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1. Voorstel  

 Het Beleidsplan Wegen 2020-2024 voor de duur van 5 jaar vast te stellen. 

 Tijdelijk de keuze te maken voor scenario 2 om het kwaliteitsniveau B van de CROW richtlijn 

los te laten en het wegenareaal van Midden-Groningen te onderhouden en beheren binnen de 

huidige bestaande middelen met een budget van totaal € 2.275.000. 

 Het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht te geven om tijdens de 

voorjaarsnota met een financiële uitwerking te komen van scenario 1 en de consequenties 

hiervan op het meer jaren perspectief van Midden-Groningen. 

 Een Investeringskrediet van € 475.000 beschikbaar te stellen en de daar uit voortvloeiende 

extra kapitaallasten te dekken conform het voorstel in de financiële paragraaf. 

 De bijbehorende begrotingswijziging (2020-001) in de financiële paragraaf vast te stellen, 

zodat de toevoegingen en aanwendingen van de voorziening ‘groot onderhoud wegen’ juist in 

de begroting worden opgenomen.   

 

2. Inleiding 

Op 1 januari 2018 zijn de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 

samengevoegd in de gemeente Midden-Groningen. Deze drie gemeenten kenden allemaal een visie 

op het beheer en onderhoud van de wegen. Met het vaststellen van het beleidsplan gelden met 

ingang van 1 januari 2020 dezelfde uitgangspunten voor de gehele gemeente en wordt ons areaal 

op dezelfde wijze beheerd en onderhouden. De gemeente Midden-Groningen beschikt over een 

areaal van ongeveer 5 miljoen m2 verhardingen. Deze verhardingen bestaan uit: 

Rijbanen    : 68% 

Fiets- en voetpaden   : 19% 

Inritten     : 6% 

Parkeren    : 4% 



   

 Pagina: 2 van 8 

 Datum: 15 oktober 2019 

 Zaak: 2018-020956 

 

 

Overig     : 3% 

De verhardingen zijn onderverdeeld in diverse verhardingstypen:  

Asfalt     : 54% 

Elementen (klinkers, tegels)  : 37% 

Beton     : 6% 

Half of onverhard (schelpenpaden) : 3% 

Met de totale vervangingswaarde van het wegenareaal van Midden-Groningen is een bedrag van 

meer dan 300 miljoen euro gemoeid.  

 

In het coalitieakkoord 2018-2022 Midden-Groningen “Samen komen we verder!” onderschrijft het 

college van Burgemeester en Wethouders het belang van de vier thema’s vanuit het Kompas. 

Groots in kleinschaligheid, Ieder mens telt, Economie van de toekomst en de Gemeente als 

bondgenoot. In het coalitieakkoord heeft de coalitie het volgende over de openbare ruimte 

afgesproken in het thema groots in kleinschaligheid. 

 

“Leefomgeving: Leefbaarheid heeft sterk te maken met “schoon, heel en veilig”. Een verzorgde 

openbare ruimte is belangrijk voor het woonplezier van onze inwoners.” 

Met dit uitgangspunt als leidraad zijn wij in gesprek gegaan met inwoners en heeft Haskoning DHV 

Nederland BV in nauwe samenspraak met de gemeente het nu voorliggende beleidsplan wegen 

2020-2024 opgesteld. Gezien de financiële positie van de gemeente Midden-Groningen willen wij u 

twee scenario’s voorleggen met de daarbij behorende dekking ter besluitvorming. Deze scenario’s 

zijn: 

1. Onderhoudsniveau B van de CROW* richtlijn.  

2. Loslaten van onderhoudsniveau B van de CROW richtlijn (huidig budget).  

* Rationeel wegbeheer is een systematiek voor het beheer van wegen en is ontwikkeld door het CROW (Centrum voor 

Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water- en Wegenbouw en verkeerstechniek, tegenwoordig bekend als het nationale 

kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). De kern van de systematiek is dat de kwaliteit 

van de wegen periodiek en op een objectieve wijze wordt vastgelegd. Met gedragsmodellen kan vervolgens bepaald worden 

in welk jaar onderhoudsmaatregelen zijn te verwachten. Hierdoor zijn de benodigde financiële middelen voor de komende 

jaren bekend en kunnen deze worden gereserveerd en zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De systematiek voor rationeel 

wegbeheer is een richtlijn die is ontwikkeld die als hulpmiddel geldt om tot de meest optimale meerjarenplanning te 

komen: dat is de feitelijke vertaling van kwaliteitsniveau B naar concrete onderhoudsmaatregelen. 

