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Voorwoord

Voor u ligt een onderzoek naar het beheer en onderhoud van kunstwer-
ken en verhardingen door de provincie Zeeland. Het beheer en onder-
houd van infrastructuur is één van de basistaken van de provincie. In dit 
rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mate waarin de 
provincie op doeltreffende wijze omgaat met het beheer en onderhoud 
van kunstwerken en verhardingen.

Het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud van de provincie is 
verwoord in het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud Provinciale 
(Vaar)wegen. 
De provincie had voor het onderdeel wegen een uitwerking gemaakt in 
het Beheerplan Wegen. Momenteel is de provincie bezig met de ontwik-
keling van het Beheerplan Infrastructuur waarin het kwaliteitsbeleid 
is uitgewerkt. Als Rekenkamer hebben wij de ambitie om toegevoegde 
waarde te leveren aan de provinciale organisatie. De toegevoegde waarde 
moet er ons inziens uit bestaan dat onze onderzoeken bijdragen aan het 
vergroten van het lerend vermogen van de provincie. 

De resultaten van dit onderzoek stellen naar onze mening de organisatie 
en Provinciale Staten in staat om op een andere wijze – dan alleen vanuit 
de technische staat van de infrastructuur – naar het beheer en onderhoud 
van infrastructuur te kijken. 

Ik beveel de inhoud dan ook van harte aan.

Mr. J.J.I. Verburg
Voorzitter Rekenkamer Zeeland
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�  Inleiding
In 2007 en 2008 is in opdracht van de Kring van Provinciale Rekenka-
mers een vooronderzoek uitgevoerd naar het beheer en onderhoud van 
infrastructuur. In dit vooronderzoek is het beleidsveld in kaart gebracht 
en zijn mogelijke onderzoeksscenario’s gedefinieerd die interessant zijn 
voor rekenkameronderzoek. Op basis van dit vooronderzoek heeft de 
Rekenkamer Zeeland besloten een onderzoek uit te voeren naar de doel-
treffendheid van het beheer en onderhoud van infrastructuur. Specifiek 
hebben we ons in dit onderzoek gericht op kunstwerken en verhardingen. 
Wanneer we in dit rapport het begrip infrastructuur gebruiken worden 
daarmee kunstwerken en verhardingen bedoeld. Dit onderzoek vervangt 
het onderzoek rond het thema “Prioritering infrastructurele projecten” 
dat aangekondigd was in het meerjarig onderzoeksprogramma 2006 
– 2008 van de Rekenkamer Zeeland. 

�.�  Belang van het onderzoek
De provincie Zeeland is – vanuit haar rol als wegbeheerder – verant-
woordelijk voor het beheer van 8,5% van het wegennet waaronder 201 
kunstwerken en 764 kilometer wegen. Het beheer en onderhoud van 
infrastructuur draagt bij aan verkeersveiligheid, het beperken van ver-
keershinder, en bereikbaarheid en toegankelijkheid van regio’s. In het 
vooronderzoek van de Kring van Provinciale Rekenkamers is geconsta-
teerd – mede door de provincie Zeeland – dat er sprake zou zijn van 
achterstallig onderhoud bij kunstwerken en verhardingen.

Sinds 2004 is de provincie Zeeland gestart met de ontwikkeling van 
beleidsmatig verantwoord beheer en onderhoud. Aanleiding voor het 
opstellen van bijvoorbeeld het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud 
Provinciale (Vaar)wegen was dat het provinciaal bestuur onvoldoende 
inzicht had in de financiële uitgaven ten aanzien van het beheer en on-
derhoud van infrastructuur. Provinciale Staten stellen jaarlijks middelen 
beschikbaar voor het beheer en onderhoud van infrastructuur, groten-
deels uit autonome provinciale middelen. Het gaat om een jaarlijkse 
investering van in ieder geval € 15 miljoen. Deze investering is bestemd 
voor dagelijks onderhoud, renovatie- en rehabilitatiewerkzaamheden en 
het onderhoud aan het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug. 

De uitvoering van beheer en onderhoud wordt deels door de provin-
cie zelf ter hand genomen en deels gerealiseerd door marktpartijen. In 
dit onderzoek wilde de Rekenkamer Zeeland tevens inzicht krijgen in 
de wijze waarop de provincie onderhoudsactiviteiten uitbesteedt aan 
marktpartijen. Naar de mening van de Rekenkamer is het voor de pro-
vincie nuttig en van belang om inzicht te hebben in de risico’s van het 
contractbeheer. Dit inzicht is niet alleen interessant voor het beheer en 
onderhoud. Inzichten in de wijze waarop de provincie op het terrein van 
beheer en onderhoud van infrastructuur met contracten omgaat kan in 
brede zin voor de provincie van belang zijn. 
Beheer en onderhoud van infrastructuur zijn van groot maatschappelijk 
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en economisch belang. Tegelijk is het onderwerp ‘saai’ omdat het vooral 
als technisch van aard lijkt te zijn en het geen beleidsmatige prioriteit 
heeft. De Rekenkamer acht het tegen deze achtergrond zinvol om dit 
onderwerp te belichten teneinde te achterhalen hoe de verschillende be-
leidsdocumenten en de onderhoudssituatie zich beleidsmatig, financieel 
en organisatorisch tot elkaar verhouden.

Daarnaast acht de Rekenkamer het interessant en van belang om te 
achterhalen op welke wijze Provinciale Staten gebruik maakt van haar 
mogelijkheden om op hoofdlijnen invulling te geven aan beheer en 
onderhoud, juist ook omdat dit een beleidsterrein is waar de provincie 
beschikt over beleidsvrijheid.

�.�  Onderzoeksopzet
Het onderzoek was erop gericht inzicht te krijgen in de systemen en 
patronen die gehanteerd worden in de provincie Zeeland ten aanzien van 
het beheer en onderhoud van infrastructuur. De centrale vraag in het 
onderzoek luidde:

“Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van 
verhardingen en kunstwerken door de provincie Zeeland?”

Aan de hand van het Raamwerk Infrastructuur Management (zie onder-
staande figuur) is het mogelijk een antwoord te vinden op de centrale 
vraag in het onderzoek.
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�.  Beleid beheer & onderhoud
Met betrekking tot beheer en onderhoud van infrastructuur zijn drie 
beleidsdocumenten van belang: 
- het PVVP, 
- het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen,
- het Beheerplan Wegen. 

In dit onderzoek zijn we nagegaan op welke manier deze drie plannen 
– voor wat betreft beheer en onderhoud – tot stand zijn gekomen en hoe 
zij zich tot elkaar verhouden. 
Het beleid vormt het kader aan de hand waarvan Provinciale en Gede-
puteerde Staten sturing kunnen geven aan de uitvoering van het beheer 
en onderhoud. Voor de beoordeling van de doeltreffendheid van het 
beleid is het van belang te weten hoe het beleid zich tot elkaar verhoudt. 
Provinciale Staten zal zich – qua sturing – primair richten op de hoofdlij-
nen van het beleid zoals neergelegd in het PVVP en het Kwaliteitsbeleid 
Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen. Gedeputeerde Staten zal 
zich primair richten op de uitwerking van het beleid zoals neergelegd in 
het Beheerplan Wegen. Een beschrijving van het onderhoudsbeleid treft 
u aan in hoofdstuk 2 van dit eindrapport. 

�.  Onderhoudssituatie infrastructuur
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Ten aanzien van de onderhoudssituatie zijn drie situaties van belang:
- De huidige onderhoudssituatie: de feitelijke staat van de weg.
- De gewenste onderhoudssituatie: het ambitieniveau zoals vastgesteld
 in het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen.
- De verwachte onderhoudssituatie: inschatting van de kwaliteit van de 
 infrastructuur op een nader te bepalen termijn.

Het vraagstuk van achterstallig onderhoud hangt direct samen met de 
onderhoudssituatie. Achterstallig onderhoud ontstaat als de kwaliteit van 
infrastructuur (huidige onderhoudssituatie) niet (meer) aan het gewenste 
kwaliteitsniveau voldoet en het benodigd onderhoud in de komende 
planningsperiode niet uitgevoerd kan worden. In dit onderzoek hebben 
we geen eigen inventarisatie uitgevoerd van de huidige onderhoudssitu-
atie. We hebben ons gebaseerd op de beschikbare informatie bij de pro-
vincie zoals opgenomen in databases en registratiesystemen. We hebben 
ons gericht op de systematiek die door de provincie wordt toegepast bij 
het in kaart brengen en gebruik van gegevens die informatie bieden over 
de onderhoudssituatie. Voor de beoordeling van de doeltreffendheid van 
het beheer en onderhoud is inzicht in de onderhoudssituatie van belang 
omdat het in concreto aangeeft in welke mate de beleidsdoelstellingen 
gerealiseerd zijn. Een beschrijving van de onderhoudssituatie kunt u 
lezen in hoofdstuk 3 van dit eindrapport.

�.  Beheer- en onderhoudsproces

4. Afstemming
en optimalisatie

1. Beleid
beheer en onderhoud

3. Beheer- en 
onderhoudsproces

2. Onderhoudssituatie
infrastructuur

Met het beheer- en onderhoudsproces wordt de uitvoering van 
maatregelen in het kader van beheer en onderhoud bedoeld. 
In het beheer- en onderhoudsproces zijn in ieder geval de volgende 
onderdelen opgenomen:
- Het meten en monitoren van de kwalitatieve toestand;
- Het opstellen van onderhoudsplanningen op netwerk- en 
 projectniveau;
- (De inkoop van) de onderhoudsuitvoering waarbij tevens het 
 contractbeheer van belang is.



�0

4. Afstemming
en optimalisatie

1. Beleid
beheer en onderhoud

3. Beheer- en 
onderhoudsproces

2. Onderhoudssituatie
infrastructuur

Door het meten en monitoren van de kwalitatieve toestand krijgt de 
provincie inzicht in de onderhoudssituatie. Bij het opstellen van onder-
houdsplanningen moet de provincie een verbinding leggen met zowel de 
onderhoudssituatie als het onderhoudsbeleid. Het onderzoek beschrijft 
de manier waarop onderhoudsactiviteiten aan elkaar gekoppeld zijn. 
Binnen het beheer- en onderhoudsproces hebben we tevens onderzoek 
verricht naar de organisatorische en budgettaire inbedding van het beheer 
en onderhoud. Voor de beoordeling van de doeltreffendheid is inzicht in 
het beheer- en onderhoudsproces van belang omdat beleid, uitvoering 
en resultaten binnen dit proces samenkomen. Een beschrijving van het 
beheer- en onderhoudsproces kunt u lezen in hoofdstuk 4 van dit eind-
rapport.

�.  Afstemming en optimalisatie

De doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van infrastructuur 
wordt bepaald door de wisselwerking tussen het beleid, de onderhouds-
situatie en de uitvoering. Voor de doeltreffendheid van het beheer en on-
derhoud van infrastructuur bij de provincie Zeeland is, naast de invulling 
van het onderhoudsbeleid, het onderhoudsproces en de onderhoudssitu-
atie, ook de afstemming en optimalisatie van deze drie infrastructuurca-
tegorieën noodzakelijk. De onderhoudssituatie en het onderhoudsbeleid 
bepalen de manier waarop het onderhoudsproces wordt vormgegeven. 
Tegelijkertijd is het uitgevoerde onderhoud van invloed op de toekom-
stige onderhoudssituatie en het halen van beleidsdoelstellingen. 

In het onderzoek wilden wij inzicht verkrijgen in de samenhang tussen 
het onderhoudsbeleid, de onderhoudssituatie en het beheer- en onder-
houdsproces. Door de samenhang in kaart te brengen wordt zichtbaar 
op welke onderdelen verbetering nodig is voor de optimalisatie van de 
doeltreffendheid van het beheer en onderhoud. Dit wordt beschreven in 
hoofdstuk 5 in combinatie met de conclusies en aanbevelingen.
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Methode van onderzoek
Om een antwoord op de geformuleerde vragen te vinden, is een diep-
gaande analyse van het infrastructuur management van de provincie 
Zeeland noodzakelijk. Inzicht moet vanuit verschillende perspectieven 
en door verschillende bronnen worden verkregen. Daarom hebben we 
gebruik gemaakt van zowel documentenanalyse als interviews als dataver-
zamelingsmethode. De analyse van de data is uitgevoerd op basis van het 
Raamwerk Infrastructuur Management. Tevens is gebruik gemaakt van 
een normenkader. 

Een uitgebreide onderzoeksverantwoording is opgenomen in bijlage 2 bij 
dit rapport. In deze bijlage wordt het Raamwerk Infrastructuur Manage-
ment uitgebreider toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
onderzoeksvragen, het normenkader en de methode van onderzoek.

�.�  Opbouw van het rapport
De hoofdvraag in het onderzoek is:

Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van 
verhardingen en kunstwerken bij de provincie Zeeland?

We hebben de vraag beantwoord aan de hand van het Raamwerk Infra-
structuur Management. Zoals beschreven in paragraaf 1.2. bestaat dit 
raamwerk uit drie hoofdstappen. Het onderhoudsbeleid wordt beschre-
ven in hoofdstuk 2. De onderhoudssituatie komt aan de orde in hoofd-
stuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het beheer- en onderhoudsproces beschre-
ven. Het vierde onderdeel in het raamwerk is de afstemming tussen de 
drie hoofdstappen en de optimalisatie daarvan. In dit onderdeel wordt de 
mate waarin het beleid doeltreffend is zichtbaar. Dit is – in combinatie 
met de conclusies en aanbevelingen – de inhoud van hoofdstuk 5. 
De bestuurlijke reactie van het College van Gedeputeerde Staten is inte-
graal weergegeven in hoofdstuk 6. Dit eindrapport wordt afgesloten met 
het nawoord van de Rekenkamer in hoofdstuk 7.
Bij dit hoofdstuk zijn enkele bijlagen gevoegd. Dit zijn de bronnen- en 
literatuurlijst (bijlage 1), de onderzoeksverantwoording (bijlage 2) en de 
bevindingen in het onderzoek (bijlage 3).
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�.  Beleid beheer & onderhoud
Het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud maakt deel uit van het 
integraal mobiliteitsbeleid. In het kader van het onderhoudsbeleid zijn 
drie beleidsdocumenten van belang: 
- het PVVP, 
- het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen, 
- het Beheerplan Wegen. 
In dit hoofdstuk wordt het onderhoudsbeleid toegelicht. Het accent ligt 
op de relatie tussen de drie genoemde beleidsdocumenten. In paragraaf 
2.1. geven we de relaties weer binnen het onderhoudsbeleid. In paragraaf 
2.2. wordt het onderhoudsbeleid inzichtelijk gemaakt aan de hand van 
het SMART+C1-principe. Tot slot leggen we in paragraaf 2.3. een relatie 
met het beheer- en onderhoudsproces en de onderhoudssituatie.

�.�  Relaties binnen het onderhoudsbeleid
Actuele beleidsdocumenten
Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PVVP)
Het overkoepelend beleidskader wordt gevormd door het PVVP. Dit is 
in 2003 opgesteld en in 2008 geactualiseerd. In het PVVP wordt beheer 
en onderhoud genoemd als een instrument om de doelstellingen uit het 
PVVP te realiseren. Daarnaast wordt beschreven dat beleid ontwikkeld 
moet worden ten aanzien van beheer en onderhoud. 

Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen
In het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen 
wordt invulling gegeven aan het beleid ten aanzien van beheer en onder-
houd; in het Kwaliteitsbeleid wordt het ambitieniveau bepaald. Provinci-
ale Staten hebben het Kwaliteitsbeleid in 2004 vastgesteld. 

Beheerplannen
Het ambitieniveau van Provinciale Staten wordt verder uitgewerkt in 
beheerplannen. Deze worden vastgesteld door het College van Gedepu-
teerde Staten. In 2006 is het Beheerplan Wegen vastgesteld ten behoeve 
van het dagelijks onderhoud. Dit beheerplan zal in 2010 geactualiseerd 
worden. Daarnaast zullen naar verwachting voor de zomer van 2009 het 
Beheerplan Vaarwegen, het Groenbeheerplan en het Beheerplan Bedrijfs-
voeringskosten door de ambtelijke organisatie worden aangeboden aan 
het College van Gedeputeerde Staten. In het huidige Beheerplan Wegen 
zijn de kosten en werkzaamheden voor renovatie en rehabilitatie van 
infrastructuur (groot onderhoud) niet meegenomen. Het is de intentie 
van de ambtelijke organisatie om het groot onderhoud toe te voegen aan 
het Beheerplan Wegen bij de actualisatie in 2010. Tot slot is een monito-
ringsplan en het daarbij behorende geautomatiseerde systeem momenteel 
in ontwikkeling.

1SMART+C: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent
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Gerelateerde beleidsdocumenten
Het onderhoudsbeleid staat in relatie tot andere beleidsdocumenten. 

Wegencategoriseringsplan
In het “Wegencategoriseringsplan” is een indeling gemaakt van het 
wegennet naar wegtype. Aan elk wegtype zijn eisen verbonden voor wat 
betreft beheer en onderhoud zoals de breedte en inrichting van de weg. 

Verkeersveiligheid op maat
In “Verkeersveiligheid op maat” worden richtlijnen neergelegd ten 
aanzien van bebording en markering. Het “Wegencategoriseringsplan” 
en “Verkeersveiligheid op maat” maken onderdeel uit van het integraal 
mobiliteitsbeleid. 

Beleidsplan duurzaam bouwen
In het “Beleidsplan duurzaam bouwen” worden richtlijnen gedefinieerd 
ten aanzien van het gebruik van materialen en grondstoffen. 

Beeldkwaliteit
Tot slot wordt in “Beeldkwaliteit” inzicht gegeven in de uitstraling van 
het wegennet met bijvoorbeeld richtlijnen ten aanzien van bermbeplanting.

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen
Het onderhoudsbeleid staat tevens in relatie tot economische en maat-
schappelijke ontwikkelingen. Economische en maatschappelijke ontwik-
kelingen kunnen leiden tot een ander gebruik van de weg. De functie 
van de weg en de intensiteit waarmee de weg wordt gebruikt zijn bepa-
lende factoren binnen het onderhoudsbeleid. Zij beïnvloeden de aard en 
frequentie van werkzaamheden. 

�.�  Het onderhoudsbeleid SMART+C?
Aan de hand van het SMART+C-principe is het mogelijk om inzicht te 
krijgen in de kwaliteit van het onderhoudsbeleid. In deze paragraaf wordt 
beschreven in welke mate het onderhoudsbeleid SMART+C geformu-
leerd is. Elk onderdeel komt afzonderlijk aan de orde met uitzondering 
van acceptabel en realistisch. Deze worden gezamenlijk behandeld. Uit 
het onderzoek is gebleken dat de argumenten die ten grondslag liggen 
aan het antwoord op de vraag of het beleid acceptabel danwel realistisch 
is vergelijkbaar zijn.

Specifiek
Bij de opstelling van het Kwaliteitsbeleid en het Beheerplan heeft de pro-
vincie aansluiting gezocht bij de CROW-normeringssystematiek voor het 
berekenen van beheerkosten van infrastructuur. Deze systematiek richt 
zich primair op wegen (verhardingen) en stelt de technische eisen die aan 
de weg gesteld kunnen worden centraal. 
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Deze systematiek is een hulpmiddel bij het bepalen van het werkelijke 
en gewenste kwaliteitsniveau van de infrastructuur en biedt bovendien 
handvatten om vervolgens te kunnen bepalen welke onderhoudsmaatre-
gelen (inclusief frequentie en kosten) ingezet moeten worden. Voor zover 
het beleid is uitgewerkt met behulp van de CROW-normeringssystema-
tiek is in de provincie Zeeland sprake van specifiek beleid. 

Het beleid is specifiek voor zover het dagelijks onderhoud is uitgewerkt 
in het Beheerplan Wegen en dan met name voor wat betreft verhardin-
gen. Ook renovatie en rehabilitatie kan gezien worden als specifiek beleid 
wanneer het verhardingen betreft omdat deze in de uitvoering gerelateerd 
zijn aan CROW-richtlijnen. Het beleid ten aanzien van het beheeronder-
deel kunstwerken is onvoldoende specifiek. 

Meetbaar
In het Beheerplan Wegen worden beleidsdoelstellingen naar beheerdoel-
stellingen vertaald en wordt een aantal indicatoren gedefinieerd. 

Voorbeeld Verkeersveiligheid: “Geen ongevallen als gevolg van achter-
stallig onderhoud.” Deze doelstelling is meetbaar geformuleerd. De 
gedefinieerde indicatoren zijn stroefheid en vlakheid. Dit zijn voor-
beelden van technische eisen waar wegen aan moeten voldoen zodat er 
geen sprake is van achterstallig onderhoud. De indicatoren die door de 
provincie zijn gedefinieerd kunnen gebruikt worden om vast te stellen 
of bij een ongeval de onderhoudssituatie een mogelijke oorzaak kan 
zijn geweest; of de instrumenten (stroefheid en vlakheid) toereikend 
zijn ingezet. Er is geen indicator die het aantal ongevallen als gevolg 
van achterstallig onderhoud meet.

Twee van de zes beheerdoelstellingen zijn meetbaar geformuleerd. 
De indicatoren die door de provincie bij alle zes de beheerdoelstellingen 
zijn gedefinieerd, geven weer welke onderdelen van de beheerinspan-
ning relevant zijn voor het behalen van de beheerdoelstelling. Zij kunnen 
gebruikt worden om vast te stellen of een beheerinspanning geleverd is. 
De indicatoren bieden geen informatie over de mate waarin de beheer-
doelstelling gerealiseerd is. 
Volgens opgave van de provincie wordt momenteel gewerkt aan een 
monitoringssysteem dat gepland en uitgevoerd onderhoud met elkaar 
vergelijkt en daarmee inzicht moet gaan verschaffen in de mate waarin 
beleidsdoelstellingen worden bereikt.

Acceptabel en realistisch
In het PVVP wordt beheer en onderhoud aangewezen als instrument in 
het realiseren van de beleidsdoelstellingen van het integraal mobiliteits-
beleid. De provincie Zeeland kiest ervoor om het beleid ten aanzien van 
beheer en onderhoud in te richten aan de hand van de CROW-norme-
ringssystematiek zonder een relatie te leggen met het integraal mobili-
teitsbeleid. 
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Het is daardoor onduidelijk hoe de keuze van een kwaliteitsniveau bij-
draagt aan de algemene provinciale beleidsdoelen.
Het Kwaliteitsbeleid is uitgewerkt voor primair het onderdeel wegen 
(verhardingen). Daarbij is – zoals eerder vermeld – gebruik gemaakt 
van de CROW-normeringssystematiek. Voor het bepalen van het kwa-
liteitsniveau van wegen kan de provincie zich “afmeten” aan landelijk 
overeengekomen maatstaven. Voor zover het Kwaliteitsbeleid conform 
de CROW-normeringssystematiek is uitgewerkt is het onderhoudsbeleid 
acceptabel en realistisch. 
Voor andere beheeronderdelen (zoals kunstwerken) ontbreekt een verge-
lijkbare systematiek als die van de CROW en daarmee ook een geobjecti-
veerde onderbouwing van keuzes.

Voor deze beheeronderdelen is niet objectief vast te stellen of het beleid 
acceptabel en realistisch is.
Acceptabel en realistisch beleid is beleid dat verbonden is met maatschap-
pelijke en economische ontwikkelingen. Zoals in de inleiding reeds is 
beschreven draagt beheer en onderhoud van infrastructuur bij aan ver-
keersveiligheid, het beperken van verkeershinder, etc. Het onderhoudsbe-
leid zou een antwoord moeten zijn op maatschappelijke ontwikkelingen. 
Echter, een systematische analyse van risico’s voor beheer en onderhoud 
van infrastructuur die uit politieke, economische en maatschappelijke 
veranderingen voortkomen wordt niet gemaakt. Het is daardoor on-
duidelijk in hoeverre het beleid een antwoord is op maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het is onduidelijk in welke mate het beleid acceptabel 
en realistisch is.

Tijdgebonden
Veel beheer- en onderhoudsactiviteiten hebben een structureel en door-
lopend karakter. Ook dan zijn mijlpalen in de tijd te benoemen. In het 
Kwaliteitsbeleid wordt een beheervisie vastgesteld met daaraan gekoppeld 
beleidsdoelstellingen. In het Beheerplan Wegen zijn de beleidsdoelstel-
lingen vertaald in beheerdoelstellingen. Echter, er worden geen uitspra-
ken gedaan over hoe lang de doelstellingen geldig zijn of wanneer deze 
gerealiseerd moeten zijn.

Consistent
Zoals hierboven aangegeven onder het kopje acceptabel en realistisch 
ontbreekt de verbinding tussen het PVVP en het Kwaliteitsbeleid. De 
beleidsdoelstellingen zijn uitgewerkt in de beheerdoelstellingen. Vier 
van de zes beheerdoelstellingen zijn meer ambitieus dan de beleidsdoel-
stellingen. Eén beleidsdoelstelling is voor een deel uitgewerkt in een 
beheerdoelstelling en één beheerdoelstelling is minder ambitieus dan de 
beleidsdoelstelling. De relatie tussen het Kwaliteitsbeleid en het Beheer-
plan is niet consistent. Dat geldt ook voor de relatie tussen het PVVP en 
het Kwaliteitsbeleid.
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�.  Onderhoudssituatie

In dit hoofdstuk komen twee momenten aan de orde waarop de onder-
houdssituatie kan worden beschreven:
- de huidige onderhoudssituatie in paragraaf 3.1. en 
- de verwachte onderhoudssituatie in paragraaf 3.2.. 
De gewenste onderhoudssituatie komt overeen met het gewenste kwali-
teitsniveau zoals vastgesteld in het Kwaliteitsbeleid van de provincie Zee-
land. Tot slot leggen we in paragraaf 3.3. een relatie met het onderhouds-
beleid en het beheer- en onderhoudsproces. We gaan in deze paragraaf 
onder andere in op het onderwerp achterstallig onderhoud.

�.�  Huidige onderhoudssituatie
Het is voor de provincie interessant om inzicht te hebben in de huidige 
– ook wel actuele – onderhoudssituatie. Ten eerste geeft het een beeld van 
de staat van het wegennet en het kan gebruikt worden bij het bepalen van 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Ten tweede geeft de actuele 
onderhoudssituatie informatie over de mate waarin prestaties geleverd 
zijn om beleids- en beheerdoelstellingen te realiseren.

