelijk SteenMastiekAsfalt
(SMA) en in een beperkt aantal gevallen geluidsreducerend asfalt toe.
Op erftoegangswegen wordt geen geluidsreducerend asfalt toegepast.
Op deze wegcategorie gelden lagere snelheden, zijn de verkeersintensiteiten
minder en komt veelvuldig landbouwverkeer voor. Indien wettelijk vereist worden
geluidsreducerende deklagen toegepast.

De provincie past op haar wegen geen ZOAB toe. Doordat op de provinciale

wegen lagere snelheden voorkomen en door meer vervuiling door
landbouwverkeer verliest ZOAB haar functionaliteit.

Ook wordt gewerkt met de toepassing van gekleurd asfalt (kruisingsvlakken,

fietspaden). Tot op heden is het aantal toepassingen met gekleurd asfalt zeer
beperkt gebleven. Veelvuldig toepassen van gekleurd asfalt zal vanwege de
kortere levensduur, de hogere aanlegkosten en mogelijke kosten voor het
hergebruik leiden tot hogere onderhoudskosten.
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Fietspaden in de directe nabijheid van bomen, met asfaltverharding zonder een

funderingsconstructie, vertonen veel oneffenheden die door de gebruikers

(fietser, skaters) als hinderlijk worden ervaren. Als er een nieuwe deklaag wordt
aangebracht zonder de oozaak aan te pakken ontstaat er vaak na enkele jaren

(soms binnen drie jaar) weer hetzelfde probleem. De provincie kiest er in principe

dan ook voor om bij vervanging te kiezen voor een betonverharding. Dit is een

duuzamere keuze. Ook in verband met de veiligheid en het opruimen van

verlichting is een vlakke, lichtgekleurde verharding gewenst.

3.3.4 Kwaliteit verhardingen

Kwaliteit is een complex begrip dat niet eenvoudig is te beschrijven. De kwaliteit

wordt bepaald op basis van visuele inspecties en metingen. Dit noemen we de

technische hualiteit. Het CROW heeft op basis van aanwezige kennis en

praktische inzichten voor alle wegtypen een algemeen bruikbare set richtlijnen

opgesteld, behorend bij het systeem van metingen en inspectie. Voor de
provincie Drenthe vormen de CROW-richtlijnen de technische ondergrens van

een verantwoord wegbeheer. Veiligheid, duuzaamheid, comfort, aanzien en het

voorkomen van kapitaalvernietiging zijn factoren die bij het opstellen van de

richtlijnen een rol hebben gespeeld.
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3.3.5 Planning

Voor het bepalen van groot onderhoud voor de wegen wordt op basis van de

technische gegevens een onderhoudsplanning vastgesteld voor een periode van

vijftien jaar. De eerste vijf jaar wordt bepaald aan de hand van de actuele

kwaliteit van de verhardingen en de verwachting ten aanzien van het verloop van

de kwaliteit (gedragsmodellen). Voor de laatste tien jaar zijn cyclusbedragen

berekend, die theoretisch nodig zijn om de verharding eeuwig op het gekozen

kwaliteitsniveau te houden. Op wegen die niet aan de landelijke CROW-

richtlijnen voldoen wordt op korte termijn (binnen 1 jaar) onderhoud uitgevoerd.

Uitstel van onderhoud gaat bij asfaltverhardingen ten koste van de

duurzaamheid. Er zullen dan zwaardere maatregelen nodig zijn waardoor
kapitaalvernietig i ng optreedt.

3.3.6 Duurzaam wegbeheer

Ten behoeve van het onderhoud van de provinciale wegen is een systeem

ontwikkeld waarbij de wegen jaarlijks worden geïnspecteerd. Op basis van de

resultaten van die inspecties en rekenmodellen wordt een onderhoudsstrategie

bepaald. Die onderhoudsstrategie is er op gericht om te voorkomen dat er
achterstallig onderhoud ontstaat en kapitaalvernietiging plaatsvindt. Bij het

onderhouden van de asfaltverhardingen komt asfalt vrij, Dit asfalt wordt zo veel

mogelijk hergebruikt (regeneratieasfalt). Af en toe komt er teerhoudend asfalt vrij

In de onderhoudscontracten is opgenomen dat dit teerhoudend asfalt wordt
gescheiden en door een speciale verwerkingsinstallatie thermisch wordt
gereinigd.

Voor de aanleg en het onderhoud van houtconstructies wordt in de contracten

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gebruikt hout en indien dit niet mogelijk is,

is gecertificeerd hout (FSC) voorgeschreven.

De openbare verlichting wordt momenteel aangepast; daarbij staan een

energiezuinige openbare verlichting in de zin van een laag energieverbruik, een

zo beperkt mogelijk aantal lichtpunten met daarbij goede armaturen en een goed

gericht licht centraal.

Kortom de provincie Drenthe volgt de ontwikkelingen op het gebied van

duurzaamheid op de voet en voert daarbij meerdere pilots uit om zodoende de

voorbeeldfunctie gestalte te geven.
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3.3.7 Dagelijks beheer en onderhoud

Om de bereikbaarheid bij het uitvoeren van onderhoud aan de wegen zoveel

mogelijk te behouden moet de wegbeheerder keuzes maken. De te maken

keuzes zijn afhankelijk van inrichtingseisen die aan de weg gesteld worden en de

manier waarop bijvoorbeeld het onderhoud gepleegd en georganiseerd wordt.

Het streven is hinder voor de weggebruiker in de vorm van wegstremmingen, als

gevolg van wegwerkzaamheden, in de toekomst zoveel mogelijk te

minimaliseren. Een middel daartoe kan zijn om op zeer intensief bereden

wegvakken 's nachts onderhoudwerkzaamheden uit te voeren. Ook

weekendwerkzaamheden kunnen een oplossing zijn. Uiteraard heeft dit invloed

op de totale projectkosten. Dit streven blijft voor de provincie overeind, echter

door vaker kleine reparaties uit te voeren ontstaat ook meer korte hinder.

Bij calamiteiten moeten belangrijke doorgaande routes met beperkte

omleidingsmogelijkheden, zoals de stroomwegen N381 en N34, zo snel mogelijk

weer vrijgegeven worden voor het doorgaande verkeer. Hierbij biedt

incidentmanagement een oplossing. ln samenspreak met Rijkswaterstaat is een
paar jaar geleden gestart met het bewegwijzeren van U-routes. Deze bebording

staat inmiddels langs alle aansluitpunten van onze wegen met het

rijkshoofdwegennet.

3.3.8 Omgevingsmanagement en omgevingscommunicatie

De Afdeling WK is zich er bewust van dat bouw- en onderhoudsprojecten vaak
plaatsvinden in een complexe omgeving. Er kunnen conflicterende belangen

spelen tussen verschillende betrokken partijen. Ook moeten wettelijke
procedures op de juiste wijze en tijdig worden afgerond. Dat betekent dat de
projectleider bij de start van het project zijn omgeving in kaart moet brengen om

zo zicht te krijgen op de actoren die zijn project kunnen beïnvloeden. De kern van

omgevingsmanagement is niet alleen het kennen van de actoren en hun

belangen, maar vooral ook het respecteren ven de belangen van deze partijen

om daarmee het draagvlak van het project zo groot mogelijk te maken.

Communicatie met de omgeving moet daarom in alle fasen van het project

plaatsvinden zodat de projectleider de participatie van betrokken partijen

optimaal kan organiseren.
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WK wil omgevingsmanagement, in afstemming met het team W, toepassen bij

projecten die plaatsvinden in een omgeving met een zekere mate van

complexiteit. Deze kan vastgesteld worden door vóór de start van het project een

omgevingsanalyse te maken met het projectteam. Dit moet plaatsvinden in de

fase van de project-start up. Zijn er veel actoren of wettelijke procedures die het

proces kunnen beïnvloeden? Dan zal van meet af aan gekozen worden voor

toepassen van omgevingsmanagement en omgevingscommunicatie. Op die

manier kan het project beter gestuurd worden en is afronding binnen de kaders

van planning en budget beter haalbaar. Bij projecten met een eenvoudige

omgeving wordt volstaan met een goede communicatie over verkeershinder en

omleidingen.

WK is zich ook bewust van het feit dat deze werl<wijze binnen de afdeling nog

geen gemeengoed is en realiseren van een goed omgevingsmanagement met

vallen en opstaan gepaard zal gaan.

3.4 Verkeersvoorz¡eningen

3.4.1 Wegmarkeringen

De wegmarkering draagt bij aan een helder en eenduidig wegbeeld. Naast dit

visuele aspect worden er technische eisen gesteld aan de markering. Zo moet de

markering te allen tijde goed zichtbaar zijn, een goede reflectie en een goede

afwatering hebben.
Er ztjn diverse toepassingvormen van wegmarkering, de provincie hanteert op dit

moment drie soorten:
. agglomeraat (spettermarkering)
o thermoplast
. wegenverf.

De spettermarkering heeft vanwege de speciale structuur een uitstekende

reflectie. Door de goede afwatering is zelfs bij

regenachtige omstandigheden een goede

zichtbaarheid gewaarborgd. Voornamelijk
op wegen met weinig openbare verlichting

is een spettermarkering een zeer goed

alternatief naast thermoplast. Het verhoogt
de veiligheid van de weggebruiker.

Een nadeel van spettermarkering is de verwerkingstijd

Speftermarkering
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Het duurt namelijk een aantal uren voordat spettermarkering volledig is uitgehard

Gedurende deze periode kan het verkeer dit deel van de rijdbaan niet berijden.

Bij th e rm oplasfrsche m arke ri ng o ntstaat

de reflectie en stroefheid door glasparels

en stroefmakend middelte verwerken in het

aan te brengen thermoplast. Aangebrachte

thermoplast is binnen enkele minuten al

overrijdbaar. Een nadeel van thermoplast
ten opzichte van spettermarkering is de

geringe reflectie onder natte omstandigheden

Thermoplast

Wegenvert is een materiaal dat alleen in situaties van tijdelijke aard wordt

toegepast. Daarbij moet gedacht aan een overbruggingsperiode tot een

reconstructie of groot onderhoud.

Drenthe kiest ervoor om spettermarkering toe te passen bij nieuwe werken, bij

reconstructies wordt een afweging gemaakt tussen thermoplast en

spettermarkering. De keuze voor de markering kan per situatie verschillen.

Daarbij wordt in elk geval gekeken naar duuzaamheid, reparatie en de

restlevensduur van het asfalt. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van

markeringen worden nauwlettend gevolgd.

3.4.2 Toepassing snelheidsremmende maatregelen

Actief werken aan verbeteringen staat voor de komende jaren op het programma

Ten aanzien van drempels moet in bestaande situaties actief worden opgeruimd

of moet de verkeerssituatie worden aangepast.

Bij het opruimen van drempels worden de volgende aandachtspunten in acht

genomen:

- emotie: elke genomen maatregel heeft een geschiedenis;

- gevolgen voor de verkeersveiligheid (zeker als de snelheidslimiet wordt

verhoogd);
- wegbeeld en weginrichting moeten in overeenstemming (te maken) zijn

met de functie van de weg;

- wel/niet een nieuw verkeersbesluit (wijziging snelheid);

- geluid;

- kosten; werkzaamheden mogelijk inpassen in het groot onderhoud;
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vastleggen huidige situatie;

communicatie met de omgeving;

mogelijk alternatief.

De komende jaren past de provincie meer en meer gekleurde vlakken toe als

snelheidsremmende maatregel. We willen mensen attenderen op een

verandering van de verkeerssituatie bij het naderen van een bebouwde kom of
een kruising.

3.4.3 Bewegwijzering

Voor de weggebruiker vervult bewegwijzering een essentiële functie om de weg

te herkennen in het wegennet en om te zien waar hij of ziizich op dat moment

bevindt. Voor de wegbeheerder is het een middel om verkeersstromen langs die

wegen te geleiden die daarvoor geschikt zijn en om een bepaalde veiligheid te

bieden. Landelijk moet de bewegwijzering uniform zijn. Daarmee kan de

weggebruiker in het hele land uitgaan van dezelfde systematiek qua bebording,

lettertype, symboliek, plaatssituering en manier van verwijzing.

Drenthe verwijst het verkeer op haar wegen volgens de landelijke richtlijn

bewegwijzering van het CROW. Naast bewegwijzering voor het gemotoriseerde

verkeer op de wegen is er (brom)fietsbewegwijzering. Hiervoor geldt dezelfde

doelstelling, namelijk het geleiden via de kortste/ meest geëigende route. Dit kan

door aparte fietsbewegwijzering en door het aangeven van genummerde

fietsroutes.

Alle verwijzingen met bebording moeten aangepast worden als er zich

veranderingen voordoen op de routes naar de veruezen plaatsen. Zo zal er bii
wegstremmingen in het kader van wegonderhoud er met tijdelijke

omleidingroutes verwezen worden. ln de Omgevingsvisie worden de ambities en

belangen ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen uitgewerkt, waaronder

economie en werkgelegenheid, toerisme, demografische ontwikkeling, milieu en

leefomgeving, wonen, mobiliteit en bereikbaarheid, natuur en landschap.

Ook bij aanleg van nieuwe (ontsluitings)wegen, zowel provinciale wegen als

gemeentelijke of rijkswegen, moet de bewegwijzering aangepast worden.
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Ten behoeve van het aanduiden van en verwijzen naar niet-geografische

objecten is in een beleidsregel vastgelegd in welke gevallen en onder welke

voorwaarden de provincie, in het belang van een vlotte en veilige

verkeersafwikkeling, ontheffing verleent voor het plaatsen van borden die

verwijzen naar dergelijke objecten. Het gaat in veel gevallen om de zogenaamde

strokenborden: borden waarop de informatie over de objecten met symbolen

wordt aangeduid.

De organisatie van de bewegwijzering in Nederland is veranderd. ln 2010 hebben

de vertegenwoordigers van de wegbeheerders samen met de ANWB een nieuw

organisatiemodel ontwikkeld. Deze nieuwe organisatievorm is in2O12 ingevoerd.

De Stichting SBN-IBN draagt zorg voor het plaatsen en onderhouden van de

geografische bewegwijzering. Het plaatsen en onderhouden van de niet-

geografische bewegwijzering wordt gedaan door de HR-groep. Zij verlenen

tevens de ontheffingen.

3.4.4 Bebording

Op basis van monitoring via bepaalde wegstukken (rotondes, stroom- en

gebiedserftoegangsweg) houdt de provincie het aantal en het soort borden (paal,

bord, onderbord, waarschuwingshek, Hectometer- bord en bermplank) bij.

Bebording heeft een levensduur van 24 jaar. Tussentijds wordt de bebording

eventueel schoon gemaakt. Drenthe kiest voor minimaal vereiste reflectie

kwaliteit. De aanschaf en vervanging van bebording wordt vaak meegenomen in

de nieuwbouwprojecten en reconstructies.

3.4.5 Haltevoorzieningen

De haltevoozieningen voor het openbaar vervoer langs de provinciale wegen

worden beheerd door Wegen en Kanalen. Een groot deel van de

haltevoozieningen is aangepast voor het gebruik door gehandicapten en er

wordt voldaan aan de landelijke streefcijfers. Verder opwaarderen van de haltes

wordt bekeken bij wegreconstructies en onderhoudswerken. Er wordt dan een

inschatting gemaakt van de noodzaak, mogelijkheden en de kosten. Het hiervoor

benodigde budget komt van verkeer en vervoer. De extra onderhoudskosten

worden vervolgens opgenomen in het benodigde onderhoudsbudget.
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3.5 Operationeel verkeersmanagement

3.5.1 lncidentmanagement
"lncident Management omvat maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk

nadat een incident heeft plaatsgevonden, voor het verkeer vrij te maken; een en

ander met inachtneming van de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen

van mogelijke slachtoffers evenals de beheersing van de ontstane schade."

Bij lncident Management (lM) is de focus gericht op het versneld vrijmaken van

de weg, waarmee maatschappelijk economische winst in tijd en geld is te

boeken. ln navolging van Rijkswaterstaat op rijkswegen, en diverse provincies is

de provincie Drenthe van plan om lncident Management in te voeren op een

aantal provinciale wegen. Op landelijk niveau is daarom aansluiting gezocht bij

het platvorm voor lncident Management. Vooral daar waar het gaat om wegen

die de provincie grens overschr'rjden is het zaak de invoering van lM goed af te

stemmen met deze provincies. Het onderwerp staat eveneens op de agenda voor
een intensievere samenwerking tussen Groningen, Fryslân en Drenthe.

3.5.2 Galamiteiten

De Drentse provinciale wegen en fietspaden worden intensief gebruikt, waardoor
er van alles kan gebeuren. Zo kunnen er ongevallen/aanrijdingen plaatsvinden.

Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door bijzondere weersomstandigheden

of gevallen ladingen. Er kan sprake zijn van schades aan wegdekken en

bruggen. Meldingen door weggebruikers hierover worden vaak gedaan aan de

centrale meldkamer van de Politie.Gevallen lading die traceerbaar is, wordt bij de

eigenaar gemeld.

Bij de afdeling Wegen en Kanalen is een calamiteitendienst die 24 uur per dag

voor de meldkamer bereikbaar is. Per 1 april 2013 zijn incidentmanagement en

de huidige calamiteitendienst nauw met elkaar verweven. Vanaf dat moment
gaan alle meldingen via de verkeerscentrale.

Bij meldingen wordt zo snel mogelijk actie ondernomen om het gevaar op te

heffen en de doorstroming op de weg en het veilige weggebruik te garanderen.

ln eerste instantie zal een dienstdoende medewerker van de provincie bij een

melding het probleem proberen op te lossen. lndien meer actie en inzet nodig zijn

wordt een aannemer ingeschakeld.
Bij zware ongevallen wordt op verzoek van de politie het wegvak door
medewerkers van de provincie aan weerszijden afgesloten. Hiervoor zijn

actiewagens beschikbaar die in zeer korte tijd neergezet kunnen worden.
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3.5.3 Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding op wegen is een taakonderdeel van beheer en onderhoud.

De provincie Drenthe legt ieder jaar in haar Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding

vast op welke manier aan de gladheidsbestrijding uitvoering wordt gegeven.

ln de wintermaanden moet de gladheidbestrijding 24 uur per dag en zeven dagen
per week op elk moment uitgeoefend kunnen worden. Dit is normaal gesproken

van 1 november tot 15 april. De uitvoering wordt per geval via de

calam iteitendienst geregeld.

Maar ook buiten deze periode kan sprake zijn van gladde wegen. Vandaar dat er

van 1 november Vm 15 april een consignatiedienst van kracht is voor die

medewerkers die aan de gladheidbestrijding uitvoering geven.

De organisatie van de gladheidbestrijding is dusdanig opgezet dat bij verwachte
gladheid de wegen binnen een bepaalde tijd gestrooid zijn. Uitgangspunt is dat

hoofdrijbanen en fietspaden binnen twee uur na het begin van de actieve

strooiactie gestrooid moeten zijn. Om dit te kunnen realiseren worden vanaf de

drie provinciale steunpunten 17 hoofdrijbaan- en 15 fietspadstrooiroutes gereden

De provinciale coördinator heeft daarnaast de beschikking over acht

meetstations. Deze staan langs de provinciale wegen en verstrekken continu

gegevens over de conditie van de weg en de weersomstandigheden ter plaatse

Op basis van deze gegevens besluit de coördinator of er wel of niet gestrooid

gaat worden.

3.6 Kunstwerken

3.6.1 lnleiding

Bij de provincie Drenthe is de afdeling Wegen en Kanalen belast met en

verantwoordelijk voor doelmatig beheer en onderhoud van de kunstwerken in en

over de provinciale wegen en kanalen.

Kunstwefuen

38



Civieltechnische kunstwerken (bruggen, viaducten, sluizen, duikers, tunnels,

ecoducten en overkluizingen) zijn voozieningen in de openbare ruimte die het

gebruik van die ruimte ondersteunen. ln het wegenbeheer zorgen bruggen en

viaducten voor een veilige verkeerssituatie voor de weggebruiker en leveren

deze een bijdrage aan de doorstroming van het verkeer. Naast het realiseren ven

deze maatschappelijke doelen heeft de overheid ook de wettelijke plicht om de

kunstwerken op een goede manier in stand te houden. Kunstwerken moeten aan

de bouwvoorschriften blijven voldoen en de constructieve veiligheid moet

gewaarborgd zijn. Verder is nog van belang dat door een toename van het

verkeer kunstwerken zwaarder worden belast. ln dit kader is een deel van de

kunstwerken getoetst op constructieve veiligheid in de huidige tijd.

3.6.2 Doel en kwaliteit

Kunstwerken dienen dan ook naar behoren te functioneren en veilig te zijn. Een

viaduct mag niet instorten en een brug moet op tijd open en dicht kunnen om het

verkeer en schepen te kunnen laten passeren. Naast functionaliteit en veiligheid

zijn duurzaamheid en toonbaarheid van belang. Duuzaam onderhouden van een

kunstwerk betekent dat hoe meer onderhoud gepleegd wordt, hoe langer het

kunstwerk mee gaat. Toonbaarheid richt zich op de esthetische kenmerken van

een kunstwerk in de openbare ruimte.

De provincie Drenthe kiest er in de huidige tijd voor om bij het inrichten van het

beheer en onderhoud de focus te leggen op functionaliteit en veiligheid.

Duuzaamheid en toonbaarheid hebben een lagere prioriteit bij het plannen van

het onderhoud, behoudens situaties waarin duurzaamheid en toonbaarheid

zorgen dat de veiligheid en functionaliteit in het gedrang komen.

Het aspect duuzaamheid is van invloed op de totale kosten van onderhoud.

Door minder de focus te leggen op duurzaamheid wordt er minder onderhoud
gepleegd waardoor de kosten omlaag gaan. Het is daarom noodzakelijk om wel

zo efficiënt en effectief mogelijk om te gaan met het aspect duurzaamheid om

kapitaalvernietiging te voorkomen.
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3.6.3 Onderhoud

Het is dan ook nodig om inzicht te hebben in het onderhoud van de kunstwerken

in relatie tot tijd en geld, de meerjaren onderhoudsstrategie. De provincie Drenthe

voert één keer per drie jaar een inspectie uit van de kunstwerken. Alle gegevens

over de kunstwerken worden ingevoerd in het beheerprogramma Kunstwerken

lnformatie & Onderhouds Systeem (KIOS). Met dit programma worden

uiteindelijk op objectieve wijze (rationeel) meerjaren onderhoudsplanningen

opgesteld. Deze planningen worden gebruikt als ondersteuning voor het beleid

ten aanzien van beheer en financiële aspecten. Ook komen er

onderhoudsvoorstellen uit het systeem gebaseerd op inspecties en meldingen.