Als bijlage bij dit raadsvoorstel is het Beleidsplan wegen 2020-2024 toegevoegd. Het beleidsplan is 

opgedeeld in diverse onderdelen. De uitgangspunten/visie treft u aan in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 

gaat over de huidige situatie. In hoofdstuk 4 wordt scenario 1 uitgewerkt en in hoofdstuk 5 scenario 

2. In hoofdstuk 6 leest u uiteindelijk de conclusie en aanbevelingen.  

De afgelopen periode hebben wij een inspectie uit laten voeren over de staat van ons areaal 84% 

scoort een voldoende tot zeer goed. 3% scoort matig en 9% scoort slecht. 4% van het areaal is niet 
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geïnspecteerd. (bijvoorbeeld als gevolg van lopende projecten in dit deel van het areaal). 

Hieruit mogen wij concluderen dat wij het areaal van de wegen van de gemeente Midden-

Groningen met een relatief beperkt budget van € 2,3 miljoen op een redelijk niveau hebben kunnen 

onderhouden. Op basis van de kengetallen van *CROW-B zou er een budget van ongeveer € 3,6 

miljoen euro beschikbaar moeten zijn. Wij hebben dit weten te realiseren door optimaal gebruik te 

maken van het principe werk met werk maken bijvoorbeeld in combinatie met werkzaamheden aan 

het riool. Helaas heeft het beperkte budget ook geresulteerd tot keuzes en prioriteringen. Het 

uitstel van onderhoudswerkzaamheden heeft ervoor gezorgd dat er dus 9% van de wegen door de 

ondergrens heen zakken en met prioriteit onderhoud nodig hebben. Uw keuze bepaalt de wijze 

waarop wij de komende periode de wegen gaan onderhouden en beheren.  

Scenario 1 

Scenario 1 gaat uit van het kwaliteitsniveau B van de CROW richtlijn met jaarlijkse kosten van  

€ 2.875.000. 

 

We houden de wegen veilig en voorkomen kapitaalsvernietiging. Dit betekent dat de wegen die in 

(zeer) slechte staat met spoed moeten worden hersteld. Wij borgen de constructieve veiligheid en 

gaan verantwoord met gemeenschapsgeld om. Dit is geen beheer met een gouden randje.  

Wij hebben de uitkomsten van de inspectie in overleg met de afdeling financiën goed doorgelopen. 

Op basis hiervan zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij het kwaliteitsniveau vooralsnog met      

€ 2.875.000 kunnen behalen.   

Scenario 2  

Scenario 2 gaat uit van het loslaten van kwaliteitsniveau B van de CROW richtlijn met de huidige 

jaarlijkse kosten van € 2.275.000. 

Zoals u kunt lezen in het beleidsplan besteden wij in afwijking van scenario 1 minder of niets op de 

posten groot onderhoud, participatie (uitgangspunten Kompas worden losgelaten) en onderhoud 

aan half verharding. Hierdoor zal er meer achterstallig onderhoud ontstaan, waardoor de 

veiligheid, aansprakelijkheid en leefbaarheid onder druk komen te staan. Daarnaast is er sprake 

van kapitaalsvernietiging. 

Klimaatadaptatie en droogteschade 

In het beleidsplan hebben wij al kort benoemd de klimaat adaptatie en droogteschade. Het klimaat 

is aan het veranderen. Hevige regenval en op dit moment met name droogte hebben consequenties 

voor het wegen areaal van Midden-Groningen. Wij willen per project kijken wat in onze ogen de 

meest passende aanpak is op het gebied van de klimaatadaptatie en hierdoor in de openbare 

ruimte meer ruimte geven aan groen en water. Een gedeelte van onze wegen heeft op dit moment 

flinke schade als gevolg van bodemdaling door droogte. Om droogteschade te bepalen is specifiek 

onderzoek nodig. Wat is de grondwaterstand? Wat is het bodemprofiel? Wat is de opbouw van de 

wegconstructie? Hoe is de schade ontstaan? Vervolgens kunnen structurele oplossingen worden 

toegepast. Dit onderzoek zal gestart worden in 2020. Wij verwachten in het najaar van 2020 de 

eerste bevindingen te kunnen delen.   
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Voorstel 

In de afgelopen periode en tijdens het opstellen van dit beleid is de financiële positie van de 

gemeente Midden-Groningen met name door de tekorten in het sociaal domein steeds meer onder 

druk komen staan. Een nieuwe ronde van bezuinigingen is een feit geworden en de voorstellen 

zullen in het voorjaar van 2020 het besluitvormingsproces in moeten worden gebracht. Het 

wegenbeleid moet voor 1 januari 2020 door u worden vastgesteld. Met dit raadsvoorstel willen wij 

u voorstellen om tijdelijk in te stemmen met scenario 2. Met daarbij de opdracht aan het college 

om scenario 1 verder financieel uit te laten werken en deze met de voorjaarsnota aan te bieden in 

2020. Op dat moment kunt u een integrale afweging maken. Voor een nadere uitwerking van 

scenario’s 1 en 2  verwijzen wij u naar het beleidsplan wegen.  