Actuele onderhoudssituatie
Bij de totstandkoming van het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud 
Provinciale (Vaar)wegen (2004) heeft een inventarisatie plaatsgevonden 
van de kwaliteit van het wegennet. Aan de hand van de kwaliteitsniveaus 
die door de CROW gehanteerd worden is een inschatting gemaakt van 
het kwaliteitsniveau op dat moment. De provincie Zeeland heeft destijds 
geconstateerd dat de verhardingen het kwaliteitsniveau R- hadden.
In het Beheerplan Wegen (2006) gaat de provincie ervan uit dat het 
gewenste en huidige kwaliteitsniveau met elkaar overeenkomen. Aan deze 
constatering heeft geen onderzoek ten grondslag gelegen.
In 2007 zijn wegen overgenomen van het Rijk waarvan het onderhouds-
niveau onder de maat was. Uit programmabegrotingen blijkt dat voor 
de jaren 2009 en 2010 incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld om 
deze achterstand weg te werken.
Het kwaliteitsniveau van de kunstwerken wordt door de provincie aange-
nomen stabiel te zijn op het niveau redelijk.
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Metingen en inspecties
Jaarlijks worden inspecties uitgevoerd en metingen gedaan om het tech-
nisch kwaliteitsniveau te bepalen. Dit wordt op verschillende manieren 
gedaan. 

De inspecties en metingen worden uitgevoerd door medewerkers van de 
provincie. Uitzondering hierop vormen de meting van de verhardingen 
met meetvoertuigen en eventueel aanvullend specialistisch onderzoek. 
Kantonniers registreren – bij de dagelijkse schouw – voornamelijk 
incidentele gebeurtenissen. Zij houden hier weekrapporten van bij. 
Op jaarlijkse basis worden inspecties aan kunstwerken en verhardingen 
uitgevoerd. Bij kunstwerken zijn dit in eerste instantie visuele inspecties, 
die bij twijfel aangevuld worden met onderzoek. De inspectiegegevens 
worden samen met de algemene informatie en uitgevoerde werkzaam-
heden in een database verzameld. De database geeft slechts een indirect 
beeld van de toestandsontwikkeling. Verhardingen worden met meet-
voertuigen en speciale meetapparatuur geïnspecteerd. Daarnaast worden 
ook veranderingen in de belasting van verhardingen door vrachtwagens 
onderzocht. De inspectiegegevens worden in een programma verwerkt 
om de restlevensduur van verhardingen en het moment waarop onder-
houd nodig is te bepalen. Door continu gegevens te verzamelen en te 
verwerken, kan een uitspraak gedaan worden over de toestandsontwikke-
ling van verhardingen over een langere periode. 

Uit het onderzoek is gebleken dat het databasebestand waar de actuele 
onderhoudssituatie van de infrastructuur in geregistreerd wordt nog niet 
op orde is. Daardoor is voor de provincie niet inzichtelijk wat de stand 
van zaken is van diverse beheeronderdelen. Om zich een beeld te vormen 
van de actuele onderhoudssituatie maken medewerkers van de provincie 
Zeeland gebruik van hun kennis, ervaring en inzicht van de infrastruc-
tuur.

Beoordelingssystematiek
De onderhoudssituatie wordt ook wel weergegeven met het kwaliteits-
niveau. Voor het bepalen van het actuele kwaliteitsniveau van wegen 
(verhardingen) baseert de provincie zich op de CROW-normeringssyste-
matiek. In het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat een dergelijke 
systematiek voor andere beheeronderdelen niet beschikbaar is. Alleen 
voor wat betreft de wegen (verhardingen) is het mogelijk om geobjecti-
veerd aan te geven wat het actuele kwaliteitsniveau is.
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�.�  De verwachte onderhoudssituatie
Met de verwachte onderhoudssituatie wordt een inschatting gegeven van 
hoe de staat van het wegennet zich zal gaan ontwikkelen. Het is voor 
de provincie interessant om inzicht te hebben in de verwachte onder-
houdssituatie om onderhoudsactiviteiten toekomstgericht in te kunnen 
plannen en een inschatting te kunnen maken van de realiteit van de 
beleidsambitie. Inzicht in de verwachte onderhoudssituatie biedt moge-
lijkheden om te komen tot pro-actief beheer en onderhoud en meerjarig 
perspectief. Deze houding komt de doeltreffendheid van het beheer en 
onderhoud ten goede omdat een compleet overzicht ontstaat in de nood-
zaak dan wel wenselijkheid van maatregelen en de termijn waarop deze 
maatregelen dienen plaats te vinden.

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen
In het mobiliteitsbeleid worden maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen genoemd die effect kunnen hebben op het beheer en 
onderhoud van infrastructuur. Te denken valt aan veranderingen in de 
bevolkingsstructuur (vergrijzing), bevolkingsgroei en veranderingen in 
het welvaartsniveau die doorwerken in bijvoorbeeld het verplaatsings-
gedrag van mensen en de verkeersintensiteit. In het mobiliteitsbeleid 
wordt bijvoorbeeld aangegeven dat er een toename verwacht wordt van 
het goederenvervoer op vaarwegen en dat knelpunten in het vaarnetwerk 
zoals sluizen meer aandacht moeten krijgen. Een ander gebruik van de 
weg (bijvoorbeeld meer of minder belasting) heeft consequenties voor de 
kwalitatieve toestand van de weg. Maatschappelijke en economische ont-
wikkelingen kunnen leiden tot een wijziging in het gebruik van de weg. 
Uit berichten van Zeeland Seaports2 blijkt dat de overslag van containers 
in de Zeeuwse haven de eerste drie maanden van 2009 met 16% gedaald 
is ten opzichte van de eerste drie maanden van 2008. Dit kan ertoe 
leiden dat het (vaar)wegennet tijdelijk of wellicht meer structureel anders 
gebruikt wordt. De provincie Zeeland heeft inzicht in maatschappelijke 
en economische trends en ontwikkelingen. Deze kennis wordt geza-
menlijk met de actuele onderhoudssituatie gebruikt bij de planning van 
onderhoudswerkzaamheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Meerjaren-
investeringsprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ). In het mobiliteits-
beleid – en dat geldt ook voor het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud 
Provinciale (Vaar)wegen en het Beheerplan Wegen – wordt geen relatie 
gelegd tussen bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen gericht naar de 
toekomst en het effect daarvan op het mobiliteitsbeleid dan wel specifiek 
het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud.

Rekenmodellen
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de onderhoudssituatie van 
verhardingen maakt de provincie Zeeland gebruik van rekenmodellen 
van de CROW. Uitgangspunt van deze modellen zijn de gegevens over 
de toestand van de verhardingen die door jaarlijkse inspecties verzameld 
worden. 
2 Onder andere verwoordt in een artikel in Schuttevaer d.d. 15 april 2009.
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Hier kan een beeld worden afgeleid hoe de verhardingen zich in techni-
sche zin zullen ontwikkelen.  Modellen voor de toestandsontwikkeling, 
vergelijkbaar met de CROW-modellen voor verhardingen – bestaan niet 
voor kunstwerken. Om een inschatting te kunnen maken van de te ver-
wachten onderhoudssituatie van kunstwerken baseert de provincie zich 
op de kennis en ervaring van medewerkers. 

Verwachte onderhoudssituatie
Bij de inschatting van de te verwachte onderhoudssituatie hanteert de 
provincie Zeeland primair technische argumenten. De provincie heeft 
zichzelf als norm gesteld om te voldoen aan het kwaliteitsniveau R 
(het gewenste kwaliteitsniveau). Zoals blijkt uit de beschrijving van de 
actuele onderhoudssituatie is het voor de provincie een opgave om aan 
het kwaliteitsniveau te blijven voldoen. Tijdens het onderzoek is door de 
ambtelijke organisatie aangegeven dat de verwachte technische ontwikke-
ling van de verhardingen zorgen oplevert. Gericht op de toekomst nemen 
de zorgen om aan de kwaliteitseisen van de CROW te blijven voldoen 
toe. In deze verwachting wordt door de provincie geen relatie gelegd met 
maatschappelijke en economische trends en ontwikkelingen. 

�.�  Achterstallig onderhoud
De gehanteerde norm
In het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen 
heeft de provincie het gewenste kwaliteitsniveau voor de infrastructuur 
bepaald. Beleidsmatig hanteert de provincie Zeeland de norm dat de 
actuele onderhoudssituatie moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de 
CROW; het gewenste kwaliteitsniveau. In de uitvoeringspraktijk wordt 
uitgegaan van een andere norm voor achterstallig onderhoud. In de 
uitvoeringspraktijk is sprake van achterstallig onderhoud wanneer de 
verkeersveiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. Het waarborgen 
van de verkeersveiligheid is één van de zes onderdelen van de kwaliteitsei-
sen van de CROW en daarmee minder zwaar als norm dan beleidsmatig 
gehanteerd wordt. 
Wanneer de actuele onderhoudssituatie van een lager kwaliteitsniveau 
is dan de gewenste onderhoudssituatie en dit niet binnen een jaar kan 
worden ingelopen is er sprake van achterstallig onderhoud. Het al dan 
niet bestaan van achterstallig onderhoud is een indicator voor de mate in 
hoeverre de ambitie van de provincie op het terrein van beheer en onder-
houd van infrastructuur is gerealiseerd.

Beoordeling onderhoudssituatie

Alleen voor wat betreft de wegen (verhardingen) is het mogelijk om 
geobjectiveerd aan te geven wat het actuele kwaliteitsniveau is. Zoals in 
de vorige paragraaf reeds is aangegeven hanteert de provincie Zeeland pri-
mair technische argumenten bij het bepalen van de onderhoudssituatie 
en daarmee het kwaliteitsniveau. 
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Een systematische analyse van risico’s voor beheer en onderhoud die uit 
politieke, economische en maatschappelijke veranderingen voortkomen 
wordt niet gemaakt. 

Ondanks de kennis die bij de medewerkers van de provincie aanwezig is 
over de staat van de infrastructuur is het niet mogelijk om een eenduidige 
en objectieve uitspraak te doen over het bestaan van achterstallig onder-
houd van infrastructuur in Zeeland. De provincie heeft een beeld hoe de 
technische staat van de verhardingen zich zal ontwikkelen en heeft daar 
haar zorgen over geuit tijdens het onderzoek. De provincie maakt echter 
niet de inschatting hoe de onderhoudssituatie zich in de toekomst zal 
ontwikkelen gegeven maatschappelijke en economische ontwikkelingen. 
De consequentie is dat de provincie onvoldoende kan anticiperen op de 
toekomst in zowel het beoordelen van de noodzakelijke onderhoudswerk-
zaamheden als de realiteit van het behalen respectievelijk behouden van 
het gewenste kwaliteitsniveau.

De Rekenkamer heeft geen documentatie aangetroffen zoals uitvoerings-
programma’s of totaalplanningen waaruit blijkt op welke wijze het totaal 
aan werkzaamheden wordt geprioriteerd en de planning – mede met het 
oog op de toekomst – tot stand komt. Een systeem waarmee uitgevoerd 
onderzoek en bereikte resultaten gemonitord kunnen worden ontbreekt 
op dit moment.

Er vindt geen terugkoppeling van het onderhoudsproces en de onder-
houdssituatie naar de beleidsdoelstellingen plaats. Het beheer- en on-
derhoudsproces en het onderhoudsbeleid zijn niet optimaal op elkaar 
aangesloten hetgeen kan leiden tot inefficiëntie en ineffectiviteit. 

Ter afsluiting
Door de provincie Zeeland worden verschillende normen gehanteerd 
voor het bepalen van de mate van achterstallig onderhoud. Uit de ge-
gevens die de Rekenkamer gedurende het onderzoek heeft aangetroffen 
blijkt niet in alle gevallen op basis van welke norm de uitspraak over ach-
terstallig onderhoud is gedaan. Voor het bepalen van het kwaliteitsniveau 
van verhardingen zijn landelijk overeengekomen maatstaven beschikbaar. 
Voor het bepalen van het kwaliteitsniveau van de overige beheeronderde-
len (zoals kunstwerken) zijn dergelijke maatstaven niet beschikbaar. De 
Rekenkamer kan geen eenduidige en objectieve uitspraak doen over het 
bestaan van achterstallig onderhoud van infrastructuur in Zeeland. 
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�.  Beheer- en onderhoudsproces

In dit hoofdstuk worden drie onderdelen uit het beheer- en onderhouds-
proces behandeld. In paragraaf 4.1. komt de organisatorische inbedding 
aan de orde gevolgd door de financiële inbedding in paragraaf 4.2. Beide 
paragrafen bieden informatie over de wijze waarop onderhoudsplan-
ningen worden opgesteld. In paragraaf 4.3. zal het contractbeheer een 
centrale positie innemen. 

�.�  Organisatorische inbedding
Bij beheer en onderhoud worden drie typen onderhoudsprocessen 
gedefinieerd: dagelijks onderhoud, renovatie en rehabilitatie. 
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Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen

Beheerplan Wegen
(dag. onderhoud)
Afdeling: Beheer

Dagelijks onderhoud
Termijn: < 1 jaar
Afdeling: Beheer

Jaarlijks onderhoud

Renovatiewerkzaamheden
Termijn: 1 - 5 jaar
Afdeling: Bouw en Renovatie

Niet-jaarlijks onderhoud; groot onderhoud

Rehabilitatiewerkzaamheden
Termijn: 1 - 5 jaar en > 6 jaar
Afdeling: Bouw en Renovatie

Beheer en onderhoud is organisatorisch ondergebracht bij de afdelingen 
“Beheer” en “Bouw en Renovatie”. Het beleid en het dagelijks onder-
houd vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling “Beheer”. 
Dagelijks onderhoud omvat preventieve en correctieve werkzaamheden, 
die op korte termijn uitgevoerd worden en erop gericht zijn de gebruiks-
functie van verhardingen en kunstwerken te waarborgen en verkeerson-
veilige situaties die plotseling optreden te ondervangen. 
Renovatie- en rehabilitatiewerkzaamheden vallen onder de verantwoor-
delijkheid van de afdeling “Bouw en Renovatie”.  Onder renovatie wordt 
correctief en preventief onderhoud van verhardingen en kunstwerken op 
middellange termijn verstaan. 
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Renovatie omvat bijvoorbeeld het aanbrengen van een nieuwe deklaag bij 
wegen of het vervangen van voegovergangen bij bruggen. Rehabilitatie 
houdt correctieve en preventieve onderhoudswerkzaamheden op middel-
lange en lange termijn in en is meestal gericht op het vervangen of het 
reconstrueren van een infrastructuurobject. Vanuit de provincie wordt 
aangegeven dat onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk worden gepland 
en gecoördineerd.
Dit gebeurt in de vorm van afstemmingsoverleg. Er zijn geen gezamen-
lijke planningsdocumenten of uitvoeringsprogramma’s beschikbaar. 

�.�  Budgettaire inbedding
De aanleiding voor het opstellen van het Kwaliteitsbeleid Beheer en 
Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen was dat het provinciaal bestuur 
onvoldoende inzicht had in de financiële uitgaven met betrekking tot 
beheer en onderhoud. Uit de programmabegroting blijkt dat de provincie 
Zeeland jaarlijks middelen reserveert voor het beheer en onderhoud van 
infrastructuur. Deze zijn op drie plaatsen te vinden:
- In de programmabegroting is in het programma “Infrastructuur” de 
 doelstelling “Beheer en onderhoud uitvoeren conform het door 
 Provinciale Staten gekozen beleids-/kwaliteitsprofiel” opgenomen:  
 jaarlijks € 15 miljoen  autonome provinciale middelen.
 Deze doelstelling correspondeert met het Kwaliteitsbeleid Beheer en 
 Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen.
- In de programmabegroting zijn in de paragraaf “Onderhoud 
 Kapitaalgoederen” voor de uitvoering van het “Beheerplan Wegen”  
 middelen gereserveerd: jaarlijks gemiddeld € 8 miljoen begroot en 
 € 5,5 miljoen gerealiseerd.3

 Het Beheerplan Wegen richt zich beleidsmatig enkel op het dagelijks
  onderhoud. Echter, het Beheerplan Wegen is gebaseerd op de   
 CROW-systematiek die voor verhardingen een lange termijn 
 perspectief gebruikt en werkzaamheden omvat die eerder bij renovatie  
 en rehabilitatie zouden passen. 
- Rehabilitatiewerkzaamheden worden op projectbasis benoemd. 
 In 20064 was er in het Meerjareninvesteringsprogramma Infrastructuur
  Zeeland een bedrag van  € 1.980.000 opgenomen. Dit is vermeld in  
 de paragraaf  “Onderhoud Kapitaalgoederen” in de 
 programmarekening 2006.

3 In de paragraaf worden bedragen genoemd voor zowel wegen, het MIZ (alleen in 2006) 
als het onderhoud aan de Zeelandbrug en het Kanaal door Walcheren. De hier genoemde 
bedragen hebben enkel betrekking op het onderdeel wegen in deze paragraaf. 
4 Hier wordt specifiek verwezen naar 2006. Van de onderzochte documenten werd alleen 
in de programmarekening 2006 een bedrag genoemd voor rehabilitatiewerkzaamheden. 
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In het onderzoek geeft de provincie ten aanzien van de beschikbare mid-
delen ten behoeve van het beheer en onderhoud van kunstwerken en 
verhardingen het volgende aan:
- Het beschikbaar budget voor de renovatie van kunstwerken bedraagt  
 jaarlijks € 95.000. De realisatie is jaarlijks ongeveer gelijk aan de  
 begroting.
- Het beschikbaar budget voor de renovatie van verhardingen bedraagt  
 jaarlijks € 2.500.000. Dit budget is voor de periode 2004 – 2008  
 jaarlijks met € 1.000.000 verhoogd. Met uitzondering van 2007 is  
 er jaarlijks € 3.500.000  ingepland (het totale beschikbare budget)  
 en ongeveer € 2.600.000 gerealiseerd. De provincie Zeeland verklaart  
 dit verschil vanuit een aannemersvoordeel. De Rekenkamer acht een  
 aannemersvoordeel van bijna 25% veel. 
 In 2007 is er € 4 miljoen ingepland en ook gerealiseerd.

De Rekenkamer heeft geen documentatie aangetroffen zoals uitvoerings-
programma’s, financiële ramingen of totaalplanningen waaruit blijkt op 
welke wijze de verschillende budgetten in relatie staan tot elkaar. Een 
totaaloverzicht van (de inzet van) beschikbare middelen op het terrein 
van beheer en onderhoud heeft de Rekenkamer niet aangetroffen. 

�.�  Uitvoeringspraktijk
Contracten
Een groot deel van de activiteiten in het kader van het beheer en on-
derhoud van kunstwerken en verhardingen worden uitgevoerd door 
marktpartijen. De provincie maakt gebruik van de gestandaardiseerde en 
landelijk erkende werkwijze (RAW-systematiek) voor het inrichten en be-
geleiden van contracten voor onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor dekt 
de provincie belangrijke risico’s met betrekking tot de onderhoudssituatie 
van verhardingen en kunstwerken af. Voor een uitgebreidere beschrijving 
van dit proces verwijzen wij naar bijlage 3 paragraaf 3.4.

Werkwijze
Sinds 2004 heeft de provincie een ontwikkeling ingezet om te komen 
tot een beleidsmatig verantwoord beheer en onderhoud. Op dit moment 
heeft deze ontwikkeling nog niet geleid tot een zichtbare wijziging in de 
werkwijze ten aanzien van het beheer en onderhoud. Uit het onderzoek 
blijkt dat de provincie een bewuste keuze heeft gemaakt om geen grote 
wijzigingen aan te brengen in de werkwijze. De bestaande werkwijze bij 
de provincie Zeeland is budgetgestuurd. Bij de planning en uitvoering 
van werkzaamheden wordt een inschatting gemaakt van de werkzaamhe-
den die uitgevoerd moeten worden. Vervolgens is het beschikbaar budget 
leidend in de keuze in hoeverre werkzaamheden ook uitgevoerd kunnen 
worden. Het beschikbaar budget is in dit keuzetraject een bepalende 
factor. Bij een beleidsmatig verantwoord beheer en onderhoud is mini-
maal sturing op output maar zeker op outcome gewenst. Bij sturing op 
output staat de te leveren prestatie centraal en bij sturing op outcome 
het te realiseren effect. De outcome geeft een beeld van de mate waarin 
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beleidsdoelstellingen gerealiseerd zijn. De output geeft informatie over 
het “fysieke resultaat” van de inspanning die geleverd is. In het onderzoek 
heeft de ambtelijke organisatie aangegeven dat zij een omslag wil maken 
van een budgetgestuurd naar een outputgestuurd beheer en onderhoud. 
Als reden geeft de provincie aan dat de ambtelijke organisatie er nog niet 
klaar voor is om een geheel andere werkwijze aan te nemen.
Ten behoeve van de uitvoering van het beheer en onderhoud heeft de 
provincie voor een onderhoudsstrategie gekozen. Met de onderhoudsstra-
tegie wordt het uitgangspunt bedoeld dat ten grondslag ligt aan de keuzes 
bij de planning van beheer en onderhoud. In paragraaf 4.1. hebben we 
het onderscheid aangegeven tussen dagelijks onderhoud, renovatiewerk-
zaamheden en rehabilitatiewerkzaamheden. Vanuit de onderhoudsstrate-
gie wordt de keuze ingegeven wanneer dagelijks onderhoud (conserveren-
de maatregelen) toereikend is of wanneer meer structurele maatregelen 
noodzakelijk zijn. De provincie Zeeland heeft gekozen voor een onder-
houdsstrategie waarbij in beginsel gekozen wordt voor conserverende 
maatregelen. Dat heeft tot gevolg dat de kosten – en daarmee budgettaire 
consequenties – op korte termijn gering zijn. Conserverende maatrege-
len moeten echter vaker worden uitgevoerd. Het kan daarom efficiënter 
zijn om niet voor conserverende maatregelen te kiezen maar voor con-
structieve maatregelen. In dit geval zijn de kosten door de constructieve 
maatregelen op de korte termijn hoger maar op de langere termijn zijn 
de onderhoudskosten lager. Bij de keuze voor conserverende maatregelen 
bestaat bovendien het risico dat in de toekomst zwaardere maatregelen 
noodzakelijk worden doordat de structurele onderhoudssituatie onder het 
gewenste niveau ligt; de fundamenten – van bijvoorbeeld kunstwerken 
en verhardingen – voldoen niet aan het gewenste kwaliteitsniveau omdat 
gekozen is voor meer “oppervlakkige” maatregelen. 

Tijdens het onderzoek gaf de ambtelijke organisatie aan dat deze situatie 
zich op dit moment voordoet voor wat betreft de verhardingen. Naar de 
mening van de ambtelijke organisatie moet nu meer geïnvesteerd worden 
om op lange termijn efficiënt onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. 
Op dit moment is daarvoor geen budget toegekend. Door te kiezen voor 
(goedkopere) conserverende maatregelen ontstaat het gevaar dat de kos-
ten voor structureel onderhoud (zoals de reconstructie van de complete 
weg) in de toekomst sterk zal toenemen.
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�.  Conclusies en aanbevelingen
De doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van infrastructuur 
wordt bepaald door de wisselwerking tussen het beleid, de onderhoudssi-
tuatie en de uitvoering. In de hoofdstukken twee, drie en vier hebben we 
beschreven hoe de drie onderdelen (onderhoudsbeleid, onderhoudssitu-
atie en beheer- en onderhoudsproces) zijn vormgegeven. 
In paragraaf 5.1. verwoorden we de conclusies in dit onderzoek. De 
conclusies worden steeds voorafgegaan door de normen uit het normen-
kader zoals opgenomen in de onderzoeksverantwoording (bijlage 2). De 
conclusies worden gevolgd door de aanbevelingen in paragraaf 5.2.

�.�  Conclusies
De provincie heeft een visie op het beheer en onderhoud van infrastruc-
tuur ontwikkeld dan wel specifiek voor verhardingen en kunstwerken 
waar een toekomstbeeld en een probleemanalyse aan ten grondslag ligt.

In het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen 
heeft de provincie Zeeland haar beheervisie verwoord met de keuze 
voor het gewenste kwaliteitsniveau. Er is in zekere zin sprake van een 
probleemanalyse en toekomstbeeld. Beide – en dat geldt ook voor de 
beheervisie – zijn gebaseerd op de technische staat en ontwikkeling 
van infrastructuur. Er wordt onvoldoende relatie gelegd met andere 
beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld het integraal mobiliteitsbeleid) 
en maatschappelijke en economische ontwikkelingen.
De provincie kan zich een beeld vormen van de ontwikkeling van de 
technische staat van de verhardingen. Dit beeld is echter niet eendui-
dig en/of geobjectiveerd. De provincie heeft onvoldoende inzicht in 
de ontwikkeling van de onderhoudssituatie. Voor andere beheeron-
derdelen zijn geen toekomstgerichte modellen of objectieve beoorde-
lingssystemen beschikbaar.

De doelen en beleidsvoornemens zijn SMART+C geformuleerd.
Sinds 2004 is de provincie bezig met de ontwikkeling van een be-
leidsmatig verantwoord beheer en onderhoud. Deze ontwikkeling 
is nog niet afgerond. Het onderhoudsbeleid is op dit moment deels 
SMART+C geformuleerd. In onderstaande tabel wordt dit toegelicht.
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Tabel: Beleid SMART+C?

Voorwaarde      Toelichting
Specifiek  

Meetbaar Twee van de zes beheerdoelstellingen zijn meetbaar geformu-
leerd. Bij de zes beheerdoelstellingen zijn indicatoren gedefi-
nieerd. Deze geven voornamelijk informatie over de beheer-
inspanning die door de provincie geleverd wordt in plaats van 
over de mate waarin de beheerdoelstelling gerealiseerd is. Het 
beleid is onvoldoende meetbaar.

Acceptabel
Realistisch

Voor zover het beleid specifiek is geformuleerd kan worden 
geconcludeerd dat het ook acceptabel en realistisch is. Voor 
de overige beheeronderdelen blijft dit onduidelijk. In zijn 
algemeenheid blijft het echter onduidelijk hoe keuzes van de 
provincie Zeeland op het terrein van beheer en onderhoud van 
infrastructuur tot stand komen. Het beleid is op onderdelen 
acceptabel en realistisch.

Tijdgebonden In het onderhoudsbeleid worden geen uitspraken gedaan over 
hoe lang de doelstellingen geldig zijn of wanneer deze gereali-
seerd moeten zijn. Het beleid is niet tijdgebonden.