KIOS is ingericht op basis van de hiervoor aangegeven vier kwaliteitsniveaus,

waarbij veiligheid en functionaliteit als prioritair zijn aangemerkt.

Naast de 3-jaarlijkse inspecties wordt in principe iedere 10 jaar standaard nader

ondezoek gedaan naar de fysieke staat van de kunstwerken. Met dit onderzoek

ontstaat een compleet beeld van de staat waarin een kunstwerk verkeerd en

worden eventuele'verborgen gebreken' gesignaleerd.

Hierbij wordt nog opgemerkt dat volledige vervanging van een kunstwerk
plaatsvindt op basis van de technische/economische levensduur.

Het uitvoeren van onderhoud aan de kunstwerken staat in principe op zich.

Vanuit efficiëncyoverwegingen en om de ongemakken voor de gebruiker zoveel

mogelijk te beperken wordt onderhoud wel zoveel als mogelijk tegelijk met

overige werkzaamheden uitgevoerd, zolang de veiligheid en functionaliteit niet in

het geding zijn.

Het kan voorkomen dat er sprake is van een bijzondere situatie (calamiteit). ln

die gevallen is geen sprake van regulier onderhoud, maar worden afzonderlijk

alle noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd eventueel met aparte financiering

Het onderhoud moet duurzaam plaatsvinden. Hiervoor worden aan aannemers

verschillende duuzaamheidseisen gesteld die in overeenstemming zijn met de

landelijke richtlijnen. Onder andere moet sprake zijn van het gebruik van

duurzame materialen. De provincie kiest er in principe ook voor om vaker stille

voegovergangen toe te passen om geluidsoverlast zo te beperken. Stille

voegovergangen hebben wel een kortere levensduur, waardoor vaker onderhoud

nodig is. Bij vervanging of nieuwbouw van een kunstwerk worden ook nieuwe

technieken toegepast waardoor geen voegovergangen meer nodig zijn.

De meerjaren onderhoudsstrategie wordt verder vormgegeven in een

uitvoeringsplan.
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3.7 Groenbeheer

3.7.1 Maaien van bermen, sloten en oevers

Twee keer per jaar worden de bermen, taluds en oevers gemaaid. De eerste keer

in de periode van half juni tot 1 augustus. Dan wordt ook het bermgras

afgevoerd. De tweede keer maaien gebeurt in de periode van

15 september tot 1 november en wordt er ter plekke "verhakseld". Deze
maaimethode wordt toegepast om het Jacobskruiskruid te bestrijden. Dit gaat

echter enigszins ten koste van de biodiversiteit. Het maaibeleid wordt begin 2013

opnieuw bekeken in verband met een ontwikkelde gedragscode.

Taluds en sloten worden één keer per jaar gemaaid in de herfst. Het gras wordt

op dat moment afgevoerd. Het verwerken van het gras gebeurt op dit moment in

een composteerinrichting. Het streven is om in de toekomst het bermgras

duuzamer (biovergisting) te verwerken.

3.7.2 Bomen, singels en bosplantsoen

De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het onderhoud van circa 30.000

bomen. Het jaarlijks aantal te snoeien bomen varieert.

Het komt elk jaar voor dat er bomen gekapt of gerooid moeten worden als gevolg

van bijvoorbeeld de gevolgen van blikseminslag, vallende takken of omwaaien

van bomen vanwege plotselinge sterfte of ziekte. De provincie heeft in dat kader

een herplantplicht.
De beplanting en singels worden op dit moment ad hoc onderhouden. Het is de

bedoeling, dat een en ander planmatig beheerd gaat worden.

3.7.3 Faunavoorzieningen
De infrastructuur doorsnijdt het Drentse landschap en daarmee ook

landschappelijke structuren die belangrijk zijn voor flora en fauna. Wegen en

kanalen zijn onnatuurlijke barrières die een negatief effect kunnen hebben op de

natuur. Op provinciale wegen worden jaarlijks meerdere dieren, die proberen de

doorsnijding van hun leefgebied te passeren, aangereden. De grotere

faunaslachtoffers die langs de weg worden gevonden worden zoveel mogelijk

geregistreerd. Aan de hand van deze registratie worden maatregelen getroffen

om het aantal aanrijdingen te beperken.

Aanleg van faunapassages draagt ook bij aan de verkeersveiligheid voor de

weggebruiker. Faunamaatregelen om wegen veilig te kunnen passeren zijn:

- speciale faunabuizen onder de wegen
- aanpassingen van bestaande duikers
- plaatsen van geleidende afrasteringen
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meewerken ean de aanleg van ecoducten

Bij groot onderhoud en reconstructies van wegen worden waar nodig de

voorzieningen zoveel mogelijk meegenomen. Vooral in de EHS-gebieden

(ecologische hoofdstructuur) is hier extra aandacht voor. Het gebruik van

faunavoorzieningen wordt op een aantal plaatsen gemonitord.

3.7.4 Eikenprocessierups

De provincie Drenthe kiest brj de bestrijding van de eikenprocessierups vooral

voor monitoring. Daarbijwordt gebruik gemaakt van feromoonvallen waarmee

eikenprocessierupsvlinders worden gevangen. Het aantal dat tijdens de 3 of 4

telrondes in de vallen wordt aangetroffen vormt een indicatie van het aantal

nesten dat daar in de buurt moet zijn. Bovendien geeft het aantal meteen een

goed beeld van de hoeveelheid rupsen die we het jaar erop zullen aantreffen.

Hierdoor kunnen die gebieden preventief behandeld worden.

Het beleid voor de bestrijding, of liever beheersing, is door de uitslag van die

monitoring goed te bepalen. Uiteraard zullen er altijd nesten aangetroffen worden

die weggehaald moeten worden. Het voorkómen dat nesten zullen ontstaan blijkt

effectiever te zijn dan afwachten tot zich nesten hebben gevormd en die dan pas

weghalen. Bovendien is gebleken dat die methode goedkoper is dan het

bestrijden van nesten zelf.

3.7.5 Onkruidbestrijding

Antigroeimiddelen mogen niet meer gebruikt worden. Het verwijderen van

beplanting op verhardingen dient volgens het nieuwe beleid van de provincie

handmatig/machinaal plaats te vinden. Dit jaar is deze vorm van onderhoud voor

het eerst uitbesteed aan een aannemer. De kosten voor deze wijze van

onkruidbestrijding zijn aanzienlijk hoger dan de kosten van de oude werkwijze.

De komende jaren kunnen de kosten nog verder stijgen. De provincie kiest dan

ook zoveel mogelijk voor een gesloten verharding (zoals beton met

bestratingprint).

3.7.6 Vuilafvoer

De provincie leegt de prullenbakken bij de parkeerplaatsen langs onze wegen.

Daarnaast ligt er veel rommel in bermen en op provinciale terreinen. Steeds meer

huis- en tuinafval vindt een weg naar openbaar groen van de provincie of wordt

gedeponeerd op de parkeerplaatsen. Het kan bijvoorbeeld gaan om autobanden,

hout en sloopafval maar ook oude accu's of afgewerkte olie in vaten. Ook wordt

veel rommel van afgevallen lading langs de wegen verzameld en afgevoerd.
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3.8 Provinciale gronden en kunstwerken; eigendom

Gronden
De provincie Drenthe heeft als wegbeheerder gronden in eigendom.

Het gaat om de ondergrond van de provinciale wegen en om de langsliggende

gronden, de zogenaamde overhoeken (dat zijn gronden die voor de provincie

momenteel geen functie hebben).

Een aantal provinciale gronden is in de loop der jaren door derden, voornamelijk

door aanliggende grondeigenaren, in gebruik genomen. Voor de provincie is het

dan lastig om feitelijk over die gronden te beschikken en kan haar dat,

bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen, parten spelen.

lnmiddels is er een inventarisatie uitgevoerd waaruit is gebleken dat er 1500

gevallen zijn waarbij sprake is van gebruik van provinciale grond door derden. Als

volgende stap wordt nu gekeken naar de gevolgen voor de

(groot)onderhoudsprojecten in de nabije toekomst.

Uiteindelijk moet de status van deze gronden voor iedereen duidelijk zijn.

Daarom worden er spelregels ontwikkeld over hoe te handelen in voorkomende
gevallen. Daarin worden onderstaande aandachtspunten meegenomen:

o Het legaliseren van het gebruik van provinciale gronden door verkoop

o Het stuiten van de verjaring
. Het in overeenstemming brengen van beheer en eigendomsgrenzen

o Het afstoten of landschappelijk inpassen van overhoeken

. Juridische gevolgen voor de kabels en leidingen wanneer de grond door

verjaring overgaat

3.9 Uitvoering beleidsregels

3.9.1 Uitwegen

Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in

werking getreden. De Wabo integreert meerdere vergunningen en ontheffingen

tot één omgevingsvergunning, waarbij sprake is van één bevoegd gezag. Een

consequentie is dat op grond van de Wabo de gemeenten bevoegd gezag zijn

voor het verlenen van uitwegontheffingen.
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Het is van belang dat de provincie in adviserende zin bemoeienis blijft houden

met uitwegen op provinciale wegen. Afstemming met de Drentse gemeenten

heeft inmiddels plaatsgevonden en de gemeenten hebben zonder uitzondering

toegezegd het provinciale beleid over te zullen nemen. WK heeft op vezoek van

de gemeenten een werkprotocol opgesteld waarin de afhandelingsprocedure van

ontheffingen uitvoerig wordt beschreven

De provincie streeft ernaar haar wegen zo in te richten dat er voor de

weggebruiker een uniform wegbeeld ontstaat. Het toepassen van

standaardafmetingen en standaardmaterialen voor uitwegen draagt daartoe bij

Op grond van hoofdstuk 12 van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) is

het daarom verboden om zonder ontheffing uitwegen op provinciale wegen te
maken en te hebben. Het beleid met betrekking tot het al dan niet toestaan van

uitwegen is vastgelegd in de beleidsregel "Regeling uitwegen (in- en uitritten)".

Daarbij geldt het doelmatig/veilig gebruik van de weg als belangrijkste

uitgangspunt.

Ten aanzien van de hoeveelheid uitwegen op provinciale wegen geldt dat elke

uitweg vanu it verkeersveiligheidsoog punt een potentieel conflictpunt is.

Bovendien brengt iedere uitweg extra kosten met zich mee. Vandaar dat de

Regeling eisen stelt aan het aantal uitwegen: maximaal één per woning en

maximaal twee per bedrijf/landbouwperceel.
De regeling geldt al een aantaljaren en heeft inmiddels zijn vruchten

afgeworpen. Een groot aantal uitwegen is in de loop der jaren, gelijktijdig met het

aanbrengen van nieuwe deklagen op de hoofdrijbaan, conform de Regeling

aangepast. Ook zijn er uitwegen verwijderd. Om het beoogde uniforme wegbeeld

uiteindelijk te bereiken wordt dit proces de komende jaren gecontinueerd.

3.9.2 Gebiedspromotie

Sinds december 2011 is de beleidsregel Gebiedspromotieborden van toepassing.

Op grond van deze beleidsregel mogen borden worden geplaatst ter promotie

van een specifiek voor de provincie Drenthe bijzonder gebied, traditie, gebruik of

evenement. Er moet echter voorkomen worden dat de provinciale wegen worden

voorzien van een woud aan borden,die het landschap vervuilen.

Handelsreclame is en blijft niet toegestaan.
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3.9.3 Gedenktekens verkeersslachtoffers

De provincie Drenthe wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken

van nabestaanden om een gedenkteken in de wegberm te mogen plaatsen. ln

beginselwil de provincie dergelijke verzoeken honoreren. ln samenwerking met

de Drentse gemeenten en Rijkswaterstaat Noord-Nederland is een regeling

vastgesteld, waarbij eenduidigheid en eenvoud uitgangspunt zijn. Als belangrijk

uitgangspunt geldt dat een gedenkteken een oriëntatiepunt behoort te zijn voor

nabestaanden, het markeert de plaats van het ongeval. Het gedenkteken is geen

grafmonument en niet de plek voor het neerleggen van vooruerpen. Waaraan

voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een ontheffing voor het

plaatsen van een gedenkteken in de provinciale wegberm wordt aangegeven in

de Bele idsrege I geden kte ke ns ve rkee rsslachtoffers.

3.9.4 Standplaatsen

Het is verboden om ten behoeve van de verkoop van snacks en dergelijke langs

provinciale wegen een standplaats in te nemen met een verkoopwagen. De

ontheffingsmogelijkheid is opgenomen in hoofdstuk12van de POV. ln 2008

heeft GS in een beleidsregel vastgelegd waaraan onthetfingaanvragen getoetst

worden. Standplaatsen langs gebiedsontsl uitingswegen worden toegestaan

wanneer parkeren naast de weg met een toegang via een zijweg mogelijk is.

Datzelfde geldt voor erftoegangswegen, met dien verstande dat bij deze

wegsoort een combinatie met een bestaande rust-/parkeerplaats eveneens

mogelijk is.

Het innemen van een standplaats geeft geen garantie op onbeperkt gebruik.

Daarom is in de beleidsregel opgenomen dat de provincie als wegbeheerder

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden en dat in verband

daarmee de standplaatslocatie van tijd tot tijd gestremd kan zijn.
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4 Programmering en Uitvoering

Jaarlijks worden met succes veel projecten voorbereid en gerealiseerd. Daarmee

zijn ettelijke miljoenen euro's gemoeid. Een programmatische en integrale

aanpak moet ervoor zorgen dat de middelen op een juiste manier en zo efficiënt

mogelijk worden besteed.
Voor het beheer en onderhoud stelt WK jaarlijks - in overleg met Verkeer en

Vervoer - een uitvoeringsprogramma op, waarbij aandacht is voor de thema's

wegen, kunstwerken, vaarwegen en verkeersvoozieningen.
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma wordt rekening gehouden met

nieuwe ontwikkelingen, met belangen van externe partijen en met wensen vanuit

het bestuur.

Voor de komende jaren wordt een meerjarenprogrammering opgesteld. Hierin

worden de activiteiten en werkzaamheden opgenomen die nodig zijn om de

kwaliteit van de wegen te waarborgen. De activiteiten en werkzaamheden

worden gesplitst in reguliere, dagelijks voorkomende werkzaamheden, klein

onderhoud en groot onderhoud. Voor de totale budgettering van beheer en

onderhoud van de wegen wordt verwezen naar de provinciale begroting.

Tot het klein onderhoud behoren o.a. de dagelijkse kosten van de inspecties van

de kantonniers inclusief de kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden

tijdens de inspecties, het instandhouden en repareren van de

verkeersveiligheidsvoorzieningen (zoals openbare verlichting,

verkeersregelinstallaties, bebording, bebakening, vangrails en hekwerken).

Daarnaast vallen onder klein onderhoud de energiekosten voor de openbare

verlichting, voor de verkeersregelinstallaties en voor de steunpunten. Ook het

onderhoud van de bermen en beplantingen langs de wegen, de kosten van

vuilafvoer en-verwerking en de materiële kosten ten behoeve van deze

werkzaamheden vallen onder het klein onderhoud.

Een ander belangrijk onderdeel van het dagelijks beheer - ook in financiële zin -
is de gladheidbestrijding, inclusief de inkoop van het zout.

Bij het groot onderhoud valt te denken aan vervanging van deklagen, revisies of

vervangingen ean of van kunstwerken, waarbij zo veel mogelijk afstemming

wordt gezocht met de PUP-projecten van Verkeer en Vervoer.
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Bronnen

- Rapport beheerkosten
- Rapport toetsing beheerkosten (RoyalHaskoning/DHV)
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MANAG EM E NTSAM E NVATTI N G

De afdeling wegen en kanalen heeft een Beheerskostenrapport wegen en
vaarwegen opgesteld op basis van een basiskwaliteitsniveau. De bij dit niveau
behorende kosten zijn in het rapport in beeld gebracht met een omschrijving van
de daarbij behorende uitgangspunten en werkzaamheden.

Het rapport is opgesteld op basis van een Basiskwaliteitsniveau (6)
Het niveau 6 is gebaseerd op een prestatie op netwerkniveau. Het is dus
mogelijk dat een specifiek onderdeel van een weg of vaarweg technisch gezien
aan vervanging toe is, tenrvijl de prestatie van de weg of de vaanrueg nog steeds
voldoet aan de 6.

Kwaliteitsniveau 6 is het niveau waarbij het wegen- en vaarwegennet duuzaam
te beheren is.
Een hoger niveau dan 6 is denkbaat, maat brengt hogere lasten met zich mee.
Een niveau onder de 6 zal leiden tot een steeds verdergaande
kwaliteitsachteruitgang en kapitaalvernietiging.

ln het rapport zijn de maatschappelijke effecten benoemd die optreden bij
bezuinigingen op de verschillende beheeractiviteiten.
Deze effecten zijn niet gekwantificeerd omdat er vele mogelijkheden zijn voor
keuzes met de daarbij bijbehorende effecten.

Bij het opstellen van het rapport is een eerste concept getoetst door Royal
HaskoningDHV. Aan de hand van hun bevindingen heeft er een bijstelling van
het rapport plaatsgevonden. Om het beheer en onderhoud op het niveau (Basis
6) te houden is een standaard bedrag nodig van € 15.7 miljoen ; Royal
HaskoningDHV - heeft over dit bedrag geen duidelijke uitspraak willen doen, en
vindt dat dit in de komende jaren via monitoring en verdere inspecties nader moet
worden vastgesteld.

Omdat er een kwaliteitsvoorsprong in het wegenonderhoud bestaat en het
huidige aanbestedingsklimaat erg gunstig is, zijn de kosten voor de komende 5
jaren bijgesteld tot € 14.6 miljoen.) Dit uitgangspunt en daarmee het bedrag,
wordt door Royal HaskoningDHV volledig onderschreven.

Een ander aandachtspunt vormt de kapitaalsinvesteringen. ln principe zijn die
buiten het rapport gelaten, maar omdat het gaat om heel veel geld, lange termijn
en weinig (landelijke) ervaring, vormt dit een belangrijk financieel risico, en
daardoor aandachtspunt voor de komende decennia.

Het rapport gaat uit van wat er op dit moment in beheer is b¡ de afdeling en de
beleidskeuzes zoals die op dit moment gelden. Toekomstige ontwikkelingen in
areaal en werkzaamheden zijn in dit rapport niet meegenomen. (b.v. Erica Ter
Apel, overdracht Peilbeheer)
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Ook is uitgangspunt geweest dat het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd met
dezelfde mate van in- en uitbesteding zoals die nu geldt.
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1 INLEIDING

1 .1 Aanleiding

Als eigenaar van openbare infrastructuur heeft de provincie Drenthe de wettelijke
plicht de bij haar in beheer en onderhoud zijnde wegen, vaarwegen en fietspaden
in goede staat te houden. De wegen en vaarwegen moeten veilig zijn voor de
gebruikers en de bereikbaarheid van steden en dorpen moet gegarandeerd zijn.
De provincie Drenthe heeft ca. 490 km weg, ca. 150 kilometer vaanrueg en
269 km fietspaden in beheer en onderhoud.

De provincie Drenthe heeft de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen
doorgemaakt in het beheer en onderhoud. Het wegareaal is bijvoorbeeld
uitgebreid met de overdracht van de N34. Na de aanleg van de Vaanrueg Erica-
Ter Apel kan de totale vaanrueglengte met ca.2O kilometer toenemen. ln juli 201 I
is het Multi Modaal Knooppunt (MMK) Gieten opgeleverd en ook de aanleg van
rotondes enz. zorgt ervoor dat het areaal toeneemt. ledere wijziging in het areaal
heeft in beginsel consequenties voor het benodigde budget.

Dit kan ook gelden voor veranderende Wet- en regelgeving. Nieuwe technische
ontwikkelingen, Europese richtlijnen, zoals de EU-richtlijn omgevingslawaai of
andere veranderingen betekenen dat de wegbeheerder zijn op dat moment
geldende beleid moet gaan aanpassen. Deze veranderingen kunnen financiële
gevolgen hebben.

Tevens heeft de inrichting van de weg de afgelopen jaren een grote ontwikkeling
doorgemaakt. Landelijk zijn de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK)
geformuleerd die het voor de automobilist duidelijk moet maken wat het
gewenste weggedrag is en wat het geldende snelheidsregiem is.
Binnen het huidige wegenareaal van de provincie Drenthe is al een groot deel
ingericht volgens deze duurzame inrichtingscriteria. Op landelijk niveau is
afgesproken dat het gehele wegennet voor 2020 voorzien moet zijn van
essentiële herkenbaarheidskenmerken. De Drentse overheden hebben deze
taakstelling aangescherpt: EHK gerealiseerd vóór 2015.

De aanleiding van dit rapport vormt de discussie over het kwaliteitsniveau van
wegen en vaarwegen met het bijbehorende budget. Op het oog bevindt het
Drentse wegen en vaarwegennet zich op een hoog kwaliteitsniveau. Maar is dat
wel zo? Kan er bezuinigd worden zonder dat dit consequenties heeft voor
Bereikbaarheid, verkeersveiligheid, economie, leefomgeving, imago,
kapitaalvernietig ing?
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1.2 Doel

Het doel van het onderzoek naar de beheerkosten is te komen tot een geheel
nieuwe financiële opzet van het beheer van de infrastructuur op basis van
kengetallen en richtprijzen. Op die manier moet antwoord verkregen worden op
de vraag hoeveel financiële middelen er voor de diverse onderdelen nodig zijn
om een bepaalde kwaliteit te handhaven.

Om tot een goede financiële opzet te kunnen komen moet in elk geval worden
vastgelegd wat de provincie allemaal beheert, welke activiteiten voor dat beheer
noodzakelijk zijn bij een bepaald gewenst niveau van beheer/onderhoud en wat
de bijbehorende kosten zijn.

1.3 Financiën

ln het rapport komen we uit op een benodigd budget van € 15,7 miljoen per jaar
ln ieder hoofdstuk belichten we een gedeelte van de kostencomponenten; in
bijlage I hebben we een totaal overzicht opgenomen.

Het bureau Royal HaskoningDHV komt met een lager bedrag voor de komende
5 jaar namelijk € 14,6 miljoen. Dit vinden we terug in Bijlage ll. Het verschil in
benodigd budget voor de lange en korte termijn is gelegen in een geleidelijke
afbouw van het kwaliteitsniveau voor wegen naar een 6. Verder zijn de
aanbestedingsvoordelen ook in deze tijdelijke korting van het budget venruerkt.

