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Onderwerp: Raadsbrief financiële uitwerking scenario 1 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 19 december 2019 heeft u het beleidsplan wegen 2020-2024 voor de duur van 5 jaren 

vastgesteld. Hierbij is vanwege de financiële positie van de gemeente Midden-Groningen tijdelijk 

de keuze gemaakt voor scenario 2 om het kwaliteitsniveau B van de CROW richtlijn los te laten en 

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

bestaande middelen van € 2.275.000. Daarnaast heeft u aan het college van Burgemeester en 

Wethouders de opdracht gegeven om tijdens de voorjaarsnota met een financiële uitwerking te 

komen van scenario 1: het beheren en onderhouden van het wegenareaal op CROW-B niveau en de 

consequenties hiervan op het meerjarenperspectief van de gemeente Midden-Groningen. Dit op 

basis van een nieuwe weginspectie. Omdat de voorjaarsnota is komen te vervallen, ontvangt u deze 

raadsbrief en zal een vervolg in de aanloop naar de behandeling van de begroting van 2021 

plaatsvinden.  

 

Inspectie 2020 

Wij hebben een inspectie van de wegen laten uitvoeren. De uitkomsten van deze inspectie zijn 

betrokken bij deze financiële uitwerking. De gemeente Midden-Groningen beschikt over een areaal 

van ongeveer 5 miljoen m2 verhardingen. Met de totale vervangingswaarde van het wegenareaal is 

een bedrag van meer dan €300.000.000 gemoeid. Ons wegenareaal bevindt zich op dit moment in 

de volgende staat: 

Globale visuele weginspectie april 2020 

 Kwaliteit Totaal Asfalt Elementen Beton 

A+ 39,2% 29,8% 45,4% 93,4% 

A 31,8% 37,2% 27,8% 4,2% 

B 15,6% 16,1% 16,8% 1,8% 
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C 2,2% 2,6% 1,8% 0,0% 

D 11,2% 14,3% 8,2% 0,7% 

86,6 % van onze wegen zijn minimaal van CROW kwaliteit B. Op dit moment ligt 13,4% van het 

areaal onder het gestelde niveau van scenario 1. Dit percentage is ten opzichte van de vorige 

inspectie uit 2018 toegenomen met 1,4%.  

Financiële uitwerking scenario 1 (op basis van de weginspectie 2020) 

Op het moment dat het beleidsplan aan u voorlag waren de gemiddelde kosten van scenario 1        

gebruikmakend van de voorziening groot onderhoud € 2.725.000.  

De inspectie heeft uitgewezen dat wij te maken hebben met achterstallig onderhoud en om dit te 

herstellen is een bedrag van € 4.373.000 noodzakelijk. Voor deze financiële uitwerking gaan wij uit 

van het principe dat wij dit achterstallig onderhoud in vier jaar wegwerken. Dit is meegenomen in 

onderstaand overzicht.   

Benodigd budget wegenbeleidsplan  2021 2022 2023 2024 

Storting voorziening groot onderhoud 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 

Klein onderhoud 375.000 375.000 375.000 375.000 

Achterstallig onderhoud halfverharding 250.000 230.000 210.000 200.000 

Participatie 100.000 100.000 100.000 100.000 

Bermonderhoud 200.000 200.000 200.000 200.000 

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

Werkvoorbereiding en advieskosten 240.000 240.000 240.000 240.000 

Extra kapitaallasten aanv.rehabilitatie 2021 0 12.000 12.000 12.000 

Tekort in voorziening, extra storten 100.000 125.000 150.000 150.000 

Totaal benodigd budget wegbeheer 3.095.000 3.112.000 3.117.000 3.107.000 

Waar het beleidsplan uitgaat van een gemiddelde per jaar staan hierboven de bedragen vermeld 

die op basis van de nieuwe inspectie noodzakelijk geacht wordt om het wegenareaal op CROW-B 

niveau te onderhouden en beheren. Om te komen tot een gelijkmatige verdeling van de lasten over 

de jaren, wordt reeds vanaf 2021 extra gestort in de voorziening, terwijl de voorziening pas in 2022 

uitgeput raakt.  

U leest dat de kosten om het wegenareaal te beheren en onderhouden op scenario 1 toegenomen 

zijn met een bedrag variërend van € 370.000 tot € 392.000. De oorzaken hiervan zijn terug te 

vinden in een toename van klein onderhoud, het uitstellen van onderhoud wegen, bermen en 

halfverharding, het opdrogen van de voorziening groot onderhoud en de gedateerde vorige 

inspectie 2018 versus 2020.  

 

Met deze financiële uitwerking in de raadsbrief hebben wij voldaan aan uw opdracht.  

 

Hoe nu verder? 

De financiële positie van de gemeente Midden-Groningen is niet in positieve zin verbeterd. De 

komende periode willen wij gebruiken om te onderzoeken op welke wijze wij om kunnen gaan met 

de inzichten die de nieuwe inspectie ons gegeven heeft. Hierbij worden door ons beide scenario’s 
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heroverwogen maar ook een vorm waarin wij werken op basis van prioritering. Hierbij willen wij 

zoveel als mogelijk rekening houden met de financiële positie van de gemeente Midden-Groningen. 

In de begroting van 2021 willen wij u hierop gebaseerd een voorstel doen over het beheer en 

onderhoud van het wegenareaal. Wel moeten wij opmerken dat wij niet in staat zijn om al het 

beheer en onderhoud op te lossen binnen de huidige middelen. In de behandeling van de begroting 

van 2021 kunt u uw integrale afweging maken over het voorstel van dat moment en een besluit 

nemen. 

  

Wij gaan ervanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 

 