Consistent De verbinding tussen het PVVP en het Kwaliteitsbeleid 
ontbreekt. De verbinding tussen het Kwaliteitsbeleid en het 
Beheerplan Wegen is niet optimaal omdat vijf van de zes be-
heerdoelstellingen zwaarder of lichter worden uitgewerkt dan de 
beleidsdoelstelling zou doen vermoeden. Het beleid is onvol-
doende consistent.

Waar mogelijk maakt de provincie gebruik van landelijk 
overeengekomen maatstaven. De uitwerking is in deze 
gevallen (bijvoorbeeld voor het dagelijks onderhoud van 
verhardingen in het Beheerplan Wegen) specifiek. 
Op de overige beheeronderdelen is het beleid onvoldoende  
specifiek.

Binnen het onderhoudsbeleid wordt gehandeld vanuit de CROW-
normeringssystematiek. Deze systematiek is enkel toepasbaar voor het 
onderdeel wegen (verhardingen). Voor de andere onderdelen is een 
landelijk overeengekomen systematiek niet beschikbaar. De CROW-
normeringsystematiek is gericht op de uitvoeringspraktijk. De relatie 
met het integraal mobiliteitsbeleid wordt niet expliciet gemaakt.

De provincie legt bij de prioritering en planning van het beheer en 
onderhoud een expliciete relatie tussen het beleid, de maatregelen, de 
financiën en de feitelijke onderhoudssituatie5. 

Voor de beoordeling van de onderhoudssituatie maakt de provincie 
gebruik van een tweetal normen.

5 Deze norm is een koepel voor vier van de vijf voorwaarden waaraan een doeltreffend 
beheer en onderhoud van infrastructuur volgens het Raamwerk Infrastructuur Manage-
ment aan moet voldoen. 
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De ene norm vloeit voort uit de beleidsdoelstellingen, namelijk “voldoen 
aan het gewenste kwaliteitsniveau”. De andere norm is het “waarborgen 
van de verkeersveiligheid”. Dit is één van de zes onderdelen uit “voldoen 
aan het gewenste kwaliteitsniveau”. 
De Rekenkamer heeft geen documentatie aangetroffen zoals uitvoerings-
programma’s, financiële ramingen of totaalplanningen waaruit blijkt op 
welke wijze de verschillende budgetten, beleidsdoelstellingen en activi-
teiten met elkaar in relatie staan. Een totaaloverzicht van (de inzet van) 
beschikbare middelen op het terrein van beheer en onderhoud heeft de 
Rekenkamer niet aangetroffen. De ontwikkeling om te komen tot een 
beleidsmatig verantwoord beheer en onderhoud heeft nog niet geleid tot 
een zichtbare wijziging in de werkwijze ten aanzien van het beheer en 
onderhoud. De planning van werkzaamheden is nog altijd sterk bud-
getgestuurd in plaats van outputgestuurd. Daarnaast heeft de provincie 
voor een onderhoudsstrategie gekozen waarbij– uit efficiencyoverwegingen 
– de nadruk wordt gelegd bij conserverende maatregelen. Voor de korte 
termijn zijn de budgettaire consequenties gering. Echter, door te kiezen 
voor conserverende maatregelen ontstaat het gevaar dat de kosten voor 
structureel onderhoud (zoals de reconstructie van de complete weg) in de 
toekomst sterk zal toenemen. Tijdens het onderzoek is door de ambte-
lijke organisatie het signaal afgegeven dat dit gevaar serieus genomen 
moet worden. De ambtelijke organisatie van de provincie Zeeland ziet dit 
risico ook maar heeft het niet gekwantificeerd in het budget of voorgeno-
men werkzaamheden.

Ten aanzien van het beheer en onderhoud van verhardingen en kunst-
werken zijn contracten afgesloten met marktpartijen waarin ofwel de te 
leveren prestatie ofwel het eindresultaat is omschreven. In de contracten 
zijn de financiële en inhoudelijke risico’s voor de provincie erkend en 
afgedekt.

Voor zowel dagelijks onderhoud, renovatie- als rehabilitatiewerkzaam-
heden worden contracten afgesloten met marktpartijen. Bij het op-
stellen van bestekken (ten behoeve van de opdrachtverlening) wordt 
gebruik gemaakt van de RAW-systematiek6. Door het gebruik van 
deze systematiek worden risico’s voor de provincie voldoende afgedekt 
zowel inhoudelijk, financieel als juridisch. 

De provincie volgt actief de voortgang van de uitvoering van het beheer 
en onderhoud. En de provincie evalueert de resultaten van de uitvoering 
en legt daarin een relatie met het beleid ten aanzien van beheer en onder-
houd7.

Jaarlijks worden inspecties uitgevoerd en metingen gedaan om het 
technisch kwaliteitsniveau te bepalen. 

6 RAW is een systematiek bij het opstellen van bestekken die beheerd wordt door de CROW.
7 Deze norm komt overeen met de ‘‘evaluatievoorwaarde’’ van het Raamwerk Ifrastructuur 
Management
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Aan de hand van deze gegevens kan de provincie zich een beeld vor-
men van de voortgang en resultaten van de uitvoering van het beheer 
en onderhoud van infrastructuur. Het databasebestand waar de actuele 
onderhoudssituatie van infrastructuur in geregistreerd wordt is nog 
niet op orde. Daardoor is voor de provincie niet inzichtelijk wat de 
stand van zaken is van diverse beheeronderdelen. Om zich een beeld 
te vormen van de actuele onderhoudssituatie maken medewerkers 
van de provincie Zeeland gebruik van hun kennis, ervaring en inzicht 
van de infrastructuur. De kennis, ervaringen en inzichten van mede-
werkers worden momenteel niet verankerd in de organisatie en zullen 
bij vertrek van medewerkers ook “weglekken”. Met de Rekenkamer 
is de provincie van mening dat ruimte ontstaat voor een subjectieve 
beoordeling van de onderhoudssituatie. Alleen voor wat betreft de 
wegen (verhardingen) is het mogelijk om ook geobjectiveerd aan 
te geven wat het actuele kwaliteitsniveau is. De Rekenkamer heeft 
geen documentatie aangetroffen zoals jaarrapportages waaruit blijkt 
welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat het resultaat daarvan is 
geweest. Er vindt geen terugkoppeling van het onderhoudsproces en 
de onderhoudssituatie naar beleidsdoelstellingen plaats. Het beheer- 
en onderhoudsproces zijn niet optimaal op elkaar aangesloten hetgeen 
kan leiden tot inefficiëntie. 

De hoofdvraag in het onderzoek was:

Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van 
verhardingen en kunstwerken door de provincie Zeeland?

De Rekenkamer stelt dat op basis van het uitgevoerd onderzoek geen 
eenduidig en objectief antwoord gegeven kan worden op de hoofdvraag. 
Vanwege het deels SMART+C-geformuleerde beleid, het gebruik van 
een dubbele norm bij achterstallig onderhoud en bijvoorbeeld het nog 
niet uitontwikkelde monitoringsinstrument kan geen uitspraak gedaan 
worden over de mate waarin het beleid wel of niet doeltreffend is. De 
Rekenkamer stelt vast dat er binnen de provincie Zeeland randvoorwaar-
den aanwezig zijn voor de ontwikkeling van het beheer en onderhoud tot 
effectief beleid. Er zijn echter ook verbeterpunten aan te wijzen.
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�.�  Aanbevelingen
Binnen de provincie Zeeland zijn randvoorwaarden aanwezig voor een 
doeltreffend beheer en onderhoud van infrastructuur. De Rekenkamer 
Zeeland beveelt aan om deze randvoorwaarden te behouden en waar 
mogelijk te versterken. Het gaat om:
- De toepassing van landelijk overeengekomen maatstaven zoals 
 aangeboden door de CROW. Aandachtspunt hierbij is dat deze 
 maatstaven en systematieken hulpmiddelen zijn en geen leidende  
 principes voor beleidsontwikkeling.
- De kennis, inzicht en ervaring van medewerkers van de provincie en  
 tevens hun betrokkenheid. Aandachtspunt hierbij is dat de informatie  
 die de medewerkers bij zich dragen geborgd dient te worden zodat  
 deze behouden blijft voor de organisatie.
- De ontwikkeling naar een beleidsmatig verantwoord beheer en 
 onderhoud. Aandachtspunt hierbij is dat de afzonderlijke onderdelen  
 (zoals beleidsdocumenten, fasen in de beleidscyclus en afdelingen 
 binnen de organisatie) met elkaar in verbinding worden gebracht. 

Om de effectiviteit van het beheer en onderhoud van infrastructuur te 
verbeteren beveelt de Rekenkamer Zeeland aan:
- Het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud van infrastructuur  
 meer SMART+C te formuleren.
- De omslag van budgetsturing naar sturing op output en outcome  
 actief door te zetten zowel beleidsmatig als in de uitvoeringspraktijk.
- Transparantie bieden in de inzet van budgetten, planning en realisatie  
 van het totaal aan onderhoudswerkzaamheden.
- De beleidsomgeving en de uitvoeringspraktijk met elkaar in relatie  
 brengen.
- De registratie- en monitoringssystemen verder doorontwikkelen.
- Naast de technische staat en ontwikkeling van de infrastructuur in het  
 beheer- en onderhoudsproces ook (toekomstgerichte) maatschappe- 
 lijke en economische ontwikkelingen betrekken.
- Een risico-analyse uit te voeren naar de huidige onderhoudsstrategie  
 van de provincie. Het gaat dan specifiek om de keuze voor primair  
 conserverende maatregelen.
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Middels haar brief van 2 juli 2009 heeft het College van Gedeputeerde 
Staten zijn reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen in dit 
rapport. In dit hoofdstuk wordt de reactie van het College volledig 
geciteerd.

“Het onderzoek dat nu door uw Rekenkamer uitgevoerd is, zien wij 
als belangrijke toets van het beheer en onderhoud van de infrastruc-
tuur zoals dat de laatste jaren gebeurt. Vandaar dat wij de conclusies en 
aanbevelingen zoals gedaan in hoofdstuk 5 dragen en ter harte zullen 
nemen. Er is inmiddels een aantal belangrijke stappen op weg naar een 
meetbaar en doeltreffend beheer- en onderhoudsbeleid gezet.

Het huidige beheer en onderhoud van de infrastructuur is gebaseerd 
op het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen, 
vastgesteld in 2004, en op het Beheerplan Wegen, vastgesteld in 2006. 
In de dagelijkse praktijk vindt het beheer en onderhoud van wegen 
plaats volgens de CROW-systematiek. Dit houdt onder meer in dat 
jaarlijks onderzoek van de wegen en fietspaden plaatsvindt in de vorm 
van inspecties en metingen. Daarbij worden de verkregen gegevens ver-
geleken met de landelijk door wegbeheerders gehanteerde normen van 
de CROW. Op basis hiervan kunnen wij oordelen dat er in technische 
zin vrijwel geen achterstand in het onderzoek aan de wegen is en dat de 
verkeersveiligheid daardoor dan ook niet in het geding is. Wel hebben 
de koppelingen van de CROW-systematiek aan het beheerplan en tus-
sen het beheerplan en het PVVP niet goed gestalte gekregen.

Op basis van het in 2009 herziene PVVP wordt een nieuw beheerplan 
opgesteld. Daarbij staat ons voor ogen dat er één integraal beheerplan 
komt voor de infrastructuur van de provincie. Integraal betekent in dit 
kader dat het beleid wordt geformuleerd betreffende het beheer, het 
dagelijks onderhoud en het groot onderhoud/renovaties van de wegen, 
van het Kanaal door Walcheren, van de kunstwerken (inclusief de Zee-
landbrug), van het groenbeheer en van de bedrijfsvoering. Bij de tot-
standkoming van dit beheerplan zullen de door de Rekenkamer aange-
reikte aanbevelingen nadrukkelijk betrokken worden. Wij verwachten 
daarmee een doeltreffend beheer en onderhoud van de infrastructuur 
in de komende jaren te kunnen garanderen. Het Beheerplan Infrastruc-
tuur zal in 2010 aan Provinciale Staten worden voorgelegd.”

�  Bestuurlijke reactie
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�  Nawoord

De Rekenkamer stelt met instemming vast dat het College van Ge-
deputeerde Staten de conclusies en aanbevelingen onderschrijft. Het 
College onderschrijft zowel de analyse als de geconstateerde knelpun-
ten. Het College geeft aan dat onze aanbevelingen in het Beheerplan 
Infrastructuur nadrukkelijk zullen worden meegenomen.

De Rekenkamer is benieuwd op welke wijze het nieuwe beheerplan 
wordt vormgegeven. Met name gaat onze aandacht uit naar de wijze 
waarop de koppelingen tussen de CROW-systematiek en het beheer-
plan en tussen het beheerplan en het PVVP gestalte zullen krijgen. 
Naar de mening van de Rekenkamer is de hantering van een identieke 
en eenduidige norm ten aanzien van achterstallig onderhoud in zowel 
beleid als uitvoering een belangrijk aandachtspunt.

De Rekenkamer zal de ontwikkelingen op het terrein van beheer en 
onderhoud van infrastructuur met interesse blijven volgen.
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Bijlage �:  Overzicht geraadpleegde bronnen

Overzicht van gesprekken
Dhr. ir. J.W. Stalknecht Directeur Economie & Mobiliteit, 
 provincie Zeeland
Dhr. ir. R.J. ten Broeke  Afdelingshoofd Bouw & Renovatie, 
 provincie Zeeland
Dhr. W.J. Lenselink Afdelingshoofd Beheer, 
 provincie Zeeland
Mw. drs. E. Valk-de Voogd Beleidsmedewerker Beheer, 
 provincie Zeeland
Dhr. drs. ing. M.J. Hoosemans Beleidsmedewerker Beheer en 
 Onderhoud, provincie Zeeland
Dhr. ing. C.H. Steur Coördinator Civiele Techniek, 
 provincie Zeeland
Dhr. A.B. Wondergem Senior medewerker Civiel, 
 provincie Zeeland
Dhr. P.J. Beulens Senior projectleider Civiele Techniek, 
 provincie Zeeland
Dhr. J. de Klerk Projectleider Civiele Techniek, 
 provincie Zeeland
Dhr. J. van de Velde Regiohoofd wegen Zuid, 
 provincie Zeeland
Dhr. J.G.W. Woittiez Kantonnier wegen Zuid, 
 provincie Zeeland
Dhr. A. Francke Kantonnier wegen Noord, 
 provincie Zeeland
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Overzicht geraadpleegde documenten
-  Provincie Zeeland
-  Kleinschalig onderhoud kunstwerken en verharding
-  Voorbereiden en toezicht houden op grootschalig onderhoud
-  Handleiding opdrachtverlening (2000)
-  Projectmatig werken (2000)
-  Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan Zeeland (2003)
-  Kwaliteitsbeleid beheer infrastructuur (2004)
-  Beheerplan Wegen (2006)
-  Actieprogramma PVVP Zeeland 2008 (2007)
-  Afdelingsontwikkeljaarplan Bouw en Renovatie – 2008 (2007)
-  Ontwikkeljaarplan 2008, afdeling Beheer (2007)
-  Programmabegroting 2008 (2007)
-  Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan – Actualisatie (2008)
-  Asfaltwerken Noord- en Midden-Zeeland; 
 Bestek E&M13-2008 (2008)
-  Asfaltwerken A256; Bestek E&M12-2008 (2008)
-  Directieplan Economie & Mobiliteit (2008)
-  Kunstwerken administratie systeem – inspectierapport (2008)
-  Kunstwerken administratie systeem – logboekmeldingen (2008)
-  Kunstwerken administratie systeem – vaste kunstwerkgegevens (2008)
-  Meerjarenbegroting kunstwerken Zeeland (2008)
-  Overzicht groot onderhoud Zeeland (2008)
-  Overzicht groot onderhoud Kanaal door Walcheren (2008)
-  Overzicht kunstwerken provinciale wegen (2008)
- Programmabegroting 2005 (2004)
- Programmabegroting 2006 (2005)
- Programmabegroting 2007 (2006)
- Programmabegroting 2008 (2007)
- Programmabegroting 2009 (2008)
- Programmarekening 2005 (2006)
- Programmarekening 2006 (2007)
- Programmarekening 2007 (2008)

CROW
Publicatie 169 (2002);  Modellen voor wegbeheer: Eindrapport 
   SHRP-NL
Publicatie 145 (2004);  Beheerkosten openbare ruimte
Publicatie 147 (2005);  Wegbeheer
Publicatie 245 (2007);  Kwaliteitscatalogus openbare ruimte: 
   Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus
Diversen:
- Onderhoud provinciale wegen: voorstudie voor de Kring 
 van Provinciale Rekenkamers (Ecorys, 2008)
- Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap; 
 Hoogerwerf, A. en Herwijer, M. (2003); Kluwer – Alphen aan de Rijn
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Bijlage �:  Onderzoeksverantwoording
Aanleiding
Veilige wegen en kunstwerken, snelle bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van regio’s en beperkte verkeershinder zijn wezenlijke randvoorwaarden 
voor een functionerende en moderne samenleving. Het beheer en on-
derhoud van infrastructuur draagt hier in wezenlijke mate aan bij. Slecht 
onderhouden wegen leiden tot onveilige situaties, beperkte bereikbaar-
heid of toegankelijkheid van gebieden en een laag reiscomfort. Kortom, 
beheer en onderhoud van infrastructuur zijn van groot maatschappelijk 
en economisch belang voor elke overheid.

De provincie Zeeland is verantwoordelijk voor het beheer van 8,5% van 
het wegennet in Zeeland waaronder 201 kunstwerken en 764 kilometer8 
wegen. Tijdens het vooronderzoek van de Kring van Provinciale Reken-
kamers9 in 2008 met betrekking tot het beheer en onderhoud van infra-
structuur is geconstateerd dat in Zeeland sprake zou zijn van achterstallig 
onderhoud bij verhardingen en kunstwerken10. De provincie constateerde 
in het vooronderzoek van de Kring van Provinciale Rekenkamers dat er 
bij circa 8% van het wegennet sprake is van achterstallig onderhoud. Dit 
percentage betreft zowel kunstwerken als verhardingen. Daarnaast consta-
teerde de provincie dat het kwaliteitsniveau van de kunstwerken redelijk 
is. In het vooronderzoek is niet nagegaan hoe groot de exacte achterstand 
was voor kunstwerken respectievelijk verhardingen. Tevens is in het 
vooronderzoek geen nader onderzoek gedaan naar eventuele plannen om 
achterstallig onderhoud weg te werken. 

Het beheer en onderhoud van infrastructuur is een uitvoerende taak van 
de provincie in haar rol als wegbeheerder. In de uitoefening van deze taak 
wordt gebruik gemaakt van externe partners. Onderhoudsactiviteiten 
worden uitgevoerd door marktpartijen. In dit onderzoek wil de Reken-
kamer Zeeland tevens inzicht krijgen in de wijze waarop de provincie 
onderhoudsactiviteiten uitbesteedt aan marktpartijen, hoe contracten 
worden ingericht en welke potentiële gevolgen deze hebben voor de pres-
tatie van infrastructuur.
Op basis van het vooronderzoek achtte de Rekenkamer het uit het oog-
punt van de doeltreffendheid van het beleid van belang inzicht te krijgen 
in de verhouding tussen enerzijds het kwaliteitsniveau en anderzijds de 
aanwezigheid van achterstallig onderhoud.

8 Bron: Beheerplan Wegen; provincie Zeeland, 14 november 2006. Het aantal kilometer 
weg dat de provincie Zeeland in beheer en onderhoud heeft is uitgebreid als gevolg van 
onder andere de herverdeling van wegen onder wegbeheerders. De provincie heeft op dit 
moment circa 910 kilometer wegen in beheer.
9 Dit vooronderzoek was erop gericht om het beleidsveld in kaart te brengen en voor de 
rekenkamer relevante onderzoeksscenario’s te benoemen.
10 In dit onderzoek werd voor vrijwel alle provincies geconstateerd dat er sprake was van 
enige mate van achterstallig
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Raamwerk Infrastructuur Management
In dit onderzoek wilde de Rekenkamer inzicht krijgen in de patronen 
en systemen die ten grondslag liggen aan het beheer en onderhoud van 
infrastructuur. Aan de hand van het Raamwerk Infrastructuur Manage-
ment is het mogelijk dit inzicht te verkrijgen. Uit de doelstelling en het 
raamwerk volgen de onderzoeksvragen en het normenkader. 

Het Raamwerk Infrastructuur Management omvat drie hoofdcatego-
rieën waarmee professioneel infrastructuur management rekening moet 
houden:
1.  Beleid voor het beheer en onderhoud
2.  Onderhoudssituatie van de infrastructuur
3.  Het beheer- en onderhoudsproces (inclusief contractbeheersing)
De doeltreffendheid komt tot uiting in de relaties tussen de drie hoofd-
categorieën, in de afstemming en optimalisatie (4). In figuur 1 wordt het 
Raamwerk Infrastructuur Management getoond.

Figuur 1:  Raamwerk Infrastructuur Management

Ad. 1. Beleid voor het beheer en onderhoud
Beleid voor het beheer en onderhoud van infrastructuur is een onderdeel 
van het totale mobiliteitsbeleid. Dat betekent voor dit onderzoek het 
volgende. Beleid wordt ontwikkeld binnen een groter kader (het integraal 
mobiliteitsbeleid). Vanuit het kader van het integraal mobiliteitsbeleid 
ontwikkelt de provincie een visie op beheer en onderhoud van infrastruc-
tuur. 

4. Afstemming
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In deze visie verwoordt de provincie aan welke kwaliteit de infrastructuur 
moet voldoen. De visie op beheer en onderhoud is daarmee een vertaling 
van de integrale visie op verkeer en vervoer in de provincie zoals ver-
woord in het integraal mobiliteitsbeleid.

In de visie op beheer en onderhoud wordt rekening gehouden met 
economische en maatschappelijke ontwikkelingen maar ook met bij-
voorbeeld de overige onderdelen van het integraal mobiliteitsbeleid. Het 
opstellen van de visie op beheer en onderhoud van infrastructuur is een 
verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. Daarmee stelt zij het kader 
aan Gedeputeerde Staten voor de uitvoering van het beheer en onder-
houd. Voor dit onderzoek betekent dit dat we nagaan hoe de visie op 
beheer en onderhoud tot stand is gekomen. Maar ook wat de relatie is 
met het integraal mobiliteitsbeleid en de wijze waarop maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen in het beleid verdisconteerd worden.

Vervolgens gaat Gedeputeerde Staten aan de slag om invulling te geven 
aan de kaders die Provinciale Staten gesteld heeft. Hiervoor stelt zij één of 
meerdere beleidsplannen op. In een dergelijk beleidsplan vertaalt Gede-
puteerde Staten de visie van Provinciale Staten in beleidsdoelstellingen 
en stelt zij een strategie op hoe de doelstellingen gerealiseerd worden. 
De strategie geeft aan welke instrumenten ingezet worden en op welke 
wijze om uiteindelijk de doelstellingen te realiseren. De doelstellingen en 
de strategie (het beleidsplan) worden ter goedkeuring aangeboden aan 
Provinciale Staten. Op het moment dat Provinciale Staten goedkeuring 
geeft aan het beleidsplan is er een opdracht tot stand gekomen. Provin-
ciale Staten geeft opdracht aan Gedeputeerde Staten om – middels het 
beleidsplan – de visie op beheer en onderhoud te realiseren. Het beleids-
plan is daarmee tevens een sturingsinstrument. Aan de hand van het 
beleidsplan en vervolgens de resultaten kunnen Provinciale Staten sturing 
geven aan de uitvoering door Gedeputeerde Staten. Zij kunnen bijvoor-
beeld besluiten tot bijstelling van de opdracht. Gedeputeerde Staten kan 
aan de hand van het beleidsplan sturing geven aan de uitvoeringspraktijk. 
Aan het beleidsplan wordt een monitoringsinstrument gekoppeld voor de 
bewaking van de voortgang van het beleid en het meten van de resultaten 
en effecten van het beleid. Voor dit onderzoek betekent dit dat we nagaan 
hoe de visie op beheer en onderhoud vertaald is in beleidsdoelstellingen 
en vervolgens in de strategie. Om het beleidsplan te kunnen gebruiken 
als sturingsinstrument is het van belang dat doelstellingen SMART + C11 
geformuleerd zijn. Daarnaast zullen we in het onderzoek tevens aandacht 
schenken aan de wijze waarop het beleid gemonitord wordt waarbij we 
met name aandacht zullen geven aan de vraag of de gehanteerde indicato-
ren een relatie hebben met de beleidsdoelstellingen.

11SMART+C: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent
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Ad. 2. Onderhoudssituatie van infrastructuur
De onderhoudssituatie van verhardingen en kunstwerken wordt ge-
kenmerkt door een aantal aspecten dat onder meer de prioritering van 
onderhoudsactiviteiten bepaalt. Daarbij horen het huidige en toekom-
stige prestatieniveau (omvat niet alleen de technische kwaliteit maar ook 
veiligheid of milieu), de levensduur, de maatschappelijke en economische 
waarde, de kosten en de risico’s (zoals kwaliteit en levensduur materiaal, 
gebruik en veiligheid) van infrastructuur. Deze aspecten hebben een 
nauwe relatie met elkaar. Zo is bijvoorbeeld de levensduur van invloed op 
het prestatieniveau en hebben de kosten en het prestatieniveau invloed 
op de waarde en risico’s. Binnen de visie en het beleid wordt bepaald wat 
de gewenste onderhoudssituatie is van de infrastructuur. De feitelijke 
onderhoudssituatie is de feitelijke staat van de weg. 

Het beleid zal zich erop richten de feitelijke situatie dichter bij de wense-
lijke situatie te brengen. In ons onderzoek richten wij ons op de manier 
waarop de provincie Zeeland zich met de verschillende aspecten en rela-
ties bezig houdt. Daarbij zullen wij in kaart brengen hoe de verschillende 
aspecten ten behoeve van kunstwerken en verhardingen worden bepaald 
en hoe relaties worden gelegd. Daarnaast willen wij inzicht krijgen in 
het al dan niet bestaan van achterstallig onderhoud en in welke omvang. 
De feitelijke onderhoudssituatie geeft overigens een beeld van de mate 
waarin de beleidsdoelstellingen gerealiseerd zijn.