Jaarlijks worden er in de provinciale begroting middelen beschikbaar gesteld voor
beheer en onderhoud voor wegen en vaarwegen.
lndien er grote vervangingen moeten plaatsvinden wordt voor deze investering
een apart investeringsbudget aangevraagd. Dit rapport beperkt zich tot een
opsomming van de kosten. Voor de volledigheid hebben wij in Bijlage ll
"Financiële middelen" de beschikbare middelen opgenomen.

1.4 Uitvoer¡ng

Om de kengetallen en richtprijzen in beeld te krijgen is door een projectgroep een
inventarisatie gedaan van de onderdelen van het beheer en onderhoud.
Vervolgens zijndeze onderdelen in subonderdelen uitgewerkt. ln hetverdere
rapport worden de kosten en het niveau aangegeven voor de hierna benoemde
zes onderdelen. Beheer en onderhoud kent daarnaast ook nog een onderdeel
Regulering. Gelet echter op het feit dat hieraan slechts interne apparaatskosten
zijn verbonden is dit onderdeel buiten beschouwing gelaten.

Vervolgens zijn alle subonderdelen van kengetallen en richtprijzen voozien. Voor
de richtprijzen is uitgegaan van marktconforme prijzen. De kengetallen bestaan
uit een aantal variabelen, meestal levensduur en aantal.
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Ons uitgangspunt is een kwaliteitsniveau 'basis 6'. ln het rapport van Royal
HaskoningDHV wordt het minimale kwaliteitsniveau (kwaliteitscijfer 6) als volgt
omschreven:

Het minimale kwaliteitsniveau (l<tlaliteitscijfer 6) rs een niveau waarbij de
voozieningen van de weg- en iaarwegennetwerken voldoen aan de minimale
normen, zoals in $3.2'Prestaties: Kritische lndicatoren" is gedefinieerd.

Voor de volledigheid hebben wij het rapport van DHV opgenomen in bijlage lll. ln
deze bijlage wordt nog eens nadrukkelijk vermeld dat het kwaliteitscijfer aangeeft
in welke mate de netwerken presteren ten aanzien van de Kritische Prestatie
lndicatoren (KPl's). Het gaat niet om de technische of functionele kwaliteit van
een object of een verzameling objecten.

Bij alle berekeningen hebben we de volgende algemene uitgangspunten
gehanteerd:

. prijspeil2012
o lfêêrr rekening gehouden met indexering van bedragen (prijspeil 2012)
. kosten zijn voor onderhoud inclusief vervanging, met uitzondering van de

ku nstwerken. H iervoor bestaat een aparte verva ng ingsi nvesteri ng. Deze
is niet meegenomen.

. Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT) kosten hebben we buiten
beschouwing gelaten.

Het rapport richt zich op de volgende onderdelen van beheer en onderhoud

V e rkee rsv oo rz i e n i n g e n
- openbare Verlichting
- bebording
- bewegwijzering
- geleiderail (niet zijnde kunstwerken)
- VRI
- OV voozieningen (abri, bushaltes, inclusief verhardingen)
- markeringen

Verhardingen
- verharding inclusief fietspaden, carpoolplaatsen en transferia
- overige verharding (bv groenstenen)

Vaste kunstwerken
- fiets- en voetgangersbruggen
- verkeersbruggeniviaducten
- onderdoorgangen/tunnels
- duikers

G roe n be h eer e n f a u n avoozie n i nge n
- maaien bermen inclusief sloten en oevers
- snoeien bomen
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kappen en herplanten
onderhoud singels en bosplantsoenen
faunapassages
eikenprocessierups
vuilafvoer

Vaarwegen en beweegbare kunstwerken
- baggeren
- oeverbescherming
- beweegbare kunstwerken en aanbruggen inclusief Remmingwerken
- bediening

O pe rati on ee I v e rke e rsm a n age m e nt
- gladheidsbestrijding
- incidentmanagement
- calamiteiten

Naast deze zes onderdelen worden ook een aantal overige kosten benoemd. Het
gaat hier om kosten die van dien aard zijn dat zij voor een goed overzicht van de
kosten van beheer en onderhoud noodzakelijk zijn. Het gaat dan om kosten voor
o.a. beleidsonderzoeken, wagenpark, energie, communicatie.

o



2 VERKËERSVOORZI ENINGEN

Onder Verkeersvoozieningen worden in dit hoofdstuk de volgende onderwerpen
behandeld: Openbare verlichting, Bebording, Bewegwijzering, Geleiderail,
Verkeersregelinstal latie (VRl ) en Open baa r Vervoer voozienin gen.

ln onderstaande tabel worden de totale kosten voor verkeersvoorzieningen
weergegeven.

Onderdelen verkeersvoorzieni n gen € Basis 6
Openbare verlichting 140.000
Bebordinq 193.000
Beweowiizerinq 320.000
Geleiderail 190.000
VRI 105.000
Markeringen 125.000
OV voorzieningen 47.000

Totaal ca 1.120.000

2.1 Openbare verl¡chting

ln 2007 is de beleidsnota Openbare verlichting vastgesteld. Op dat moment is
gestart met het reduceren van het aantal lichtmasten in de provincie. Momenteel
bevindt het prolect zich in de afrondingsfase en is sanering nagenoeg compleet.
Op dit moment heeft de provincie Drenthe nog ca 3.500 lichtmasten in beheer en
onderhoud. ln de kosten is zowel de vervanging van de lichtmasten als het
onderhoud meegenomen. De kosten voor energie voor de lichtmasten zijn
opgenomen in hoofdstuk I bij energie.

2.2 Bebording

Op basis van inventarisatie van bepaalde wegstukken (rotondes, stroom- en
gebiedserftoegangsweg) zijn het aantal en het soort borden geteld.
We hebben in onze berekening paal, bord, onderbord, waarschuwingshek,
Hectometer- bord en bermplank meegenomen.
ln de kosten die gemaakt worden voor bebording is opgenomen het leveren, het
plaatsen/venruijderen en het eventueel schoonmaken en een levensduur van 24
jaar. Opgemerkt dient te worden dat de aanschaf en vervanging van bebording
vaak meegenomen is in de nieuwbouwprojecten en reconstructies. Hierdoor zijn
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de kosten die gemaakt worden voor aanschaf en vervanging bebording heel
ondoozichtig geworden.

Aantallen Bebording Aantal
Levensduur
laren

Paal 6250 24
Bord 7600 12
Onderbord 900 12
Waarschuwingshek 1400 12
HM-bord 4600 12
Bermplank 4300 8

2.3 Bewegwijzering

Voor de weggebruiker vervult bewegwijzering een essentiële functie om de weg
te vinden op het wegennet en om te zien waar hij of zljzich op dat moment
bevindt. Voor de wegbeheerder is het een middel om verkeersstromen langs die
wegen te geleiden die daarvoor geschikt zijn en om een bepaalde veiligheid te
bieden.

Landelijk moet de bewegwijzering uniform zijn. Drenthe venruijst het verkeer op
haar wegen dan ook volgens de landelijke richtlijn bewegwijzering van het
CROW. Deze richtlijn sluit aan op het handboek wegontwerp en volgt het principe
van categorie-indeling van wegen: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.
Naast bewegwijzering voor het gemotoriseerde verkeer op de wegen is er
fietsbewegwijzering voor fietsers en bromfietsers.

Langs de provinciale wegen in Drenthe staan 950 wegwijzers. De gemiddelde
prijs hiervan inclusief voorbereidingskosten bedraagt € 5.000. De totale
investering aan wegwijzers bedraagt dan € 4.750.000. Voor de berekening van
de beheerkosten is uitgegaan van een levensduur van 15 jaar. De leesbaarheid
van de bewegwijzering loopt dan kwalitatief sterk achteruit.

2.4 Geleiderail

Naast geleiderail op kunstwerken en viaducten, staat op een aantal plaatsen
langs de wegen (met name langs de N 371) veel geleiderail. Deze geleiderail is
veelal een erfenis uit het verleden.
Afgezien van de stroomwegen waarbij de geleiderail over het algemeen conform
de richtlijnen is geplaatst, zijn er een aantal gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen waarbij een discussie gevoerd kan worden of er al of niet
geleiderail zou moeten worden geplaatst.
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Deze discussie wordt gevoerd bij het aanpassen van de weg aan de Essentiële
Herkenbaarheids Kenmerken. Evenals bij de afweging over het wel of niet
kappen van bomen die zich binnen de obstakelvrije zone bevinden, wordt ook
hier niet altijd de richtlijn voor het plaatsen van geleiderail gevolgd.
Nieuw te plaatsen geleiderail valt binnen het investeringsprogramma van verkeer
en vervoer.
Het in stand houden van het bestaande valt binnen de beheerkosten van Wegen
en Kanalen.

2.5 VRt

Op de provinciale wegen staan slechts een 7-tal VRI's. Er heeft al een sanering
plaats gevonden, op een aantal plaatsen zijn VRI's vervangen door rotondes.
De huidige installaties staan op plaatsen met hoge intensiteiten of omdat
specifieke doelgroepen (zoals het Openbaar Vervoer) op die kruising dan met
voorrang behandeld worden. De installaties worden veelal onderhouden door de
leverancier. Daarmee zijn onderhoudscontracten afgesloten.
De levensduur van de automaat is gemiddeld 20 jaar, de lichten en palen gaan
langer mee.

Op de provinciale wegen in Drenthe bevinden zichT V(erkeers) R(egel)
l(nstallaties). De kosten bedragen ca. € 200.000 per installatie.
Voor de berekening van de beheerkosten wordt uitgegaan van een levensduur
van 20 jaar en van jaarlijkse onderhoudskosten van € 5000 per installatie.

2.6 OV voorz¡eningen

De haltevoorzieningen voor het openbaar vervoer langs de provinciale wegen
worden beheerd door Wegen en Kanalen. De kosten voor het beheren zijn
opgenomen in de begroting van de beheerkosten.
Een groot deel van de haltevoorzieningen is aangepast voor het gebruik door
gehandicapten en we voldoen aan de landelijke streefcijfers.
Verder opwaarderen van de haltes wordt bekeken bij wegreconstructies en
onderhoudswerken.
Er wordt dan een inschatting gemaakt van de noodzaak, mogelijkheden en de
kosten .

Het hiervoor benodigde budget komt van verkeer en vervoer. De extra
onderhoudskosten worden vervolgens opgenomen in het benodigde
onderhoudsbudget.

2.7 lt[arkeringen

De wegmarkering draagt bij aan een helder en eenduidig wegbeeld. Naast dit
visuele aspect worden er technische eisen gesteld aan de markering. Zo moet de
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markering te allen tijde goed zichtbaar zijn, een goede reflectie; een voldoende
stroefheid en een goede afwatering hebben.
De provincie hanteert op dit moment drie soorten markering, t.w. agglomeraat
(spettermarkering), thermoplast en wegenverf .

Thermoplast

Drenthe kiest ervoor om spettermarkering toe te passen bij nieuwe werken. De
keuze is gemaakt voor spetterspray omdat bij nat wegdek de markering zichtbaar
blijft. ln geval van reconstructies wordt een afweging gemaakt tussen thermoplast
en spettermarkering. Daarbij wordt een afweging gemaakt waarbij gekeken wordt
naar duurzaamheid van de markering en de restlevensduur van het asfalt.
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van markeringen worden nauwlettend
gevolgd.
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3 VERHARDINGEN

3.1 Beheerstrategie

De provincie Drenthe stelt voor het beheer en onderhoud van haar wegen een
optimale beheersstrategie op. Zij gebruikt hiervoor het programma VIAVIEW van
KOAC.NPC. Het doel van een dergelijk systeem is te komen tot een zo efficiënt
mogelijke inzet van financiële middelen. Dit betekent dat gestreefd moet worden
naar een zo hoog mogelijk rendement. Een optimaal rendement wordt bereikt
wanneer de juiste maatregel op het juiste moment wordt uitgevoerd. Over de
gehele levensduur van het wegennet zijn de kosten van onderhoud daarbij
minimaal.

ls het niet mogelijk op basis hiervan het wegbeheer uit te voeren in verband met
een tekort aan financiële middelen, dan geeft het wegbeheersysteem inzicht in
de conditie van verhardingen, waarbij het beschikbare budget op basis van
prioriteiten wordt verdeeld. Het gevolg is dan wel dat het kwaliteitsniveau van
verhardingen afneemt. Steeds vaker worden klei ne reparatiewerkzaam heden
(klein onderhoud) uitgevoerd. Dit onderhoud levert géén bijdrage aan de
structurele restlevensduur van verhardingen maar slechts een t¡delijke bijdrage
aan de functionele levensduur.

Als gevolg daarvan neemt het aantal wegen met noodzakelijk onderhoud verder
toe. Door het uitvoeren van extra klein onderhoud zijn uiteindelijk zwaardere
maatregelen noodzakelijk en is daarmee sprake van kapitaalvernietiging. Onze
kostenraming hebben we gesplitst in groot en klein onderhoud.

3.2 Onderhoudscyclus

De onderhoudsmaatregel bij asfaltverharding op de hoofdrijbanen omvat het
vervangen van de bestaande deklaag en mogelijk versterking van de constructie.
Dit is afhankelijk van de bestaande opbouw, ondergrond en de verkeersbelasting.
De onderhoudsmaatregel bij betonverharding omvat het vervangen van de
betonverharding door nieuw beton. De onderhoudsmaatregel bij
elementenverharding omvat het herstraten van de elementen.

Bij een niveau basrs geldt:
- stroomwegen

gebiedsontsl u itin gswegen

erftoegangswegen
fietspaden

1 maal per 20 jaar (geluidsreducerend asfalt
12 jaar)
1 maal per 25 jaar (geluidsreducerend
asfalt 15 jaar)
1 maal per 25 jaar
1 maal per 30 jaar
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3.3 Deklagen

De provincie Drenthe past op haar asfaltwegen hoofdzakelijk SteenMastiekAsfalt
(SMA) en in een beperkt aantal gevallen ook geluidsreducerend asfalt toe. Op
erftoegangswegen wordt geen geluidsreducerend asfalt toegepast dit gezien de
lagere snelheden, lagere intensiteiten en veelvuldig voorkomen van
landbouwverkeer (vervuiling).

lndien wettelijk vereist worden geluidsreducerende deklagen toegepast. Dit heeft
echter gevolgen voor het onderhoud. Geluidsreducerende deklagen hebben een
kortere levensduur. Hierdoor stijgen de kosten van onderhoud voor wegen met
geluidsreducerend asfalt met 40% ten opzichte van wegen met SMA.

Ook wordt gewerkt met de toepassing van gekleurd asfalt (kruisingsvlakken,
fietspaden). Tot op heden is het aantal toepassingen met gekleurd asfalt zeer
beperkt. Veelvuldig toepassen van gekleurd asfalt zal vanwege de kortere
levensduur, de hogere aanlegkosten en mogelijk kosten voor het hergebruik
leiden tot hogere onderhoudskosten.

Fietspaden in de directe nabijheid van bomen, met asfaltverharding zonder een
funderingsconstructie, vertonen veel oneffenheden die door de gebruikers
(fietser, skaters) als hinderlijk worden ervaren. Als er een nieuwe deklaag wordt
aangebracht zonder de oorzaak aan te pakken ontstaat er vaak na enkele jaren
(soms binnen drie jaar) weer hetzelfde probleem. De provincie kiest er in principe
dan ook voor om bij vervanging te kiezen voor een betonverharding. Dit is een
duurzamere keuze. Ook in verband met de veiligheid en het opruimen van
verlichting is een vlakke, lichtgekleurde verharding gewenst.

3.4 Kwaliteit verhardingen

Kwaliteit is een complex begrip dat niet eenvoudig is te beschrijven. De kwaliteit
wordt bepaald op basis van visuele inspecties en metingen. Dit noemen we de
technische kwaliteit. Het CROW heeft op basis van aanwezige kennis en
praktische inzichten voor alle wegtypen een algemeen bruikbare set richtlijnen
opgesteld, behorend bij het systeem van metingen en inspectie. Voor de
provincie Drenthe zijn de CROW-richtlijnen de technische ondergrens; zij zijn de
onderkant van een verantwoord wegbeheer. Ze zijn zo opgesteld dat het
technisch noodzakelijke onderhoud in de juiste periode wordt gepland. Veiligheid,
duurzaamheid, comfort, aanzien en het voorkomen van kapitaalvernietiging
hebben bij het opstellen van de richtlijnen een rol gespeeld.

3.5 Planning

Voor het bepalen van groot onderhoud wordt op basis van de technische
gegevens een onderhoudsplanning vastgesteld voor een periode van vijftien jaar
De eerste vijf jaar wordt bepaald aan de hand van de actuele kwaliteit van de
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verhardingen en de venryachting ten aanzien van het verloop van de kwaliteit
(gedragsmodellen). Voor de laatste tien jaar worden cyclusbedragen berekend,
die theoretisch nodig zijn om de verharding eeuwig op het gekozen
kwaliteitsniveau te houden. Op wegen die niet aan de landelijke CROW-
richtlijnen voldoen worclt op korte termijn (binnen I laar) onderhoud uitgevoerd.

Uitstel van onderhoud gaat bij asfaltverhardingen ten koste van de
duurzaamheid. Er zullen zwaardere maatregelen nodig zijn waardoor
kapitaalvernietiging optreedt.

3.6 Kosten

Ons huidige wegenareaal bedraagt 4.650.885 m2, verdeeld over verschillende
wegcategorieën en verhardingssoorten.

Bij de berekening is uitgegaan van de kosten per m'verharding en de
gemiddelde levensduur van de verharding. De kosten en de levensduur zijn
afhankelijk van de categorie en de verhardingssoort. De berekende kosten zijn
voor het onderhoud inclusief bijkomende werkzaamheden als het aanbrengen
van de markering, profileren en aanvullen bermen en het herstraten van de
aanliggende inritten.

Bij een basiskwaliteitsniveau wordt er schade aan het wegdek geaccepteerd
maar op korte termijn zullen er onderhoudsmaatregelen getroffen moeten
worden. ln onderstaand ovezicht zijn de jaarlijkse kosten voor groot onderhoud
per weg categorie en verhard i ngssoort weergegeven.
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Totaal kosten verhardinoen

Verhardingssoort M2 € Basis 6Categorieën wegen
Stroomweg Asfalt 814.738 814.738

Stroomweg
Geluidsreducerend
asfalt

266.584 488.737

2.360.803 2.077.507Gebiedsontslu itingsweg Asfalt

Gebiedsontsl uitingsweg
Geluidsreducerend
asfalt

1s6.308 260.513

Gebiedsontsl uitingsweg Beton 8.394 16.788

Erftoeqangsweg Asfalt 153.972 123.178
Erftoegansweq Elementen 1 .199 959
Fietspad/voetpad Asfalt 441.524 176.610
Fietspad/voetpad Elementen 38.903 25.935
Fietspad/voetpad Beton 283.804 252.270
Op/Afritten Asfalt 124.656 99.725
Sealen 263.040

Carpoolplaatsen 5.000

Transferium Gieten
Borqer

99.000

Venruerken teerhoudend
asfalt

150.000

450.000Klein onderhoud

Totaal 5.304.000

ln de berekeningen wordt uitgegaan van een onveranderd wegenareaal
(categorie en verhardingssoort blijven dezelfde). Ook kiezen we voor materialen
die nu gebruikt worden; eventueel gebruik van goedkopere materialen, die de
levensduur nadelig beïnvloeden, zijn niet meegenomen. Voor de verschillen in
levensduur, rekening houdend met categorie, materiaal en kwaliteitsniveau,
hebben we gebruik gemaakt van de kennis van een advies- ingenieursbureau.

ln onze provincie hebben we 9 carpoolplaatsen in beheer, met een gemiddelde
grootte van 500m2; de levensduur wordt geschat op 20 jaar. Per jaar zijn de
kosten voor groot onderhoud geschat op € 4.500. De kosten worden met € 500
verhoogd met kosten voor klein onderhoud. Dit geeft totaal afgerond een bedrag
van € 5.000.

De transferia Gieten en Borger noemen we apart. De aanlegkosten -

verhardingen - hebben € 1.800.000 bedragen; uitgaande van een levensduur van
20 jaar geeft dit een jaarlijkse last van € 90.000. De kosten van klein onderhoud -
ook alleen verhardingen - worden geschat op € 9.000 per jaar. De totale jaarlast
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bedraagt hiermee 99.000. Het andere onderhoud zoals gladheidsbestrijding,
vervuiling, verlichting etc. wordt meegenomen in desbetreffende paragrafen.

Europese regelgeving heeft mogelijk tot gevolg dat er meer geluidreducerend
asfalt moet worden toegepast. Verder bestaat er een tendens om meer gekleurd
asfalt t'e gebruiken. Deze twee kostenverhogende componenten zijn niet
meegenornen in onze berekeningen.
Bij onderhoud komt regelmatig teerhoudend asfalt vrij, dit wordt afgevoerd naar
een inrichting voorthermische reiniging. Jaarlijks is hier een bedrag voor nodig
van gemiddeld € 150.000,-.



4 VASTE KUNSTWERKEN

4.1 lnleiding

Bij de provincie Drenthe is de afdeling Wegen en Kanalen belast met en
verantwoordelijk voor doelmatig beheer en onderhoud van de kunstwerken in en
over de provinciale wegen en kanalen. Daarvoor is het van belang inzicht te
hebben in het meerjarig onderhoud van de kunstwerken.
Het beheerprogramma Kunstwerken lnformatie & Onderhouds Systeem (KIOS) is
hierbij een hulpmiddel. De kunstwerken worden eens in de drie jaar functioneel
geïnspecteerd. Geconstateerde gebreken worden met maatregel en financiële
consequentie in KIOS verwerkt. Daarnaast zijn er voor de verschillende
onderdelen vervangingen in opgenomen op basis van referentieperiodes.
Op deze wijze kan met dit programma op objectieve wijze meerjaren
onderhoudsplanningen worden opgesteld. Deze planningen worden gebruikt als
ondersteuning voor het beleid ten aanzien van beheer en financiën.
ln dit rapport hebben we de focus gelegd op het beheer en onderhoud. Omdat
forse budgetten gemoeid gaan met de vervanging van de vaste kunstwerken
besteden we in paragraaf 4.3 hier ook aandacht aan.

4.2 Vaste kunstwerken

Onder vaste kunstwerken vallen de infrastructurele werken waarbij geen
beweegbare onderdelen aanwezig zijn.
Voor betonnen kunstwerken geldt een technische levensduur van 80 tot 100 jaar
en houten kunstwerken hebben een technische levensduur van 40 tot 50 jaar.

Onder het onderhoud van de kunstwerken vallen in hoofdlijnen de volgende
onderdelen: beton, geleiderail, leuningen, opleggingen, voegovergangen,
conservering, taludbekleding, asfalVslijtlaag op dek, riolering en inspecties.