3. Publiekssamenvatting 

Het concept beleidsplan wegen 2020-2024 harmoniseert het beleid van de voormalige gemeenten 

Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Door deze harmonisering kunnen onze wegen, 

fiets- en voetpaden, inritten, parkeerplaatsen volgens dezelfde uitganspunten beheerd en 

onderhouden worden.  

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad is bevoegd om een besluit te nemen gelet op artikel 147, tweede lid, juncto artikel 108, 

eerste lid van de Gemeentewet, op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en 

op artikel 19, eerste lid, van de Financiële verordening Midden-Groningen 2018. 

5. Beoogd effect 

Met uw besluit is het beleid rondom het beheren en onderhouden van wegen met ingang van 1 

januari 2020 geharmoniseerd.  

6. Historische context 

In het wegenbeleidsplan is een onderdeel droogteschade opgenomen. In de behandeling van de 

begroting van 2020 hebben wij u extra middelen gevraagd.  

7. Argumenten 

Het Beleidsplan Wegen 2020-2024 voor de duur van 5 jaar vast te stellen. 

 

Met uw besluit harmoniseert u het beleid. Met ingang van 1 januari 2020 zullen 5 jaar dezelfde 

uitgangspunten over het gehele grondgebied van Midden-Groningen gelden voor wat betreft het 

onderhoud en beheer van het wegen areaal.  

 

Tijdelijk de keuze te maken voor scenario 2 om het kwaliteitsniveau B van de CROW richtlijn los te 

laten en het wegenareaal van Midden-Groningen te onderhouden en beheren binnen de huidige 

bestaande middelen met een budget van totaal € 2.275.000. 

 

Scenario 2 past binnen de begroting.  

Het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht te geven om tijdens de voorjaarsnota 

met een financiële uitwerking te komen van scenario 1 en de consequenties hiervan op het meer 

jaren perspectief van Midden-Groningen. 
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In het beleidsplan wordt aan u het advies gegeven te kiezen voor scenario 1. Echter de kosten en 

voordelen van scenario 1 zijn niet binnen de huidige begroting op te lossen. Het wegenbeleid moet 

echter voor 1-1-2020 vastgesteld worden terwijl de uitkomsten van de eerste bezuinigingen en de 

komende bezuinigingsvoorstellen nog niet eens bekend zijn. Scenario 2 is in onze ogen al een vorm 

van bezuiniging maar staat haaks op het coalitieakkoord, de mogelijkheden tot participatie, leidt 

tot kapitaalsvernietiging en legt uiteindelijk een stevige financiële claim in de toekomst. Door de 

uitwerking van scenario 1 wederom in 2020 als beleidsstuk aan u aan te bieden willen wij u in de 

gelegenheid stellen de beide scenario’s nog eens af te wegen volgens de financiële werkelijkheid 

van de gemeente Midden-Groningen van dat moment. Voor nu zetten wij de gemeentelijke 

begroting nog niet onnodig onder druk. In dit voorstel zullen wij ook de uitkomsten meenemen van 

een nog op te starten nieuwe inspectie van onze wegen.  

Een Investeringskrediet van € 475.000 beschikbaar te stellen en de daar uit voortvloeiende extra 

kapitaallasten te dekken conform het voorstel in de financiële paragraaf. 

De bijbehorende begrotingswijziging (2020-001) in de financiële paragraaf vast te stellen, zodat de 

toevoegingen en aanwendingen van de voorziening ‘groot onderhoud wegen’ juist in de begroting 

worden opgenomen.   

 

Voor een uitwerking/toelichting op deze laatste twee beslispunten verwijzen wij u naar de 

financiële paragraaf.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

Om vervanging van de verharding te realiseren tegen zo min mogelijke kosten (werkwijze 

voorgaande periode) zijn er de komende jaren projecten nodig (zoals vervanging wegdek 

combineren met riool vervanging). Voor zover wij dit nu kunnen zien zijn deze er. Als deze er op 

termijn niet zijn dan is het budget niet toereikend.  