Ad. 3. Beheer- en onderhoudsproces van infrastructuur
Wanneer het beleid is vastgesteld en de onderhoudssituatie is bepaald kan 
Gedeputeerde Staten starten met de uitvoering van het beleid. Dit wordt 
ook wel het beheer- en onderhoudsproces genoemd. Door het beheer- 
en onderhoudsproces wordt het prestatieniveau van verhardingen en 
kunstwerken conform de beleidsdoelstellingen gewaarborgd of verhoogd. 
Procesactiviteiten omvatten het meten en monitoren van de kwalitatieve 
toestand, het opstellen van onderhoudsplanningen op netwerk- en pro-
jectniveau en (de inkoop van) de onderhoudsuitvoering. Het onderzoek 
beschrijft de manier waarop de onderhoudsactiviteiten aan elkaar gekop-
peld zijn. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de contracten met 
marktpartijen en het management van deze contracten.

Ad. 4. Afstemming en optimalisatie
In deze vierde categorie van het raamwerk komt de doeltreffendheid tot 
uiting, namelijk in de relaties tussen de drie hoofdcategorieën. Voor de 
doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van infrastructuur bij de 
provincie Zeeland is, naast de invulling van het onderhoudsbeleid, het 
onderhoudsproces en de onderhoudssituatie, ook de afstemming en opti-
malisatie van deze drie infrastructuurcategorieën noodzakelijk. 

De onderhoudssituatie en het onderhoudsbeleid bepalen de manier 
waarop het onderhoudsproces wordt vormgegeven. Tegelijkertijd is het 
uitgevoerde onderhoud van invloed op de toekomstige onderhoudssitu-
atie en het halen van de beleidsdoelstellingen.
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Dat betekent dat beheer en onderhoud van infrastructuur doeltreffend is 
wanneer:
- Beleidsdoelstellingen het kader vormen voor de beoordeling van de 
 onderhoudssituatie;
- Beleidsdoelstellingen naar onderhoudsplanningen en –activiteiten 
 worden vertaald;
- Onderhoudsplanningen en –activiteiten de huidige en toekomstige 
 onderhoudssituatie in overweging nemen;
- Onderhoudsplanningen en –activiteiten tot een onderhoudssituatie  
 van infrastructuur leiden die conform is met de beleidsdoelstellingen;
- Beleidsdoelstellingen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden  
 op basis van uitgevoerde onderhoudsactiviteiten en onverwachte 
 veranderingen van de  onderhoudssituatie (bijvoorbeeld als gevolg 
 van exogene omstandigheden zoals weer en gebruik van de weg).
 
Het onderzoek richt zich op de manier waarop de provincie Zeeland 
onderhoudsbeleid, onderhoudsproces en onderhoudssituatie continu op 
elkaar afstemt en optimaliseert. Alleen wanneer deze drie hoofdcatego-
rieën van het Raamwerk Infrastructuur Management in continue inter-
actie met elkaar staan ontstaat ruimte voor doeltreffendheid12. Vooral de 
terugkoppeling van de onderhoudssituatie en de onderhoudsactiviteiten 
naar beleidsdoelstellingen is voor de beoordeling van de effectiviteit van 
beheer en onderhoud belangrijk. In figuur 2 wordt inzichtelijk gemaakt 
op welke punten binnen het raamwerk aandachtspunten optreden ten 
aanzien van de doeltreffendheid.

12 Hoogerwerf en Herweijer (2003) geven aan dat beleidsevaluatietheorie benadrukt dat 
voor doeltreffendheid een lineaire vertaalslag van beleidsdoelstellingen naar uitvoering 
(in casus onderhoudsactiviteiten) onvoldoende is. Doeltreffendheid kan alleen bereikt 
worden als de drie onderdelen optimaal en continu op elkaar afgestemd worden.
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De rol van Provinciale Staten concentreert zich rond het beleid ten 
aanzien van beheer en onderhoud. Provinciale Staten stellen het kader 
vast en geven sturing aan het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud 
aan de hand van het vastgestelde beleidsplan. Gedeputeerde Staten geven 
uitvoering aan het beleid en hebben daarmee in alle drie de hoofdcatego-
rieën een rol.

Provinciale Staten:
- Hebben een visie op de kwaliteit van het beheer en onderhoud 
 verwoord.
- Hebben het beleidsplan ten aanzien van beheer en onderhoud 
 goedgekeurd.
 Met het beleidsplan kan invulling gegeven worden aan de visie op 
 de kwaliteit van het beheer en onderhoud.
- Evalueren de mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd.

1. Beleid
beheer en onderhoud

3. Beheer- en 
onderhoudsproces

2. Onderhoudssituatie
infrastructuur

Beleidsdoelstellingen vertalen naar 
planning en activiteiten
In planning en activiteiten toekomstige 
onderhoudssituatie in overweging 
nemen en leiden tot een situatie die 
conform is met de beleidsdoelstellingen
Evaluatie van beleidsdoelstellingen

In planning en activiteiten toekomstige 
onderhoudssituatie in overweging nemen 
en leiden tot een situatie die conform is 
met de beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstellingen als kader voor 
beoordeling onderhoudssituatie
Planning en activiteiten leiden tot een 
onderhoudssituatie conform beleids-
doelstellingen
Evaluatie van beleidsdoelstellingen

Figuur 2: Aandachtspunten doeltreffendheid
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Gedeputeerde Staten:
- Hebben een beleidsplan (of meerdere) opgesteld waarin zij de 
 beleidsdoelstellingen en –strategie formuleren.
 Maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn vertaald naar  
 het beleid. Het beleidsplan is een logisch gevolg van op de visie zoals  
 Provinciale Staten deze heeft geformuleerd. Beleidsdoelstellingen zijn  
 SMART + C geformuleerd. De beleidsstrategie geeft aan welke 
 instrumenten worden ingezet en op welke wijze om de beleids-
 doelstellingen te realiseren.
- Geven uitvoering aan het beleidsplan.
 Beleidsdoelstellingen vertalen naar onderhoudsactiviteiten en –
 planningen dusdanig dat er een onderhoudssituatie ontstaat conform  
 de beleidsdoel-stellingen. Bij onderhoudsactiviteiten en –planningen  
 worden de huidige en  toekomstige onderhoudssituatie in overweging  
 genomen. 
- Voortgangsbewaking tijdens de uitvoering.
- Evalueren de mate waarin beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd.
- Informeren Provinciale Staten over de mate waarin beleidsdoelstel-
 lingen zijn gerealiseerd.

In het onderzoek is het infrastructuur management van de provincie 
Zeeland op twee niveaus geanalyseerd. Het eerste niveau omvat de drie 
hoofdcategorieën. Onderzocht is hoe de provincie Zeeland invulling 
geeft aan de drie verschillende onderdelen. Het tweede niveau wordt 
gekenmerkt door de wisselwerking van de drie onderdelen. We hebben 
geanalyseerd hoe de provincie Zeeland dit samenspel vormgeeft voor 
verhardingen en kunstwerken.

Onderzoeksvragen
Uit het vooronderzoek van de Kring van Provinciale Rekenkamers uit 
2008 is gebleken dat er sprake zou zijn van achterstallig onderhoud bij 
zowel kunstwerken als verhardingen. De Rekenkamer Zeeland besloot 
op basis van het vooronderzoek een onderzoek te starten naar de doel-
treffendheid van het beheer en onderhoud van kunstwerken. De insteek 
van het onderzoek was om onderzoek te doen naar de wijze waarop 
het beheer en onderhoud van infrastructuur door de provincie Zeeland 
georganiseerd wordt. Het doel van het onderzoek was inzicht krijgen in 
de systemen en patronen die gehanteerd worden in de provincie Zee-
land. Wanneer onderzoek gedaan wordt naar de doeltreffendheid van 
een uitvoerende taak van de provincie gaat de aandacht uit naar zowel de 
beleidsvormende als de uitvoerende aspecten. Daarom hebben wij ons 
in dit onderzoek zowel gericht op het beleid ten aanzien van beheer en 
onderhoud van verhardingen en kunstwerken als de uitvoeringspraktijk. 
Dit was reeds opgenomen in de eerste onderzoeksopzet. Mede gegeven de 
actuele landelijke discussie omtrent achterstallig onderhoud van kunst-
werken hebben wij in eerste instantie het onderzoek gericht op kunstwer-
ken. Uit een nadere oriëntatie op het onderwerp bleek dat een verbreding 
van het onderzoek met verhardingen van toegevoegde waarde zou zijn 
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voor het realiseren van de doelstellingen van het onderzoek. De ambitie 
van de Rekenkamer is om met haar onderzoeken een bijdrage te leveren 
aan het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Vanuit 
deze ambitie en doelstelling in het onderzoek hebben wij besloten om 
het onderzoek te verbreden naar beheer en onderhoud van infrastructuur 
waarbij de aandacht uitgaat naar kunstwerken en verhardingen.
Aanvankelijk was het contractbeheer reeds benoemd als accent in het 
onderzoek. De centrale vraag in het onderzoek luidde:

Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van 
verhardingen en kunstwerken
door de provincie Zeeland?

In paragraaf 1.2. is een beschrijving gegeven van het Raamwerk Infra-
structuur Management. Uit dit raamwerk volgen per categorie de deel-
vragen die in dit onderzoek beantwoord zijn.

1. Beleid voor beheer en onderhoud van infrastructuur
 - Wat is het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud van
  infrastructuur?
 - Hoe zijn de maatschappelijke en economische ontwikkelingen met 
  betrekking tot beheer en onderhoud in het beleid betrokken?
 - In hoeverre zijn de beleidsdoelstellingen SMART + C  
  geformuleerd?

2. Onderhoudssituatie van infrastructuur
 - Hoe worden prestatieontwikkeling, levensduur, waarde, kosten 
  en risico’s  van verhardingen en kunstwerken bepaald?
 - Hoe worden relaties tussen prestatieontwikkeling, levensduur,  
  waarde, kosten en risico’s gelegd?
 - Wat is de fysieke achterstand in het beheer en onderhoud van 
  verhardingen en kunstwerken?
 - Hoe verhoudt zich de fysieke achterstand in het beheer en 
  onderhoud tot het prestatieniveau van verhardingen en 
  kunstwerken?

3. Beheer- en onderhoudsproces van infrastructuur
 - Hoe worden de kwalitatieve toestand van verhardingen en 
  kunstwerken gemeten en gemonitord?
 - Hoe komt de planning (netwerk- en projectniveau) van het 
  onderhoud aan verhardingen en kunstwerken tot stand?
 - Op welke wijze worden de contracten met betrekking tot de 
  onderhoudsuitvoering van verhardingen en kunstwerken ingericht  
  en beheerd?
 - Hoe zijn de onderhoudsactiviteiten en contracten aan elkaar 
  gekoppeld?
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4. Afstemming en optimalisatie
 - Hoe worden onderhoudsbeleid, onderhoudsproces en 
  onderhoudssituatie met elkaar verbonden?
 - Hoe komt de prioritering van het onderhoud tot stand?
 - Welke gevolgen hebben de contracten van marktpartijen op de  
  risico’s en  kosten van verhardingen en kunstwerken?
 - In welke mate worden resultaten van de onderhoudsuitvoering en 
  veranderingen in de onderhoudssituatie ten aanzien van de 
  beleidsdoelstellingen geëvalueerd?

Onderzoeksaanpak
Om een antwoord op de hier boven geformuleerde vragen te vinden, is 
een analyse van het infrastructuur management in Zeeland noodzakelijk. 
Inzicht moet vanuit verschillende perspectieven en door verschillende 
bronnen worden verkregen. Daarom gebruiken we in eerste instantie als 
methode voor dataverzameling documentenanalyse en interviews. Het 
onderzoek heeft zowel betrekking op fasen van beleidsvorming als -uit-
voering. We wilden in het onderzoek inzicht krijgen in de verschillende 
fasen en hun onderlinge samenhang zoals geschetst in paragraaf 1.2.. 
Daarom hebben we er in dit onderzoek voor gekozen om met medewer-
kers van de provincie te spreken die zich bezighouden met management 
(directie), beleidsmatige (beleidsmedewerkers) en uitvoerende (planning 
en uitvoering) taken op het gebied van het beheer en onderhoud van 
infrastructuur door de provincie Zeeland. De analyse van de data wordt 
op basis van het raamwerk infrastructuur management uitgevoerd. Hier-
onder geven we een overzicht van de geplande aanpak per onderdeel van 
het raamwerk.

Beleid voor beheer en onderhoud van infrastructuur
- Analyse van beleidsdocumenten
- Interviews met medewerkers van de provincie Zeeland

Inzicht wordt verkregen in de kwaliteit (SMART + C) van de geformu-
leerde doelstellingen en de duidelijkheid waarmee ze maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen weergeven.

Onderhoudssituatie van infrastructuur
- Analyse van bestaande monitorings- en registratiesystemen
- Interviews met medewerkers van de provincie Zeeland

De data laten een beoordeling van de kwaliteit van het bestaande regi-
stratiesysteem, de mate van fysieke achterstand in het onderhoud en de 
kwaliteit van het beeld over de onderhoudssituatie bij kunstwerken toe.

Beheer- en onderhoudsproces van infrastructuur
- Analyse van contracten
- Analyse van planningsdocumenten
- Interviews met medewerkers van de provincie Zeeland
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De data leveren inzicht in de consistentie van de onderhoudsplanning op 
netwerk- en projectniveau, de kwaliteit van het gebruikte systeem voor 
meting en monitoring en de duidelijkheid van de onderhoudscontracten 
met marktpartijen.

Afstemming en optimalisatie
De resultaten uit de drie hoofdcategorieën worden met elkaar geconfron-
teerd en daarna met elkaar vergeleken. Dat resulteert in de beoordeling 
van hoe onderhoudsbeleid, onderhoudsproces en onderhoudssituatie op 
elkaar afgestemd en geoptimaliseerd zijn.

Normenkader
Het normenkader bestaat uit de volgende punten:
- De provincie heeft een visie op het beheer en onderhoud van 
 infrastructuur ontwikkeld dan wel specifiek voor verhardingen en 
 kunstwerken waar een toekomstbeeld en een probleemanalyse aan ten 
 grondslag ligt.
- De doelen en beleidsvoornemens zijn SMART + C geformuleerd.
- De provincie legt bij de prioritering en planning van het beheer en 
 onderhoud een expliciete relatie tussen het beleid, de maatregelen, de 
 financiën en de feitelijke onderhoudssituatie.
- Ten aanzien van het beheer en onderhoud van verhardingen en 
 kunstwerken zijn contracten afgesloten met marktpartijen waarin  
 ofwel de te leveren prestatie ofwel het eindresultaat is omschreven.
- In de contracten zijn de financiële en inhoudelijke risico’s voor de  
 provincie erkend en afgedekt.
- De provincie volgt actief de voortgang van de uitvoering van het 
 beheer en onderhoud.
- De provincie evalueert de resultaten van de uitvoering en legt daarin  
 een relatie met het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud.

Begrippenlijst��

Achterstallig onderhoud
Achterstallig onderhoud ontstaat als de kwaliteit van een infrastruc-
tuurobject niet meer aan het vastgestelde kwaliteitsniveau voldoet (door 
inspectie geconstateerd) en het benodigd onderhoud in de komende 
planningsperiode niet uitgevoerd wordt. Ondanks deze ogenschijnlijk 
eenduidige definitie is de uitspraak of al dan niet sprake is van achterstal-
lig onderhoud afhankelijk van de gestelde norm. In de definitie wordt het 
“vastgestelde kwaliteitsniveau” genoemd als norm. Dit kan bijvoorbeeld 
worden omschreven als:
- Het gekozen kwaliteitsniveau gebaseerd op de CROW14-systematiek 
 (het ambitieniveau)
13 Gebaseerd op CROW publicaties 145 en 147.
14 CROW is het nationale kennisplatform  voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare 
ruimte. Deze not-for-profitorganisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepas-
bare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.
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- (Technische) CROW-normen
- Waarborging van de verkeersveiligheid
De waarborging van de verkeersveiligheid kan gezien worden als een 
basisvoorwaarde waar het wegennet aan dient te voldoen. De andere 
normen stellen hogere eisen aan het onderhoudsniveau. De provincie 
hanteert als norm de “Kwaliteitseisen van de CROW”. 
De landelijke (CROW) normeringssystematiek voor kwaliteitsniveaus 
bestaat enkel voor wegen; zijnde verhardingen. Een vergelijkbare syste-
matiek voor andere beheeronderdelen (zoals kunstwerken) ontbreekt en 
daarmee ook een geobjectiveerde onderbouwing van keuzes voor deze be-
heeronderdelen. Kortom, voor het bepalen van het kwaliteitsniveau van 
de wegen kan de provincie zich “afmeten” aan landelijk overeengekomen 
maatstaven15. Voor andere beheeronderdelen kan de provincie zich enkel 
baseren op het inzicht, de kennis en ervaring van de eigen medewerkers 
zonder dat er landelijk overeengekomen maatstaven beschikbaar zijn. Dit 
zou kunnen leiden tot een subjectieve normering. De provincie deelt deze 
mening.

Beheer
Beheer is het systematisch plannen, budgetteren, voorbereiden en uitvoe-
ren van activiteiten die erop gericht zijn een infrastructuurobject blijvend 
zijn functie te laten vervullen.

Onderhoud
Uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een infra-
structuurobject in gewenste staat te houden of te brengen.

Infrastructuur
Infrastructuur is het fysieke verkeers- en vervoersysteem bestaande uit we-
gen en vaarwegen. In tabel 1 wordt aangegeven welke onderdelen wegen 
en vaarwegen bevatten.

15 De landelijk overeengekomen maatstaven zijn gebaseerd op het gemiddelde van het 
kwaliteitsniveau van het wegennet van Nederlandse wegbeheerders
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Tabel 1:  Onderdelen van wegen en vaarwegen

Wegen Vaarwegen
- Verharding (asfalt, elementen, cementbeton) - Watergangen
- Markering - Oevers
- Bebording - Kades
- Verlichting - Tuinen
- Bewegwijzering - Helofyten
- Bermen - Kunstwerken (sluizen, 
- Watergangen  bruggen)
- Verkeersregelinstallaties
- Kunstwerken (viaducten, bruggen, 
 duikers, tunnels)

Afbakening
Het onderzoek is op drie onderdelen afgebakend:
- Beheer en onderhoud van infrastructuur omvat zoals boven 
 gedefinieerd een aantal onderdelen. Het onderzoek richtte zich op  
 verhardingen en kunstwerken. Andere onderdelen blijven buiten 
 beschouwing.
- Vooral beleidsprocessen zijn onderhevig aan veranderingen. 
 Bevindingen 
 hebben dus altijd betrekking op een bepaalde periode. Het onderzoek 
 bestrijkt de periode 2004 tot en met 2008.
- Het onderzoek richtte zich op het samenspel van de 
 managementaspecten voor beheer en onderhoud zoals hierboven 
 aangegeven. Het vaststellen van de feitelijke onderhoudssituatie door  
 eigen inspectie uit te voeren was geen onderdeel van het onderzoek.
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Bijlage �:  Bevindingen in het onderzoek
� Beleid voor beheer en onderhoud
De doeltreffendheid van beheer en onderhoud van infrastructuur wordt 
in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop de doelen ten aanzien 
van beheer en onderhoud worden geformuleerd. De doelen bepalen de 
criteria die een beoordeling van de onderhoudssituatie en onderhouds-
maatregelen mogelijk maken. Echter, beheer en onderhoud van infra-
structuur is geen doel op zich, maar levert een bijdrage aan een veilig en 
duurzaam functionerend verkeer- en vervoersysteem. Het infrastructurele 
beheer- en onderhoudsbeleid dient dan ook voortdurend afgestemd te 
worden op (veranderingen in) het algemene beleid ten aanzien van ver-
keer en vervoer.

In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van het beleid ten aanzien 
van beheer en onderhoud van infrastructuur. In paragraaf 1.1. beschrij-
ven we het overkoepelende mobiliteitsbeleid van de provincie Zeeland 
zoals het neergelegd is in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zee-
land (PVVP). In paragraaf 1.2. geven we aan hoe in het Kwaliteitsbeleid 
Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen het beleid voor beheer en 
onderhoud van infrastructuur in Zeeland verder uitgewerkt is. Paragraaf 
1.3. gaat in op het Beheerplan Wegen waar de beleidsdoelstellingen 
voor het beheer en onderhoud van wegen verder uitgewerkt worden en 
vertaald naar beheerdoelstellingen. Tenslotte geven we in paragraaf 1.4. 
antwoord op onze onderzoeksvragen met betrekking tot het beleid voor 
beheer en onderhoud.

�.� Het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan
Een belangrijke taak voor de provincie is zorg te dragen voor een ver-
keers- en vervoersysteem dat een sociaal, economisch en ecologisch ant-
woord is op de vraag naar mobiliteit in Zeeland kan geven. In het PVVP 
is de visie van de provincie op mobiliteit in Zeeland voor een bepaalde 
periode weergegeven, waarbij mobiliteit wordt gedefinieerd als “het sa-
menspel van netwerken en het gedrag van mensen in het gebruik daar-
van”. Het aanbieden van infrastructuur en de keuzes die hierbij gemaakt 
worden zijn daarmee onderdeel van het mobiliteitsbeleid.

Het PVVP wordt door de provincie als een overkoepelend beleidskader 
gezien die de relatie tussen beleidsvelden (economisch beleid, ruimtelijk 
en ecologisch beleid, sociaal beleid) voor verkeer en vervoer in Zeeland 
schetst. Het PVVP is voor de eerste keer in 2003 verschenen en in 2008 
geactualiseerd als gevolg van nieuwe beleidsnota’s op provinciaal niveau 
en rijksniveau en op grond van wettelijke veranderingen16. 

16 Navolgend is het PVVP uit 2008 de basis. Bij afwijkingen tussen beide documenten 
die voor de ontwikkeling en toepassing van het beleid voor beheer en onderhoud relevant 
zijn, wordt daarnaar verwezen.
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De rol van mobiliteit voor de provincie Zeeland wordt in het PVVP uit 
een aantal maatschappelijke en economische ontwikkelingen afgeleid. 
De specifieke ruimtelijke kenmerken van de provincie beïnvloeden het 
verkeer en vervoer in de provincie. Toenemende welvaart, bevolkingsgroei 
en verdunning van huishoudens worden als oorzaken voor het groeiend 
verkeer genoemd.

Met de toename van vergrijzing wordt ook een toename van sociaalrecre-
atieve verplaatsingen verwacht. Dat heeft weer gevolgen voor de fiets-
voorzieningen en het openbaar vervoer. 
Het PVVP geeft verder aan wat de kenmerken van het hoofdwegennet, 
het onderliggend wegennet, het spoornet en het waternet in Zeeland zijn 
met betrekking tot het gebruik en belang. Er wordt een relatie gelegd 
met de verkeersintensiteiten op het wegennet en belangrijke wegen of 
wegen met zware verkeersstromen worden geïdentificeerd. Daarbij wordt 
vastgesteld dat in de afgelopen tien jaar het wegverkeer jaarlijks met 2 à 
3 procent is gegroeid. Verder wordt opgemerkt dat het goederenvervoer 
op vaarwegen de komende jaren zal toenemen en dat knelpunten in het 
binnenvaartnetwerk (zoals sluizen) zwaarder zullen meetellen.

De visie op mobiliteit heeft de provincie in een hoofddoelstelling voor 
het verkeer en vervoer in Zeeland als volgt verwoord:

“Zeeland biedt een optimaal verkeer- en vervoersysteem, 
waarvan de kwaliteit voor de individuele gebruiker in goede 

verhouding staat tot de kwaliteit van de samenleving als 
geheel, en dat recht doet aan het evenwicht tussen sociale, 

economische en ecologische waarden.”

Deze doelstelling wordt verder in zeven beleidsthema’s en bijbehorende 
basisdoelstellingen vertaald die volgens het PVVP voor heel Zeeland 
geldig zijn (zie tabel 2). In het PVVP wordt niet vermeld hoe belangrijk 
enkele basisdoelstellingen zijn ten opzichte van andere basisdoelstellin-
gen. Er is, met andere woorden, geen rangorde van beleidsdoelstellingen 
aangegeven17.

Een wezenlijk kenmerk van het PVVP is dat de basisbeleidsdoelstel-
lingen gebiedsgericht uitgewerkt worden zodat met de diversiteit van 
gebiedsprofielen in Zeeland rekening gehouden kan worden. Daarmee 
worden knelpunten en opgaven per regio voor de komende jaren in beeld 
gebracht en kunnen projecten worden geprioriteerd. Het PVVP verdeelt 
Zeeland in drie gebieden: Oosterscheldebekken, Walcheren en Zeeuws-
Vlaanderen. Daarnaast blijven provinciebrede opgave bestaan zoals 
verkeersveiligheid en openbaar vervoer.

17 In het PVVP van 2003 werd expliciet aangegeven dat verkeersveiligheid de hoogste 
prioriteit heeft.
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Thema Basisbeleidsdoelstelling

Tabel 2:  Beleidsthema’s en basisbeleidsdoelstellingen

Bereikbaarheid Vanuit héél Zeeland is het hoofdwegennet binnen tien kilome-
ter te bereiken. Op het hoofdwegennet buiten de bebouwde 
kom treedt geen structurele vertraging op. De I/C-verhouding 
in de spits op wegvakniveau is niet hoger dan 0,8.

Fiets Het realiseren van een integraal Zeeuws fietsklimaat, dat de 
concurrentiepositie van de fiets – vooral t.o.v. de auto – op kor-
te afstanden (< 7,5 km) en in de recreatieve gebieden versterkt, 
waardoor inwoners en bezoekers van de provincie Zeeland meer 
gaan fietsen. Het aandeel van de fiets in ritten korter dan 7,5 
km dient minimaal op 35% te worden gehandhaafd.

Openbaar 
vervoer

Er is in Zeeland 100% dekkingsgraad van openbaar vervoer in 
de kernen met minimaal oproepafhankelijk vervoer (belbus). 
Het streekvervoer is in 2015 integraal toegankelijk. In 2010 
wordt de dienstverlening uitgevoerd door lage vloerbussen. In 
datzelfde jaar zijn in ieder geval de knooppunten en vitale hal-
ten van het streekvervoer aangepast. Afvaarten van de fast-ferry 
Vlissingen – Breskens vinden plaats conform de vastgestelde 
dienstregeling. De betrouwbaarheid van de dienstregeling over 
een geheel jaar gemeten bedraagt 97%.

Goederen-
vervoer

Het leveren van een belangrijke bijdrage aan realisatie van een 
duurzaam goederenvervoernetwerk in Zeeland, en daarbij de 
randvoorwaarden scheppen voor de verdere versterking van de 
Zeeuwse economie met inachtneming van de kwaliteit van het 
milieu en het landschap. Bij nieuwe vestiging in de havengebie-
den is de ambitie om – via Zeeland Seaports – minimaal 50% 
van het aan- en afvoer over water af te wikkelen.