Voor het bepalen van de jaarlijks benodigde financiële middelen voor het (basis)
onderhoud aan de vaste kunstwerken is er uitgegaan van een netwerkniveau.
De gehanteerde systematiek voor het vaststellen van het benodigde onderhoud
is op basis van kostenkengetallen. De verschillende kunstwerken zijn
onderverdeeld (gecatalogiseerd) in een 6{al standaard objecten waarbij per
standaard object een vast onderhoudsregiem van toepassing is. De indeling naar
onderhoudsniveau is gerelateerd aan de NEN 27671

' De NEN 2767 is een inspectiemethode die wordt toegepast om tot een
conditiescore van een object te komen.
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Het basisniveau 6 is te vergelijken met het NEN niveau 3. Het onderhoudsniveau
wordt bepaald door een frequentieperiode te nemen voor de desbetreffende
onderhoudsmaatregel tegen een eenheidsprijs.

De provincie heeft daarnaast nog ca. 445 kleinere duikers. Hiervoor schatten we
het onderhoud € 50.000 per jaar.

ln onderstaand overzicht hebben we de totale jaarlijkse beheerskosten van de
vaste kunstwerken weergegeven (139 kunstwerken per april2O12):

Niveau/Rapportcijfer
Objecttype

Aantal € Basis 6

Houten fiets/voetgangersbrug gen
(14x3m1)

11 13.200

Betonnen fietsbrug (22x4m1) 10 24.000

Betonnen verkeersbrug/viaduct (

11x9m1)
17 32.300

Beton nen verkeersbrug/viaduct
(40x15m1)

68 414.800

Stalen brug ( 15x5m1) 2 5.600

Onderdoorgangen (1 9x9m 1 ) 31 21.700

Duikers 50.000
139 40.000Niet periodiek eenmalig onderhoud,

onvoorzien2

Totaal 601.600

ln de berekening zijn de vervangingskosten van de objecten en grote
onvoorziene uitgaven niet meegenomen. Net als voor alle andere
kostenopstellingen geldt dat voorbereiding, advies en toezichtkosten bij de vaste
kunstwerken niet zijn meegenomen.

Momenteel loopt er een project Herbeoordeling Kunstwerken. De definitieve
uitkomsten zijn op dit moment nog niet bekend en zijn daarom niet meegenomen
in dit rapport.

2 Niet periodiek eenmalig onderhoud, onvoorzien:
Hoe hoger het onderhoudsniveau, hoe lager het niet voorziene (klein) onderhoud.
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5 GROENBEHEER EN
FAUNAVOORZIENINGEN

ln dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: het snoeien van
bomen, beplantingen, het maaien van bermen, sloten en oevers, de
faunavoorzieningen en vuilafvoer. Ook zijn de kosten voor het bestrijden van de
eikenprocessierups en het venruerken van het bermgras meegenomen. Het
onderhoud wordt sinds kort planmatig uitgevoerd; de kengetallen zijn gebaseerd
op het verleden. Omdat we weinig ervaring hebben met deze manier van werken
is het niveau laag hetzelfde als niveau basis.

€ Basis
Maaien bermen 835.000
Snoeien bomen 221.700
Kappen en herplanten 50.000
Onderhoud singels en
bosplantsoenen

225.000

Faunavoozieninqen 25.000
Eikenprocessierups 50.000
Vuilafvoer 95.000

Totaal 1.501.700

5.1 Maaien van bermen, sloten en oevers

Twee keer per jaar worden de bermen, taluds en oevers volledig gemaaid. De
eerste keer in de periode van half juni tot 1 augustus. Op dat moment wordt het
bermgras tevens afgevoerd. De tweede keer maaien gebeurt in de periode van
15 september tot 1 november en wordt er ter plekke verhakseld. Deze
maaimethode wordt toegepast naar aanleiding van de commotie die is ontstaan
rondom het Jacobskruiskruid. Dit gaat echter enigszins ten koste van de
draagkracht en de biodiversiteit.

Sloten worden één keer per jaar gemaaid in de herfst. Het bermgras wordt op dat
moment afgevoerd. Het verwerken van het bermgras gebeurt op dit moment in
een composteerinrichting. Wellicht dat in de toekomst het bermgras meer
duuzaam (biovergisting) wordt venruerkt.
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5.2 Snoeien bomen

De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het onderhoud van circa 30.000
bomen. Het basisbedrag van de snoeikosten is een gemiddelde over de begrote
kosten over de komende 12 jaar. Het jaarlijks aantal te snoeien bomen varieert.

5.3 Kappen en herplanten

leder jaar ztjn er verschillende incidenten met bomen, waardoor er bomen gekapt
of gerooid moeten worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan blikseminslag,
plotselinge sterfte of ziekte. Om dit uit te kunnen voeren en om in het kader van
de herplantplicht nieuwe bomen te kunnen planten zijn de kosten hiervoor
berekend op € 50.000,-.

5.4 Onderhoud singels en bosplantsoenen

De beplanting en singels worden op dit moment ad hoc onderhouden. Het is de
bedoeling, dat een en ander planmatig beheerd gaat worden. Het bedrag dat in
dit rapport is opgenomen voor onderhoud singels en bosplantsoenen gaat uit van
planmatig beheer.

5.5 Faunavoorzieningen

ln essentie worden faunavoorzieningen (zoals buizen onder wegen,
aanpassingen bestaande duikers, plaatsen van geleide afrasteringen) aangelegd
om dieren veilig van het ene leefgebied naar het andere te laten gaan. Ook
dragen faunapassages bij aan de verkeersveiligheid van de weggebruiker.3

Bij groot onderhoud en reconstructies van wegen worden waar nodig de
voorzieningen zoveel mogelijk meegenomen. Vooral in de EHS-gebieden
(ecologische hoofdstructuur) is hier extra aandacht voor. Langs de N 391 is, in
combinatie met faunaonderdoorgangen, een natuurbouwstrook aangelegd.

5.6 Eikenprocess¡erups

De provincie Drenthe kiest bij de beheersing en bestrijding van de
eikenprocessierups vooral voor monitoring. Monitoring houdt in dat we langs
onze provinciale wegen d. m.v. feromoonvallen eikenprocessierupsvlinders
vangen.a Het aantal dat tijdens deze 3 of 4 telrondes wordt aangetroffen in de

'Het onderhoud wordt door de afdeling Wegen en Kanalen uitgevoerd; de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur stelt hiervoor jaarlijks €25.000
beschikbaar.
'De bestrijding (€10.000)wordt door de afdeling Wegen en Kanalen uitgevoerd, de
monitoring door de afdeling ROMNN (€40.000)
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vallen, is een indicatie van het aantal nesten dat daar in de buurt moet zijn.
Bovendien geeft het aantal meteen een goed beeld van de hoeveelheid rupsen
die we het jaar erop zullen aantreffen. Hierdoor kunnen die gebieden preventief
behandeld worden.
Het beleid voor de bestrijding, of liever beheersing, is door de uitslag van die
monitoring goed te bepalen. Uiteraard zullen er altijd nesten aangetroffen worden
die weggehaald moeten worden. Het voorkómen dat nesten zullen ontstaan blijkt
effectiever te zijn dan afiruachten tot zich nesten hebben gevormd en die dan pas
weghalen. Bovendien is gebleken dat die methode goedkoper is dan het
bestrijden van nesten zelf.

5.7 Vuilafvoer

Langs onze wegen worden de prullenbakken bij de parkeerplaatsen geleegd.
Daarnaast ligt er veel rommel in bermen en op provinciale terreinen. Steeds meer
huis- en tuinafval vindt een weg naar openbaar groen van de provincie of wordt
gedeponeerd op de parkeerplaatsen. Dit soms in de vorm van autobanden, hout
en sloopafval maar ook oude accu's of afgewerkte olie in vaten. Ook wordt veel
rommel van afgevallen lading langs de wegen vezameld en afgevoerd.
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6 VAARWEGEN EN BEWEEGBARE
KUNSTWERKEN

ln dit hoofdstuk komen aan de orde Baggeren, Oeverbescherming, Beweegbare
kunstwerken, inclusief aanbruggen en remmingwerken en de Bediening. Per
onderdeel volgt een toelichting.

Vaarwegen en beweegbare
kunstwerken

€ Basis (6)

Baggeren 375.000
Oeverbescherming 1.775.000
Beweegbare kunstwerken en
aanbruggen

1.400.000

Bediening 646.200

Totaal 4.196.200

6.1 Baggeren

De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer op de
kanalen waar scheepvaart aanwezig is. De kanalen fungeren daarnaast ook als
aan- en afvoer voor de waterhuishouding van de provincie Drenthe.

ln 2Q12 worden alle kanaalbodems van de provincie Drenthe in beeld gebracht.
Hieruit wordt een baggerplan gegenereerd voor de komende jaren.

De provincie Drenthe heeft 154 km kanaal dat incidenteel gebaggerd wordt om
de diepte van de vaarweg te handhaven. Uitgangspunt is dat eens per 40 jaar
gebaggerd moet worden. Op basis hiervan is sprake van een gemiddeld
jaarbedrag van € 375.000. Het gaat hier om een berekening op basis van
gemiddelden over een zeer lange periode. Op basis van een meerjarige
programmering wordt bekeken welke delen van de vaarwegen daadwerkelijk
deze vorm van onderhoud nodig hebben.

6.2 Oeverbescherm¡ng

De afdeling Wegen en Kanalen heeft circa 310 kilometer oeverbescherming in
beheer en onderhoud, dit is zonder de nieuwe vaarverbinding Erica - Ter Apel
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Wanneer oeverbescherming vervangen moet worden, wordt indien mogelijk een
natuurtechnische oever aangelegd. Voonruaarden hiervoor zijn, voldoende ruimte
naast het kanaal om een flauwer talud te maken of voldoende breedte vanihet
kanaal om op te offeren voor de bredere oeverbescherming. ln veel gevallen is
het niet mogelijk om een natuurtechnische oever te maken omdat er een weg
naast ligt of omdat er huizen staan.
Een reële inschatting is om ca 2OYo van de oevers te vervangen door
natuurtechnische oevers en 80% door niet-natuurtechnische oevers. i

Bij oeverbescherming kunnen geen kwaliteitsniveaus worden onderscheiden.
Beschoeiing wordt vervangen, het opknappen (onderhouden) van beschoeiing
gebeurd niet.

De oeverbescherming is te verdelen in zeven soorten met verschillende
levensduren. Deze levensduur is gebaseerd op een theoretisch getal. ln de
praktijk wordt altijd gekeken of vervanging daadwerkelijk noodzakelijk is in enig
jaar. ln bepaalde gevallen kan het voorkomen dat de levensduur niet wordt
gehaald en dat vervanging al eerder aan de orde is.

Om tot in lengte van jaren alle 310 km als een constante factor te kunnen blijven
vervangen is een gemiddeld bedrag per jaar nodig van € 1 .775.000 miljoen. Dit
bedrag is gebaseerd op de theoretische levensduur.

Vervanging
beschoeiinq

prijs per
meter

Gemiddelde
levensduur

€ Gemiddelde
iaarkosten

Beschoeiinq beton 360 80 700.000
Beschoeiinq hout 225 30 1 10.000

40 725.000Beschoeiing staal 345
Natuurtechnisch
beton 400

60
1 10.000

Natuurtechnisch hout 250 60 60.000
Natuurtechnisch staal 400 60 50.000
Steenstapelinq 360 60 20.000

Totaal 1.775.000

Gelet op het feit dat de oeverbeschoeiing in de provinciale kanalen over diverse
jaren tegelijk is aangelegd zal dit op bepaalde momenten leiden tot pieken in de
vervanging van de beschoeiing. ln de jaren 70 en 80 bijvoorbeeld zijn het Noord-
Willemskanaal en de Hoogeveensche Vaart voorzien van oeverbescherming. De
theoretische levensduur van deze beschoeiing is inmiddels verstreken.
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6.3 Beweegbare kunstwerken

De provincie bezit 46 beweegbare bruggen en 16 sluizen. De gehanteerde
systematiek voor het vaststellen van het benodigde onderhoud is, net als bij de
vaste kunstwerken, op basis van kostenkengetallen. De verschillende
kunstwerken zijn onderverdeeld (gecatalogiseerd) in een 6{al standaard objecten
waarbij per standaard object een vast onderhoudsregiem van toepassing is

Het onderhoudsniveau wordt bepaald door een frequentieperiode te nemen voor
de desbetreffende onderhoudsmaatregel.

€ Basis (6)Objecttype aantal

Algemene kosten 1 308.500
Beweegbare bruggen 46 499.901

Gemalen 13 136.597
Sluizen 16 455.002

Totaal 77 1.400.000

6.4 Bediening

De 16 sluizen en 46 beweegbare bruggen worden door de provincie bediend.
(twee objecten worden bediend door de gemeente). Voor gemeenten worden 17
objecten bediend, waardoor de provincie in totaal 78 objecten bediend. Hierin is
de nieuwe vaarverbinding Erica - Ter Apel, die in juni 2013 open gaat voor het
vaarseizoen, niet meegenomen.

Vanaf 1 november tot 1 april wordt de bediening vrijwel geheel met eigen
personeel uitgevoerd. Naast 6 vaste sluis- en brugbedienaren worden in het
vaarseizoen gemiddeld ongeveer 50 tijdelijke krachten ingezet om alle objecten
te bedienen. Omdat objecten vaak in combinatie worden bediend zijn er fietsen
en scooters beschikbaar.

Bediening € Basis (6)

lnhuur sluis en brugbedienaren 610.000

Overige kosten 169.000

Totaal Bedieningskosten 779.000

lnkomsten derden -132.800

Netto kosten 646.200
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Voor de bruggen die voor derden bediend worden ontvangt de provincie een
vergoeding.

Er worden meerdere werkwijzen gehanteerd voor de bediening van bruggen en
sluizen, te denken valt aan: bediening op afitand, bediening ter plaatse en
begeleiden vaart.

ln het kader van Social Return zet de provincie sinds hryee jaar op ca. 12
objecten mensen in van een werkvoozieningschap. Deze werkwijze is
goedkoper en kwalitatief voldoende, maar vergt een meer coöldinerende rol van
de vaste sluis- en brugbedienaren.



7 OPERATIONEEL VERKEERSMANAGEMENT

Onder Operationeel verkeersmanagement vallen de ondenruerpen
gladheidsbestrijding, lncidentmanagement en calamiteiten. Zowel bij
Gladheidbestrijding als bij lncidentmanagement kunnen geen verschillende
kwaliteitsniveaus worden onderscheiden.

Operationeel
verkeersmanagement

€ Basis (6)

Gladheidbestrijding 1.130.000
lncidentmanagement 44.000
Calamiteiten 199.500

Totaal 1.373.500

7 .1 Gladheidsbestrijding

Gladheidbestrijding op wegen is een taakonderdeel van beheer en onderhoud.
De provincie Drenthe heeft een gladheidbestrijdingsbeleid vastgesteld waarin
wordt aangegeven op welke manier aan de gladheidbestrijding uitvoering wordt
gegeven.
ln de wintermaanden moet de gladheidbestrijding 24 uur per dag en zeven dagen
per week op elk moment uitgeoefend kunnen worden. Dit is normaal gesproken
van 1 november tot 15 april.

Uitgangspunt is dat hoofdrijbanen en fietspaden binnen twee uur na het begin
van de actieve strooiactie gestrooid moeten zijn. Om dit te kunnen realiseren
worden vanaf de drie provinciale steunpunten 17 hoofdrijbaan- en 15
fietspadstrooiroutes uitgevoerd. De strooiactie start uiterlijk 75 minuten na het
besluit van de provinciale gladheidcoördinator om te strooien.

Bij gladheidsbestrijding wordt uitgegaan van gemiddeld 40 strooibeurten per
winterseizoen waarbij 2200 ton zout en 850 ton pekel wordt verstrooid. Bij het
elimineren van deze kosten resteert een bedrag van € 1.130.000. Hierbijwordt
opgemerkt dat de vervanging van het materieel eveneens hierin is opgenomen,
omdat dit ook is opgenomen in de huidige budgetten.
Voor de komende 5 jaar bedragen de vervangingskosten van het materieel
gemiddeld per jaar € 196.200.
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7.2 lncidentmanagement

"lncident Management omvat maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk
nadat een incident heeft plaatsgevonden, voor het verkeer vrij te maken; een en
ander met inachtneming van de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen
van mogelijke slachtoffers evenals de beheersing van de ontstane schade."

Bij lncident Management (lM) is de focus gericht op het versneld vrijmaken van
de weg, waarmee maatschappelijk economische winst in tijd en geld is te
boeken. ln navolging van Rijkswaterstaat op rijkswegen, en diverse provincies is
de provincie Drenthe van plan om lncident Management in te voeren op een
aantal provinciale wegen. Op landelijk niveau is daarom aansluiting gezocht bij
het platvorm voor lncident Management. Vooral daar waar het gaat om wegen
die de provincie grens overschrijden is het zaak de invoering van lM goed af te
stemmen met deze provincies. Het onderwerp staat eveneens op de agenda voor
een intensievere samenwerking tussen Groningen, Fryslân en Drenthe.

7.3 Calamiteiten

De Drentse provinciale wegen en fietspaden worden intensief gebruikt. Er kan
dan ook het een en ander op deze wegen gebeuren. Dit kunnen ongevallen zijn
door aanrijdingen, maar ook gevaarlijke situaties die ontstaan door vandalisme,
weersomstandigheden, afgevallen lading, schades aan wegdekken, bruggen of
vallende takken.

Bij de afdeling Wegen en Kanalen is een calamiteitendienst die 24 uur per dag
voor de meldkamer bereikbaar is. Bij meldingen wordt zo snel mogelijk actie
ondernomen om het gevaar op te heffen en de doorstroming op de weg en het
veilige weggebruik te garanderen.
ln eerste instantie zal een dienstdoende medewerker van de provincie bij een
melding het probleem proberen op te lossen. lndien meer actie en inzet nodig zijn
wordt een aannemer ingeschakeld.
Bij zware ongevallen wordt op verzoek van de politie het wegvak door
medewerkers van de provincie aan weerszijden afgesloten.

29



8 BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN

Onder bedrijfsvoeringskosten wordt verstaan: kosten voor wagenpark, gebouwen
en communicatie. Ook hier valt geen onderscheid te maken tussen de
verschillende kwaliteitsniveaus.

De volgende kostencategorieën zijn onder bedrijfsvoeringskosten meegenomen
gebaseerd op bestaande budgetten 2012'.

Bed rijfsvoeri n g kosten € Basis (6)

Wagenpark 215.000
Exploitatie en
onderhoud gebouwen 550.000
Zakelijke lasten 135.400
Energie 525.000
Onderzoeken 331.700
Communicatie 20.000

Totaal 1.777.100

8.1 Wagenpark

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren beschikt de afdeling Wegen en
Kanalen over circa 30 voertuigen. Deze voertuigen worden ingezet voor het
dagelijks beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen. Omdat de voertuigen
ook ingezet worden bij calamiteiten en gladheidsbestrijding hebben ze voor de
herkenbaarheid een opvallend gele kleur met blauwe striping en beschikken ze
over beveiligingsverlichting (oranje flitsbalk en flitsverlichting voor en achterzijde)
Voor de vaarwegen worden de voertuigen voor het grotendeels ingezet voor het
uitvoeren van dagelijks onderhoud en begeleide vaart.

8.2 Exploitatie en onderhoud gebouwen

ln deze post zijn de onderhoudskosten opgenomen van de gebouwen
opgenomen. Hieronder vallen onder andere schoonmaakwerkzaamheden,
schildenruerk, kleine en grotere reparaties aan gebouwen/gemalen, periodieke
inspecties gebouwen/gemalen, aanpassingen (verbouwingen) door
functiewijziging of andere factoren (duurzaamheid). De provincie beschikt over
bedieningsgebouwen voor bruggen en sluizen, maar ook het onderhoud van de
gemalen en de steunpunten (Rogat, Kloosterveen en Schoonebeek) valt onder
deze post. Vanuit de steunpunten wordt het dagelijks onderhoud gecoördineerd.
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8.3 Zakelijke lasten i

Onder deze kostencomponent vallen onvermijdbare lasten zoals gemeentelijk
heffingen of waterschapslasten.

8.4 Energiekosten

ln deze post vallen o.a stroomkosten voor steunpunten, sluizen, gemalen
lichtmasten en verkeersregelinstallaties. De stroomkosten voor de gemalen
kunnen jaarlijks sterk fluctueren. ln droge zomers moet namelijk veel water
worden opgepompt, dit brengt hoge energiekosten met zich mee. Deze kosten
worden trouwens wel in rekening gebracht bij de waterschappen.

8.5 Onderzoekskosten

Het gaat hier om de volgende kosten:
- diverse beleidsonderzoeken en beleidsevaluaties (gebied van o.a.

verlichting, geluid, bediening op afstand).
- inspecties
- onderhoudscontractenvandebeheerssystemen
- onderzoeken en het begeleiden van organisatie ontwikkelingstrajecten
- juridische bijstand in rechtsprocedures
- ad hoc onderzoeken/inspecties

8.6 Communicatie

Voor de Communicatie- en Marketingkosten geldt dat waar mogelijk deze kosten
worden meegenomen in aparte projectbegrotingen. ledere 2 jaar wordt een
informatieboekje vaarwegen met daarin onder andere de openstelling van
bruggen in diverse talen gedrukt. De jaarlijkse kosten bedragen € 15.000. Het
budget voor algemene communicatie bedraagt jaarlijks ca € 5.000,-.
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9 KAPITAALLASTEN

9.1 lnleiding:

Zoals aangegeven wordt in onze berekeningen van beheer en onderhoudskosten
geen rekening gehouden met de vervangingskosten van vaste en beweegbare
kunstwerken. Bij vervanging wordt een apart investeringskrediet aangevraagd; dit
is noodzakelijk geworden nadat in 2005 besloten is de reserve voor
vervangingsinvesteringen Kunstwerken (bruggen en sluizen) op te heffen.

9.2 | nvesteringskosten :

Om een indicatie te geven van de te venryachten investeringskosten voor het
vervangen van de kunstwerken op de kortere termijn (tot 2030) en lange termijn
(tot 2100) zijn wordt hier inzicht gegeven van de te venruachten investeringen
over deze periodes. Deze investeringen zijn dus niet meegenomen bij de
beheerkosten in dit rapport.

