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Voorgesteld besluit
Het wegbeheerplan 2023-2026 vast te stellen.
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Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In de Verordening Financieel Beheer Bloemendaai 2018 is vastgelegd dat de gemeenteraad elke 
vier jaar beheerplannen vaststelt voor een aantal kapitaalgoederen, waaronder de wegen.
Het huidige wegbeheerplan beslaat de periode 2019-2022; vanaf 2023 moet dus een nieuw 
beheerplan worden vastgesteld.
Het wegbeheerplan 2023-2026 beschrijft het projectmatig groot onderhoud aan het wegennet. 
Daarbij is rekening gehouden en waar mogelijk combinatie gezocht met andere infrastructurele 
werken. Het onderhoud wordt gepland aan de hand van weginspecties en de gewenste 
beeldkwaliteit.

Beoogd effect
Met het vaststellen van het wegbeheerplan wordt het kwalitatieve en financiële kader voor het 
wegonderhoud vastgelegd. Daarmee kan het college en de ambtelijke dienst verdere uitwerking 
geven aan het wegbeheer door het opstellen van jaarlijkse onderhoudsplannen en het laten 
uitvoeren van het groot en klein wegonderhoud.

Politieke keuzeruimte
De gemeenteraad is autonoom in de keuze voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Kiezen voor 
een laag kwaliteitsniveau voor de wegen vergroot wel het risico op aansprakelijkheid bij schade en 
letsel. Het huidige kwaliteitsniveau is "basis" voor fiets- en voetpaden en "laag" voor overige 
verhardingen.

Gedachtegang
Door uitvoering van het in het wegbeheerplan beschreven onderhoud kan het wegennet worden 
onderhouden op het gewenste niveau tegen de in de meerjarenbegroting geraamde kosten.
Het gemeentelijke wegennet is in de zomer van 2021 geïnspecteerd volgens de systematiek van 
rationeel wegbeheer. Met behulp van geactualiseerde maatregelpakketten en eenheidsprijzen is de 
onderhoudsbehoefte voor de komende vier jaar bepaald. Het groot onderhoud wordt projectmatig 
uitgevoerd en is opgenomen in een prognose groot wegonderhoud 2023-2026.
Uit de prognose blijkt dat de beschikbare middelen niet toereikend zijn om al het noodzakelijke 
groot onderhoud uit te voeren.

Het onderhoud aan voetpaden behoeft en krijgt extra aandacht
Uit de inspectiegegevens blijkt dat de beeldkwaliteit van de voetpaden onder het gewenste 
kwaliteitsniveau "basis" ligt. Daarom besteden we in het wegbeheerplan extra aandacht aan het 
verhelpen van deze achterstand. Veel trottoirs vertonen ernstige oneffenheden door parkeren van 
auto's, en opdruk door bomen en wortels. Naast groot onderhoud zoals hertegelen van trottoirs 
richten we ons op pragmatische oplossingen met halfverharding bij bomen en klein onderhoud om 
oneffenheden te herstellen.

Overwegingen van het college
De toegepaste systematiek van rationeel wegbeheer is er op gericht het wegennet tegen de laagst 
mogelijke kosten op een verkeersveilig niveau te onderhouden. Wij zijn er bij het opstellen van het 
wegbeheerplan 2023-2026 van uit gegaan dat de raad de keuze voor deze systematiek nog steeds 
onderschrijft. Een uitzondering wordt gemaakt voor fiets- en voetpaden waarvoor een hogere 
kwaliteit wordt aangehouden. Die hogere kwaliteit wordt in het wegbeheerplan nagestreefd door 
extra aandacht voor groot en klein onderhoud aan fiets- en voetpaden.
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In het wegbeheerplan zijn geen herinrichtingen van wegen opgenomen. Daarvoor worden 
investeringskredieten opgenomen in de begroting. Uiteraard worden in het wegbeheerplan geen 
kosten opgenomen voor groot onderhoud aan wegen die in aanmerking komen voor een 
herinrichting.

Middelen
De kosten van het groot wegonderhoud worden gedekt door de inzet van de voorziening rationeel 
wegbeheer. In de voorziening wordt jaarlijks een vast bedrag gestort om de fluctuerende kosten 
van het groot wegonderhoud structureel te dekken.
In het wegbeheerplan 2023-2026 is geconstateerd dat de storting in de voorziening niet meer 
toereikend is om het vereiste onderhoud uit te voeren. In de Kadernota 2023 is de benodigde extra 
structurele storting ad C 241.000 aangekondigd en bij het opstellen van de (meerjaren) begroting 
2023 meegenomen. Het wegbeheerplan 2023-2026 kan worden uitgevoerd, de middelen zijn 
toereikend.

Participatie
Wegonderhoud volgens de systematiek van rationeel wegbeheer leent zich niet goed voor 
participatie. De systematiek gaat uit van handhaving van een veilig en redelijk comfortabel 
onderhoudsniveau tegen de laagst mogelijke kosten. De bewoners hebben vaak een (veel) hogere 
ambitie, bijvoorbeeld nieuw asfalt in plaats van een slijtlaag of slemlaag of plaatselijk herstel.
Waar wel participatie kan worden toegepast wordt dit op projectniveau gedaan door de bewoners 
tijdig te betrekken bij de te maken keuzes.

Communicatie
Er wordt op projectniveau gecommuniceerd over het uit te voeren wegonderhoud.

Samenwerking (Heemstede)
Bij het opstellen van het wegbeheerplan is niet samengewerkt met Heemstede omdat die 
gemeente een ander wegbeheersysteem hanteert. Het onderhoud aan asfaltverhardingen en 
wegmarkeringen wordt samen met Heemstede aanbesteed. Onderhoud aan bestratingen wordt 
apart aanbesteed maar wel gezamenlijk voorbereid.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Na vaststelling van het wegbeheerplan stelt ons college in het voorjaar het onderhoudsplan 2023 
vast. Dat zal naar verwachting niet afwijken van de prognose in bijlage 1. In de zomer van 2023 
wordt het hele wegennet opnieuw geïnspecteerd en wordt de meerjarenplanning waar nodig 
bijgesteld. Dat kan leiden tot enige verschuivingen in de prognose voor de volgende járen.

Evaluatie
Een evaluatie van het vorige wegbeheerplan (2019-2022) maakt deel uit van het wegbeheerplan 
2023-2026. Dat wegbeheerplan wordt weer geëvalueerd in het volgende wegbeheerplan.

Bijlagen
2022003994 wegbeheerplan Bloemendaal 2023-2026 
2022003988 prognose groot wegonderhoud 2023-2026

Achterliggende documenten 
2018015011 Wegbeheerplan 2019-2022

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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burgemeester.

gemeentesecretaris.