Wegen-
categorisering

Het Zeeuwse wegennet wordt op een dusdanige manier vorm-
gegeven dat recht wordt gedaan aan zowel de bereikbaarheid als 
ook aan de verkeersveiligheid.

Verkeers-
veiligheid

In 2010 zijn er 20 procent minder ernstige verkeersslachtoffers 
ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2001 – 2003. 
Dit komt neer op maximaal 321 ernstige verkeersslachtoffers, 
met als extra voorwaarde ten hoogste 21 verkeersdoden. Naar 
verwachting zal deze doelstelling na 2010 nog verder aange-
scherpt worden.

Leefbaarheid Negatieve effecten van infrastructuur en verkeer op de leefom-
geving worden, met inachtneming van de wettelijke normen, 
zoveel mogelijk beperkt. Vrijkomende infrastructuur wordt her-
ingericht volgens de bijbehorende cultuurhistorische, ecologi-
sche en landschappelijke kwaliteiten. Buiten de voorkeursroutes 
(kwaliteitsnet goederenvervoer) groeit het doorgaande vracht-
verkeer – ten opzichte van 2008 – niet sterker dan de autonome 
verkeerstoename. Als indicator hiervoor wordt gebruikt de 
uitkomsten van het “Kentekenonderzoek doorgaand verkeer 
Zeeland mei 2008”.
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Voor de uitvoering van het beleid is in het PVVP sprake van een instru-
mentarium dat de provincie kan inzetten om de visie op mobiliteit en de 
bijbehorende beleidsdoelstellingen ten aanzien van verkeer en vervoer te 
bereiken18. 

‘Beheer en onderhoud van infrastructuur’ en ‘bouw en renovatie’ zijn 
twee van de instrumenten die in het PVVP genoemd worden. Daarbij 
wordt opgemerkt dat zowel beheer en onderhoud als bouw en renovatie 
niet alleen gevolgen hebben voor de toestand van de infrastructuur maar 
ook de mate en wijze van gebruik van de infrastructuur bepalen. Speci-
fiek voor het beheer en onderhoud wordt gesteld dat het ontwikkelen 
van beleid de basis is voor een optimaal verkeer- en vervoersysteem. Voor 
bouw en renovatie is de noodzaak van beleidsontwikkeling in het PVVP 
niet genoemd.

18 In het PVVP van 2003 zijn beheer & onderhoud en bouw & renovatie niet expliciet als 
sturingsmiddel aangegeven.
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�.�  Het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud

In 2004 is met het “Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud provinciale 
(vaar)wegen” en kaderstellende visie op de kwaliteit van het beheer en on-
derhoud van infrastructuur in Zeeland ontwikkeld. Aanleiding hiervoor 
was het feit dat het provinciaal bestuur weinig inzicht had in de financi-
ele uitgaven met betrekking tot beheer en onderhoud. Het uitgangspunt 
voor beheer en onderhoud diende te verschuiven van toegekende budget-
ten naar gewenste kwaliteitsniveaus of, anders gezegd, van inputgericht 
naar outputgericht. In het Kwaliteitsbeleid zijn kwaliteit en kosten van 
het beheer in beeld gebracht en zijn keuzes gemaakt voor het gewenste 
kwaliteitsniveau en bijbehorende kostenniveaus van wegen en vaarwegen 
(met toebehoren zoals kunstwerken) in Zeeland.
 
In het Kwaliteitsbeleid wordt het juridisch en beleidskader voor het 
beheer en onderhoud op hoofdlijnen geschetst. Voor de beoordeling van 
de kwaliteit van de infrastructuur zijn in Zeeland in het Kwaliteitsbeleid 
zes beleidsthema’s gedefinieerd, te weten: veiligheid, bereikbaarheid, 
leefbaarheid, milieu, comfort en aanzien (zie tabel 3). Deze beleidsthe-
ma’s komen voort uit de CROW-systematiek voor het berekenen van 
beheerkosten voor infrastructuur19. Deze CROW-systematiek is een 
hulpmiddel bij het bepalen van het werkelijke en gewenste kwaliteitsni-
veau van de infrastructuur en biedt bovendien handvatten om vervolgens 
te kunnen bepalen welke onderhoudsmaatregelen (inclusief frequentie en 
kosten) ingezet moeten worden. Binnen de CROW-systematiek worden 
vier kwaliteitsniveaus onderscheiden (zie tabel 3). Voor elk van de zes 
beleidsthema’s kan het kwaliteitsniveau afzonderlijk worden bepaald. De 
provincie is vrij om te kiezen wat voor haar het gewenste kwaliteitsniveau 
is (zogezegd het ambitieniveau). Op basis van metingen kan bepaald 
worden wat het werkelijk kwaliteitsniveau is. In tabel 3 geven we aan wat 
de verschillende kwaliteitsniveaus per thema betekenen.

19 CROW publicatie 145. De hier bedoelde systematiek is gebaseerd op kennis en erva-
ring van verschillende wegbeheerders en geeft het gemiddeld gangbare kwaliteitsniveau 
van het wegennet in Nederland weer.
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Beleidsthema
R++ R+ R R-

Tabel 3:  Beleidsthema en kwaliteitsniveaus

kwaliteitsniveau

Veiligheid (kans op onge-
vallen): De mate waarin 
ongevallen met letsel en/of 
materiële schade bij land- 
en scheepvaartverkeer 
worden voorkomen.

Bereikbaarheid: De mate 
waarin congestie of hinder 
voor land- en scheepvaart-
verkeer wordt voorkomen

Comfort: De mate waarin 
land- en scheepvaartverkeer 
gemak beleeft van de infra-
structuur

Aanzien (uitstraling): De 
mate waarin het beeld van 
de infrastructuur door de 
gebruiker als aantrekkelijk 
wordt ervaren.

Leefbaarheid: de mate 
waarin wordt voorkomen 
dat de infrastructuur geur-, 
geluid-, licht- en tril-
lingshinder oplevert voor de 
omgeving.

Milieu (belasting op 
milieu): de mate waarin de 
belasting van de infrastruc-
tuur op de bodem, water en 
lucht wordt voorkomen.

Minimaal Klein Klein Klein

Niet in 
geding

Niet in 
geding

Beperkt 
minder

Beperkt

Zeer 
comfortabel

Zeer 
comfortabel

Comforta-
bel

Enigszins 
comfortabel

Zeer 
verzorgd

Verzorgd Redelijk 
verzorgd

Matig

Niet in 
geding

Niet in 
geding

Niet in 
geding

Beperkt 
minder

Zo beperkt 
mogelijk

Lager dan 
wettelijke 
eisen

Conform 
wettelijke 
eisen

Conform 
wettelijke 
eisen
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Conform wettelijke eisen
Voor elk van de zes beleidsthema’s kan het kwaliteitsniveau afzonderlijk 
worden bepaald. De provincie is vrij om te kiezen wat voor haar het 
gewenste kwaliteitsniveau is (zogezegd het ambitieniveau). Op basis van 
metingen kan bepaald worden wat het werkelijk kwaliteitsniveau is.
 
Deze systematiek is hoofdzakelijk uitgewerkt voor wegen. Het kwaliteits-
niveau R correspondeert met wat in Nederland gemiddeld gangbaar is. 
De kwaliteitsvisie voor wegen wordt geformuleerd in het Kwaliteitsbeleid 
Beheer en Onderhoud provinciale (vaar)wegen uit 2004. Voor de toe-
passing van de CROW-systematiek zin de wegen in het kwaliteitsbeleid 
gesplitst in zes componenten (technische aspecten):
- Verhardingen: asfalt en elementen
- Verkeersvoorzieningen wegvakken: markering en bebording
- Verkeersvoorzieningen kruispunten: verlichting, bewegwijzering en 
 verkeersregelinstallaties
- Groenvoorzieningen: bermen en wegensloten
- Gladheidsbestrijding
- Kunstwerken20

Voor elke component kunnen kwaliteitsniveau, onderhoudsfrequentie en 
onderhoudskosten bepaald worden. De provincie Zeeland heeft – door 
een bepaald kwaliteitsprofiel te kiezen – de beheervisie op infrastructuur 
opgesteld:

“De provincie Zeeland kiest voor een kwaliteitsprofiel van het 
technisch beheer van de weg dat overeenkomt met wat landelijk 
gemiddeld gangbaar is (R), met positieve afwijkingen voor de 
groenvoorziening en gladheidsbestrijding (R+).”

In tabel 4 wordt de kwaliteitsvisie voor het dagelijks beheer en onder-
houd inzichtelijk gemaakt.

20 In het Beheerplan Wegen worden kunstwerken (duikers, tunnels, bruggen en via-
ducten) als zes component genoemd. Reiniging (genoemd als zesde component in de 
kwaliteitsvisie) komt hier niet terug.
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Tabel 4:  Beleid voor dagelijks beheer van wegen

Bij het opstellen van de kwaliteitsvisie in 2004 heeft de provincie tevens 
vastgesteld wat het werkelijk kwaliteitsniveau was van de wegen.

Vooral de verhardingen werden met een kwaliteitsniveau gewaardeerd 
wat met R- lager is dan het landelijk gemiddelde. In het kwaliteitsbeleid 
wordt vermeld dat dit toegeschreven kan worden aan het onderhouds-
niveau dat te weinig gericht is op het behoud van de structurele sterkte 
van de verhardingen. In plaats van deklagen die de structurele sterkte van 
de verhardingsconstructie verbeteren, zijn vanwege budgettaire redenen 
slechts dunne deklagen aangebracht die kleine oneffenheden herstellen.
 
Het kwaliteitsbeleid wordt uitgewerkt in beheerplannen. In 2006 is het 
Beheerplan Wegen (zie paragraaf 2.3.) opgesteld ten behoeve van het 
dagelijks onderhoud. Dit beheerplan zal in 2010 geactualiseerd worden. 
Daarnaast zullen naar verwachting voor de zomer van 2009 het Beheer-
plan Vaarwegen, het Groenbeheerplan en het Beheerplan Bedrijfsvoe-
ringskosten door de ambtelijke organisatie worden aangeboden aan het 
College van Gedeputeerde Staten. In het huidige Beheerplan Wegen zijn 
de kosten en werkzaamheden voor renovatie en rehabilitatie van wegin-
frastructuur (groot onderhoud) niet meegenomen. Het is de intentie van 
de provincie om het niet-jaarlijks beheer en onderhoud (groot onder-
houd) toe te voegen aan het Beheerplan Wegen bij de actualisatie in 
2010. Tot slot is een monitoringsplan en het daarbij behorende geauto-
matiseerde systeem momenteel in ontwikkeling.

Veiligheid
Bereikbaarheid
Comfort
Aanzien
Milieu

Wegonderdelen

Gekozen kwaliteitsniveau
R+ (goed)
Kans op ongevallen klein
Bereikbaarheid niet in geding
Comfortabel
Verzorgde uitstraling
Belasting op milieu lager dan 
wettelijke eisen
Groenvoorzieningen
Gladheidsbestrijding

R (gemiddeld)
Kans op ongevallen klein
Bereikbaarheid beperkt minder
Comfortabel
Redelijk verzorgde uitstraling
Belasting op milieu conform 
wettelijke eisen
Verharding
Verkeersvoorzieningen wegvakken
Verkeersvoorzieningen kruis-
punten
Kunstwerken

Beleidsthema
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�.�  Het Beheerplan Wegen
In het Beheerplan Wegen is de beleidsvisie uit het Kwaliteitsbeleid verder 
uitgewerkt naar beleidsdoelstellingen, beheerdoelstellingen, onderhouds-
normen, beheermaatregelen en beheerkosten van weginfrastructuur. 
Het Beheerplan Wegen beschrijft zowel het beleidsuitgangspunt als het 
uitvoeringsplan en is in 2006 verschenen21. De focus van het Beheerplan 
Wegen is het dagelijks onderhoud. Werkzaamheden en kosten voor reno-
vatie en rehabilitatie van weginfrastructuur worden niet meegenomen22.

In de introductie van het Beheerplan Wegen wordt geconstateerd dat het 
huidige kwaliteitsniveau van de wegen in grote lijnen overeenkomt met 
het gewenste niveau uit het kwaliteitsbeleid.

Als uitgangspunt voor de uitwerking van het kwaliteitsbeleid voor beheer 
en onderhoud van wegen worden in het Beheerplan Wegen wetgeving en 
provinciaal beleid aangegeven. Uit de zorgplicht en onderhoudsplicht van 
overheden dat is vastgesteld in de wetgeving worden in het Beheerplan 
Wegen veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu als belang-
rijke beleidsthema’s voor wegbeheer afgeleid. Verder worden de thema’s 
comfort en aanzien genoemd zonder een directe relatie met de wetgeving 
of provinciaal beleid te leggen. Verwezen wordt naar de visie op mobili-
teit die door de provincie Zeeland in het PVVP is geformuleerd. Tevens 
wordt aangegeven dat deze visie in het Beheerplan Wegen concrete 
invulling krijgt en dat een vertaling plaatsvindt naar kwaliteitseisen voor 
wegen.

In het Beheerplan Wegen (2006) wordt een aantal provinciale documen-
ten genoemd waarop het beheerplan dient aan te sluiten. Daarbij horen:
- Categorisering van wegen in Zeeland
 Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 wegtypen in Zeeland en deze  
 worden gerelateerd aan de CROW beheerkostensystematiek om 
 verschillende kwaliteitseisen te kunnen definiëren. In tabel 5 worden 
 de wegtypen weergegeven.

Tabel 5:  Wegcategorieën provincie Zeeland (volgens CROW)23

21 We gaan hier alleen in op het beleidsgedeelte. Het uitvoeringsgedeelte wordt in 
paragraaf 5.2. nader besproken.  
22 Voor een nadere omschrijving van dagelijks onderhoud, renovatie en rehabilitatie 
zie hoofdstuk 4.
23 Beheerplan wegen; provincie Zeeland, 14 november 2006.

Wegtype (volgens CROW)
Wegtype 2
Wegtype 3
Wegtype 4
Wegtype 5

Omschrijving
Stroomweg
Gebiedsontsluitingsweg
Erftoegangsweg A of B
Vrijliggend fietspad

Lengt in beheer (km)
104
293
84
283
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- Verkeersveiligheid op maat
 Dit beleidsdocument geeft volgens het Beheerplan Wegen aanleiding  
 voor aanpassingen van markeringen, inhaalverboden en 
 kruispuntmaatregelen op basis van de hierboven genoemde 
 wegencategorisering.
- Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan
 Naast de visie op mobiliteit worden voor het kwaliteitsbeleid voor  
 onderhoud aanwegen een drietal doelstellingen en indicatoren uit het  
 PVVP van belang geacht (zie tabel 6).24

Tabel 6:  Belangrijk geachte doelstellingen en indicatoren uit het PVVP

Doelstellingen
Zo veilig mogelijk

Kwalitatief goed 
fietsnetwerk
Verminderen negatieve 
effecten autoverkeer

Indicatoren
Mate waarin wegen voldoen aan het duurzaam 
veilig concept.
Veilige en comfortabele fietspaden.

Percentage van het streefbeeld “categorisering” dat 
is bereikt.

- Beleidsplan Duurzaam Bouwen
 In het Beheerplan Wegen worden de toepassing van secundaire 
 grondstoffen, het hergebruik van asfaltverhardingen en het afvoeren  
 van verontreinigde materialen als belangrijke aspecten uit het Beleids- 
 plan 
 Duurzaam Bouwen voor het beheer en onderhoud van wegen gezien.
- Beeldkwaliteit
 Aanpassing en inrichting van bermbeplanting van de wegen worden  
 voor de vormgeving en inpassing van infrastructuur als belangrijk  
 geacht.

In het Beheerplan Wegen worden het juridische kader en het provinciale 
beleid als uitgangspunt gezien voor de ontwikkeling van beleidsdoelen 
voor het beheer en onderhoud van wegen. 

De kwaliteitsvisie voor wegen wordt geformuleerd in het Kwaliteitsbeleid 
Beheer en Onderhoud provinciale (Vaar)wegen (zie paragraaf 2.2.). Met 
de gekozen kwaliteitsvisie corresponderen bepaalde kwaliteitsniveaus en 
beleidsdoelstellingen (zie tabel 3).

24 Hier wordt het PVVP uit 2003 bedoeld.
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Tabel 7: Beheerdoelstellingen voor wegen

Beleidsthema Beheerdoelstelling

Veiligheid

Bereikbaarheid

Comfort

Aanzien

Leefbaarheid

Milieu

Voorbeelden indicatoren

Geen ongevallen als 
gevolg van achterstallig 
onderhoud en beheer en 
onverkorte toepassing van 
CROW 96 a en b.
Beheersinspanningen rich-
ten zich op een optimale 
doorstroming van verkeer 
en bij beperkte doorstro-
ming zorgen voor alterna-
tieve routes.
Het bieden van een ac-
ceptabel rijcomfort voor de 
weggebruiker. Daar inbe-
grepen het gemak waarmee 
de juiste route kan worden 
gevonden en de mate van 
hinder bij regenachtig en 
donker weer.
Het bieden van een ver-
zorgd wegbeeld (wegen, 
bermen, bomen en beplan-
ting).

Voor geluidhinder voldoen 
aan de voorschriften in de 
Wet Milieubeheer en het 
voorkomen van onaan-
vaardbare trillingshinder.
- Ecologisch bermbeheer      
  wordt toegepast
- Teerhoudend asfalt door  
  een erkende verwerker  
  laten uitvoeren
- Voorkomen van milieu- 
  belastende vervuiling in  
  bermen, sloten en op het  
  wegdek
- Energiezuinige openbare  
  verlichting

- Stroefheid
- Vlakheid (o.a. spoor -       
  vorming)
- Losliggende bestrating
- Afwatering
- Functioneren VRI’s25

- Gladheidsbestrijding

- Vlakheid
- Afwatering
- Verlichtingsniveau

- Frequentie onderhoud         
  bermen, bomen/be- 
  planting en verharding
- Mate van vervuiling  
  (o.a. zwerfvuil)
- Type verharding/
  constructie
- Vlakheid
- Werk in uitvoering

- Bermbeheer
- Hergebruik materialen
- Verontreiniging
- Verlichting

25 VRI: Verkeersregelinstallatie
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In het Beheerplan Wegen worden de beleidsdoelstellingen verder door-
vertaald naar beheerdoelstellingen (tabel 7). Verder worden indicatoren 
aangegeven voor het al dan niet bereiken van de beheerdoelen (tabel 7). 
Door normen aan indicatoren te stellen, kunnen volgens het Beheerplan 
Wegen de beheerdoelstellingen worden gerealiseerd. Monitoring en eva-
luatie van het beleid aan de hand van deze indicatoren is dan mogelijk.

In het Beheerplan Wegen wordt duidelijk gemaakt dat tegenstrijdigheden 
tussen beleidsthema’s kunnen optreden. Als voorbeeld worden maatre-
gelen genoemd die de veiligheid bevorderen maar niet milieuvriendelijk 
zijn.

�.�  Samenvatting en conclusie
�.�.�  Provinciaal beleid
Sinds 2004 zijn er stappen gezet richting een effectieve strategie voor 
beheer en onderhoud. Met het Provinciale Verkeer- en Vervoerplan is een 
overkoepelend beleidskader voor beheer en onderhoud bij de provincie 
aanwezig die weliswaar richtingen voor beheer- en onderhoudsdoelstel-
lingen schetst maar doelstellingen niet direct aangeeft. Voor wegen en 
vaarwegen zijn met het Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud provinci-
ale (Vaar)wegen directe beleidsmatige uitspraken gedaan voor het beheer 
en onderhoud van infrastructuur. Vanuit het kwaliteitsbeleid wordt een 
koppeling gemaakt met het PVVP. Er wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat 
beheer en onderhoud aan doelstellingen van het PVVP bijdraagt omdat 
beheer direct de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het gebruikscom-
fort beïnvloedt. Verder wordt aangegeven dat het beheer erop gericht 
is optimaal bij te dragen aan het provinciaal natuur- en milieubeleid. 
Beleidsdoelen in het kwaliteitsbeleid worden aan bepaalde kwaliteitsni-
veaus voor infrastructuurcomponenten gekoppeld. Vanuit een bepaald 
kwaliteitsniveau wordt dan voor een beleidsdoel gekozen. 

Op dit moment zijn met het Beheerplan Wegen alleen de beleidsdoel-
stellingen voor het beheer en onderhoud van wegen geformuleerd die 
betrekking hebben op het dagelijks onderhoud. Het beleid voor wegen 
is samengevat in tabel 4. Zoals reeds beschreven is in paragraaf 1.1. zijn 
voor andere onderdelen van beheer (zoals vaarwegen en groen) de beheer-
plannen in ontwikkeling. Renovatie – en rehabilitatiewerkzaamheden 
(groot onderhoud of niet-jaarlijks onderhoud) vallen op dit moment bui-
ten het bereik van het Beheerplan Wegen. Op het terrein van het groot 
onderhoud hanteert de provincie in de uitvoering de CROW-richtlijnen. 
Bij de actualisatie van het Beheerplan Wegen (verwacht in 2010) is de 
provincie voornemens om de renovatie- en rehabilitatiewerkzaamheden 
hierin een plaats te geven. 
De landelijke (CROW) normeringssystematiek voor kwaliteitsniveaus 
bestaat enkel voor wegen. Een vergelijkbare systematiek voor andere 
beheeronderdelen ontbreekt en daarmee ook een geobjectiveerde onder-
bouwing van keuzes. 
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Kortom, voor het bepalen van het kwaliteitsniveau van de wegen kan 
de provincie zich “afmeten” aan landelijk overeengekomen maatstaven. 
Voor andere beheeronderdelen kan de provincie zich enkel baseren op het 
inzicht, de kennis en ervaring van de eigen medewerkers zonder dat er 
landelijk overeengekomen maatstaven beschikbaar zijn. 
Dit zou kunnen leiden tot een subjectieve normering. De provincie deelt 
deze mening. Subjectieve normering heeft tot gevolg dat beleidsdoel-
stellingen en de inzet van instrumenten gebaseerd zijn op persoonlijke 
inschattingen zonder dat deze objectief beargumenteerd kunnen worden. 
De mate waarin het beleid doeltreffend is kan daardoor niet worden 
vastgesteld.
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�.�.� Maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen
In het PVVP is een aantal maatschappelijke en economische ontwik-
kelingen genoemd die door kunnen werken op het beheer en onderhoud 
van infrastructuur. Daarbij horen veranderingen in de bevolkingsstruc-
tuur, toenemende welvaart of bevolkingsgroei. Dat zou bijvoorbeeld tot 
een wijziging in de hoeveelheid van het verkeer op bepaalde routes kun-
nen leiden met effecten op de kwalitatieve toestand van de weg. Echter, 
in het PVVP wordt geen uitspraak gedaan over de ontwikkeling van de 
verkeersintensiteit in de komende jaren. Er wordt geen relatie gelegd 
tussen demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, het verplaatsings-
gedrag en de verkeersintensiteit. Hoewel huidige cijfers voor verplaatsin-
gen, aantal afgelegde kilometers en motieven voor verplaatsingen vermeld 
worden, ontbreken de te verwachten voorspellingen als gevolg van een 
veranderende bevolkingsstructuur of gedragsverandering (bijvoorbeeld 
recreatiegedrag)26. Wel is de toename van het goederenverkeer op de vaar-
wegen aangegeven. Als gevolg van deze toename wordt gesteld dat knel-
punten in het vaarnetwerk zoals sluizen meer aandacht moeten krijgen. 
De invloed op beheer en onderhoud wordt dan zichtbaar, bijvoorbeeld 
als beperkingen in de doorstroming ten gevolge van onderhoudswerk-
zaamheden optreden.

In het mobiliteitsbeleid worden maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen vermeld die effect kunnen hebben op het beheer en 
onderhoud van infrastructuur. Zoals aangegeven worden in het PVVP de 
huidige cijfers voor bijvoorbeeld verplaatsingen vermeld en niet de voor-
spellingen. Er wordt geen inschatting gegeven van het effect van maat-
schappelijke en economische ontwikkelingen op het mobiliteitsbeleid van 
de provincie Zeeland. Zowel in het Kwaliteitsbeleid als in het Beheer-
plan Wegen wordt deze inschatting ook niet gemaakt voor de mogelijke 
invloed die maatschappelijke en economische ontwikkelingen kunnen 
hebben op het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud. Jaarlijks 
worden – in het Meerjareninvesteringsprogramma Infrastructuur Zeeland 
(MIZ) – prioriteiten gesteld aan projecten onder andere als gevolg van 
de actualiteit. Hier kunnen tevens projecten benoemd worden in de sfeer 
van beheer en onderhoud. Er wordt echter geen koppeling gelegd tussen 
de actualiteit – als concrete aanleiding voor het project – en de conse-
quenties voor het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud. Daarmee 
wordt beheer en onderhoud niet in de maatschappelijke en economische 
context van Zeeland geplaatst.

26 In het licht van de actualiteit wordt bijvoorbeeld ook geen relatie gelegd met nieuwe 
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de invloed van de economische situatie op de te 
verwachten voorspellingen ten aanzien van bijvoorbeeld verplaatsingsgedrag en ver-
keersintensiteit. Bijvoorbeeld het goederenvervoer. Uit metingen blijkt dat de overslag 
van containers in de Zeeuwse havens het afgelopen half jaar met 25% gedaald is. Deze 
ontwikkelingen worden in de voorspellingen niet zichtbaar meegenomen.
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�.�.� Beleidsdoelstellingen SMART + C?
Hoe specifiek is het beleid?
Het beleid voor beheer en onderhoud van wegen kent zes beleidsthema’s 
en relateert deze thema’s aan vier kwaliteitsniveaus. Daardoor kunnen per 
thema en kwaliteitsniveau beleidsdoelstellingen afgeleid worden (tabel 3). 
Verder worden de kwaliteitsniveaus en dus de beleidsdoelen toegepast op 
diverse wegonderdelen (tabel 4). 

Het beleid is specifiek voor zover het dagelijks onderhoud is uitgewerkt 
in het Beheerplan Wegen en dan met name voor wat betreft verhardin-
gen. Ook renovatie en rehabilitatie kan gezien worden als specifiek beleid 
wanneer het verhardingen betreft omdat deze gerelateerd worden aan de 
CROW-richtlijnen. Voor de overige beheeronderdelen constateren wij 
dat het beleid onvoldoende specifiek is.