9.2.1 Periode tot 2030

Voor de komende periode tot 2030 is er een investering nodig zoals in
onderstaande grafiek is aangegeven:

Vervengingskosten per¡ode 201 1 -2030

I 000

7 000

6 000

5 000

¡nvestering 4 000

3.000

2 000

O Reeks'1

1

201't-20't5 2016-2020 2021-2025 2026-2030

per¡ode
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Ons ondersteunende programma Kios geeft inzicht in welk jaar kunstwerken op
theoretische basis vervangen moeten worden. Wanneer inspectie ter plaatse ook
aangeeft dat vervanging nodig is wordt actie ondernomen.u

ln de periode 2011-2030 staat een investering gepland van € 14,6 miljoen,
waarvan in deze collegeperiode € 7,5 miljoen geÏnvesteerd gaat worden. ln de
kosten tot 2030 zijn ook de investeringen opgenomen voor de vervanging van
sluisdeuren en stalen vallen.

9.2.2 periode tot 2100

Voor de vervanging van de kunstwerken op langere termijn tot 2100 zijn de
volgende referentieperiodes aangehouden:

Beweeg bare kunstwerken :

Sluis:
Beweegbare brug:

Vaste kunstwerken:
Betonnen brug:
Houten brug

120 jaar
80 jaar

80 jaar
40 jaar

Afhankelijk van de staat van een kunstwerk kan in werkelijkheid worden
afgeweken van de referentieperiode. Op basis van voortschrijdend inzicht mag
worden venruacht dat in het algemeen de levensduur van een kunstwerk hoger
mag worden ingeschat dan de bovenstaande referentieperiodes.

u Zo wordt in de komende periode Brug Drentsche Aa (betonbrug uit 1956)
vervangen omdat deze technisch niet meer voldoet. Op basis van einde levensduur
en slechte technische staat worden in deze periode ook meerdere bruggen
waaronder o.a. ook de Hesselerbrug (draaibrug uit 1913) en Klenckerbrug
(draaibrug uit 1 920) vervangen.

Momenteel worden de Ericasluis en Oranjesluis gerenoveerd, hiervoor is een
investeringsbedrag uitgetrokkenvan€2.200.000. Deze kosten zijn apart gefinancierd
en niet meegenomen in bovenstaand overzicht.
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Overzichten investeringen

Vervanging beweegbare kunstwerken tot 2100
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Zoals de grafieken laten zien verwachten we een enorme vervangingsp¡ek voor
de kunstwerken in de periode 2040-2070. Dit valt te verklaren vanwege het feit
dat er in de periode 1960-1980 fors is geïnvesteerd in de infrastructuur. Het gaat
hier om een indicatieve berekening, ervaringscijfers zijn er logischenruijs nog niet.
Bij een langere levensduur van kunstwerken dan de aangehouden
referentieperiode zal de piek hooguit verschuiven in de tijd.
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1 O RELATIE BEHEER EN MAATSCHAPPELIJKE
EFFECTEN

Dit hoofdstuk hebben we ontleend aan het rapport Beheerkosten van wegen,
kunstwerken, vaarwegen en groenvootzieningen; Toets op de kostenraming en
een analyse van maatschappel¡ke effecten van Royal HaskoningDHV.

ln onderstaande tabelzijn de maatschappelijke effecten van bezuinigingen op
verschillende beheeractiviteiten weergegeven. De tabel toont de relatie tussen
beheeractiviteiten en de maatschappelijke effecten. Bijvoorbeeld: indien de VRI's
(verkeersregelinstallaties) minder regelmatig worden onderhouden, leidt dit tot
storingen van de VRI's, dat mindere bereikbaarheid (langere reistijd) en
verminderde verkeersveiligheid (meer ongevallen) tot gevolg heeft.
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De tabel geeft aan dát er een relatie is tussen verminderd beheer en de
maatschappelijke effecten, maar niet hoe sterk deze relatie is en ook niet hoe
direct het effect optreedt. Daar zijn grote verschillen tussen.
Het niet meer functioneren van een beweegbare brug of van sluisdeuren heeft
een ogenblikkelijk effect op de bereikbaarheid. Binnen uren ontstaan er ernstige
problemen omdat wegverkeer of scheepvaart niet meer van A naar B kunnen.
Het effect is dus direct en meteen ernstig van aard.

Een veel tragere en minder directe relatie is er bijvoorbeeld tussen onderhoud
van asfalt en kapitaalvernietiging. De gevolgen zullen zich pas in de loop van
jaren gaan voordoen en de aanvankelijke effecten zijn beperkt, op den duur pas
zeer groot. Het effect is dus traag en pas op langere termijn ernstig. ln de tabel
vallen de volgende bevindingen op:

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid binnen de provincie neemt in enige mate af, door bijvoorbeeld
langere reistijden, als:

1. verkeersborden minder goed zichtbaar zijn;
2. incident-/calamiteitmanagement minder snel of met een lagere

frequentie (langere aanrijtijden) plaatsvindt;
3. VRI's minder functioneren,

I

Foto 14 : Slecht functionerende infrastructuur beïnvloedt de bereikbaarheid

De bereikbaarheid neemt in nog sterkere mate af als:
4. baggeren van vaarwegen selectief of niet plaatsvindt;
5. beweegbare bruggen en sluizen niet functioneren en minder

frequent/snel worden bediend;
6. gladheidbestrijding selectief gebeurt;
7. verkeersborden op lange termijn niet worden onderhouden of

vervangen.
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Verkeersveiliqheid
Verkeersveiligheid is een maatschappelijk effect dat ontstaat als gevolg van
verminderde onderhoudsactiviteiten. Dit geldt vooral voor onderhoudsactiviteiten
aan wegen en kunstwerken.

De verkeersveiligheid neemt af in enige mate als:
1. verkeersvoorzieningen selectief en uitsluitend bij noodzaak

worden onderhouden;
2. bermen minder frequent en selectief worden gemaaid.

De verkeersveiligheid neemt in nog sterkere mate af als:
3. bermen bij hogere uitzondering of geheel niet worden gemaaid;
4. rijbanen en fietspaden voor langere tijd niet of slecht worden

onderhouden.

Foto 15: Goed functionerende verkeersregelinstallaties bevorderen de verkeersveiligheid

Economie
Negatieve effecten op de regionale economie doen zich in enige mate voor
indien:

1. de bewegwijzering slecht wordt onderhouden. Recreatie kan
hinder ondervinden door beperkte of ontbrekende bewegwijzering
(minder aantrekkelijke provincie om te recreëren, weinig service).

2. duikers, sloten en oevers niet tijdig worden onderhouden. Er kan
dan onvoldoende waterafvoer plaatsvinden met wateroverlast voor
de landbouwsector tot gevolg. Agrariërs kunnen dan winstderving
ondervinden.

De economie ondervindt in zeer sterke mate een effect als het baggeren van
vaarwegen niet plaatsvindt, dan wel langdurig te weinig onderhoud wordt
gepleegd aan beweegbare kunstwerken. Binnenvaart en havens kunnen direct
winstderving ondervinden. De effecten zullen, gezien de type gebruikers van de
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vaarwegen (bijna alleen maar recreatievaart en zeer beperkt beroepsvaart in
Drenthe), voonal plaats vinden in de sector toerisme en recreatie.

Leefomqevino
Er zijn negatieve effecten op de leefomgeving indien:

1. de ruimtelijke kwaliteit wordt aangetast doordat minder onderhoud
wordt gepleegd (bijvoorbeeld aan openbaar vervoervoorzieningen,
openbare verlichting, bermen, etc.);

2. de gezondheid in gevaar komt doordat bijvoorbeeld de
eikenprocessierups minder wordt bestreden;

3. flora en fauna wordt aangetast.

lmaoo
Het imago van de provincie als wegbeheerder neemt af indien de zij de
beheeractiviteiten minder uitvoert, omdat het publiek de gevolgen hiervan op
verschillende manieren ondervindt. Dit effect versterkt zich indien niet tijdig,
onjuist of zelfs geen regionale/lokale communicatie plaatsvindt over
(grootschalige) onderhoudswerkzaamheden. Dit kan leiden tot negatieve
berichtgeving in (lokale) media en (terechte) klachtenmeldingen en claims.

Kapitaalvernietiqino
Kapitaalvernietiging kan op langere termijn plaatsvinden als onderhoud en
vervanging wordt uitgesteld voor vooral het groot onderhoud aan verharding
rijbanen, vaste kunstwerken, beweegbare bruggen en sluizen. Voornamelijk de
functionele eisen en veiligheidsnormen komen bij deze objecttypen als gevolg
van uitstel van onderhoud onder druk te staan. Gevolg is dat bij het alsnog laten
plaatsvinden van (groot, achterstallig) onderhoud op langere termijn extra kosten
gemoeid zijn om weer de gewenste eisen te halen.
Kapitaalvernietiging kan ook op korte termijn plaats vinden, namelijk als er té
vroeg onderhoud wordt gepleegd. Er wordt dan onnodig geld uitgegeven.
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Niveau/Rapportcijfer

Onderdelen beheer en onderhoud

€ Basis 6

Ve rkee rsvoo r¿i e n i n g e n

Openbare verlichting

Bebording

Bewegwijzering

Geleiderail

VRI

OV voozieninqen

140.000

192 000

320.000

190.000

105.000

47.000

Markerinoen 125.0006

Totaal Verkeersvoozieninoen 994.000

Verhardingen

Stroomweg (asfalt)

Stroomweg (geluidsreducerend asfalt)

Gebiedsontsluitingsweg (asfalt)

Gebiedsontsluitingsweg (geluidsreducerend asfalt)

Gebiedsontsluitingsweg (beton)

Erftoegangsweg (asfalt)

Erftoegansweg (elementen)

Fietspad/voetpad (asfalt)

Fietspad/voetpad (elementen)

Fietspad/voetpad (beton)

Op/Afritten (asfalt)

Carpoolplaatsen

Transferium Gieten Borger

Ven¡verken teerhoudend asfalt

Sealen

Klein onderhoud

814.738

488.737

2 077 .507

260.513

16 788

123 178

959

176.610

25.935

252.270

99.725

5.000

99 000

150 000

263.040

450.000

Totaal Verhardinoen 5.304 000

Vaste kunstwerken

Houten fiets/voetgangersbruggen

Betonnen fìetsbrug

Betonnen verkeersbrug/viaduct (klein)

Betonnen verkeersbrug/viaduct (groot)

Stalen brug

Onderdoorgangen

Duikers

13.200

24.000

32.300

414.800

5.600

21.700

50.000

Niet periodiek eenmaliq onderhoud. onvoozien 40.000

Totaal Vaste kunstwerken 601 600

BIJLAGE I

Ovezi cht be nod io d budoet voo r dB_la¡gele_fmü_0_

Groenbeheer en fauna voorzieningen

u H"t b"drug voortussentijdse vervanging van de markering is in het rapport van RoyalHaskoning/DHV
vergeten mee te nemen. ln d¡t rapport is deze dan ook buiten de totaaltelling gehouden.
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Maaien bermen

Snoeien bomèn

Kappen en herplanten

Onderhoud singels en bosplantsoen

Fau navoozieningen

Eikenprocessierups

Vuilatvoer

voor de komende 5

' Zie voor een verdere toelichting hoofdstuk 1

835 000

221.700

50.000

225.000

25.000

50.000

95.000

1 501.700Totaal Groenbeheer en faunavoozieninqen

375.000

1 775.000

'l 400.000

Vaaruvegen en beweegbare kunstwerken

Baggeren

Oeverbescherming

Beweeobare kunstwerken en aanbruqqen

646.200Bedieninq

4.196.200Totaal Vaarweqen beweeqbare kunstwerken

1.373.s00

Operationeel verkeerkeersmanagment

Gladheidbestrijding

lncidentmanagement

Calamiteiten

Totaal

1 .1 30.000

44.000
'199.500

21s.000

550.000
'135.400

525 000

331 700

20 000

Bedrijfsvoeri ngskosten

Wagenpark

Gebouwen (gemalen steunpunten)

Zakelijke lasten

Energie

Onderzoeken

Communicatie

1.777.100Totaal Bed riifsvoerinoskosten

15.748.100Benodiqd sttuctureel budqet

basis 6Niveau/Rapportcijfer

Onderdelen beheer en onderhoud

TOTAAL Benodigd budget lange termijn 1 5.748.100

Voor 5 jaar kan een korting worden toegepast op Verhardingen -900.000

-100.000Voor 5 jaar kan een korting worden toegepast op Klein ondhoud verhardingen

Voor 1 0 jaar kan een korting worden toegepast op Vaste kunstwerken -150.000

14.598.100Benodigd budget voor de komende 5 jaar:
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BIJLAGE II

Financiële middelen
ln november van ieder jaar wordt de begroting voor het volgende jaar ter
vaststelling aan Provinciale staten voorgelegd. Voor 2012is het budget
vastgesteld. Voor 2013 en volgende jaren wordt de volgende indicatie gegeven
van de budgetten Beheer en onderhoud wegen en vaarwegen

Weqen:
Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Onderhoudsbudoet 9.963.886 9.704.587 9.751.587 9.974.587
90.756Zakeliike lasten 90.756 90.756 90.756

-49.660 -49.660Opbrenqsten -49.660 -49.660
97.635 1 10.685Afschrijving en

rente
123.011 97.500

10,127.993 9.843.183 9.890.318 10.126.368
Vaanrueqen

5.761.589 5.761.589Onderhoudsbudoet 4.816.300 4.911.589
44.649 44.649 44.649 44.649Zakeliike lasten

Opbrenqsten -4.580.045 -4.675.895 -4.675.895 -4.675.895
Afschrijving en
rente 1.029 108.900 409.067 570.763

1 .701 .106281.933 389.243 r.539.410

(Bron: begroting 2012 en voor volgende jaren conceptcijfers begroting 201 3 en volgende jaren /
excl. budgetten vaarueg Erica - Ter Apel))

ln ons rapport beperken wij ons tot de kosten en schenken dan ook geen
aandacht aan de opbrengsten in bovenstaand tabel. Onder zakelijke lasten
worden onvermijdbare lasten zoals heffingen door gemeenten of waterschappen
verstaan.

De budgetten zijn niet allemaal gerelateerd aan de benodigde beheerkosten
zoals wij die in ons rapport hebben uitgerekend. ln onderstaande tabel hebben
we alleen de beschikbare budgetten voor beheer en onderhoud opgenomen die
wel gerelateerd kunnen worden aan het berekende benodigde budget:

Het benodigde budget is niet geïndexeerd, de jaarlijkse index is circa 2.5o/o.

lnmiddels (26-09-2012) is de prijscompensatie op de budgetten voor de jaren
2013tlm 2016 verdeeld.
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Beschikbare budqet bestaat uit Onderhoudsbudqet en Zakeliike lasten

2012 2013 2014 2015
Weqen

9.974.587Onderhoudsbudqet 9.963.886 9.704.587 9.751.587
inc. 2013 € 700,000 ev
N34

Zakeliike lasten 90.756 90.756 90.756 90.756
Vaa¡weeen

Onderhoudsbudqet 4.816.300 4.911.589 5.761.589 5.761.589 incl ondehoud eta

44.649 44.649Zakelijke lasten 44.649 44.649

Totaal beschikbaar
budqet 14.915.591 '14.751.581 15.648.581 15.871.581

Correcties op het budqet

Overdracht Peilbeheer -675.000 -675.000 -675.000 -675.000

De budgetophoging is
niet bestemd voor
dekking van kosten,
maar voor derving van
opbrengsten. Het is
niet duidelijk of de
overdracht van het
peilbeheer een
kostenbesparing met
zich mee brenot.

65.000 65.000Gefinancierd RON en M 65.000 65.000

Onderhoudsbudget
vaarweoen -850.000 -850.000

Onderhoudsbudget
vaaMegen rs

opgehoogd met een
bijdrage uit de reserve
Meppel de Punt voor
het aanbrengen van
afstandsbed ien ing
Noord Willemskanaal
(beleidswiiziqinq)

Opgeschoond
beschikbaar budqet 14.305.591 14.141.581 14.188.s81 14.411.581

Beheerkosten vlg rapport
Royal HaskoningDHV
Geschat onderhoud ETA

14.600.000 14.600.000 14.600.000 14.600.000
300.000 300.000 300.000

Geschoonde
beheerkosten volgens
rapport Royal
HaskoninqDHV 14.600.000 14.900.000 14.900.000 14.900.000

lnclusief onderhoud
N34 waarvoor ¡n 20'13
budget beschikbaar is
gesteld. Er is geen
tijdsmoment bepaald
weerop met onderhoud
begonnen is.
Beheerkosten starten
zodra de weg open is.

-758.419 -711.419 -488.419Tekort -294.409
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B]JLAGE III

Rapport Beheerkosten van wegen, kunstwerken, vaarwegen en
groenvoorzieningen door DHV augustus 2012
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DHV B.V.

MANAG EMENTSAMENVATTI NG

Inleiding

De afdeling Wegen en kanalen van de provincie Drenthe heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om de

door hen opgestelde kostenraming voor beheer van het wegen- en vaanivegennetwerk (inclusief

groenvoorzieningen) te toetsen op juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid. Ook is gevraagd een

maatschappelijke etfectenanalyse uit te voeren op mogelijke budgetvarianten.

Het onderzoek is in korte tijd en in nauwe samenwerking uitgevoerd. De Afdeling Wegen en Kanalen heeft

dit onderzoeksrapport geaccepteerd en vastgesteld dat het onderzoek is uitgevoerd conform de

specificaties en dat de afdeling tevreden is over de kwaliteit van het geleverde product.

Tijdens het onderzoek is door beide partijen geconstateerd dat de oorspronkelijke kostenraming op een

aantal punten moest worden biigesteld. Onze analyse is gebaseerd op deze aangepaste kostenraming.

Gedurende het proces is tevens het kwaliteitscijfer '6' nader gespecificeerd, ook in relatie tot de

maatschappel ijke eff ecten.

Conclusies

De beheerkosten

Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat de kostenraming voor de komende viif jaar voldoende

betrouwbaar en - binnen acceptabele marges - juist is. De raming voor de langere termijn (langer dan 5

jaar) is minder betrouwbaar maar kan vooralsnog worden gehandhaafd. De mindere betrouwbaarheid ligt

deels in de aard van de kleinere voorspelbaarheid over een langere termijn en deels in de

betrouwbaarheid van de onderbouwing van arealen, onderhoudsmethodieken en kostenkentallen.

Er gelden hierbij een aantal belangrijke randvoorwaarden:

tr De kosten voor vervanging van kunstwerken wordt gescheiden gefinancierd;

tr Er zijn geen grote afwijkingen van de kosten voor verwerking van teerhoudend asfalt en van het slib

uit de vaarwegen;

tr Grote jaarlijkse fluctuaties van kosten als gevolg van e)ûerne invloeden (weer, klimaat, schades etc)

zijn niet meegenomen in de raming;

tr Het prijsniveau van diensten en producten op de markt (grondsloffenprijzen of marktwerking) blijft

constant.

Het kwaliteitciifer

Het kwaliteitscilfer is gedefinieerd op basis van een aantal Kritische Prestatie lndicatoren KPI's. Deze

hebben betrekking op de maatschappelijke etfecten en een aantal belangriike indicatoren. Voor

kwaliteitcijfer'6' geldt dat voor alle indicatoren een minimaal acceptabel niveau is bepaald.

Maatschaooeliike effecten

We hebben onderzocht wat de mogelijke maatschappelijke effecten zijn van bezuinigingen op de

geraamde kosten en we concluderen het volgende:

Prov¡nc¡e Drenthe / Beheerkosten van wegen, kunstwerken, vaarwegen en groenvoorzieningen

AM-4F20120864
Klant vertrouwelijk

30 augustus 201 2, versie 3.0
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DHV B.V.

De geanalyseerde maatschappelijke effecten zijn: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, economie,

leefomgeving, imago en kapitaal vernietiging. Deze effecten zijn geanalyseerd op basis van de

belangrijkste beheeractiviteiten voor de verschillende onderdelen; wegen, kunstwerken, vaarwegen en

groenvoorzieningen.

Bij een structureel en substantieel tekort van de jaarlijkse budgetten, ten opzichte de geraamde kosten

voor niveau 6, zal het niet mogelijk zijn dit op een (lager) stabiel niveau te handhaven. Het kwal¡teitsniveau

zal in dat geval een cumulatieve achteruitgang vertonen. Hoe groter het tekort, hoe sneller het verval zal

verlopen.

De effecten van bezuinigingen ziln wisselend van aard. Sommige zijn direct merkbaar (imago), anderen

zijn trager (kapitaalvernietiging). ln bijna alle gevallen is er een sterke relatie met de verkeersveiligheid. De

effecten bij beweegbare kunstwerken (bruggen, sluizen) en vaarwegen zijn ten opzichte van de andere

onderdelen relatief grool.

Bezuinigingen op de kosten van het kwaliteitsniveau '6' kunnen op verschillende manieren worden

gerealiseerd. Alle mogelijkheden hebben hun heel specifieke invloed op de maatschappelijke effecten. De

keuze tussen al deze mogelijkheden is een bestuurlijke afweging tussen de prioriteiten van de

verschillende maatschappelijke effecten. Een goede methodiek voor risicobeheersing wordt dan steeds

belangrijker.

Aanbevelingen

Op basis van onze bevindingen doen wij een aantal aanbevelingen:

1. Zorg voor een goede en eenduidige systematiek en onderbouwing van areaal, kwaliteit en

kostenbepaling voor de raming voor de langere termijn (groter dan 5 jaar);

2. Zorgvoor de verschillende onderdelen (wegen, groen, kunstvverken) dat het kwaliteitcijfers eenduidig

wordt gedefinieerd en doorvertaald naar onderhoudscycli en methodieken;

3. Houd rekening met fluctuaties als gevolg van onveruachte kosten op korte termijn (externe factoren)

en lange termijn (groot onderhoud en vervanging) en zorg voor voldoende dekking daarvoor;

4. Pas bij bezuinigingen op hel geadviseerde budget gedifferentieerd onderhoud toe en

risicogebaseerde inspecties en onderhoud. Zorg dat het risicomanagemenl verder wordt vorm

gegeven;

5. Start een proces voor monitoring, evaluatie en rapportage over de prestaties (=KPl's = kwaliteitcijfer)

en kosten (meerjarenbegroting voor de korte en lange termijn) én de risico's (risicoprofiel per

onderdeel) en koppel dit aan de bestaande P&C-cyclus.

Provincie Drenthe / Beheerkosten van wegên, kunstwerken, vaamegen en groenvoorzieningen
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1 WAAROM DIT ONDERZOEK?