Bij scenario 2 besteden wij minder of niets op de posten groot onderhoud, participatie (loslaten 

uitgangspunten van het Kompas) en onderhoud aan half verharding. Hierdoor neemt het klein 

onderhoud toe, zal er meer achterstallig onderhoud ontstaan waardoor de veiligheid, 

aansprakelijkheid en leefbaarheid onder druk komen te staan. Daarnaast is er sprake van 

kapitaalsvernietiging. U laat hiermee de afspraken in het coalitieakkoord los. 

Onze wegen vormen “het gezicht” van de gemeente. Door scenario 2 zal de uitstraling en veiligheid 

van de wegen achteruit gaan. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot gaten in het wegdek en tot veel  

ergernis bij inwoners. Dit met alle gevolgen van dien. 

Een eventueel besluit tot het uitvoeren van scenario 1 medio 2020 niet kan leiden tot een acute 

aanpassing en  realisatie van het gewenste CROW B niveau ook in datzelfde jaar. Wij zullen 

wederom tegen achterstanden in het areaal en uitvoering aanlopen.   

Een weg kan in enkele maanden door verschillende oorzaken in verval geraken bijvoorbeeld door 

(zwaar) verkeer, extreme weerwisselingen en droogte schade. De komende periode zullen wij onze 

wegen blijven monitoren. Wij zullen u via de gebruikelijke P&C cyclus op de hoogte blijven houden 

wat de status hiervan is en of er bijstelling in de budgetten noodzakelijk is.  
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In de jurisprudentie is terug te vinden dat bij aansprakelijkheidsstellingen van de wegbeheerder er 

wordt gekeken naar de CROW-wegbeheersystematiek.  

9. Financiële paragraaf 

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen ingegaan op de financiële effecten van de keuze voor 

scenario 2 uit het wegenbeleidsplan.  

 

Kosten 

De geraamde kosten volgens scenario 2 uit het wegenbeleidsplan 2020-2024 bedragen € 2,275 

miljoen per jaar. Dat bedrag is als volgt opgebouwd. 

 

 
 

Omdat bepaalde kosten volgens de BBV moeten worden uitgesmeerd over meerdere jaren 

(geactiveerd) is een investeringskrediet nodig van € 475.000 in 2020. Omdat de voorziening ‘groot 

onderhoud wegen’ voldoende middelen bevat volstaat een jaarlijkse toevoeging van € 1.450.000  

voor de gemiddelde jaarlijkse aanwending van 1,6 miljoen van in de komende 10 jaar. Dit leidt tot 

onderstaande benodigde budgetten. 

 

 
 

Het verloop van de voorziening ‘groot onderhoud wegen’ is als volgt. 

 
De aanwending is in de eerste twee jaren hoger voor de maatregelen met hoge prioriteit, vanaf 

2025 is gerekend met de € 1,6 miljoen uit scenario 2.  

 

 

De kapitaallasten nemen toe door investeringen in: 

 dat deel van het groot onderhoud dat leidt tot levensduurverlenging (rehabilitatie); 

Raming kosten wegenbeleidsplan 2020-2024 gemiddeld

groot onderhoud 1.600.000€     

klein onderhoud 375.000€         

Bermonderhoud (vullen gaten en eerste meter) 80.000€           

Straatmeubilair, abri's, VRI, borden en belijning 80.000€           

Werkvoorbereiding en advieskosten 140.000€         

Totaal geraamde kosten wegbeheer 2.275.000€     

Benodigd budget wegenbeleidsplan 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024

storting voorziening groot onderhoud 1.450.000€     1.450.000€     1.450.000€     1.450.000€     1.450.000€     

klein onderhoud 375.000€         375.000€         375.000€        375.000€        375.000€        

Bermonderhoud (vullen gaten en eerste meter) 80.000€           80.000€           80.000€           80.000€           80.000€           

Straatmeubilair, abri's, VRI, borden en belijning 80.000€           80.000€           80.000€           80.000€           80.000€           

Werkvoorbereiding en advieskosten 140.000€         140.000€         140.000€        140.000€        140.000€        

Totaal benodigd budget wegbeheer 2.125.000€     2.125.000€     2.125.000€     2.125.000€     2.125.000€     

effect kapitaallasten (extra -/- vrijvallende) -€                  -€                  48.000€           48.000€           48.000€           

Totaal benodigd wegbeheer + effect kapitaallast 2.125.000€     2.125.000€     2.173.000€     2.173.000€     2.173.000€     

voorziening groot onderhoud wegen 10 jr* 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

stand 1-1 929        618       118       430       402       752       602         452       302       152       

storting tlv exploitatie 1.450    1.450   1.450   1.450   1.450   1.450   1.450      1.450   1.450   1.450   

- aanwending voor kosten groot onderhoud -1.761   -1.950 -1.138 -1.479 -1.100 -1.600 -1.600    -1.600 -1.600 -1.600 

stand 31-12 618        118       430       401       752       602       452         302       152       2           

*) bedragen x € 1.000
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 de aanpak van de bodemdaling van vier keer € 1 miljoen in de jaren 2020-2023. 