In het Kwaliteitsbeleid en het Beheerplan Wegen wordt geen onderscheid 
gemaakt naar gebiedsprofielen zoals dit in het overkoepelend PVVP wel 
gebeurt. Er is echter wel een relatie tussen het beleid ten aanzien van be-
heer en onderhoud en de gebiedsprofielen. Beheer en onderhoud is erop 
gericht een weg duurzaam aan zijn functie te laten voldoen. Deze functie, 
en het bijbehorend wegtype, is vastgelegd in het wegencategoriserings-
plan. De keuze van de functie van een specifieke weg is mede afhankelijk 
van het gebiedsprofiel waarin de weg zich bevindt. Vanuit de provincie 
wordt aangegeven dat daarmee een rechtstreekse vertaling wordt gemaakt 
van de gebiedseffecten op beheer- en onderhoudsinspanningen en dat 
ook gebiedsspecifieke kenmerken worden betrokken in het beheerbeleid. 
In het Kwaliteitsbeleid en het Beheerplan Wegen wordt deze vertaling 
echter niet expliciet gemaakt. Waar uit het PVVP blijkt dat het mobi-
liteitsbeleid verschilt per profiel zijn de consequenties van het mobili-
teitsbeleid op het beheer en onderhoud niet expliciet zichtbaar gemaakt. 
Daarmee is het beleid onvoldoende specifiek.

In het Beheerplan Wegen wordt aangegeven dat conflicten tussen beleids-
doelen kunnen optreden. Echter, hoe met conflicten tussen doelen moet 
worden omgegaan en of doelen prioritair behandeld (moeten) worden, 
is niet kenbaar gemaakt. In het overkoepelende PVVP worden mogelijke 
conflicten tussen doelen niet expliciet vermeld en een rangorde van doe-
len is niet herkenbaar. Uit het beleid blijkt niet welke overwegingen ten 
grondslag liggen aan keuzes die de provincie moet maken. Daarmee is het 
beleid onvoldoende specifiek.

Hoe meetbaar is het beleid?
Om de beleidsdoelstellingen voor beheer en onderhoud van wegen 
meetbaar te maken, zijn in het Beheerplan Wegen de beleidsdoelstellin-
gen naar beheerdoelstellingen vertaald en wordt een aantal indicatoren 
genoemd die zichtbaar kunnen maken of beheerdoelstellingen bereikt 
zijn (zie tabel 7). 
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Voor veiligheid van de weg worden bijvoorbeeld stroefheid en vlakheid 
als indicatoren genoemd. Deze indicatoren geven weer welke onderdelen 
van de beheersinspanningen relevant zijn voor het behalen van de beheer-
doelstelling. Daarmee wordt aangegeven aan welke technische eisen we-
gen moeten voldoen zodat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. 
De inzet vanuit beheer en onderhoud ten aanzien van veiligheid is gericht 
op het voorkomen van ongevallen (zie ook tabel 3 en 7). 
Het beheerdoel voor veiligheid is meetbaar geformuleerd met “geen onge-
vallen als gevolg van achterstallig onderhoud”. Om te kunnen beoordelen 
of de beheerdoelstelling is gerealiseerd is het relevant om inzicht te heb-
ben in het aantal ongevallen en de oorzaken van die ongevallen. 
De indicatoren die door de provincie worden benoemd zijn bruikbaar 
om te bepalen of er sprake is van achterstallig onderhoud en daarmee of 
het instrument, zijnde beheer en onderhoud, afdoende is ingezet. 

Kortom, deze indicatoren kunnen worden gebruikt om vast te stellen of 
bij een ongeval de onderhoudssituatie een mogelijke oorzaak kan zijn 
geweest.

Niet in alle gevallen is het mogelijk dergelijke concrete en meetbare 
doelstellingen op te stellen. In dit geval kunnen indicatoren behulpzaam 
zijn bij het beoordelen van de mate waarin doelstellingen bereikt wor-
den. Indicatoren kunnen afgeleid worden uit de omschrijving van de 
beleidsthema’s (zie tabel 4). Comfort wordt bijvoorbeeld gedefinieerd als 
de mate waarin de gebruiker gemak heeft van de toestand van de infra-
structuur. Een indicator voor comfort zou dan het aantal klachten van 
weggebruikers over ongemakken kunnen zijn. Afwatering en bewegwijze-
ring zijn dan middelen om het comfort van de weg voor de weggebruiker 
te verhogen.

We constateren dat sommige beheerdoelstellingen reeds geformuleerd 
zijn in meetbare doelen maar dat de daarbij benoemde indicatoren wel 
ingaan op de technische eisen die vanuit beheer en onderhoud gesteld 
kunnen worden aan de infrastructuur maar dat zij geen informatie 
bieden over de mate waarin de beheerdoelstelling is gerealiseerd (zie het 
voorbeeld ten aanzien van veiligheid en de suggestie voor wat betreft 
comfort).

Hoe afgestemd is het beleid?
In de nota Kwaliteitsbeleid beheer en onderhoud provinciale (vaar)wegen 
wordt opgemerkt dat beheer en onderhoud aan doelstellingen van het 
PVVP bijdragen omdat beheer direct de verkeersveiligheid, bereikbaar-
heid en het gebruikscomfort beïnvloedt. Echter, de koppeling aan de 
beleidsthema’s in het PVVP wordt niet expliciet gemaakt. In het Kwali-
teitsbeleid worden veiligheid, bereikbaarheid en het beperken van milieu-
hinder afgeleid uit de wetgeving en wordt niet beschreven welke relatie 
de beleidsthema’s leefbaarheid, comfort en aanzien met het provinciale 
beleid hebben. 
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Voor de doeltreffendheid van het beleid is het van belang dat er een 
relatie wordt gelegd tussen de beleidsdoelstellingen en het in te zetten in-
strument. Dat betekent dat in het beleid dient te worden aangegeven wat 
de relatie is tussen – in deze concrete situatie – het PVVP en het Kwali-
teitsbeleid respectievelijk het Beheerplan Wegen. De inzet van het instru-
ment beheer en onderhoud zou een logisch gevolg moeten zijn van de 
keuze voor bepaalde beleidsambities van de provincie op het terrein van 
infrastructuur. De provincie Zeeland legt deze relatie niet. In het Kwali-
teitsbeleid en het Beheerplan Wegen worden geen directe relatie gelegd 
met het PVVP.27 De provincie Zeeland kiest er voor om het beleid ten 
aanzien van het beheer en onderhoud in te richten aan de hand van de 
CROW-systematiek zonder daarbij een relatie te leggen met het integraal 
mobiliteitsbeleid zoals verwoord in het PVVP. De zes beleidsthema’s uit 
de CROW-systematiek hebben weliswaar overeenkomsten met de thema’s 
binnen het integraal mobiliteitsbeleid maar geven hier een andere invul-
ling aan. De CROW-systematiek geeft invulling aan thema’s als veiligheid 
en bereikbaarheid vanuit de technische eisen waar een weg of kunstwerk 
aan moet voldoen – dan wel welke beheersinspanningen de provincie 
moet leveren – om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld achterstallig onder-
houd geen oorzaak kan zijn van ongevallen of beperkte bereikbaarheid. 
De kwaliteitsniveaus worden op deze manier bepaald vanuit de instru-
menten en inspanningen in plaats van vanuit de beleidsambities van de 
provincie op het terrein van infrastructuur. Daardoor wordt het ondui-
delijk hoe de keuze van een kwaliteitsniveau bijdraagt aan de algemene 
provinciale beleidsdoelen.

Tevens zijn relaties met andere in het Beheerplan Wegen genoemde be-
leidsdocumenten niet direct herkenbaar. Zo blijft bijvoorbeeld onduide-
lijk wat de relatie tussen aanpassingen van markeringen en het dagelijks 
onderhoud is.
Hetzelfde geldt voor de beleidsdoelen die evenals de beleidsthema’s door 
het CROW zijn opgesteld en door de provincie zijn overgenomen. Hier-
bij valt op dat door de gekozen systematiek een keuze wordt gesugge-
reerd waarbij de beleidsdoelen voortkomen uit de kwaliteitsniveaus. Met 
andere woorden, niet de beleidsdoelen geven aanleiding voor de kwaliteit 
van de infrastructuur, maar de middelen (kwaliteitsniveaus) bepalen de 
doelen.
Hoewel in het Beheerplan Wegen aangegeven wordt dat het provinciale 
beleid het uitgangspunt vormt voor de formulering van beleidsdoelen 
en een aantal overkoepelende beleidsdocumenten genoemd worden, 
ontbreekt een duidelijke relatie tussen beleidsdoelen en deze beleids-
documenten. Zo worden bijvoorbeeld in het PVVP van 2003 en 2008 
specifieke veiligheidsdoelen geformuleerd. In het PVVP 2003 staat ge-
schreven: “Voor 2010 geldt als streefdoel niet meer dan 32 verkeersdoden 
en niet meer dan 300 geregistreerde ziekenhuisgewonden per jaar vallen 
op het totale netwerk.” 

27 Zowel de relatie met het PVVP 2003 als de actualisatie uit 2008 wordt niet expliciet 
gelegd.
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Het spreekt voor zich dat beheer en onderhoud slechts één factor is die 
van invloed is op het aantal ongevallen en dat hierdoor de invloed van in-
grepen in beheer en onderhoud op bijvoorbeeld verkeersveiligheid moei-
lijk te meten is. Onduidelijk is echter hoe de provincie de samenhang 
tussen beheer en onderhoud en de overkoepelende beleidsdoelen ziet.

We constateren dat het beleid voor beheer en onderhoud van wegen 
onvoldoende afgestemd is met het overkoepelende mobiliteitsbeleid van 
de provincie en dat dit terug te voeren is op het gebruik van de CROW-
systematiek die niet direct aansluit bij de situatie in Zeeland.

Hoe realistisch is het beleid?
Op dit moment zijn de beleidsdoelstellingen voor een deel niet meetbaar 
omschreven respectievelijk ontbreken juiste indicatoren. Verder is niet 
herkenbaar wat de uitgangssituatie bij de formulering van de doelen is 
geweest. Er kan dus geen uitspraak gedaan worden hoe realistisch het 
beleid voor beheer en onderhoud van wegen is. Het bieden van een 
acceptabel rijcomfort (tabel 7) kan bijvoorbeeld realistisch dan wel niet 
realistisch zijn. Dit hangt immers af hoe acceptabel rijcomfort geïnterpre-
teerd of ingevuld wordt en welk rijcomfort bij het opstellen van het doel 
aanwezig was.

Hoe tijdelijk is het beleid?
Beheer en onderhoud richt zich op de duurzame instandhouding van de 
infrastructuur. Diverse van de activiteiten die ondernomen worden in het 
kader van beheer en onderhoud hebben daarmee een structureel en door-
lopend karakter. In zowel het Kwaliteitsbeleid (vastgesteld in 2004) als 
het Beheerplan Wegen (vastgesteld in 2006) worden beleids- en beheer-
doelstellingen benoemd. Daarmee heeft de provincie uitspraken gedaan 
over welke toekomstige kwalitatieve toestand van de weginfrastructuur 
wordt nagestreefd. Er worden echter geen uitspraken gedaan wanneer 
de provincie deze ambitie gerealiseerd zou willen hebben. Zowel in het 
Kwaliteitsbeleid als in het Beheerplan Wegen worden geen uitspraken 
over hoe lang de beleidsdoelstellingen geldig zijn of wanneer bepaalde 
doelstellingen gehaald zouden moeten worden. In 2004 (bij de ontwik-
keling van het Kwaliteitsbeleid) heeft de provincie metingen verricht naar 
het huidige kwaliteitsniveau. Destijds bleek dat de kwaliteit van de ver-
hardingen onder het landelijk gemiddelde lag. In het Beheerplan Wegen 
(in 2006) constateert de provincie dat het huidige kwaliteitsniveau van de 
weginfrastructuur overeenkomt met het gewenste kwaliteitsniveau. 
Waar tot 2006 het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud gericht 
lijkt te zijn op kwaliteitsverbetering lijkt dit nu gewijzigd te zijn in 
instandhouding van het huidige kwaliteitsniveau. Er wordt echter geen 
informatie gegeven of bijvoorbeeld ook de onderliggende beheerdoel-
stellingen gerealiseerd zijn. Is de geluidhinder rond provinciale wegen 
inderdaad nergens in het geding? En als dat niet het geval is wanneer wil 
de provincie dit gerealiseerd hebben. Kortom, het blijft onduidelijk wat 
eigenlijk bereikt wordt (of zou kunnen worden) en wanneer het bereikt 
wordt.
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Hoe consistent is het beleid?
Zoals eerder vermeld, is de vertaalslag van het overkoepelende mobili-
teitsbeleid naar het beleid voor beheer en onderhoud van wegen inconsi-
stent. De provincie heeft ervoor gekozen om het beleid ten aanzien van 
beheer en onderhoud in te richten aan de hand van de CROW-systema-
tiek zonder daarbij een relatie te leggen met het integraal mobiliteitsbe-
leid zoals verwoord in het PVVP. De CROW-systematiek is een manier 
om inzicht te krijgen in de benodigde maatregelen en daarbijbehorende 
kosten om een bepaald kwaliteitsniveau van de weg te realiseren. De 
CROW-systematiek vertrekt vanuit zes beleidsthema’s. Deze hebben 
weliswaar overeenkomsten met de thema’s binnen het integraal mobili-
teitsbeleid maar geen hier een andere invulling aan. De CROW-systema-
tiek geeft invulling aan thema’s als veiligheid en bereikbaarheid vanuit de 
technische eisen waar een weg of kunstwerk aan moet voldoen – danwel 
welke beheersinspanningen de provincie moet leveren – om ervoor te 
zorgen dat bijvoorbeeld achterstallig onderhoud geen oorzaak kan zijn 
van ongevallen of beperkte bereikbaarheid. De kwaliteitsniveaus worden 
op deze manier bepaald vanuit de instrumenten en inspanningen in 
plaats van vanuit de beleidsambities van de provincie op het terrein van 
infrastructuur. Als gevolg van de keuze van de provincie om het beleid 
ten aanzien van beheer en onderhoud in te richten aan de hand van de 
CROW-systematiek onbreekt de relatie met het integraal mobiliteitsbe-
leid zoals verwoord in het PVVP. Daardoor wordt onduidelijk hoe de 
keuze van een kwaliteitsniveau bijdraagt aan de algemene provinciale 
beleidsdoelen.

Verder laat in het Beheerplan Wegen de vertaling van beleidsdoelen naar 
beheerdoelen inconsistentie zien. Een voorbeeld is het volgende: het 
beleidsdoel voor veiligheid is voor kwaliteitsniveau R aangegeven met 
“kans op ongevallen klein” (zie tabel 3). Het beheerdoel voor veiligheid is 
echter “geen ongevallen als gevolg van achterstallig onderhoud” (zie tabel 
7). Het beheerdoel gaat daarmee verder dan het beleidsdoel. Een ander 
voorbeeld is het beleidsdoel voor “aanzien” aangegeven met “redelijk ver-
zorgde uitstraling”, maar het beheerdoel voor “aanzien” is “het bieden van 
een verzorgd wegbeeld”. Aan de ene kant is volgens tabel 3 tussen een 
redelijk verzorgd en een verzorgd wegbeeld een kwaliteitsverschil en aan 
de andere kant is niet herkenbaar waarom het beheerdoel voor aanzien 
duidelijker, beter meetbaar en relevanter is dan het beleidsdoel. Daarmee 
samenhangend, is de vraag waarom überhaupt onderscheid wordt ge-
maakt tussen beleids- en beheerdoelen, omdat de beheerdoelen eigenlijk 
nader gespecificeerde beleidsdoelen zijn. Dat heeft wederom te maken 
met de CROW-systematiek die slechts algemene beleidsdoelen kent. 

We constateren dat het beleid voor beheer en onderhoud van wegen niet 
consistent is, wat voornamelijk terug te brengen is op de toepassing van 
de CROW-systematiek.
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�  De onderhoudssituatie van infrastructuur
Voor een doeltreffend beheer en onderhoud dient de provincie een goed 
beeld te hebben van de bestaande onderhoudssituatie van haar infra-
structuur. De onderhoudssituatie bepaalt de onderhoudsmaatregelen 
die nodig zijn om de beleidsmatig vastgestelde beleidsdoelen te bereiken 
en levert de uitgangsbasis voor de beoordeling van deze beleidsdoelen. 
In paragraaf 2.1. van dit hoofdstuk beschrijven we hoe de provincie de 
onderhoudssituatie van kunstwerken inschat. Paragraaf 2.2. behandelt 
de onderhoudssituatie van verhardingen. In paragraaf 2.3. presenteren 
we onze conclusie door antwoord te geven op de onderzoeksvragen met 
betrekking tot de onderhoudssituatie.

�.� De onderhoudssituatie van kunstwerken
De provincie Zeeland heeft 201 kunstwerken in beheer. Daaronder vallen 
vooral bruggen, viaducten, tunnels, duikers en sluizen. De Zeelandbrug 
en het Kanaal door Walcheren28 zijn kunstwerken die op grond van hun 
grote belang voor het verkeer- en vervoersysteem en daarmee voor de 
gebruiker en op grond van de budgettaire consequenties voor beheer en 
onderhoud als aparte objecten door de provincie benaderd worden. Voor 
de overige kunstwerken is een budget vastgesteld voor zowel het dagelijks 
onderhoud (bij de afdeling Beheer van de provincie) als de renovatie (bij 
de afdeling Bouw & Renovatie van de provincie).

Kunstwerken zijn voornamelijk betonconstructies die, wanneer ze aan de 
technische eisen bij het bouwen voldoen en goed uitgevoerd zijn, tijdens 
hun levensduur geen ernstig schadebeeld vertonen. Schades kunnen 
ontstaan door uitvoeringsfouten tijdens de bouw van een kunstwerk of 
door invloeden van buitenaf zoals zouten. Schades aan kunstwerken zijn 
daarom incidenteel en lastig te voorspellen. Vanuit de provincie wordt 
aangegeven dat uitvoeringsfouten meestal hersteld worden zonder verder 
onderzoek te doen naar dieperliggende oorzaken. Bij invloeden van 
buitenaf kan onderzoek noodzakelijk zijn om een inschatting te kunnen 
geven of op termijn verdere gevolgen voor het kunstwerk te verwachten 
zijn.

Modellen voor toestandsontwikkeling, vergelijkbaar met de CROW 
modellen voor verhardingen, bestaan echter niet. Wat volgens de provin-
cie wel mogelijk is, is het benchmarken tussen bepaalde schadebeelden 
bij kunstwerken uit een bepaalde periode. De toestand van kunstwerken 
wordt beïnvloed door aannames bij hun bouw. Een voorbeeld hiervan 
is een kunstwerk dat met een bepaalde betondekking gebouwd is, die 
te klein blijkt te zijn voor indringing van chloride en dus op termijn tot 
grotere schade kan leiden. 

28 Het Kanaal door Walcheren is een vaarweg. Wanneer hier het Kanaal door Walcheren 
genoemd wordt worden de kunstwerken bedoeld die in het Kanaal door Walcheren 
liggen.
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Doorgaans is bekend voor welke kunstwerken dit een probleem zou kun-
nen vormen omdat het bouwjaar samenhangt met bepaalde technische 
normen en uitvoeringstechnieken. 
Maar er is volgens de provincie geen rekenmodel beschikbaar die derge-
lijke schadeontwikkelingen naar de toekomst extrapoleert. 

Naast de betonconstructie zijn er andere onderdelen van kunstwerken 
die een kortere levensduur kennen zoals leuningen, voegovergangen en 
verhardingen bij viaducten. Deze onderdelen zijn minder belangrijk voor 
de stevigheid van de hele constructie en kunnen apart vervangen worden. 
Een voegovergang dient bijvoorbeeld gemiddeld eens in de 25 jaar te 
worden vervangen. 

Maar het kan ook al na 20 jaar of pas na 30 jaar schade vertonen, terwijl 
bij de betonconstructie van een levensduur van 80 jaar wordt uitgegaan. 
De technische eisen waaraan bijvoorbeeld nieuwe voegovergangen moe-
ten voldoen, zijn door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat vastgelegd en 
worden door de provincie toegepast. Het vervangen van voegovergangen 
is één van de grootste kostenposten van het onderhoud aan kunstwerken 
en wordt geraamd op ongeveer € 50.000 per jaar.

Het totale budget voor renovatiewerkzaamheden29 van kunstwerken 
bedraagt € 95.000 per jaar en is gebaseerd op de meerjarenplanning 
die voor vijf jaar is opgesteld bij de invoering van “rationeel onderhoud 
kunstwerken” begin jaren negentig. Toen representeerde het budget de 
gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten. Sindsdien wordt dit budget 
aangehouden voor de begroting (zie tabel 8). Er zijn wel jaren waar meer 
kosten worden gemaakt, omdat bijvoorbeeld grotere projecten gereali-
seerd moeten worden. In 2005 was bijvoorbeeld renovatie aan de on-
derzijde van een spoorviaduct noodzakelijk. De kosten bedroegen meer 
dan € 175.000 (zie tabel 8). Behalve een aanrijdschade zijn in 2005 geen 
verdere renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. In de jaren 2006 tot en met 
2008 zijn voornamelijk betonschades en voegovergangen hersteld waarbij 
de kosten gemiddeld rond € 95.000 bedroegen. In tabel 830 worden de 
kosten voor de renovatie van kunstwerken voor de periode 2004 tot en 
met 2008 weergegeven.

29 Voor een definitie van renovatie zie paragraaf 3.2.
30 In tabel 9 en 10 wordt een overzicht gegeven van de kosten voor renovatie. Voor 
overzicht van de financiÎle middelen zoals opgenomen in de programmabegroting en 
-rekening zie paragraaf 2.2 en 2.3.
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Tabel 8: Kosten voor renovatie kunstwerken 2004 t/m 200831

Daarnaast worden het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug als 
aparte kunstwerken beschouwd die ook hun eigen onderhoudsbudget 
hebben. De jaarlijkse kosten voor beide objecten variëren aanmerkelijk. 
In 2006 bedroegen bijvoorbeeld de onderhoudskosten voor het Kanaal 
door Walcheren meer dan € 1.100.000,- en in 2007 € 195.000. Dat 
komt vooral door het type onderhoud dat uitgevoerd moet worden. Met 
het conserveren van sluisdeuren of het vervangen van het wegdek bij de 
Zeelandbrug zijn grotere kosten gemoeid dan met kleine betonreparaties.
Volgens de provincie leidt de schadeontwikkeling bij betonconstruc-
ties en onderdelen van kunstwerken niet meteen tot onveilige situaties. 
Kleine betonschades of een voegovergang die lekt, kunnen bijvoorbeeld 
nog steeds veilig zijn. Op langere termijn kunnen er echter wel grotere 
vervolgschades bij de onderliggende constructie optreden doordat water 
en chloride kunnen indringen. Door de jaarlijkse inspecties proberen 
medewerkers van de provincie een beeld te krijgen van de omvang van de 
lekkages en de betonschades. De inschatting van de ernst van de schade 
wordt bepaald aan de hand van de kennis en ervaringen van medewerkers 
en algemeen geldige kwaliteitsnormeringen. 
Om toestandsontwikkelingen te voorspellen baseert de provincie zich op 
de eigen kennis en ervaring. De toestand en de daarmee gepaard gaande 
onderhoudswerkzaamheden worden naar de toekomst geëxtrapoleerd. 
Hiervoor zijn geen rekenmodellen aanwezig (zie ook eerder in deze para-
graaf ).  Onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld verkeersintensiteit of 
milieubescherming) kunnen volgens de provincie leiden tot bijstellingen 
van de aannames. In paragraaf 1.4.2. (Maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen) hebben wij reeds aangegeven dat de provincie weliswaar 
de huidige cijfers benoemt maar in het Kwaliteitsbeleid of in het Beheer-
plan Wegen geen inschatting maakt van de mogelijke invloed die maat-
schappelijke en economische ontwikkelingen hebben op het beleid ten 
aanzien van beheer en onderhoud. 

31 Bedragen exclusief BTW.
32 Aan de hand van het beschikbare budget wordt de jaarplanning kunstwerken opgesteld, 
met andere woorden: begroting = technische planning. Indien de onderhoudstoestand 
zodanig is dat schuiven in de tijd niet meer mogelijk is, wordt extra budget aangevraagd.

Jaar
2004
2005
2006
2007
2008

Technisch benodigd32

€ 91.300
€ 200.000
€ 92.400
€ 94.300
€ 95.200

Begroting
€ 91.300
€ 200.000
€ 92.400
€ 94.300
€ 95.200

Realisatie
€ 32.663
€ 180.500
€ 92.461
€ 99.154
€ 93.669
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Daarnaast wordt er geen koppeling gelegd tussen de actualiteit en de 
consequenties voor het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud. 
Een expliciete definitie en analyse van risico’s en onzekerheden die 
gepaard gaan met toekomstige ontwikkelingen en vervolgens een inschat-
ting van de consequenties voor toestand en kosten van kunstwerken 
wordt niet toegepast. 

Doordat eenduidige kwaliteitsnormen ontbreken, is onduidelijk wanneer 
sprake is van achterstallig onderhoud. De grens tussen achterstallig en 
niet-achterstallig onderhoud kan willekeurig gelegd worden. De constate-
ring of er wel of niet sprake is van achterstallig onderhoud bij kunstwer-
ken blijft vrij subjectief. Gezien het feit dat door het beperkte budget van 
€ 95.000 niet alle betonschades en alle voegovergangen die lek zijn in een 
jaar vervangen kunnen worden, kan er aan de ene kant van achterstallig 
onderhoud worden gesproken aangezien daarmee niet in alle gevallen 
aan de technische eisen33 wordt voldaan die aan een kunstwerk gesteld 
kunnen worden. Dit is in lijn met de norm die de provincie zelf hanteert 
bij het bepalen of sprake is van achterstallig onderhoud ten aanzien van 
verhardingen (kwaliteitseisen van de CROW). Overigens een lek in de 
voegovergang betekent nog niet dat het kunstwerk onveilig is. Wanneer 
de waarborging van de verkeersveiligheid als norm wordt gehanteerd is er 
alleen sprake van achterstallig onderhoud wanneer de lekkende voegover-
gang leidt tot onveiligheid van het kunstwerk.

�.� De onderhoudssituatie van verhardingen
Ten tijde van de opstelling van het Beheerplan Wegen had de provincie 
764 km wegen in beheer (zie tabel 5). Momenteel is dat ongeveer 910 
km wegen. 