1.1 De aanleiding

Project beheerkosten
De provincie Drenthe heeft recent een eerste concept van een rapportage Kosten beheer en Onderhoud

Wegen en Vaarwegen" afgerond. De afdeling Wegen & Kanalen heeft voor het gehele areaal dat zij in
beheer heeft, bepaald wat de kosten zijn om deze op een gegeven onderhoudsniveau te kunnen

onderhouden.

Beslu¡tvorm¡ng nodig
Gedeputeerde Staten hebben behoefte aan een onafhankelijke toets van deze kostenraming. Daarom

heeft de afdeling Wegen & Kanalen Royal HaskoningDHV gevraagd hierover een onafhankelijk oordeel te

geven.

1.2 De probleemstelling en de aanpak

Onderzoeksvragen
De provincie Drenthe heeft de volgende onderzoeksvragen gedefinieerd:

1. Geef een oordeel over de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de kostenraming van de

provincie en geef een nadere specificatie van het kwaliteitscijfer "6".

2. Breng de maatschappelijke effecten van de verschillende budgetvarianten in beeld en onderbouw

deze waar mogelijk met cijfers.

Onderzoeksopzet
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben wij ons onderzoek opgedeeld in twee delen. Het

eerste aspect van ons onderzoek richt zich op de eerste onderzoeksvraag. Het uitvoeren van een toets op

de beheerkosten en het nader definiëren van het kwaliteitscijfer. ln het tweede aspect van het onderzoek

richten wij ons het in beeld brengen van de maatschappelijke kosten en baten.

Uitvoering
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is gebleken dat een aantal aannames, kostenposten en

berekeningen niet juist waren. ln het gesprek tussen de provincie en Royal HaskoningDHV is over de

eerste bevindingen overeenstemming bereikt over de noodzakelijke aanpassingen in de berekeningen van

de provincie. Deze zijn verwerkt in een aangepaste versie van de rapportage. Dit onderzoek is een

toetsing van de aangepaste kostenraming.

U¡tgangspunten
Dit rapport beoordeelt níet de juistheid van het gehele rapport, het richt zich alleen op de cijfermatige

onderbouwing van de beheerkosten.
ln dit onderzoek hebben we niet gekeken naar effectiviteit van de organisatie of de methodiek van beheer

of mogelijke andere bezuinigingsmogelijkheden. We stellen vast of de berekende kosten voor het

kwaliteitsniveau '6' aannemelijk is, gezien de situatie van de wegen en vaarwegen van de Provincie

Drenthe.
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1.3 De leeswiizer

Allereerst wordt het belang van beheer en onderhoud aangegeven, wat doet de atdeling Wegen &
Kanalen? Vervolgens wordt ingegaan op het l$valiteitscijfer voor het areaal èn het minimale

onderhoudsniveau. Gevolgd door een toets op de beheerkosten en de gevolgen voor de maalschappellJke

effecten. Het rapport e¡ndigt met conclusies en aanbevelingen die tijdens dit onderzoek aan het licht zijn

gekomen.

30 augustus 201 2, vêr6ie 3.0Beheerkoeten van wegen, kunstwerken, v¿uln,egen en groenvoozieningen
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2 BEHEER IN PERSPECTIEF

2.1 Wat is het belang van beheer van infrastructuur?

Het beheer van wegen en vaarwegen is een kerntaak van de Provincie Drenthe. Dit beheer draagt primair

bij aan het realiseren van provinciale ambities en doelen. Vracht wordt veruoerd, diensten worden

geleverd, toeristen recreëren en werknemers fietsen en rijden naar hun werk. Zonder een betrouwbare

infrastructuur zou dit allemaal niet mogelijk zijn.

Beheer van infrastructuur is dus van wezenlijk belang om maatschappelijke doelen te realiseren:

bereikbaarheid, economische bedrilvigheid, recreatie en toerisme, enzovoort. Naast de provinciale

belangen dient het provinciale wegen- en vaarwegennetwerk ook regionale, nationale en zelfs

internationale belangen.

Het beheer moet bovendien voldoen aan een aantal belangrijke randvooruvaarden zoals het voldoen aan

wet - en regelgeving, veiligheid en een minimale negatieve impact op natuur en milieu (of soms zelf

positieve impact).

Bij het realiseren van deze ambities gaat het altijd om de gevoelige balans tussen de kwaliteit van het

netwerk (welke prestatieniveau moet geleverd worden), wat zijn daarvan de kosten en welke risico's

treden daarbij op. Dat is dan ook de essentie van professioneel beheer (ook wel Assetmanagement

genoemd) het zoeken naar die balans tussen prestaties, kosten en risico's.

2.2 Opzoek naar de balans

Bij die afweging speelt de discrepantie tussen de korte en de lange termijn een belangrijke rol.

Sommige voorzieningen hebben voortdurend, beperkt, beheer nodig: gras moet regelmatig worden

gemaaid, verkeerborden schoongemaakt en pompen moeten worden gesmeerd. Verlagen van het

onderhoudsstramien heeft direct zichtbare en merkbare gevolgen. Andere voorzieningen, zoals een

betonnen constructie van een brug, hebben een lange levensduur variërend van 60 tot 100 jaar.

Achteruitgang is bij die voorzieningen niet of nauwelijks zichtbaar noch merkbaar op de korte termijn. Maar

bij het ontbreken van goed beheer en onderhoud zal er bijvoorbeeld een grote reconstructie nodig zijn wat

direct grote financiële consequenties zal hebben. Dat betekent dan ook dat sommige keuzes op korte

termijn weinig invloed hebben, maar grote gevolgen hebben voor de lange termijn.

Ter illustratie het zogenaamde 'dakpaneffect': het terugleggen van één losgewaaide dakpan van je huis is

simpel en kost weinig geld. Het niet uitvoeren van dit onderhoud heeft op den duur rampzalige gevolgen:

nog meer dakpannen vliegen los, walerschade, schimmel en rot en tot slot het instorten van de

constructie. Dat wordt ook duidelijk bij de degeneratie van asfalt. Door het uitstel van noodzakelijk groot

onderhoud rijdt de automobilist volgend jaar niet minder van A naar B, de kosten van onderhoud kunnen

daardoor echter wel oplopen, de zogenaamde kapitaalvernietiging.

De budgetten van de provincie staan onder druk. En daarmee ook de budgetten van het beheer van

wegen en vaarwegen. Dat vraagt nog meer dan voorheen het zoeken van de uiterste mogelijkheden om

kosten te reduceren, terwijl tegelijkertijd de maatschappelijke effecten niet aangetast mogen worden en de

risico's acceptabel moeten blijven. Daarmee wordt (terecht!) de optimale balans tussen prestaties, risico's

en kosten gezocht.
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Dat zoeken naar een optimale balans is allereerst een politieke discussie waarbij keuzes vandaag grote

gevolgen kunnen hebben voor de toekomst. Teren we op de toekomst in? Hoe groot willen we de risico's

laten oplopen? Zullen burgers en bedrijven dit nog acceptabel vinden? Kunnen we dit aan

belangengroeperingen uitleggen? Hebben we voldoende zekerheid over de consequenties?

2.3 De ondergrens

Er ís een ondergrens voor beheer waarbij een blijvende verlaging van budgetten, de kwaliteit niet meer op

een vast peil kan worden gehandhaafd maar langzaam en zeker achteruit zal gaan.

Onderhoudsachterstanden worden groter, de kapitaalvernietiging neemt toe, risico's zijn minder

voorspelbaar en zonder kostbare inhaalslagen zullen de prestaties van het netwerk verder achtergaan.

En daarmee is het ook een technische uitdaging om de noodzakelijke scherpte op te zoeken en

tegelijkertiid geen onverantwoorde voorstellen te doen en daarmee onomkeerbare achteruitgang te

veroorzaken. Meer over de dynamiek van een tekort aan budget slaat omschreven in Hoofdstuk 4 'Het

minimale kwaliteitsniveau'.

2.4 Wat doet de afdeling Wegen en Kanalen?

De afdeling Wegen en Kanalen heeft als hoofdtaak het beheren van het wegen- en vaarwegennetwerk

van de provincie Drenthe. Dit beheer heeft betrekking op het onderhoud, het vervangen (bij einde

levensduur) en het reguleren van het gebruik. Voorbeelden van onderhoudswerkzaamheden zijn

ondermeer het opnieuw aanbrengen van asfaltdeklagen, gladheidbestrijding, het maaien van bermen,

snoeien van bomen, baggeren van vaarwegen en het repareren van kapotte wegverlichting en

bewegwijzering. Bij het reguleren van gebruik valt te denken aan het bedienen van bruggen, het ingrijpen

bij verkeersongevallen (reguleren, opruimen, repareren) of het geven van goede voorlichting over

wegomleggingen. Het vervangen van voorzieningen kan bijvoorbeeld voorkomen bij damwanden van

vaarwegen of bij verkeersborden. Vervangingen van vaste en beweegbare kunstwerken zijn ook

ondergebracht bij de afdeling Wegen en Kanalen, deze grote investeringen worden echter op een andere

wijze gefinancierd.

ln principe bestaat het beheer ook uit het aanbrengen van functionele wijzigingen (bredere weg, andere

belijning, andere verlichtingselementen), maar deze activiteiten worden vaak vanuit andere afdelingen
geïnitieerd én gefinancierd. Deze aanpassingen hebben overigens vaak wel weer invloed op het beheer

(kosten, werkwijze, kennis).

De provincie beheert ondermeer 490 km wegen, 170 km vaarwegen, ruim 200 kunstwerken, waarvan 64

beweegbare bruggen en sluizen. Over het beheer van Openbaar Vervoersvoorzieningen (bushaltes, OV-

knooppunten) en faunavoorzieningen (zoals dassentunnels) lopen nog discussies.

2.5 Gonclusies

Het beheer van wegen en vaamegen heeft een hoge maatschappelijke en economische relevantie.

Daarmee moeten de kosten voor het beheer niet beschouwd worden als "kostenpost", maar als

investeringen om de strategische doelstellingen van de provincie te realiseren en bil te dragen aan de

maatschappelijke doelen.

De kernopgave van professioneel beheer is om de optimale en duurzame balans te realiseren tussen de
prestaties, de kosten en de risico's. Daarbij is er een ondergrens aan de handhaafbaarheid van het

kwaliteitsniveau.
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De afdeling Wegen en Kanalen heeft als opdracht om de wegen en vaarwegen van de provincie optimaal

en duuzaam te beheren en binnen de bestuurlijke ambities, prioriteiten en randvoorwaerdén de kosÌen en

risico's te minimaliseren.
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3 HET KWALITE¡TCIJFER

3.1 Waarom een kwaliteitcijfer?

De toekenning van een "kwaliteitscijfer" komt voort uit de behoefte om met een begrijpelijke meetlat een

uitspraak te kunnen doen over de prestaties van het netwerk van wegen en vaarwegen. Dit is vooral van

belang in de communicatie met het bestuur.

Dat raakt de kern van wat professioneel Assetmanagement inhoudt, namelijk sturen op kosten, prestat¡es

en risico's over de gehele levenscyclus van de assets (voorzieningen).

Het beoordelen van kapitaalintensieve voorzieningen zoals die door de Provincie worden beheerd, gebeurt

in eerste instantie vaak vanuit technische (kwaliteits)normen, zoals de NEN 2767-4 voor infrastructuur en

de CROW-systematiek voor verharding. Deze normen zeggen echter nog maar erg weinig over de

maatschappelijke relevante zaken die spelen. Uiteindelijk gaat het om de vraag welke prestaties moeten

de voorzieningen (wegen en vaarwegen) leveren.

3.2 Prestaties: Kritische lndicatoren

Om een uitspraak te kunnen doen over de prestaties van de netwerken, bepalen we de indicatoren die het

meest kritisch zijn: de Kritische Prestatie lndicatoren (KPl's). We hebben de volgende KPI's

geidentificeerd:

1. Bijdragen aan maatschappelijke doelen (effecten)

2. Voldoen aan wet- en regelgeving

3. Onderhoudsachterstand
4. Schade voor gebruikers

5. Tevredenheid van gebruikers

Deze KPI's zijn de indicatoren waarop we een meetlat kunnen baseren die een begrijpelijk én eenduidig

cijfer geeft aan de netwerken.

1. Bijdragen aan maatschappelijke doelen
Dit zijn de relevante maatschappelijke doelen die door het bestuur van Drenthe van belang worden geacht

voor het gebruik van het wegen- en vaaruegennetwerk:
tr Bereikbaarheid

tr Verkeersveiligheid
tr Economie
tr Leefomgeving
tr lmago
tr Kapitaalvernietiging

De mate waarin de wegen en vaarwegen bijdragen (of afbreuk plegen!) aan het realiseren van deze

maatschappelijke doelen is een belangrijke indicator voor de prestaties van het netwerk. Meer hierover in

Hoofdstuk 6 'de Maatschappelijke effecten'. We drukken dit uit door aan te geven in welke mate het

wegen- en vaarwegennetwerk bijdragen of afbreuk plegen aan het realiseren van de maatschappelijke

doelen.
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2. Voldoen aan wet- en regelgeving
De mate waarin het (vaar)wegennetwerk voldoet aan de wettelijke kaders is een belangrijke indicator.

Daarbij is er soms sprake van zeer duidelijke normen die gesteld worden (b.v. milieuwetgeving) en soms

meer indirecte wetgeving zoals de risicoaansprakelijkheid (Burgerlijk Wetboek 6:174 - kwalitatieve of

risicoaansprakelijkheid en BW 6:162 - algemene onrechtmatige daadsrecht).

We geven aan in hoeverre de manier van onderhoud wel of niet voldoet aan wet- en regelgeving.

3. Onderhoudsachterstand
Er zijn diverse landelijke normen (NEN, CROW, CUR), die weliswaar geen wettelijke status hebben, maar

die over het algemeen landelijk worden erkend als juiste norment. Daarbij is er sprake van een arbitrair

besluit over welke normen wél en niet relevant zijn. Sommige van deze normen worden soms in

jurisprudentie gebruikt bij het vaststellen van aansprakelijkheid conform het Burgerlijk Wetboek.

Voorwaarde is wel dat het gebruik van specifieke normen wordt getdentificeerd én gemotiveerd en

vervolgens door het bestuur bekrachtigd. Een goede indicator is de totale omvang van het achterstallig

onderhoud. Dit is het onderhoud dat op basis van deze normen al uitgevoerd had moeten worden, maar

nog niet is uitgevoerd en is uitgesteld naar volgende jaren. Omdat de noodzaak van dit onderhoud niet

verdwijnt, blijft er dus een hoeveelheid onderhoud 'in voorraad' die ondanks het uitstel, toch nog steeds

noodzakelijk blijft. Wij drukken de onderhoudsachterstand uit in een percentage van de totale jaarlijkse

kosten voor beheer

4. Schade aan gebruikers
Gebruikers kunnen de beheerder van infrastructuur aansprakelijk stellen voor geleden schade. ln sommige

gevallen kan die aansprakelijkheid volledig terecht zijn (door fouten of duidelijke tekortkomingen), ¡n

sommige gevallen zeer arbitrair (en dus mogelijk onderhevig aan rechtspraak) of duidelijk niet terecht.

Het aantal terechte claims (en de omvang daarvan) dat uiteindelijk wordt toegekend is een goede indicator

voor de prestaties van het netwerk. lmmers hoe groter de schade aan gebruikers als gevolg van een

onvoldoende (wettelijke) infrastructuur, hoe slechter de prestaties van dit netwerk.

We drukken de schade uit in een combinatie van de omvang en het aantal van de terechte (toegekende)

claims.

5. Tevredenheid gebruikers
De tevredenheid van gebruikers is een goede indicator voor de prestaties van hel netwerk.

Een mogelijkheid is om het aantal meldingen hiervoor als indicator te gebruiken. Dit is echter niet altijd

eenduidig. Het is bekend bijvoorbeeld dat het aantal meldingen kan toenemen door een goede

bereikbaarheid van een meldtelefoon, goede communicatie of publieke discussies. Er van uitgaande dat

dit niet verandert, is het een goede maat voor veranderingen in het infrastructuurnetwerk. Een slechtere

staat van het netwerk zal dan leiden tot meer klachten en vice versa.

Andere mogelijkheden om de tevredenheid van de gebruikers te weten te komen zijn het uitvoeren van

specifieke onderzoeken of monitors, uitgevoerd door de provincie zélf, of belangengroeperingen

(bijvoorbeeld de ENFB, ANWB, etc.).

We drukken de tevredenheid uit in het aantal terechte klachten.

6. Kapitaalvernietiging
Kapitaalvernietiging wordt ook behandeld bij de maatschappelijke effecten (punt 1), maar is ook apart

meegenomen als indicator voor het bepalen van het kwaliteitscijfer.

1 
Een voorbeeld hiervan is de norm voor de stroefheid van wegen: 0.38. (CROW, publicatie 247, Stroefheid van

wegverhardingen, 2007)
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lndien onderhoudsachterstand (zie punt 3) niet wordt opgelost, zal er vervolgschade ontstaan.

Kapitaalvernietiging kan dus op langere termijn plaatsvinden als onderhoud en vervanging nog verder

worden uitgesteld. Dit geldt vooral voor groot onderhoud aan verharding, vaste kunstwerken, beweegbare

bruggen en sluizen. Gevolg is dat bij het alsnog laten plaatsvinden van (groot, achterstallig) onderhoud op

langere termijn extra kosten gemoeid zijn (meer dan alleen de onderhoudsachterstand) om weer aan de

gewenste ambities te voldoen

De kapitaalvernietiging drukken we uit een percentage van de totale jaarlijkse kosten voor beheer.

De meetlat van de prestat¡e indicatoren
De bepaling van het rapportcijfer op basis van deze KPI's is in onderstaande tabel gegeven.
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Tabel 1: Definiëring kwaliteitscijfer 6, op basis van Kritische Prestatie lndicatoren (KPI's)

Het kwaliteitscijfer geeft dus aan in welke mate de netwerken presteren ten aanzien van de verschillende

Kritische Prestatie lndicatoren (l(Pl'S). Het drukt dus níet de technische of functionele kwaliteit van een

object of een verzameling van objecten uit.

De invulling van de verschillende schalen is arbitrair. Het gaat hierbij vooral om de definiëring van het

niveau '6' en de verschillen met een hoger en een lager niveau. De hoogste en de laagste cijfers zijn

onrealistische niveaus, maar geeft aan hoe de verschillende KPI's zouden kunnen verlopen.

De bepaling van de technische kwaliteit van een specifiek object (een stuk berm, een wegvak, een brug)

gebeurt op basis van technische normen (CROW, NEN, CUR) en wordt vooral gebruikt om te bepalen wat

de aard en omvang van de fysieke schade en/of toestand is om vervolgens de noodzakelijke

onderhoudsmaatregelen te bepalen. Uiteraard is er een relatie tussen deze fysieke toestand en de

prestaties van het netwerk maat ze zijn niet hetzelfdel
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3.3 Beheersing van risico's

Naast het vaststellen van een meetlat (kwaliteitscijfer) voor de prestaties van het netwerk en het bepalen

van de kosten daaruan, is - zoals gezegd - het ook van belang om het risicoprofiel vast te stellen. Het

risicoprofiel geeft de mate aan waarin de provincie risico's loopt. Deze kunnen zowel financieel als niet-

financieel van aard zijn. Het gaat hierbij om mogelijkheden dat belangen van stakeholders worden

geschaad. Voor het vaststellen van het risicoprofiel zijn verschillende methoden beschikbaar. De keuze

daarvoor is minder belangrijk. Veel belangrijker is om dit risicoprofiel jaarlijks, op dezelfde wijze, consistent

vast te stellen. Hierdoor kan de ontwikkeling daarvan door de jaren heen worden gemonitord en zonodig

bijgestuurd. Daardoor worden de relaties tussen onderhoudsinspanningen en prestaties duidelijk.

3.4 Conclusies

Het kwaliteitscijfer is gedefinieerd op basis van een aantal Kritische Prestatie lndicatoren KPI's. Deze

hebben betrekk¡ng op de maatschappelijke effecten en een aantal belangrijke indicatoren. Het specificeren

van meetbare indicatoren van de maatschappelijke effecten kan nog verder worden uitgediept.

Voor kwaliteitcijfer'6' geldt dat voor alle indicatoren een minimaal acceptabel niveau is bepaald.

Naast sturing op kosten en prestaties, is ook sturing op risico's noodzakelijk.
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4 HET MINIMALE KWALITEITSNIVEAU

4.1 Wat is een minimaal niveau?

Het minimale kwaliteitsniveau (kwaliteitscijfer 6) is een niveau waarbij de voorzieningen van de weg- en

vaaruegnetwerken voldoen aan minimale normen, zoals in $3.2 'Prestaties: Kritische lndicatoren' is

gedefinieerd.

De vraag is waarom dit niveau als minimaal moet worden geduid. Waarom zou het niet minder kunnen?

Het antwoord ligt in de manier waarop schade en faalmechanismen zich ontwikkelen. Deze dynamiek is

weergegeven in onderstaande grafiek.

Figuur 1: .Kwaliteitsverloop in de tiid bii verschillende budgetten'

Bij een minimaal niveau kunnen de voorzieningen met een vast budget per laar op een continu niveau

worden onderhouden. Daaronder kan geen continu niveau meer worden gehandhaafd indien de jaarlijkse

budgetten structureel lager zijn dan de geraamde kosten. Het verloop van de achteruitgang zal per type

voorziening of object verschillen. De uiteindelijke trend is voor alle voorziening dezelfde: een cumulatieve

achteruitgang.
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Waarom is dit?
Ten eerste zal bij een lager budget het onderhoud dat technisch gezien noodzakelijk is -deels- niet worden

uitgevoerd. Deze onderhoudsachterstand blijft echter wel bestaan (de schade verdwijnt niet!). Een

voortdurend (over meerdere jaren) budgettekort zal dus elk jaar de onderhoudsachterstand groter maken.

Het stuwmeer aan onderhoudsachterstand blijft groeien.

Een tweede aspect is dat doordat de schade niet hersteld wordt er nieuwe schade ontstaat (dakpanetfect,

zie Hoofdstuk 2 'Beheer in perspectief'). Dat betekent niet alleen dat de onderhoudsachterstand groter

wordt maar dat daar het additionele effect van kapitaalvernietiging bij komt (steeds meer en grotere

schade).
Het resultaat van deze twee is een voortgaande achteruitgang die steeds sterker wordt en in een

neergaande spiraal terecht komt.

Een goed voorbeeld hiervan is een verrot kozijn van een huis. Misschien is er na verloop van tijd nog net

genoeg geld om het kozijn te verven; helaas werkt dat niet meer. Een verrot kozijn kan je niet verven.

Nieuwe kozijnen zijn nodig, maar daarvoor is ook onvoldoende geld beschikbaar. Het is wachten tot het

raam er uit valt en wind en regen ook het interieur verwoest.