 

Baten 

Daar waar mogelijk wordt getracht om subsidies te vinden die helpen om een deel van de kosten 

tegen te gaan. In de financiële uitwerking is geen rekening gehouden met baten. 

 

Dekking 

De dekking bestaat uit de huidige begroting zoals die voor 2020 meerjarig is opgesteld. In 2022 is al 

€ 48.000 extra budget geraamd voor de kapitaallasten die voortkomen uit het investeringskrediet 

van € 1 miljoen voor het met spoed aanpakken van de bodemdaling in 2020-2021. Een vergelijk 

tussen de begroting en het benodigd budget ziet er als volgt uit. 

 

 
 

Vaststelling begrotingswijziging 

Bovenstaande leidt tot de volgende begrotingswijziging met nummer 2020-001. 

 

 
 

Dekking wegenbeleidsplan 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024

benodigd budget wegbeheer 2.125.000€     2.125.000€     2.173.000€     2.173.000€     2.173.000€     

budget conform begroting 2020 wegbeheer 2.125.000€     2.125.000€     2.173.000€     2.173.000€     2.173.000€     

Dekkingsresultaat -€                  -€                  -€                 -€                 -€                 

Begrotingswijziging 2020-001 Beleidsplan Wegen 2020-2024 2018-020956

Betrokken teams IBOR

Naam voorstel Beleidsplan Wegen 2020-2024

Besluitvorming Raad

Incidenteel / Structureel Structureel

Begrotingswijziging exploitatie Toevoeging Onttrekking

Naam programma

reserve reserve

Programma: 1 Dorpen en Wijken 0 0 0 0 0 0

Programma: 2 Sociaal 0 0 0 0 0 0

Programma: 3 Economie 0 0 0 0 0 0

Programma: 4 Dienstverlening 0 0 0 0 0 0

Programma: 5 Bestuur en bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0

Totalen begrotingswijziging exploitatie 0 0 0 0 0 0

Begrotingswijziging investeringen (balansmutaties)

Uitgaven Inkomsten Onttrekking Toevoeging

Investeringen 475.000 0 475.000

reserves 0 0 0

voorzieningen 1.761.000 0 -1.761.000 0 1.145.000 -616.000

Totalen begr.wijz.investeringen/balans 2.236.000 0 0 1.145.000 -141.000

Lasten Baten Saldo voor 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo na 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo balans

+ = toename

-  = afname

Saldo balans

+ = toename

-  = afname
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10. Communicatie 

Naar aanleiding van het vaststellen van het beleidsplan wegen 2020-2024 en het besluit met welk 

scenario ons wegen areaal beheert en onderhouden gaat worden zal een passend 

communicatietraject uitgezet worden.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Er is bij de totstandkoming van het beleidsplan wegen in het afgelopen jaar vanuit meerdere 

interviews gemeente breed input opgehaald bij de bewonerscommissies van de dorpen en wijken in 

de deelgemeenten en andere betrokkenen. Deze input is verwerkt in het beleidsplan wegen 2020-

2024. De bewonerscommissies hechten waarde aan scenario 1. In november 2019 is de raad tijdens 

een bijeenkomst meegenomen in de uitgangspunten en is er een presentatie over de inhoud van het 

beleidsplan verzorgd door HaskoningDHV Nederland BV. Na het besluit zal er zo spoedig mogelijk 

begonnen worden met de uitvoer van het beleidsplan. Waar nodig zullen uitvoeringsplannen 

opgesteld worden.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Beleidsplan wegen 2020-2024 

2 Concept raadsbesluit 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Toelichting op begrotingswijziging

1
In 2020 wordt € 475.000 geïnvesteerd binnen verhardingen en wordt €1.761.000 van de voorziening aangewend voor 
groot onderhoud . Met deze wijziging wordt  de al geraamde jaarlijkse  toevoeging aan de voorziening groot onderhoud 
wegen van € 305.000 verhoogd met € 1.145.000, zodat jaarlijks in totaal € 1.450.000, wordt toegevoegd. 