Een nieuwe weg kent afhankelijk van de ondergrond een levensduur van 
circa 40 – 50 jaar. Door de continue belasting van het autoverkeer treden 
schades aan verhardingen voortdurend op. Er zijn ook modellen die 
aangeven hoe een schade zich ontwikkelt en wanneer onderhoud nodig 
is. Dit soort modellen is de CROW opgesteld en in een onderhoudssyste-
matiek verwerkt34. Uitgangspunt in de systematiek zijn de gegevens over 
de toestand van de verhardingen die door jaarlijkse inspecties verzameld 
worden. 
De actuele schade en de op basis van gedragsmodellen geprognosticeerde 
schade worden vergeleken met landelijk vastgestelde richtlijnen voor 
bijvoorbeeld spoorvorming, scheurvorming, rafeling en dwarsonvlakheid. 
Wegvakonderdelen die de richtlijnen hebben overschreden, dienen in de 
volgende planperiode te worden onderhouden. 

33 Als gevolg van het ontbreken van landelijk vastgestelde kwaliteitseisen voor kunstwer-
ken wordt hier gesproken over technische eisen.
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Wegvakonderdelen die in de komende vijf jaar de richtlijn verwacht 
worden te overschrijden, worden in de meerjarige onderhoudsplanning 
opgenomen. Zowel voor het lopende jaar als de volgende vier jaar wordt 
dan het onderhoudsbudget bepaald. Of de wegvakonderdelen daadwer-
kelijk onderhouden worden, hangt van het beschikbaar budget af.

Volgens de provincie zou de hantering van de CROW-onderhoudssys-
tematiek betekenen dat voor onderhoud aan verhardingen jaarlijks veel 
meer begroot zou moeten worden dan in het budget van € 2,5 miljoen is 
opgenomen (zie tabel 9). In de afgelopen vier jaar kon jaarlijks circa 
€ 1 miljoen extra ingepland worden. Met uitzondering van 2007 blijkt 
dat er zo’n € 3,5 miljoen is ingepland (het extra budget) maar dat er zo’n 
€ 2,6 miljoen is gerealiseerd. De provincie verklaart dit verschil vanuit 
een aannemersvoordeel. De Rekenkamer acht een aannemersvoordeel 
van bijna 25% veel. Wanneer in enig jaar meer budget nodig is dan de 
€ 2,5 mio die is begroot (bijvoorbeeld als gevolg van calamiteiten), dan 
moet dit bedrag in het volgende jaar als extra budget bij Provinciale Sta-
ten worden aangevraagd. In tabel 9 worden de kosten voor de renovatie 
van verhardingen voor de periode 2004 tot en met 2008 weergegeven.

34 Zie CROW publicaties 145 en 147.
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Tabel 9:  Kosten voor renovatie verhardingen 2004 t/m 200835

Gezien de differentie tussen het budget voor onderhoud aan verhar-
dingen en het budget dat jaarlijks ter beschikking staat, zou er sprake 
moeten zijn van achterstallig onderhoud. Maar ook hier geldt dat de 
definitie van achterstallig onderhoud niet eenduidig is omdat verschil-
lende onderhoudsstrategieën toegepast kunnen worden. Met andere 
woorden, het kwaliteitsniveau van de weg kan op verschillende manie-
ren hersteld worden. Een wegvakonderdeel kan bijvoorbeeld veilig zijn 
nadat conserverende maatregelen toegepast zijn (op korte termijn zijn de 
kosten en dus budgettaire consequenties gering). Omdat conserverende 
maatregelen vaker uitgevoerd moeten worden, kan het echter efficiënter 
zijn om niet voor conserverende maatregelen te kiezen maar voor con-
structieve maatregelen. In dit geval zijn de kosten door de constructieve 
maatregelen voor de korte termijn hoger maar op de langere termijn zijn 
de onderhoudskosten lager. Verder kunnen in de toekomst zwaardere 
maatregelen noodzakelijk worden doordat schades zich verder ontwik-
kelen. Door de provincie is geconstateerd dat voor het onderhoud van 
verhardingen nu meer geïnvesteerd moet worden om op lange termijn 
efficiënt onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. Op dit moment is daar-
voor geen budget toegekend. De provincie ziet een tekort waarvan wordt 
uitgegaan dat het de komende jaren zal blijven oplopen. Door te kiezen 
voor (goedkope) conserverende maatregelen ontstaat het gevaar dat de 
kosten voor structureel onderhoud (reconstructie van de complete weg) 
in de toekomst sterk zal toenemen. Er is daarmee sprake van kapitaalver-
nietiging.

35 Bedragen exclusief BTW.
36 Per 1-1-2007 heeft er een wegenruil plaatsgevonden. Wegen van de provincie zijn naar 
het waterschap gegaan en wegen van het Rijk naar de provincie. In 2007 is extra geld 
beschikbaar gesteld ten behoeve van ‘achterstallig onderhoud’ van door het Rijk overge-
dragen wegen.
37 De technische planning tot en met 2007 komt uit het Roadplan. In 2008 is overgestapt 
op Viaview. De daling in ‘technisch benodigd’ is voornamelijk een gevolg van gewijzigd 
areaal.

Jaar
2004
2005
2006
200737

2008

Technisch benodigd
€ 3.535.000
€ 4.041.500
€ 3.152.000
€ 4.986.350
€ 1.926.872

Begroting
€ 2.500.000
€ 3.500.000
€ 3.500.000
€ 4.023.000
€ 3.500.000

Realisatie36

€ 2.664.825
€ 2.560.500
€ 2.658.383
€ 4.133.000
€ 3.132.498
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In hoeverre de kosten daadwerkelijk zullen toenemen, hangt af van hoe 
de ontwikkeling van een schade verloopt. Belasting en levensduur van 
conserverende maatregelen hangen samen, maar kunnen een wisselend 
effect hebben. Er moet sneller actie genomen worden als een schade snel-
ler ontwikkelt. Ontwikkelt een schade langzamer dan kan het structurele 
onderhoud uitgesteld worden. Als grotere wegvakken die in een keer zijn 
aangelegd in dezelfde onderhoudscyclus terecht komen, is het budget te 
beperkt om ze allemaal tegelijkertijd uit te voeren. Meestal kunnen op 
grond van verschillende invloeden en dus verschillende schadeontwik-
kelingen de wegvakken opgeknipt worden. Dat betekent dat sommige 
onderdelen eerder aan de beurt zijn dan andere onderdelen.

Ook in het verkeer kunnen veranderingen optreden door bijvoorbeeld de 
toename van aslasten bij het vrachtverkeer en daarmee van invloed zijn 
op de toestand van het wegennet. Daarnaast is het soort materiaal van 
invloed op de schadeontwikkeling en hierdoor ook op de onderhoudscy-
clus. Het zou kunnen gebeuren dat verhardingen voor het einde van haar 
levensduur vervangen moeten worden, omdat het materiaal dusdanig 
veranderd is dat de veiligheid in het geding is. Een voorbeeld hiervan is 
het optreden van spoorvorming en gladheid bij verkeerslichten of het 
ophopen van water door spoorvorming. Uiteindelijk geven de technische 
richtlijnen aan wanneer onderhoud aan verhardingen nodig is, maar er 
zijn altijd situaties waar al eerder onderhoud uitgevoerd zou moeten wor-
den bijvoorbeeld omdat de veiligheid in het geding is. Door de provincie 
wordt aangegeven dat daarvoor niet voldoende budget ter beschikking 
staat. In deze situaties (calamiteiten) worden aanvullende middelen ge-
vraagd bij Provinciale Staten.

Volgens de provincie wordt het onderhoudsprogramma elk jaar geactua-
liseerd op basis van de laatste inspectiegegevens en politieke of wettelijke 
veranderingen. Echter, zowel bij kunstwerken als verhardingen worden 
geen systematische risicoanalyse toegepast.

�.�  Samenvatting en conclusie
�.�.� Prestatieontwikkeling, levensduur, 
waarde, kosten en risico’s
Uitgangspunt voor het bepalen van prestatieontwikkelingen bij verhar-
dingen en kunstwerken zijn de inspecties die jaarlijks doorgevoerd wor-
den en waarmee het technische kwaliteitsniveau van de infrastructuur-
objecten bepaald worden. Met de technische toestand van verhardingen 
en kunstwerken wordt een uitspraak gedaan hoe de objecten presteren 
met betrekking tot veiligheid en functionaliteit. De prestatieontwikke-
ling voor kunstwerken wordt gebaseerd op de kennis en ervaring van de 
medewerkers van de provincie. 
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Er zijn geen eenduidige kwaliteitsniveaus vastgesteld. Voor verhardingen 
zijn voor een deel landelijk vastgestelde gedragsmodellen en kwaliteitsni-
veaus beschikbaar waardoor toestandsveranderingen voorspelbaar wor-
den.

De levensduur van verhardingen en kunstwerken en belangrijke onder-
delen zijn algemeen erkende aannames die op ervaringen met bepaalde 
constructies en materialen teruggaan.

De economische en maatschappelijke waarde van wegen en kunstwerken 
wordt niet expliciet bepaald, maar het belang van enkele objecten voor 
het verkeer- en vervoernetwerk zoals de Zeelandbrug en het Kanaal door 
Walcheren wordt erkend. Deze objecten worden financieel en organisato-
risch apart benaderd.

Op basis van inspecties wordt bepaald welke maatregelen getroffen moe-
ten worden aan de kunstwerken (met uitzondering van de Zeelandbrug 
en het Kanaal door Walcheren). De kosten van deze maatregelen worden 
geraamd als technisch benodigd budget. Het daadwerkelijk begrotings-
budget (dat lager is) bepaalt het uitvoeringstempo van de maatregelen. 
De kosten voor de Zeelandbrug en het Kanaal door Walcheren worden 
gebaseerd op de extrapolatie van ervaringen (met betrekking tot toestand 
en werkzaamheden) van de provincie. Voor verhardingen komen de kos-
ten voort uit de CROW systematiek.

Een systematische analyse van mogelijke toekomstige politieke, techni-
sche en sociale ontwikkelingen en hun effect op de toestand van verhar-
dingen en kunstwerken wordt niet toegepast.
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�.�.� Relatie tussen prestatieontwikkeling, 
levensduur, waarde, kosten en risico’s
De toestandsontwikkelingen van verhardingen en kunstwerken leveren 
de input voor de berekening of inschatting van de restlevensduur en de te 
verwachten kosten van de objecten. Daarbij is schadeontwikkeling of het 
verlies van technische kwaliteit een continu proces en het optreden van 
een schade leidt niet meteen tot een onveilige situatie of het verlies van 
functionaliteit. De prestatieontwikkeling en daarmee ook de restresteren-
de levensduur en toekomstige kosten zijn met onzekerheden verbonden. 
Voor kunstwerken zijn weer de ervaringen en de kennis van de medewer-
kers van de provincie bepalend hoe met de onzekerheden in de relaties 
wordt omgegaan. Voor verhardingen zijn de onzekerheden voor een deel 
door de CROW systematiek afgedekt.

Mogelijke politieke, technische en sociale ontwikkelingen kunnen van 
invloed zijn op toestandsontwikkeling, levensduur en uiteindelijk de 
kosten van de infrastructuurobjecten. Pas bij optreden van onverwachte 
gebeurtenissen en ontwikkelingen worden door de provincie deze relaties 
gelegd en met de effecten rekening gehouden. Zoals hierboven is aange-
geven, vindt er geen probabilistische benadering plaats.

�.�.� Fysieke achterstand van kunstwerken 
en verhardingen
Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. De provin-
cie geeft aan dat er sprake is van achterstallig onderhoud wanneer niet 
aan de kwaliteitseisen van de CROW wordt voldaan. Dit is echter enkel 
van toepassing op verhardingen. Voor kunstwerken ontbreken vastge-
stelde kwaliteitsnormen die aangeven wanneer kunstwerken of onder-
delen van kunstwerken onderhouden moeten worden. Daardoor blijft 
de beoordeling of achterstallig onderhoud aanwezig is vrij subjectief. 
Voor verhardingen zijn vastgestelde kwaliteitsnormen beschikbaar. De 
beoordeling of achterstallig onderhoud aanwezig is bij verhardingen is 
echter ook subjectief.  Het kwaliteits- of prestatieniveau kan op verschil-
lende manieren bereikt worden en dat heeft verschillende consequenties 
voor de toekomstige onderhoudsmaatregelen en daarmee het kosten-
plaatje. De provincie kiest bijvoorbeeld voor conserverende maatregelen 
en daarmee het uitstellen van structurele onderhoudsmaatregelen. Dit 
brengt het risico met zich mee dat op lange termijn grote investeringen 
nodig zijn. men zou ook voor structurele onderhoudsmaatregelen kun-
nen kiezen. Zonder duidelijk vast te stellen aan welke kwaliteitsniveaus 
infrastructuurobjecten moeten voldoen en in welke planningsperiode 
het daadwerkelijk benodigde onderhoud uitgevoerd moet worden, kan 
er geen uitspraak gedaan worden over het achterstallig onderhoud bij de 
provincie.
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�.�.�  Relatie fysieke achterstand 
en prestatieniveau
Doordat een eenduidige door de provincie vastgestelde definitie van ach-
terstallig onderhoud ontbreekt, kan ook geen antwoord gegeven worden 
op de vraag hoe achterstalligheid zich verhoudt tot het prestatieniveau 
van verhardingen en kunstwerken.
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� Het beheer- en onderhoudsproces 
van infrastructuur
Door het beheer- en onderhoudsproces dient de onderhoudssituatie 
van verhardingen en kunstwerken dusdanig te veranderen dat de gede-
finieerde beleidsdoelen gerealiseerd worden. Er wordt bij de provincie 
Zeeland organisatorisch en budgettair onderscheid gemaakt tussen drie 
soorten beheer- en onderhoudsprocessen: dagelijks onderhoud, renovatie 
en rehabilitatie. In paragraaf 3.1. beschrijven we het proces voor dage-
lijks onderhoud. Paragraaf 3.2. gaat in op renovatie van verhardingen en 
kunstwerken. In paragraaf 3.3. komen de rehabilitatiewerkzaamheden 
aan bod. De inrichting van contracten voor het beheer en onderhoud van 
verhardingen en kunstwerken bekijken we in paragraaf 3.4.. We sluiten 
dit hoofdstuk af door in paragraaf 3.5. antwoord te geven op onze onder-
zoeksvragen met betrekking tot het beheer- en onderhoudsproces.

�.�Dagelijks onderhoud
Dagelijks onderhoud omvat preventieve en correctieve werkzaamheden, 
die op korte termijn (< 1 jaar) uitgevoerd worden en erop gericht zijn 
de gebruiksfunctie van verhardingen en kunstwerken te waarborgen en 
verkeersonveilige situaties die plotseling optreden te ondervangen. Het 
dagelijks onderhoud aan kunstwerken houdt bijvoorbeeld het schoon-
houden van waterafvoeren en het schilderwerk aan leuningen in. Dage-
lijks onderhoud voor verhardingen omvat bijvoorbeeld scheuren en gaten 
vullen en schoonmaakwerkzaamheden.

Dagelijks onderhoud wordt door de afdeling Beheer gepland en uitge-
voerd. Deze afdeling is in twee regio’s wegen en een regio vaarwegen 
opgesplitst. De regio vaarwegen is verantwoordelijk voor de Zeelandbrug 
en het Kanaal door Walcheren. De regio’s wegen omvatten een noorde-
lijk en een zuidelijk gedeelte en zijn verantwoordelijk voor het dagelijks 
onderhoud langs de wegen.
De afdeling Beheer heeft kantonniers in dienst die dagelijks een stuk weg 
van circa 20 kilometer inspecteren, waaruit behoefte aan onderhouds-
werkzaamheden aan verhardingen en kunstwerken naar voren komen. 
Dat kunnen bijvoorbeeld losse tegels op een fietspad zijn of verkeerslich-
ten die niet werken. Elke gebeurtenis, bijzonderheid en calamiteit wor-
den door de kantonniers in weekrapporten vastgelegd. Ter plaatste beslist 
de kantonnier of de werkzaamheden meteen verricht kunnen worden of 
dat de werkomvang vastgesteld en later opgepakt wordt. De beslissing is 
afhankelijk van de mate waarin de schade tot een gevaarlijke situatie voor 
de weggebruiker leidt alsmede de omvang van de werkzaamheden. Is er 
bijvoorbeeld een gat in het fietspad of zijn er enkele verkeersborden kapot 
dan wordt dit door de kantonnier zelf opgepakt. Bij schades die grotere 
werkzaamheden vragen, wordt een werkplan opgesteld waarin is aangege-
ven wat de omvang van het werk is en of het werk door eigen personeel 
uitgevoerd of uitbesteed wordt. 
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Bij gevaar voor de weggebruiker wordt in overleg met een regiomede-
werker zo spoedig mogelijk de uitvoering van de werkzaamheden aange-
wezen. Wordt het werk door de kantonniers uitgevoerd dan maakt een 
regiomedewerker een werkomschrijving waarin staat aan welke weg of 
kunstwerk onderhoud gepleegd moet worden, welk type werkzaamhe-
den uitgevoerd moeten worden, en welke tijdelijke verkeersmaatregelen 
toegepast moeten worden. Op basis van de werkomschrijving bepalen de 
kantonniers welke werkzaamheden ze wanneer gaan uitvoeren, verzame-
len ze het benodigde materiaal en voeren ze het onderhoud uit.

Bij uitbesteding van werkzaamheden wordt eveneens een werkomschrij-
ving door de regiomedewerker gemaakt waarin ook de eisen worden 
opgenomen waaraan het te leveren werk moet voldoen. Daarna wordt 
volgens het provinciaal aanbestedingsbeleid offertes van aannemers ge-
vraagd en de uitgebrachte offertes door de regiomedewerker beoordeeld. 
Opdrachtverlening gebeurt door een gemandateerde opdrachtbrief die 
door het regiohoofd is getekend.

Naast de werkzaamheden die door de kantonniers worden geconstateerd, 
is er sprake van cyclisch onderhoud dat jaarlijks terugkomt. Daarbij 
horen markeringswerkzaamheden, maaiwerkzaamheden, bestratingswerk, 
schoonmaakwerkzaamheden of schilderwerk. Deze werkzaamheden zijn 
voor een deel vastgelegd. Het schoonmaken van borden bijvoorbeeld 
dient één keer per jaar plaats te vinden. Daarnaast bepalen de kanton-
niers en de regiomedewerkers gezamenlijk voor een aantal werkzaam-
heden zoals markeringen en bestratingen wat er elk jaar gedaan moet 
worden. Afhankelijk van de budgettaire randvoorwaarden worden voor 
de werkzaamheden onderhoudsbestekken geschreven die op jaarlijkse 
basis uitbesteed worden. In principe worden drie onderhoudsbestekken 
onderscheiden: markerings-, maai- en onderhoudsbestekken.38 Hier is op 
te merken dat de onderhoudsaannemer ook betrokken wordt bij plotse-
linge schades die tot onveilige situaties leiden, maar die door de kanton-
niers niet zelf meteen hersteld kunnen worden omdat ze qua omvang te 
groot zijn.

�.� Renovatie
Onder renovatie wordt correctief en preventief onderhoud van verhar-
dingen en kunstwerken op middellange termijn (1 – 5 jaar) verstaan. 
Renovatie omvat bijvoorbeeld het opbrengen van een nieuwe deklaag 
bij wegen of het vervangen van voegovergangen bij bruggen. Renovatie 
wordt met een eigen jaarlijks budget door de afdeling Bouw & Renovatie 
gepland en uitgevoerd.

38 Voor het maken van deze bestekken en de bijbehorende contracten zie paragraaf 3.4.
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Begin jaren negentig is gestart met “rationeel onderhoud kunstwerken”. 
Dat betekent, dat op basis van inspecties, de toestand van kunstwerken 
vastgesteld wordt en een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld wordt.

Kunstwerken worden jaarlijks visueel geïnspecteerd en één keer in de 
vijf jaar vindt een intensievere, maar tevens visuele, inspectie plaats. 
De inspecties worden door de afdeling Bouw & Renovatie zelf gedaan. 
Maar als oorzaken van schades niet helder zijn, dan worden er deskun-
digen (ingenieursbureaus) bij gehaald om verder onderzoek te doen. Een 
voorbeeld daarvan is het optreden van scheurvorming op de pijlers van 
een brug. Voor de inspecties worden checklisten gebruikt waarop ver-
meld wordt welk kunstwerk wanneer geïnspecteerd is, welke onderdelen 
geïnspecteerd worden en wat de inspectie bij elk onderdeel opgevallen 
is. Onderdelen die bijvoorbeeld bij bruggen geïnspecteerd worden, zijn 
onder meer: voegovergangen, rijdek, randbalken en leuningconstructie. 
Daarnaast melden de kantonniers grotere schades die hen tijdens hun 
dagelijkse inspectie opvallen. Dat kunnen bijvoorbeeld uitspoelinggaten 
zijn of aanrijdschades.

Gegevens van kunstwerken worden in een eigen daarvoor ingerichte 
database (KAS – kunstwerkadministratiesysteem) bijgehouden. Daarbij 
wordt vermeld: het bouwjaar, de inspectierapporten en de uitgevoerde 
reparaties.

Uitgangspunt voor de onderhoudsplanning is het budget van € 95.000 
dat ter beschikking staat. De schades die doorgaans optreden, hebben 
volgens de provincie op middellange termijn geen effect op de veiligheid 
van object en verkeer. Het herstel van de schades kan dus opgeschoven 
worden. Met andere woorden, wat betreft het schadebeeld hoeft er geen 
voorrang gegeven te worden aan bepaalde onderhoudswerkzaamheden. 
Het budget is leidend voor het bepalen van de werkzaamheden. Wel 
wordt gestreefd om werkzaamheden die invloed hebben op de doorstro-
ming van het verkeer, zoals het vervangen van voegovergangen en gelei-
derailconstructies, met het onderhoud aan dichtbij gelegen wegvakken te 
combineren. De reden daarvoor is dat bijvoorbeeld de voegovergang op 
de hoogte van de asfaltconstructie terecht moet komen en hierdoor een 
stuk asfalt opnieuw aangelegd moet worden.

Voor de Zeelandbrug en het Kanaal door Walcheren zijn aparte meerja-
renplanningen in de jaren tachtig gemaakt omdat de onderhoudskosten 
vrij hoog zijn en men zicht op de jaarlijkse ontstane kosten wil hebben. 
Een overzicht van de actuele planningen geven bijlage 2 en 3.

Uitgegaan wordt dat de conservering bij de Zeelandbrug om de tien jaar 
vervangen moet worden. Volgens de provincie komt de planning overeen 
met de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden. Wat wel kan veran-
deren, zijn de eisen die aan de uitvoering van werkzaamheden worden 
gesteld. In de laatste jaren hebben vooral milieuaspecten aan belang 
gewonnen. 
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Zo dienen er bij schilderwerkzaamheden extra maatregelen genomen 
te worden zodat er geen verfresten in het water terechtkomt. Dat heeft 
uiteindelijk consequenties voor de onderhoudskosten, maar is volgens de 
provincie moeilijk in kaart te brengen.

In de jaren tachtig is in Nederland gestart met “rationeel wegbeheer”. 
Sindsdien wordt met een systematiek, opgesteld door de CROW, gewerkt 
om verschillende soorten schades aan verhardingen eenduidig te kunnen 
benoemen en te modelleren en op basis daarvan onderhoudsmaatregelen 
te plannen en te kiezen.

De wegen in Zeeland worden jaarlijks door een Zweeds bedrijf geïnspec-
teerd en gemeten. Daarbij horen metingen van spoorvorming, scheurvor-
ming en verkanting van de weg. Inspectiegegevens worden per 10 meter 
gemeten en omgerekend naar gemiddelden voor 100 meter. Een kwart 
van de fietspaden wordt ook jaarlijks met een meetvoertuig geïnspec-
teerd, de overige driekwart wordt visueel geïnspecteerd. De gegevens of 
waarderingen voor schades die wel of niet aanwezig zijn, worden in een 
planningsprogramma verwerkt. Het programma houdt rekening met de 
aanlegdatum van de weg en het aanwezige schadebeeld en berekent de ge-
middelde restlevensduur van 100 meter wegvakken. De CROW normen 
zijn de basis voor de berekeningen. Het systeem wordt continu bijgesteld 
op grond van nieuwe ontwikkelingen zoals het aanbrengen van nieuwe 
asfaltsoorten met een andere levensduur.

Op basis van de wegvakonderdelen die door het programma worden 
aangegeven worden logische onderhoudsvakken samengesteld. Een aantal 
samenhangende wegvakken worden in één keer opgepakt, hoewel niet 
alle wegvakken ernstige schade vertonen. 

Echter, door wegvakken samen te nemen, kan het onderhoud op lan-
gere termijn efficiënter worden uitgevoerd. Daarnaast moet met andere 
politiek belangrijke infrastructuurprojecten rekening worden gehouden, 
hetgeen kan leiden tot een aanpassing in de planning of consequenties 
kan hebben voor het onderhoudsbudget. 

�.� Rehabilitatie
Rehabilitatie houdt correctieve en preventieve onderhoudswerkzaamhe-
den op middellange (1 – 5 jaar) en lange termijn (> 6 jaar) en is meestal 
gericht op het vervangen of het reconstrueren van een infrastructuur-
object. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer wegen het einde van hun 
levensduur hebben bereikt en het wegdek inclusief funderingen worden 
hersteld. 

Rehabilitatie worden door de afdeling Bouw & Renovatie gepland en 
begeleid en in het meerjarenprogramma infrastructuur (MIZ) budgettair 
afgehandeld.
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Of wegen aan het einde van hun levensduur zijn en rehabilitatie noodza-
kelijk wordt, kan wederom door inspectie en metingen vastgesteld wor-
den. De provincie laat bijvoorbeeld inspecties uitvoeren die de sterkte van 
wegfunderingen meten. Aan de hand van het percentage vrachtverkeer 
dat over een weg rijdt en de bijhorende aslasten wordt berekend of een 
weg voldoende gedimensioneerd is. Om een uitspraak te kunnen doen 
hoe zwaar vrachtwagens een levensduur reconstrueert. Dat is bijvoorbeeld 
het geval wanneer een weg opgewaardeerd wordt van een erftoegangsweg 
naar een gebiedsontsluitingsweg en de weg daardoor constructief veran-
derd moet worden om aan de eisen van de nieuwe wegcategorie te vol-
doen. Verder kunnen in de loop van de tijd de eisen die aan een bepaalde 
wegcategorie gesteld worden veranderen, waardoor constructieve aanpas-
singen van wegen noodzakelijk worden.