Foto 1: Niet tijdig of adequaat onderhoud veroorzaakt nóg grotere schade

4.2 Gonclusies

Bij een structureel en substantieel tekort van de jaarlijkse budgetten (ten opzichte de geraamde kosten

voor niveau 6) zal het niet mogelijk zijn het kwaliteitsniveau op een (lager) stabiel niveau te handhaven.

Het kwaliteitsniveau zal in dat geval een cumulatieve achteruitgang vertonen. Kosten voor herstel

bedragen uiteindelijk een veelvoud van de kosten van regulier onderhoud.
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5 ANALYSE BEHEERKOSTEN

5.1 De aanpak

Methodiek
De methodiek van de beoordeling van de beheerkosten is als volgt. We hebben een lijst opgesteld met

eisen waaraan een goede en betrouwbare beheerkostenraming moet voldoen. Deze eisen hebben

betrekking op het proces en op de inhoud. Onze deskundigen hebben eerst een eerste inschatting

gemaakt van deze eisen op basis van het conceptrapport "Kosten Beheer en onderhoud wegen en

vaarwegen", versie 0.3 én de onderliggende data en gegevens. Vervolgens is in een interview hier nader

op ingegaan om een beter beeld te krijgen.

Het interview bestond uit de volgende onderdelen:

- Bespreken eerste analyse op basis van rapport en gegevens en bespreken mogelijke vragen

- Doornemen en beantwoorden van de overgebleven eisen

- Vaststellen van witte vlekken en vragen

Bij de beoordeling van de eisen is het antwoord van de Provincie bepalend geweest. De deskundige van

Royal HaskoningDHV heeft doorgevraagd waar nodig om vast te kunnen stellen dat kwaliteit, methodiek

en aanpak voldoende betrouwbaar zijn.

Op basis van deze beoordeling zijn wij in staat om een objectief eindoordeel te geven over de

betrouwbaarheid van het rapport van de Provincie.

De beoordeling is gebaseerd op een aantal globale uitgangspunten

tr We hebben alleen naar de grote kostenposten gekeken: onderhoud van vaste en beweegbare

kunstwerken, wegen, groenvoorzieningen en de bedrijfsvoeringkosten;

El We hebben een globale toets gedaan, we hebben de kosten niet zelf door eigen berekening

bepaald;
tr Daar waar grote afwijkingen werden vastgesteld hebben we op basis van gegevens van de

Provincie en eigen inzichten een globale alternatieve berekening opgezet.

tr Bij de beoordeling van de kosten hebben we rekening gehouden met de kosten die vergelijkbare

provincies maken om het wegen- en vaarwegennetwerk te onderhouden.

Gedurende het onderzoek heeft de provincie op basis van overleg de berekeningen van de noodzakelijke

kosten aangepast. Dit rapport beoordeelt deze aangepaste kostenraming.

5.2

5.2.1

De uitgangspunten

Kostenbereken¡ng in de tijd

Bij beheer en onderhoud zijn pieken en dalen in de uitgaven. Dit heeft te maken met de jaren van aanleg,

theoretische levensduur en bijbehorende perioden van groot onderhoud. Dit doet zich vooral voor bij groot

onderhoud van de grote civieltechnische voorzieningen zoals wegen en kunstwerken.

Er zijn twee methoden om beheerkosten Îe bepalen.

1) Ten eerste voor zeer lange periodes (> 5 à 10 jaar) op basis van cyclusbedragen. Hierbij worden alle

kosten voor beheer over de gehele levensduur van een voorziening bepaald en gemiddeld berekend per

jaar. Het voordeel hiervan is dat dit op lange termijn een redelijk goed beeld geeft. Het nadeel is dat over
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kortere periodes er aanzienlijke afwijkingen kunnen optreden. De betrouwbaarheid op de kortere termijn is

dus zeer beperkt en op langere tijd beperkt.

2) Ten tweede voor de kortere periode (< 5 jaar) op basis van de daadwerkelijke toestand (door middel

van inspecties en metingen). Hieruit volgt een directe planning met noodzakelijk onderhoud voor de

komende jaren en de daarbij behorende kosten. Alle factoren ten aanzien van de daadwerkelijke

ontwerpeigenschappen, gebruiksinvloeden, al eerder uitgevoerd onderhoud etc. worden in deze werkwijze

impliciet meegenomen. De betrouwbaarheid op de kortere termijn is dus hoog, deze methodiek doet geen

uitspraak over de kosten op de langere termijn.

De kostenraming maakt verschil in deze twee systematieken. De kosten voor de periode van de komende

vijf jaar is voornamelijk gebaseerd op de huidige conditie (metingen en inspectie) of huidige contracten, de

kosten voor de periode daarná op basis van gemiddelde levensduurkosten.

5.2.2 Voorbereiding werken / projecten

De kosten zoals opgenomen in de raming en door Royal HaskoningDHV gecontroleerd, zijn exclusief VAT

(Voorbereiding, Administratie en Toezicht), exclusief BTW en hebben prijspeil 2012.

5.2.3 Marktconforme pr¡¡zen

De kostenberekening is voor het grootste deel gebaseerd op marktconforme prijzen. Eventuele

marktwerking zal in de toekomst dan ook meegenomen moeten worden, te gunste of ten nadele (zie ook

"Marktprijzen").

5.2.4 Onderhoudsachterstanden

Er zijn geen onderhoudsachterstanden geconstateerd.

5.2.5 Personeelskosten

lnterne personeelskosten vallen niet onder de kosten van de afdeling Wegen & Kanalen. De inhuurkosten

voor de bedienaars van de beweegbare kunstwerken (bruggen en sluizen) worden echter wel door de

beheerbudgetten gedekt. Dit betreft jaarlijks een bedrag van € 650.000, -.
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Foto 2: Brugbediening als onderdeel van beheer beweegbare kunstwerken

lndien als gevolg van bezuinigingen wordt besloten in te krimpen op eigen personeel (minder interne

personeelskosten), dan is het nodig om voor die werkzaamheden externen in te huren of werk te laten

verzetten. De kosten hiervan kunnen dan onder anderen direct op de beheerbudgetten drukken en een

tekort doen ontstaan.

5.2.6 Vervang¡ng kunstwerken (bruggen, tunnels, slu¡zen, v¡aducten, etc)

Vervanging betekent dat een voorziening aan het einde van de levensduur is en in zijn geheel (of voor een

groot deel) moet worden vervangen.

De kosten van vervanging van kunstwerken worden niet gefinancierd uit het beheerbudget maar uit een

apart investeringsbudget. Voor de komende jaren (201 1-2015) is een investeringsbudget aangevraagd

van € 7,8 miljoen voor de vervanging van kunstwerken.

5.2.7 Vervanging damwanden

De komende jaren moeten veel damwanden worden vervangen. De meeste damwanden zijn neergezet

omstreeks 1g7O en komen langzamerhand aan het einde van de levensduur. Het moment waarop deze

vervangen moeten worden, hangt sterk af van de omvang en de aard van de schade en andere lokale

omstandigheden. De kosten van vervanging van de damwanden worden wel gefinancierd uit de

beheerbudgetten. Van de totale kosten voor de afdeling Wegen & Kanalen is per jaar €1,8 miljoen begroot

voor de vervanging van deze damwanden. Hoewel diverse damwanden al ernstige schade vertonen (b.v.

gaten), wordt op basis van functionaliteit en veiligheid besloten wanneer de damwand vervangen

daadwerkelijk worden.
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Foto 3: Veruanging van damwanden

5.2.8 Functionelew¡iz¡gingen

Op het moment dat een voorziening niet meer voldoet aan de functionele eisen (b.v. als gevolg van

veranderd gebruik) dan kunnen deze aanpassingen worden gerealiseerd bij groot onderhoud of

vervanging. De kosten van deze (grootschalige) functionele wijzigingen worden niet gefinancierd uit de

beheerbudgetten.
Mocht er een functionele wijziging plaatsvinden aan de infrastructuur, dan stemt het team Verkeer &

Vervoer dit tijdig af met de afdeling Wegen & Kanalen. Als er bijvoorbeeld dit jaar groot onderhoud

gepleegd wordt aan een deel van de weg maar een jaar later de weg verbreed wordt, dan is het

onderhoud van dit jaar grotendeels weggegooid geld. Goede communicatie en onderlinge afstemming ziin

en blijven dus van belang.

5.2.9 Areaaluitbreiding

De vaarweg Erica - Ter Apel wordt in 2013 I 2014 toegevoegd aan het areaal. De kosten van deze

vaarweg komen per 2013 l2gl4len laste van het beheerbudget. De grootte van deze kostenpost is echter

nog niet duidelijk; dit is afhankelijk van gesprekken tussen de provincie en gemeenten en waterschappen.

30 augustus 2012, versie 3.0Provincle Drênthe / Eleheerkosten van wegen, kunstwerken, vaaruegen en groenvoorzieningen
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Foto 4: Kanaal Erica - Ter Apel

5.2.10 Kwaliteitsniveau

Het niveau dat de Provincie hanteert voor het bepalen van de beheerkosten (kwaliteitsniveau '6') is

gedurende dit onderzoek nader gespecificeerd. De definitie hiervan is gegeven in paragraaf 3.2 (tabel 1)

De nadere doorvertaling voor de verschillende netwerken (wegen, vaarwegen) en de verschillende

onderdelen daarvan moet nog wel worden gemaakt

5.2.11 Fluctuaties in de jaarlijkse kosten

Voor een aantal onderdelen kunnen de kosten voor beheer voor een specifiek jaar mee- of tegenvallen ten

opzichte van de geraamde kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van externe factoren.

De belangrijkste zijn:

1. Kl¡matolog¡sche omstandigheden.
Allerlei klimatologische en weersomstandigheden hebben invloed op de kosten van beheer. Zo zullen bij

strengere winters de inspanningen voor gladheidbestrijding groter zijn, in natte zomers moet vaker

gemaaid en na een stevige storm moeten afgewaaide takken en omgewaaide bomen worden verwijderd.

Als deze afwijkingen gering zijn, kunnen ze worden opgevangen binnen de marges van de beschikbare

budgetten. Bij grote verschillen ontstaan er tekorten of --overschotten.

2. Plant -+n boomziekten e.d.

De bestrijding van de eikenprocessierups kost nu jaarlijks een beperkt bedrag maar kan in de toekomst

opeens sterk toenemen. Dit geldt ook voor andere plant- en boomziekten (iepenziekte,

paardenkastanjeziekte, etc.). Een ander voorbeeld is de overlast als gevolg van e)dreme groei van de

waterhyacint.

3. Marktprijzen
Stijging van bijvoorbeeld grondstoffen kan een grote invloed hebben op de kosten. Zo zal een sterke

stijging van de olieprijzen een directe invloed hebben op de prijs van asfalt. Ook kunnen er sterke

veranderingen plaats vinden in de markt waardoor de kosten van de aanbestedingen (en de uitvoering

daarna) veranderen (zie ook'Marktconforme prijzen').

4. Aanwezigheid teerhoudend asfalt of vervuild slib.

Provincie Drenthe / Beheerkosten van wegen, kunstwerken, vaarwegen en groenvoorzieningen
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Hoewel bij de kostenberekening beperkt rekening gehouden is met de kosten van verwijdering van

teerhoudend asfalt kan dit in een specifiek jaar, voor een specifiek stuk weg erg tegenvallen. Ditzelfde

geldt voor het verwerken van verontreinigd slib uit de vaarwegen.

5. Schade door derden

Allerlei kleine schades komen regelmatig voor (vangrail, OV-masten, etc) en kunnen deels worden

verhaald. Dat zelfde geldt voor opruimwerkzaamheden (verloren lading, gelekte olie). De kosten hiervoor

zijn in de berekening meegenomen. lndien er echter sprake zou zijn van grote calamiteiten dan zijn deze

uiteraard niet in de kostenraming voorzien. Te denken valt bijvoorbeeld aan een ernstige beschadiging van

een bewegende brug of sluisdeur door een aanvaring.

Foto 5: Schade aan sluisdeur door aanvaring

Bovenstaande invloeden kunnen een positief en negatief effect hebben op de kosten. ln alle gevallen

dient de afdeling de verantwoording hiervan expliciet te maken, in monitoring, evaluatie en rapportage

(bijvoorbeeld in de jaanekening).

5.3 De beoordel¡ng van de kostenram¡ng

De kostenraming van de provincie laat zien dat er voor de komende vijf jaar € 14,6 mln. per jaar nodig is.

Voor de periode daarna zullen de kosten stijgen naar een niveau van € 'l 5,7 mln. per jaar'

De raming voor de komende vijf laar heeft, zoals eerder vermeld, een hogere betrouwbaarheid dan voor

de periode daarna. Wij constateren dat de kostenraming juist en redelijk betrouwbaar is. Op een aantal

punten zijn er onzekerheden. De mogelijke afwijking zal dus gering zijn.

Wii hebben niet geconstateerd dat er essentiële kostenposten missen

De raming voor de kosten voor de periode na vijf jaar is op een aantal punten onvoldoende onderbouwd

en vanwege de systematiek (mate van voorspelbaarheid) ook minder betrouwbaar. Op basis van de

huidige aannames en gegevens, kan deze raming voorlopig worden gehandhaafd. Deze dient de

komende jaren echter wel nader te worden gespecificeerd.

Voor de verschillende onderdelen wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan op de analyse. Dit

betreft:

Provincie Drenthe / Beheerkoslen van wegen, kunstwerken, vaaruêgen en groenvoorzieningen
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tr Kunstwerken en vaarwegen

tr Wegen

tr Groenvoorzieningen
tr Bedrilfsvoeringkosten

5.4 De kunstwerken en vaarwegen

Voor wat betreft de kosten van beheer en onderhoud van de vaste en beweegbare kunstwerken en

vaarwegen is er een belangrijke nuancering. De vervanging van vaste en beweegbare kunstwerken zit niet

in de kostenraming omdat dit grote investeringen betreft en kunstwerken voor een (zeer) lange termijn

worden gebouwd. De vervanging van vaarwegen (denk aan damwanden en natuurlijke oeverbescherming)

wordt wel gefinancierd vanuit de beheerbudgetten.

Het areaal is vrijwel volledig in beeld (behoudens het traject Ter Apel-Erica). De vaste en beweegbare

kunstwerken zijn geïnspecteerd maar er is geen kwaliteitsoordeel aan gegeven (alleen ten behoeve van

het bepalen van onderhoud). Van de overige voorzieningen is de kwaliteit niet bepaald. De kosten voor

baggeren en oeverbeschermingen is bepaald op basis van kentallen; dit heeft een bepaalde mate van

onnauwkeurigheid maar geeft nu een goede indicatie

Uitgangspunten zijn:
tr Er is voldoende financiële dekking voor noodzakelijke vervanging

tr Er is voldoende financiële dekking voor reiniging (ander budget);

tr Er zijn geen grote kosten voor vervuild slib van vaarwegen.

Foto 6: Een afmeerconstructie

5.5 De wegen

Het onderhoudsniveau van de verhardingen is hoog; hoger dan nodig is om het niveau 'kwaliteitscijfer 6'te
realiseren. De betrouwbaarheid van de areaalgegevens lijkt goed.
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De onderbouwing van de onderhoudscycli en de kostenkentallen is niet altijd inzichtelijk en verifieerbaar.

De lagere kosten van wegonderhoud voor de komende vijf jaar ten opzichte van de periode daarna ( € 0.9

mln.) wordt deels veroorzaakt door de hogere kwaliteit én deels door de marktwerking.

Uitgangspunten:
tr Alleen voor de komende vijf jaar, daarna wellicht een stijging van de kosten;

tr Geen grote uitschieters voor gladheidbestrijding en teerhoudend asfalt.

Foto 7: Ernstige dwarsscheuren in asfaltverharding

5.6 De groenvoorz¡en¡ngen

De arealen en kosten voor boom- en bermonderhoud zijn goed in beeld.

Van de overige arealen, vooral singels en bosplantsoenen, zijn alleen zeer globale gegevens bekend. De

kostenonderbouwing hiervan is niet te beoordelen. Ook over de kwaliteit van deze voorzieningen zijn geen

gegevens bekend.

Tachtig procent van de kosten bestaan uit het maaien van bermen en snoeien van bomen. Deze raming is

betrouwbaar omdat deze gebaseerd is op basis van huidige contracten.

De betrouwbaarheid van de totale kosten is daarom redelijk.
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5.7

Foto 8: Het maaien van bermen

De bedrijfsvoer¡ngkosten

Een groot deel van de bedrijfsvoeringkosten bestaat uit vaste lasten. De post'Onderzoeken' heeft

betrekking op de kosten van:

tr diverse beleidsonderzoeken en beleidsevaluaties (onder anderen op het gebied van verlichting,

geluid, bediening op afstand);

tr (technische) inspecties;

tr onderhoudscontracten van de beheerssystemen;

tr onderzoek en begeleiden van organisatie ontwikkelingstrajecten;

tr juridische bijstand in rechtsprocedures;

tr ad hoc onderzoeken/inspecties.

De totale kosten worden als aannemelijk beoordeeld.

Foto 9 : Astaltonderzoek: boorkernen
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5.8 Gonclusies

De kostenraming van de provincie is voor de komende vijf jaar (€ 14,6 mln. per jaar) redelijk betrouwbaar

en de omvang is, met verwaarloosbare afwijkingen, juist. Dat betekent dat er een geringe marge naar

boven en naar beneden aanwezig is.

De kostenraming voor de periode na 2017 (€ '15,7 mln. per jaar) is minder betrouwbaar. De onzekerheden

hebben betrekking op arealen, kostenkentallen en onderhoudscycli. Op basis van de huidige

uitgangspunten kan de raming voorlopig worden gehandhaafd. Een nadere specificatie is noodzakelijk.

lndien op personeelskosten wordt bezuinigd, zal dit direct invloed hebben op de beheerkosten, omdat dan

e)derne diensten zullen moeten worden ingehuurd c.q. ingekocht. lndien daarvoor geen beschikbare

middelen zijn, komt de realisatie van het kwaliteitscijfer'6' in gevaar.

De jaarlijkse kosten kunnen, als gevolg van externe factoren, incidenteel sterke schommelingen vertonen.

Uitgangspunten:
De kosten voor de veruanging van kunstwerken worden tijdig beschikbaar gesteld

De kosten voor verwerken teerhoudend asfalt en vervuild slib wijken niet sterk af van de aannames in de

kostenraming.
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6 DE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

6.1 lnleiding

ln de voorliggende multicriteria-analyse worden de maatschappelijke effecten onderzocht van

bezuinigingen op de geraamde kosten voor beheer en onderhoud.

Maatschappelijke effecten zijn effecten op de welvaart. Hier wordt het gevolg van het in meerdere of

mindere mate plegen van bepaalde activiteiten van beheer en onderhoud op deze maatschappelijke

effecten behandeld. Deze aanpak kent zijn oorsprong in de in Nederland algemeen gehanteerde

methodiek van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Echter, waar in een volledige MKBA de

effecten gemonetariseerd worden (in geld worden uitgedrukt), beperkt dit onderzoek zich tot een kwalitatief

assessment.

6.2 Welke maatschappel¡¡ke effecten?

ln het onderzoek worden de volgende maatschappelijke etfecten (van het plegen van minder beheer en

onderhoud) onderzocht:

Bereikbaarheid
Effecten op de bereikbaarheid ontstaan indien er voor weggebruikers extra reistijd ontstaat (bijvoorbeeld

als gevolg van een storing aan een brug of omleidingroutes wegens wegwerkzaamheden). Door de extra

reistijd gaat tijd verloren. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de waardering van tijd voor

weggebruikers met verschillende motieven: de waarde voor een uur reistijd bedragen circa € 10 voor

woon-werkverkeer, circa € 30 voor zakelijk verkeer en circa € 50 voor goederenvervoeÉ.

Twee andere oorzaken van bereikbaarheidseffecten zijn reistijdbetrouwbaarheid en robuustheid.

Reistijdbetrouwbaarheid betreft de relatieve zekerheid van de reistijd (ofwel de kans om op tijd aan te

komen). lmmers, zekerheid heeft een waarde, omdat onbetrouwbaarheid onzekerheid en daarmee kosten

(extra ingecalculeerde reistijd) oplevert. Robuustheid is de mate waarin het wegennet alternatieve routes

kent die verkeer kunnen opvangen.

Foto 10: Filevorming als gevolg van wegwerkzaamheden

2 Rijkswalerstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Value of Time personenvervoer per auto
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Verkeersveilioheid
Verkeersveiligheid wordt in kosten-batenanalyses uitgedrukt in aantallen slachtoffers (gewonden en

doden). Voor de maatschappij levert dit maatschappelijke kosten op. lndicatief wordt in MKBA's een

waarde van € 2,4 miljoen voor een dode en € 0,4 miljoen voor een ziekenhuisslachtoffer / zwaargewonde

aangehoudens.

De verkeersveiligheid is op meerdere manieren op te vatten, namelijk vanuit het oogpunt van

ontwerp/aanleg en het oogpunt van beheer. Er kan vanuit ontwerp als gevolg van een onjuiste of

onduidelijke inrichting van de infrastructuur zijn ontworpen, bijvoorbeeld een te smalle wegbreedte. Vanuit

het beheeroogpunt wordt beoordeeld op ongevallen als gevolg van te ernstige schade / achterstallig

onderhoud aan voorzieningen (zoals niet functionerende verkeerslichten, té lage stroefheid van asfalt).

Foto 11: Onaeval als oevolo van olad wegdek

Economie

Effecten op de (regionale) economie ontstaan indien maatregelen zorgen voor een verandering in het

aantal arbeidsplaatsen, waarmee dus de werkgelegenheid achteruitgaat. Economische effecten zijn

bijvoorbeeld gerelateerd aan toerisme en recreatie, of bijvoorbeeld afgeleide effecten van bereikbaarheid

zijn. Economische effecten zijn vaak indirect of 'tweedeorde-effecten'.

' SWOV, 2007, SWOVJactsheet: Kosten van verkeersongevallen
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Foto 12: Recreatie de lokale economie

Leefomoeving
Effecten op de leefomgeving bestaan uit veel onderliggende aspecten, zoals leefbaarheid, duurzaamheid,

ecologische effecten, flora en fauna, maar ook ruimtelijke kwaliteit en gezondheid behoren tot deze

categorie. De mogelijkheid van het waarderen van effecten met betrekking tot de leefomgeving is

afhankelijk van het type effect. Tevens is de gemonetariseerde omvang van de effecten vaak relatief klein

ten opzichte van bijvoorbeeld bereikbaarheid of verkeersveiligheid; de waarde die men hecht aan

leefomgevingeffecten kan echter groot zijn.
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Foto 13: Een faunapassage draagt bii aan biodiversiteit

lmaoo

Bij veel beheer- en onderhoudsmaatregelen ontstaat er een imago-effect indien zij in mindere mate

worden uitgevoerd. lmago-effecten leiden vaak tot andere effecten, zoals economische effecten, maar

kennen intrinsiek ook.een waarde (positieve of negatieve pers). Deze wordt echter slechts in zeldzame

gevallen gewaardeerd.

lmagoverlies kan worden geidentificeerd op basis van bijvoorbeeld een toename van meldingen en/of

klachten of van berichten in media (lokaal, regionaal of nationaal) of van maatschappelijke en politieke

discussies. Voor wat betreft beheer wordt het imago vrijwel altijd alleen maar negatief beTnvloed. Ei zullen

weinig mensen een brief schrijven dat de provincie haar beheer goed heeft geregeld omdat men geen

schades en vieze straten tegenkomt. Andersom komt echter veelvuldig voor.
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ver eersoverlast AG
Laatste update 12 oktober 2010 15 42 Bekijk op de kaa#

LEMMER - Een hydraulisch defect een een brug bij de A6

tussen Lemmer en Joure heeft dinsdaEmiddag
verkeersoveilast veroorzaakt, De brug ging niet meer
dicht en dat leidde tot files.

Rijkswaterstaat besl oot uiteindel'lj k de
brug handmatig dicht te doen. Het
mankement zelf is nog ni=t verholpen-

Omdat de Scharsterrijnbrug uit twee
losse delen b,estaat. ondervond alleen

het verkeer richting Joure overlast.
Artomobilisten in de andere rijrichting

F,:¡: r,rj - i:r- qr::'.:':' konden doorrijden. "De brug heeft
ongeveertwee uren open gestaan""

aldus een woo'dvoerder van Rijkswaterstaat"

Foto 14: Falen van een brug veroorzaakt opschudding in de media

Kaoitaalvernietioino
lndien onderhoud niet op het juiste moment gepleegd wordt, moet uiteindelijk meer inspanning gepleegd

worden om de infrastructuur weer in acceptabele staat te krijgen. Kapitaalvernietiging kan ontstaan

doordat groot onderhoud té vroeg wordt uitgevoerd of te grote of zware onderhoudsmaatregelen worden

gekozen. Hierbij kan gedacht worden aan eerdere vervangingsinvesteringen of het plegen van vervroegd

groot onderhoud, Hiermee worden kosten naar voren verschoven en ontslaan er vooral onnodige

rentekosten. Té laat onderhoud uituoeren (achterstallig onderhoud) is echter ook niet goed. Verloedering

en degradatie van het areaal kan er ook voor zorgen dat er een extra investering nodig is om het areaal op

het juiste onderhoudsniveau te krijgen.

lndien periodiek (klein) onderhoud gepleegd wordt, worden kosten voorkomen. Deze maatschappelijke

kosten (die zich manifesteren als harde euro's) noemen we kapitaalvernietiging. Dit effect doet zich vooral

op de langere termijn voor.

6.3 De relatie tussen beheer en maatschappeliike effecten

De volgende stappen zijn doorlopen bij het uitvoeren van de analyse:

- Beheeractiviteiten zijn gedefinieerd voor de objecttypen: verkeersvoorzieningen, wegen, vaste

kunstwerken, groen & faunavoorzieningen, vaaruegen & beweegbare kunstwerken en

communicatie.

- Voor elke beheeractiviteit is bepaald welke maatschappelijke effecten optreden indien deze

beheeractiviteit in mindere mate of niet kan plaatsvinden als gevolg van te weinig budget
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ln onderstaande tabel zijn de maatschappelijke effecten van bezuinigingen op verschillende

beheeractiviteiten weergegeven. De tabel toont de relatie tussen beheeractiviteiten en maatschappelijke

etfecten. Bijvoorbeeld: indien de VRI's (verkeersregelinstallaties) minder regelmatig worden onderhouden,

leidt dit tot storingen van de VRI's, dat mindere bereikbaarheid (langere reistijd) en verminderde

verkeersveiligheid (meer ongevallen) tot gevolg heeft.
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x xOnderhoud en vervanqinq Openbaar Vervoervoorzieningen
x xOnderhoud en vervanqinq verkeersbebordino

x xOnderhoud en vervanqing beweowiizering
xOnderhoud en vervanginq geleiderail

Onderhoud en vervanoino VRI's x x
x x xOnderhoud en vervanoino Ooenbare Verlichtinq (incl. enerqie)

Weqen
x x x xOnderhoud en vervanqinq verhardinq riibanen

xOnderhoud en vervanging markering
x x x xGladh eidsbestrijding

x x xOnderhoud en vervanging verharding fietçaden
x x xlncidentenmanaqem ent / Calamiteiten

xVerwerken teerhoudend asfalt
Vaste kunstwerken:

x xOnderhoud en vervanoino verkeersbruoqen en viaducten (vast) x
x xOnderhoud en vervanoinq f ietsbruooen

x xOnderhoud en vervanoino duikers
Groenbeheer en faunavoorzieni men

x xMaaien bermen
xSloten en oevers en verwerken gras

Snoeien bomen x
xOnderhoud en vervanginq beplanting

x
x x x

Onderhoud en f
er

Vaarwegen en beweegba¡e kunstwerken
x x x xBaooeren van vaarweoen
x x xen
x x x x x

o

Onderhoud en b bare
x x x x xOnderhoud en vervanqinq beweegbare sluizen

x xOnderhoud en vervanoino oemalen lincl. eneroie) x
x xx

x x

Bed ieni van sluizen en en
e werkzaamheden
municatie

Tabel 2: Relatie tussen afname van beheeractiv¡te¡ten en maatschappeliike effecten

De tabel geeft aan dát er een relatie is tussen verminderd beheer en de maatschappeliike effecten, maar

niet hoe sterk deze relatie is en ook niet hoe direct het effect optreedt. Daar zijn grote verschillen tussen.

Het niet meer functioneren van een beweegbare brug of van sluisdeuren heeft een ogenblikkelijk effect op

de bereikbaarheid. Binnen uren ontstaan er ernstige problemen omdat wegverkeer of scheepvaart niet

meer van A naar B kunnen. Het effect is dus direct en meteen ernstig van aard.
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Een veel tragere en minder directe relatie is er bijvoorbeeld tussen onderhoud van asfalt en

kapitaalvernietiging. De gevolgen zullen zich pas in de loop van jaren gaan voordoen en de aanvankelijke

effecten zijn beperkt, op den duur pas zeer groot. Het effect is dus traag en pas op langere termijn ernstig.

ln de tabel vallen de volgende bevindingen op:

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid binnen de provincie neemt in enige mate af, door bijvoorbeeld langere reistijden, als

. verkeersborden minder goed zichtbaar zijn,
¡ incident-/calamiteitmanagement minder snel of met een lagere frequentie (langere aanrijtijden)

plaatsvindt,
¡ VRI's minder functioneren.

Foto 15: Slecht functionerende infrastructuur beïnvloedt de bereikbaarheid

De bereikbaarheid neemt in nog sterkere mate af als:
. baggeren van vaarwegen selectief of niet plaatsvindt,
. beweegbare bruggen en sluizen niet functioneren en minder frequenUsnel worden bediend,
o gladheidbestrijding selectief gebeurt,
. verkeersborden op lange termijn niet worden onderhouden of vervangen.

Verkeersveilioheid
Verkeersveiligheid is een maatschappelijk effect dat ontstaal als gevolg van verminderde

onderhoudsactiviteiten. Dit geldt vooral voor onderhoudsactiviteiten aan wegen en kunstwerken.

De verkeersveiligheid neemt af in enige mate als:
. verkeersvoorzieningen selectief en uitsluitend bij noodzaak worden onderhouden;
. bermen minder frequent en selectief worden gemaaid.

De verkeersveiligheid neemt in nog sterkere mate af als:
¡ bermen bij hogere uitzondering of geheel niet worden gemaaid;
. rijbanen en fietspaden voor langere tijd niet of slecht worden onderhouden
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Economie

Negatieve effecten op de regionale economie doen zich in enige mate voor indien:

¡ de bewegwijzering slecht wordt onderhouden. Recreatie kan hinder ondervinden door beperkte of

ontbrekende bewegwijzering (minder aantrekkelijke provincie om te recreëren, weinig service).
. duikers, sloten en oevers niet tijdig worden onderhouden. Er kan dan onvoldoende waterafvoer

plaatsvinden met wateroverlast voor de landbouwsector tot gevolg. Agrariërs kunnen dan

winstderving ondervinden.

De economie ondervindt in zeer sterke mate een effect als het baggeren van vaarwegen niet plaatsvindt,

dan wel langdurig te weinig onderhoud wordt gepleegd aan beweegbare kunstwerken. Binnenvaart en

havens kunnen direct winstderving onderuinden. De effecten zullen, gezien de type gebruikers van de

vaarwegen (bijna alleen maar recreatievaart en zeer beperkt beroepsvaart in Drenthe), vooral plaats

vinden in de sector toerisme en recreatie.

Leefomoevino

Er zijn negatieve effecten op de leefomgeving indien:
. de ruimtelijke kwaliteit wordt aangetast doordat minder onderhoud wordt gepleegd (bijvoorbeeld

aan openbaar vervoervoorzieningen, openbare verlichting, bermen, etc.);

. de gezondheid in gevaar komt doordat bijvoorbeeld de eikenprocessierups minder wordt bestreden;

. flora en fauna wordt aangetast.

lmaoo
Het imago van de provincie als wegbeheerder neemt af indien de zij de beheeractiviteiten minder uitvoert,

omdat het publiek de gevolgen hiervan op verschillende manieren ondervindt. Dit effect versterkt zich

indien niet tijdig, onjuist of zelfs geen regionale/lokale communicatie plaatsvindt over (grootschalige)

onderhoudswerkzaamheden. Dit kan leiden tot negatieve berichtgeving in (lokale) media en (terechte)

klachtenmeldingen en claims.
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Kapitaalvernietioino

Kapitaalvernietiging kan op langere termijn plaatsvinden als onderhoud en vervanging wordt uitgesteld

voor vooral het groot onderhoud aan verharding rijbanen, vaste kunstwerken, beweegbare bruggen en

sluizen. Voornamelijk de functionele eisen en veiligheidsnormen komen bij deze objecttypen als gevolg

van uitstel van onderhoud onder druk te staan. Gevolg is dat bij het alsnog laten plaatsvinden van (groot,

achterstallig) onderhoud op langere termijn extra kosten gemoeid zijn om weer de gewenste eisen te

halen.

Kapitaalvernietiging kan ook op korte termijn plaats vinden, namelijk als er té vroeg onderhoud wordt

gepleegd. Er wordt dan onnodig geld uitgegeven.

6.4 Gonclusies

De effecten van bezuinigingen (op de geraamde kosten van kwaliteitsniveau 6) zijn wisselende van aard.

Sommigen zijn direct en sterk merkbaar zoals de bereikbaarheid bij een falende beweegbare brug.

Anderen zijn trager en niet direct zo sterk waarneembaar: werkgelegenheid door vermindering van

toerisme als gevolg van slechte fietsinfrastructuur.

Kapitaalvernietiging doet zich vooral op de lange termijn voor bij grote civieltechnische constructies, terwijl

imago al snel een probleem wordt bij zichtbare beeldkwaliteit of gevaarlijke situaties.

ln bijna alle gevallen is er een sterke relatie met de verkeersveiligheid, vooral bij wegen en uiteraard (!)

verkeersvoorzienin gen.

De effecten bij vaanruegen zijn ten opzichte van de andere onderdelen relatief groot onder andere door de

faalgevoeligheid van beweegbare kunstwerken (bruggen, sluizen).
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7 WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN BEZUINIG¡NGEN

7.1 Wat zijn de mogelijkheden om te bezuinigen?

ln hoofdstuk 5 is bepaald dat er de komende vijf jaar ca € 14,6 mln. nodig is om het kwaliteitsniveau van

het wegen- en vaarwegennetwerk op een 6 te houden. Het ciifer 6 is ook gerelateerd aan de

maatschappelijke effecten zoals hierboven gedefinieerd.

Wat gebeurt er als er minder budget beschikbaar wordt gesteld dan de berekende € 14,6 mln.

We gaan bij deze analyse uit van een structurele bezuiniging van € 1,5 mln. (10%). Voor het bezuinigen

op beheer van de wegen en vaarwegen zijn er allerlei mogelijkheden denkbaar. We beschouwen hier

enkele en geven aan wat de maatschappelijke effecten zullen zijn. Uiteraard zijn voor de onderstaande

mogelijkheden weer allerlei subvarianten mogelijk. We beperken ons hier op een substantiële bezuiniging

op het gehele beschouwde onderdeel.

Mogelijkheid 1: Bezuiniging als kaasschaaf.
Hierbij worden alle budgetten en deelbudgetten met 10% gekort. Dat betekent dat de effecten voor alle

aspecten merkbaar en zichtbaar worden, zij het in mindere mate dan als er specifiek op één onderdeel of

vooral op een onderdeel wordt bezuinigd.

Mogelijkheid 2: Bezuiniging op verkeersvoorzieningen.
Op deze post kunnen de benodigde bezuinigingen slechts voor een klein deel worden gerealiseerd, omdat

de kosten slecht 1 mln. bedragen. Forse bezuinigingen zullen dus ook direct grote gevolgen hebben,

uiteraard in eerste instantie op de verkeersveiligheid. Dit zal zichtbaar worden in een toename van

ongevallen en bijna ongelukken. Ook het gevoel van veiligheid van weggebruikers zal afnemen door

onduidelijke en onverwachte s¡tuaties. Bezuinigingen op specifiek wegbewijzering zal vooral effect hebben

op recreatie en toerisme en dus op de lokkale economie. Op den duur zal uiteraard ook het imago schade

oplopen. Dit zal zichtbaar worden door een toename van meldingen en klachten en daarna in negatieve

berichtgeving in de media.

Mogelijkheid 3: Bezuiniging op wegen.
De gevolgen zullen vooral merkbaar zijn ten aanzien van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het

effect bij b.v. asfaltverhardingen zal langzaam optreden omdat de achteruitgang van asfalt langzaam

verloopt. Op den duur gaat kapitaalvernietiging een belangrijke rol spelen. Als de bezuinigingen ook op

gladheidbestrijding en/of incidentenmanagement plaats zullen vinden, zullen de effecten uiteraard veel

sneller merkbaar ziln.

Mogelijkheid 4: Bezuiniging op vaste kunstwerken'
Bezuinigingen op vaste kunstwerken zal pas op de lange duur effect hebben. Deze zullen in eerste

instantie vooral betrekking hebben op verkeersveiligheid en bereikbaarheid en pas in tweede instantie op

kapitaalvernietiging. Specifieke bezuinigingen op duikers zal door verslechterde afwatering vooral effect

hebben op economie (landbouw) en de kwaliteit van de leefomgeving.
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Mogelijkheid 5: Bezuiniging op groenbeheer en faunavoorzieningen.
De eerste effecten zijn vooral merkbaar op de verkeersveiligheid. Laag- en overhangen takken leveren

gevaarlijke situaties op evenals bijvoorbeeld hoge begroeiing de zichtbaarheid van bermplanken en

verkeersborden minder maakt. Niet gesnoeide bomen verhogen het risico voor afwaaiende takken. Het

minder schoonhouden van sloten zal effect hebben op de waterpeilbeheersing.

Mogelijkheid 6: Bezuiniging op vaarwegen en beweegbare kunstwerken.
Bezuinigingen op beweegbare kunstwerken heeft bijna altijd een snel en groot effect, voor zover dit

onderhoud gerelateerd is aan de beweegbare onderdelen. Dit heeft te maken met het feit dat het slecht of

niet functioneren van een sluisdeur, brugdek op pompgemaal ogenblikkelijk gevolgen heeft. Een

openstaande deur of brug veroorzaakt direct congestie op (vaar)wegen, een niet werkende pomp direct

effect op de afwatering. Beweegbare kunstwerken hebben dus een hogere gevoeligheid voor falen dan

andere voorzieningen. Op de lange duur zal er ook sprake zijn van kapitaalvernietiging.

7.2 Welke afweg¡ngen z¡in er nod¡g?

Alle mogelijkheden hebben uiteraard op een of andere manier effect op de maatschappelijke doelen, direct

of trager, minder erg of zeer ernstig. ln alle gevallen zal - zoals uitgelegd in hoofdstuk 4 'Het minimale ' -
er sprake zijn van een niet stabiel kwaliteitsniveau. Door oplopende onderhoudsachterstanden en dus een

toenemend effect op maatschappelijke doelen, zal het kwaliteitsniveau steeds verder wegzakken.

De "kaasschaafmethode" lijkt als voordeel te hebben dat de effecten overal gering zijn (en dus minder

merkbaar). De werkelijkheid is dat alle kleine beetjes samen ook groot zijn.

ln alle gevallen is er sprake van een sterk effect op de verkeersveiligheid.

Bezuinigingen op beweegbare kunstwerken hebben - voorzover van invloed op beweegbare onderdelen -
een direct en groot effect op bereikbaarheid en economie.

Een bestuurlijke afweging zal plaats moeten vinden op basis van prioritering van maatschappelijke

effecten. Op basis daarvan kan per onderdeel bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om op basis

van die prioritering, het onderhoud gedifferentieerd (naar ligging, naar functie, naar gebruik, naar type

onderhoud, etc.) uit te voeren.

Op basis van deze geprioriteerde en dus geditferentieerde aanpak, zal het risicoprofiel voor de

verschillende onderdelen veranderen en zal dus meer op basis van risico's moeten worden beheerd.

Dát is, zoals gezegd in hoofdstuk 3.1, de kern van professioneel assetmanagement; het sturen op de

meest optimale keuze tussen prestaties, kosten en risico's .

7.3 Gonclusies

Bezuinigingen op de kosten van het kwaliteitsniveau '6' kunnen op verschillende manieren worden

gerealiseerd. Alle mogelijkheden hebben hun heel specifieke invloed op de maatschappelijke effecten.

Daarbij is er dus ook een sterk verschil tussen de directe merkbaarheid en zichtbaarheid en de indirecte

lange termijn invloed.

De keuze tussen al deze mogelijkheden is een bestuurlijke afweging tussen de prioriteiten van de

verschillende maatschappelijke effecten: ls verkeersveiligheid belangrijker dan imago? Geven we de

voorkeur aan kapitaalvernietiging boven verminderde bereikbaarheid?

ln alle gevallen nemen de risico's op schade aan belangen natuurlijk toe. Een goede methodiek om dat

vast te stellen en voortdurende monitoring en rapportage wordt dan steeds belangrijker.
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8 CONCLUSIES

Het beheer van wegen en vaarwegen heelt een hoge maatschappelijke en economische relevantie. De

kernopgave van professioneel beheer is om de optimale en duurzame balans te realiseren tussen de

prestaties, kosten en de risico's.

Het kwaliteitscijfer is gedefinieerd op basis van een aantal Kritische Prestatie lndicatoren KPI's. Deze

hebben betrekking op de maatschappelijke effecten en een aantal belangrijke indicatoren. Voor

kwaliteitcijfer '6' geldt dat voor alle indicatoren een minimaal acceptabel niveau is bepaald.

Bij een structureel en substantieel tekort van de jaarlijkse budgetten (ten opzichte de geraamde kosten

voor niveau 6) zal het niet mogelijk zijn het kwaliteitsniveau op een (lager) stabiel niveau te handhaven.

Het kwaliteitsniveau zal in dat geval een cumulatieve achteruitgang vertonen.

De kostenraming van de provincie is voor de komende vijf jaar (€ 14,6 mln. per iaar) redelijk betrouwbaar

en de omvang is, met verwaarloosbare afwijkingen, juist. De kostenraming voor de periode na 2017 (€

1S,7 mln. per jaar) is minder betrouwbaar, maar kan voorlopig worden gehandhaafd, mits op den duur

beter onderbouwd.

lndien op personeelskosten wordt bezuinigd, zal dit direct invloed hebben op de beheerkosten, omdat dan

externe diensten zullen moeten worden ingehuurd c.q. ingekocht. lndien daarvoor geen beschikbare

middelen zijn, komt de realisatie van het kwaliteitscijfer'6' in gevaar.

De jaarlijkse kosten, als gevolg van externe factoren, incidenteel kunnen sterke schommelingen vertonen.

De effecten van bezuinigingen (op de geraamde kosten van kwaliteitsniveau 6) zijn wisselend van aard.

Sommige zijn direct merkbaar en sterk, anderen zijn trager en niet direct zo sterk. ln bijna alle gevallen is

er een sterke relatie met de verkeersveiligheid. De effecten bij vaarwegen zijn ten opzichte van de andere

onderdelen groot.

Bezuinigingen op de kosten van het kwaliteitsniveau '6' kunnen op verschillende manieren worden

gerealiseerd. Alle mogelijkheden hebben hun heel specifieke invloed op de maatschappelijke effecten. De

keuze tussen al deze mogelijkheden is een bestuurlijke afweging tussen de prioriteiten van de

verschillende maatschappelijke effecten. Een goede methodiek voor risicobeheersing wordt dan steeds

belangrijker.

30 augustus 201 2, versie 3.0Provincie Drenthe / Eleheerkosten van wegen, kunstwerken, vaaMegen en groenvoorzieníngen

AM-4F20120864
Klant vertrouwelijk

-Jb-



9 AANBEVELINGEN

1. Zorg voor een goede en eenduidige systematiek en onderbouwing van areaal, kwaliteit en

kostenbepaling voor de raming voor de langere termijn (groter dan 5 jaar);

2. Zorg voor de verschillende onderdelen (wegen, groen, kunstwerken) dat het kwaliteitcijfers eenduidig

wordt gedefinieerd en doorvertaald naar onderhoudscycli en methodieken;

3. Houd rekening met fluctuaties als gevolg van onvenivachte kostên op korte termljn (externe factoren)

en lange termijn (groot onderhoud en vervanging) en zorg voor voldoende dekking daarvoor;

4. Pas bij bezuinigingen op het geadviseerde budget gedifferentieerd onderhoud toe en

risicogebaseerde inspecties en onderhoud. Zorg dat het risloomanagement verder wordt vorm

gegeven;

s. Start een proceg voor monitoring, evaluatie en rapportage over de prestaties (=KPl's = kwaliteitcijfer)

en kosten (meerjarenbegroting voor de korte en lange termijn) én de risico's (risicoprofiel per

onderdeel) en koppel dit aan de bestaande P&C'cyclus.
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