Rehabilitatieprojecten worden in het meerjarenprogramma (MIZ) van 
de provincie opgenomen gepland voor de komende vijf jaar, om hierdoor 
voldoende ruimte voor afstemming en bijsturing te bieden. Dat betekent, 
dat projecten in een vroeg stadium in het programma opgenomen wor-
den met een eerste globale kostenraming. Naarmate er meer bekend is 
over bijvoorbeeld plaatselijke omstandigheden, grondgesteldheid, reacties 
uit inspraak en afstemmingen met andere overheden, kunnen er meer 
accurate ramingen opgesteld worden.

�.� Beheer- en onderhoudscontracten
Contracten met private partijen worden zowel voor dagelijks onderhoud, 
renovatie en rehabilitatiewerkzaamheden afgesloten.

Vooraleer een opdracht wordt verleend, worden bestekken op basis van 
de RAW systematiek geschreven. De RAW-systematiek omvat een aantal 
juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samen-
stellen van bouwcontracten in de grond-, water- en wegenbouw (GWW) 
en wordt door het CROW bewaakt. De RAW systematiek wordt in heel 
Nederland in de GWW-sector toegepast.

Voor dagelijks onderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen drie type 
bestekken: markerings-, maai- en onderhoudsbestekken. De bestekken 
worden verder naar regio’s onderverdeeld, waardoor zes bestekken op de 
markt gebracht worden. Renovatiewerkzaamheden worden evenzo in 
regionale bestekken samengevat en meestal worden per jaar 2 tot 3 be-
stekken geschreven. Bestekken voor rehabilitatiewerkzaamheden ontstaan 
projectgewijs.

De bestekken worden door de bestekschrijvers opgesteld die voor de 
provincie werken. Voor het schrijven van het bestek kan gebruik gemaakt 
worden van het programma GWW-bestek dat specifiek voor de RAW39 
systematiek is geschreven. 
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Het bestek bestaat in het algemeen uit de volgende onderdelen:
- Totstandkoming van de overeenkomst

Dit deel omvat voornamelijk gegevens die van belang zijn in de periode voor-
dat de opdracht verleend wordt. Hieronder vallen onder andere de aanbeste-
dende dienst, inschrijvingsstaat en aanbestedingsprocedure.

- Algemeen
Dit geeft een globaal inzicht in het uit te voeren werk, zoals wie de opdracht-
gever is, waar het werk uitgevoerd moet worden, wanneer het werk opgeleverd 
moet zijn en de kwaliteitsborging.

- Beschrijving
Dit deel omvat algemene gegevens, zoals tekeningen, peilen en hoofdafmetin-
gen en een nadere beschrijving van de uitvoering van het werk en de bijbeho-
rende leveringen beschreven in de vorm van bestekposten (resultaatverplich-
tingen).

- Bepalingen
Hier worden de op het werk betrekking hebbende bestekbepalingen opgeno-
men zoals betalingsregelingen, risicoregeling, vergunningen, verkeersmaatre-
gelen en arbeidsomstandigheden.

- Inschrijvingskosten
Deze omvatten het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat.

De bestekken worden door regiomedewerkers of projectleiders gecontroleerd en 
zo nodig aangepast. Op basis van de gespecificeerde werkzaamheden en de te 
gebruiken materialen in het bestek wordt een raming gemaakt die een schatting 
geeft voor de aanneemprijs. De raming dient door het afdelingshoofd als geman-
dateerde van het College van Gedeputeerde Staten beoordeeld en vastgesteld te 
worden.

De aanbestedingsprocedure volgt het provinciale aanbestedingsbeleid. Volgens 
het beleid worden opdrachten tot € 25.000 één-op-één uitgezet, opdrachten tus-
sen € 25.000 en € 211.000 worden meervoudig onderhands aanbesteed en op-
drachten groter dan € 211.000 worden openbaar aanbesteed. Opdrachten voor 
renovatie van kunstwerken zitten bijvoorbeeld meestal onder € 25.000 (behalve 
het vervangen van voegovergangen). 

39 RAW: Rationalisatie en automatisering in de grond-, water- en wegenbouw.
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Rehabilitatieprojecten van wegen daarentegen zijn vaak van groter om-
vang en zitten boven de € 211.000.
Verschillende bedrijven in Nederland kunnen onderhoudswerkzaamhe-
den uitvoeren. 
De bedrijven zijn bij de provincie bekend, omdat ze meestal uit de regio 
komen en vaker voor de provincie opdrachten hebben uitgevoerd. In 
het algemeen kent de provincie een goede werkrelatie met aannemende 
bedrijven.

De gunning gebeurt in de meeste gevallen op basis van de laagste prijs. 
Alleen voor grotere en Europees aanbestede projecten zoals de renovatie 
van de Zeelandbrug worden selectieleidraden opgesteld en is niet de prijs 
het uitsluitend criterium. Criteria zoals beperkingen van stremmingen 
worden ook in de beoordeling meegenomen.

De gunning van het werk aan een aannemer wordt met een schriftelijke 
overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bevestigd. De 
contractuitvoering wordt door de directie UAV (Uniforme Administratie-
ve Voorwaarden) geregeld. Dat betekent dat de directie UAV en toezicht-
houders worden aangewezen om het werk namens de opdrachtgever te 
begeleiden.

Aan het begin van de uitvoering staat een bouwvergadering, waar directie 
UAV, toezichthouder en vertegenwoordiging van de aannemer aanwe-
zig zijn. Op de bouwvergadering worden alle zaken besproken die met 
de uitvoering van het werk te maken hebben en waarvoor de aannemer 
zorg moet dragen voordat hij met zijn werk kan beginnen. Te denken 
valt aan bankgaranties of wegvergunningen. Die aannemer moet ook een 
verkeersplanning en een veiligheids- en gezondheidsplan maken en deze 
door de directie UAV goed laten keuren. Door de toezichthouders wordt 
tijdens de uitvoering gecontroleerd of de aannemer zijn plannen volgt.

Treden tijdens de uitvoering onverwachte situaties of problemen op dan 
worden door de directie UAV extra bouwvergaderingen ingepland om de 
problemen te bespreken en naar oplossingen te zoeken. Typische be-
sprekingen behelzen het constateren van meerwerk door de aannemer of 
omstandigheden die het werk bemoeilijken.40

Elke week wordt tijdens de uitvoering door de toezichthouder vastgesteld 
hoeveel door de aannemer is verwerkt en in een weekrapport vastgehou-
den. De weekrapporten dienen door de directie UAV en de aannemer 
getekend te worden. Het werk van vier weken wordt samengevoegd en 
nogmaals gecontroleerd en na goedkeuring kan de aannemer een decla-
ratie indienen die alsnog gecontroleerd wordt voordat ze naar de budge-
thouder gaat. Bestekswijzigingen worden apart behandeld. Aan het eind 
van het project neemt de directie UAV op verzoek van de aannemer het 
werk op. 

40 De hier beschreven praktijk doet zich enkel voor bij de afdeling Beheer.
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Alle tekortkomingen kunnen door de aannemer in de onderhoudstermijn 
voltooid worden. De onderhoudstermijn is een bepaalde periode die na 
oplevering van het werk door de aannemer begint. Treden tijdens deze 
periode gebreken op aan het infrastructuurobject die door het werk van 
de aannemer veroorzaakt zijn, dan dient de aannemer op zijn kosten de 
gebreken te verhelpen. Dat kan ook betekenen dat de eindafrekening pas 
na afloop van de onderhoudstermijn gemaakt wordt. De eindafrekening 
is een totaaloverzicht van de gemaakte kosten waarin ook het meer- en 
minderwerk wordt meegenomen.

�.� Samenvatting en conclusie
�.�.� Meting en monitoring kwaliteit 
van kunstwerken en verhardingen
Bij de provincie Zeeland wordt op verschillende manieren de toestand 
van verhardingen en kunstwerken gemeten en gemonitord. Naast de 
dagelijkse schouw door de kantonniers die vooral incidentele gebeurte-
nissen op de weg registreren en in weekrapporten vasthouden, worden op 
jaarlijkse basis inspecties aan verhardingen en kunstwerken uitgevoerd. 
Bij kunstwerken zijn het in eerste instantie visuele inspecties, die bij 
twijfels aangevuld worden met onderzoek. De inspectiegegevens worden 
samen met de algemene informatie over de kunstwerken en uitgevoerde 
werkzaamheden in een database verzameld. De database geeft slechts een 
indirect beeld van de toestandsontwikkeling. Verhardingen worden met 
meetvoertuigen en speciale meetapparatuur geïnspecteerd. Daarnaast 
worden ook veranderingen in de belastingen van verhardingen door 
vrachtwagens onderzocht. De inspectiegegevens worden in een program-
ma verwerkt, om de restlevensduur van de verhardingen te bepalen en het 
moment waarop onderhoud nodig is, te bepalen. Door continu gegevens 
te verzamelen en te verwerken, kan een uitspraak over de toestandsont-
wikkeling van verhardingen over een langere periode gemaakt worden.

�.�.� Planning van het onderhoud
Doordat drie types onderhoud bij de provincie Zeeland worden onder-
scheiden, vindt ook de planning van het onderhoud op drie verschillende 
manieren plaats. Bij het dagelijks onderhoud worden door kantonniers 
en regiomedewerkers op korte termijn gepland. Dit geschiedt vooral om 
onveilige situaties te voorkomen. Daarnaast worden jaarlijks terugkerende 
werkzaamheden gepland. Soort en hoeveelheden van deze werkzaamhe-
den zijn voor een deel vastgelegd of worden jaarlijks bepaald. Renovatie 
houdt onderhoud op middellange termijn in. Voor kunstwerken wordt 
het ter beschikking staande budget als uitgangspunt voor de planning 
gebruikt. Omdat op de middellange termijn geen ernstige schades te 
verwachten zijn die tot onveilige situaties leiden, worden die werkzaam-
heden ingepland die binnen het budget realiseerbaar zijn. 
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Bij verhardingen is de restlevensduur van enkele wegvakken uitgangspunt 
voor de planning. Door wegvakken logisch te combineren kunnen onder-
houdsvakken bepaald worden. Als gevolg van het beschikbaar budget is 
het echter niet mogelijk om voor elk wegvak onderhoud te plegen op het 
gewenste moment. Dit kan ertoe leiden dat het onderhoud aan sommige 
wegvakken uitgesteld moet worden. Rehabilitatiewerkzaamheden heb-
ben een middellange tot lange termijn focus en worden voortschrijdend 
gepland, omdat ze op grond van hun grootte en impact op de gebouwde 
omgeving veel afstemming en voorbereidend werk vereisen.

Hoewel de drie types onderhoudsprocessen een logische afbakening 
suggereren, willen we opmerken dat in elk proces op basis van gege-
vens (veranderingen in toestand en context van de infrastructuur) een 
(meerjaren)planning voor werkzaamheden opgesteld en het bijbehorend 
budget bepaald wordt. Op een jaarlijkse basis worden de uit te voeren 
werkzaamheden en het benodigd budget ingepland. Aan elk onderhouds-
proces zijn onzekerheden verbonden die tot aanpassingen en afwegingen 
leiden. 

Dit kan gevolgen hebben voor de omvang en tijdsplanning van de werk-
zaamheden, waarbij tussen de onderhoudsprocessen enigszins overlap 
bestaat. Het beheer en onderhoud van infrastructuur is in de provincie 
Zeeland verdeeld over twee afdelingen. Het dagelijks beheer (het jaarlijks 
onderhoud) wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de afde-
ling Beheer. Renovatie- en rehabilitatiewerkzaamheden (het niet jaarlijks 
onderhoud) worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de afde-
ling Bouw en Renovatie. Vanuit de provincie wordt aangegeven dat de 
werkzaamheden op elkaar afgestemd worden. Het beleid ten aanzien van 
beheer en onderhoud is ontwikkeld vanuit de afdeling Beheer. De kwa-
liteitsvisie heeft betrekking op het totale kwaliteitsbeeld. In het Beheer-
plan Wegen wordt een uitwerking gegeven voor wat betreft het dagelijks 
onderhoud. De budgetten die beschikbaar zijn voor de uitvoering van het 
beheer en onderhoud geven een versnipperd beeld. Het dagelijks onder-
houd wordt gebaseerd op het Beheerplan Wegen. In de programmabe-
groting wordt in de paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen” aangegeven 
wat de financiële consequenties zijn van het Beheerplan Wegen. In tabel 
10 is voor de jaren 2005 tot en met 2008 aangegeven welke bedragen 
hiervoor genoemd worden in de programmabegroting en –rekening.
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2005 2006 200920082007
B R B R B R B B

7.205 7.772 4.808
1.980MIZ    

Wegen
- Structureel
- Incidenteel
Kanaal en 
Zeelandbrug
- Structureel
- Incidenteel
Totaal

5.767
9.500 5.100 5.152

8002.000
3.634

10.839 11.026 8.199 16.500 7.462 7.900 8.947

3.254 1.415 1.695

414 3.000 804 1.700 1.900
2.000 1.100 1.095

(bedragen x € 1.000,-)
Tabel 10: Paragraaf “Onderhoud Kapitaalgoederen”: Beheerplan Wegen41

Uit de programmabegroting 2008 blijkt dat er in 2007 wegen over-
genomen zijn van het Rijk waar verbeteringswerkzaamheden voor het 
onderhoud uitgevoerd moeten worden. Hiervoor worden met ingang van 
2009 incidentele middelen opgenomen in de programmabegroting. Voor 
het onderhoud aan het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug zijn 
incidentele middelen beschikbaar. Deze bedragen worden gepresenteerd 
in een meerjarenperspectief en worden jaarlijks geactualiseerd. Bij de ver-
gelijking van de programmabegroting en –rekening valt op dat uitgegaan 
wordt van verschillende begrotingsbedragen. In de programmabegroting 
2006 was voor wegen een totaalbedrag van € 7.772.000 begroot. In de 
programmarekening 2006 wordt aangegeven dat er een bedrag van 
€ 4.815.000 begroot was. Dit verschil wordt in de programmarekening 
of voorafgaande begrotingswijzigingen niet verklaard door de provincie.
Het Beheerplan Wegen richt zich beleidsmatig enkel op het dagelijks on-
derhoud. daarmee zou ook het hier gepresenteerde budget enkel betrek-
king moeten hebben op het dagelijks onderhoud. Echter, het Beheerplan 
Wegen is gebaseerd op de CROW-systematiek die voor verhardingen 
een lange termijn perspectief gebruikt en werkzaamheden omvat die 
eerder bij renovatie en rehabilitatie zouden passen. In 2006 zijn vanuit 
het Meerjareninvesteringsprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) 
rehabilitatiewerkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn expliciet vermeld in de 
paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen”. Renovatiewerkzaamheden wor-
den niet afzonderlijk zichtbaar gemaakt. 
Naast de financiële consequenties van het Beheerplan Wegen zijn in de 
programmabegrotingen en –rekeningen een afzonderlijke doelstelling 
opgenomen ten aanzien van beheer en onderhoud. In het programma 
“Infrastructuur” (voor de jaren 2005 tot en met 2007) en het programma 
“Mobiliteit” (in de jaren 2008 en 2009) wordt de volgende doelstelling 
genoemd: “Beheer en onderhoud uitvoeren conform het door Provinciale 
Staten gekozen beleids-/kwaliteitsprofiel.” In tabel 11 wordt aangegeven 
hoeveel middelen ingezet worden om deze doelstelling te realiseren.

41 De gehanteerde bronnen zijn: programmabegrotingen 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 
en programmarekeningen 2005, 2006 en 2007. In de programmarekening 2005 zijn geen 
gegevens opgenomen over de realisatie.
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Tabel 11: Programma “Mobiliteit”: Doelstelling beheer en onderhoud43

Dit budget heeft betrekking op zowel dagelijks onderhoud als renova-
tie- en rehabilitatiewerkzaamheden. Daarnaast maken middelen voor het 
beheer en onderhoud aan het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug 
ook deel uit van dit budget zo blijkt onder andere uit begrotingswijzigin-
gen uit 2006. Een verdeelsleutel over de verschillende onderhoudsproces-
sen is niet gedefinieerd. 

Een totaaloverzicht van middelen en activiteiten ten behoeve van be-
heer en onderhoud (bijvoorbeeld een jaarlijks uitvoeringsprogramma 
beheer en onderhoud) is niet beschikbaar. Vanuit de provincie wordt 
aangegeven dat de afdelingen “Beheer” en “Bouw en Renovatie” werk-
zaamheden gezamenlijk plannen en coördineren; dat er sprake is van een 
goed afstemmingsoverleg. De Rekenkamer heeft hier geen onderliggende 
documentatie in de zin van totaalplanningen en financiële ramingen voor 
aangetroffen, noch inzicht gekregen hoe de prioritering van het totaal aan 
werkzaamheden – mede met het oog op de toekomst – tot stand komt. 
Werkzaamheden worden voornamelijk gepland in reactie op de ontstane 
situatie. Daarnaast is gekozen voor een onderhoudsstrategie waarbij 
gebruik gemaakt wordt van conserverende maatregelen. Dit leidt tot inef-
ficiëntie in de uitvoering van het beheer en onderhoud. Naar de mening 
van de Rekenkamer wordt deze inefficiëntie mede verklaard door de orga-
nisatorische (versnippering over afdelingen) en budgettaire (versnippering 
over budgetten) inbedding van het beheer en onderhoud.”

43 In de programmabegrotingen 2008 en 2009 is dezelfde doelstelling ondergebracht onder 
het programma Mobiliteit. In deze begrotingen worden de financiÎle consequenties op pro-
grammaniveau benoemd in plaats van op het niveau van de doelstellingen. De gehanteerde 
bronnen zijn de programmabegrotingen 2005, 2006 en 2007 en de programmarekeningen 
2005, 2006 en 2007 van de provincie Zeeland.
44 In 2007 heeft een herschikking van wegen plaatsgevonden. Er zijn wegen overgedragen 
van de provincie aan het waterschap (hiervoor is een afkoopsom betaald). Er zijn wegen 
overgedragen van het Rijk aan de provincie (hiervoor is een afkoopsom ontvangen).
45 In 2006 is een incidentele doeluitkering ontvangen (ca. Ä 112 mio) ten behoeve van de 
afkoop van het Kanaal door Walcheren. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd.
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(bedragen x € 1.000,-)
�.�.� Inrichting en beheer van contracten
De inrichting en het beheer van de contracten voor onderhoudsopdrach-
ten volgt de RAW systematiek die in heel Nederland voor de GWW-sec-
tor toegepast wordt. Het omvat een aantal juridische, administratieve en 
technische voorwaarden die de voorbereiding en uitvoering van onder-
houdswerkzaamheden regelen.

Wezenlijke kenmerken zijn de gedetailleerde beschrijvingen van de uit 
te voeren werkzaamheden en regelingen met betrekking tot onder meer 
betaling, risico’s, verkeersmaatregelen, vergunningen en arbeidsomstan-
digheden. Daarnaast wordt het uitvoeringsproces aan de zijde van de 
opdrachtgever door toezichthouders nauw gevolgd en door de directie 
UAV begeleid.

�.�.� Koppeling van onderhoudsactiviteiten 
en contracten
Contracten worden in eerste instantie voor de onderhoudsuitvoering 
gesloten. De onderhoudsplanning wordt door de provincie zelf gedaan. 
Voor de inspectie van infrastructuur worden voor een deel ook marktpar-
tijen ingeschakeld.



��

�  Afstemming en optimalisatie
Onderhoudsbeleid, onderhoudsproces en onderhoudssituatie kunnen 
niet los van elkaar gezien worden. Voor de doeltreffendheid van beheer 
en onderhoud dienen alle drie aspecten continu op elkaar afgestemd en 
geoptimaliseerd te worden. In dit hoofdstuk richten we ons op deze rela-
tie en hoe ze vorm gegeven is bij de provincie Zeeland. In paragraaf 4.1. 
beschrijven we de relatie tussen onderhoudsbeleid en onderhoudssituatie. 
Paragraaf 4.2. gaat nader in op de relatie tussen onderhoudsbeleid en 
onderhoudsproces. De relatie tussen onderhoudsproces en onderhouds-
situatie is het onderwerp van paragraaf 4.3. In de laatste paragraaf komen 
de onderzoeksvragen met betrekking tot afstemming en optimalisatie aan 
bod.

�.� Onderhoudsbeleid en onderhoudssituatie
Beleidsdoelstellingen vormen het normenkader dat noodzakelijk is om 
de kwalitatieve toestand van de infrastructuur te kunnen beoordelen. Of 
kunstwerken en verhardingen voldoen aan het vereiste prestatieniveau en 
of onderhoud uitgevoerd moet worden om het prestatieniveau te verho-
gen, is afhankelijk van de geformuleerde beleidsdoelstellingen. Met het 
Kwaliteitsbeleid Beheer en Onderhoud Provinciale (Vaar)wegen heeft de 
provincie Zeeland in 2004 voor de eerste keer beleidsdoelstellingen voor 
beheer en onderhoud van infrastructuur expliciet opgesteld (zie tabel 3) 
en in het Beheerplan Wegen in 2006 verder uitgewerkt voor het dagelijks 
onderhoud van wegen.

In het Kwaliteitsbeleid is geprobeerd het kwaliteitsniveau van wegen 
en vaarwegen beleidsmatig in kaart te brengen. Op basis van de onder-
houdsfrequentie, die in 2004 voor een aantal beheeronderdelen aanwezig 
was, is het kwaliteitsniveau van wegen en vaarwegen gewaardeerd. In 
2004 zijn voor zes wegcomponenten, waaronder verhardingen, het wer-
kelijk kwaliteitsniveau vastgesteld. Het kwaliteitsniveau van verhardingen 
werd gewaardeerd met R-, hetgeen lager is dan het landelijk gemiddelde. 
Dat heeft te maken met het onderhoud dat te weinig gericht is op de 
structurele sterkte van de verhardingen; er worden conserverende maatre-
gelen getroffen waarmee de verhardingen op korte termijn de veiligheid 
voldoende waarborgen. In het Beheerplan Wegen (2006) constateert de 
provincie dat het huidige kwaliteitsniveau overeenkomt met het gewenste 
kwaliteitsniveau. De provincie geeft in het onderzoek aan dat – bij hante-
ring van de CROW-systematiek – voor het onderhoud aan verhardingen 
jaarlijks meer begroot zou moeten worden dan in het renovatiebudget 
van € 2,5 mln is opgenomen. De afgelopen vier jaar was jaarlijks circa 
€ 1 mln extra beschikbaar voor de renovatie van verhardingen. Gegeven 
de gekozen onderhoudsstrategie van de provincie zijn de budgettaire 
consequenties op korte termijn gering. 
Door de provincie is geconstateerd dat voor het onderhoud van verhar-
dingen nu meer geïnvesteerd moet worden om op lange termijn efficiënt 
onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. 
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Hoewel de provincie in het Beheerplan Wegen constateert dat het hui-
dige en gewenste kwaliteitsniveau met elkaar overeenkomen bestaat de 
verhardingsproblematiek, als gevolg van de gekozen onderhoudsstrategie, 
nog steeds in structurele zin. 

In het Beheerplan Wegen wordt op basis van de hoeveelheden van weg-
onderdelen, de beheermaatregelen, de frequentie van beheermaatregelen 
en de eenheidsprijs per maatregel de kosten voor dagelijks onderhoud 
per wegonderdeel en wegtype berekend. De eenheidsprijzen zijn landelijk 
gemiddelde prijzen. De kosten voor verhardingen zijn met € 798.946 
per jaar en voor kunstwerken met € 205.512 per jaar berekend. Dat 
zijn alleen directe kosten. Kosten voor bedrijfsvoering zoals voor eigen 
materieel en personeel zijn niet meegenomen. Verder wordt aangegeven, 
dat kosten voor renovatie- en rehabilitatiewerkzaamheden van verhar-
dingen en kunstwerken ingesloten zijn. Incidentele kosten als gevolg van 
bijvoorbeeld schadeaanrijding vallen eveneens buiten beschouwing. De 
CROW-systematiek benoemt de kwaliteitseisen waar verhardingen aan 
moeten voldoen om een bepaald kwaliteitsniveau te realiseren. Daarmee 
wordt primair de aandacht gericht op de output in plaats van de input 
(het beschikbaar budget). In het Beheerplan Wegen wordt opgemerkt 
dat de kosten voor dagelijks onderhoud op basis van de toepassing van 
de CROW systematiek hoger liggen dan het vastgestelde budget. De 
provincie heeft er echter voor gekozen vast te houden aan de bestaande 
onderhoudsstrategieën waardoor de financiële consequenties van het 
nieuwe beheerplan beperkt zijn gebleven. Daarnaast wordt aangegeven 
dat de kosten voor dagelijks onderhoud gestegen zijn als gevolg van het 
overdragen aan en het overnemen van wegen van het waterschap en het 
Rijk. Deze kosten zijn deels gecompenseerd in de afkoopsom. In de pro-
grammabegroting 2008 en 2009 is aangegeven dat er voor het uitvoeren 
van verbeterwerkzaamheden aan de wegen die van het Rijk zijn overge-
nomen incidenteel middelen beschikbaar zijn gesteld voor de jaren 2009 
en 2010. 

Vastgesteld kan worden dat in het beleid niet alle infrastructuuronder-
delen en onderhoudswerkzaamheden worden afgedekt. Zo ontbreken 
expliciete beleidsdoelstellingen voor vaarwegen en renovatie- en rehabi-
litatiewerkzaamheden. Daardoor is een omvattende beoordeling van de 
onderhoudssituatie in Zeeland (nog) niet mogelijk. 

Maatschappelijke en economische veranderingen kunnen effect hebben 
op de toestand van de infrastructuur. Zo stelt de provincie dat met de in-
voering van milieuvriendelijk werken het groeien van gras op fietspaden 
is toegenomen. Tevens kan de regelgeving andere eisen aan geluid stellen, 
wat gevolgen heeft voor het type asfalt dat toegepast wordt en daarmee 
tevens op de levensduur van het asfalt.

Op dit moment wordt de beoordeling van kunstwerken gebaseerd op de 
ervaring en kennis van medewerkers van de provincie. Daarbij gaat het in 
eerste instantie om de inschatting van technische veiligheid. 
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Beleidsdoelstellingen spelen slechts impliciet een rol, wanneer bijvoor-
beeld problemen met de verkeerscapaciteit van kunstwerken optreden 
en dus bereikbaarheid en veiligheid van de weggebruiker in het geding 
kunnen zijn. Door de provincie wordt opgemerkt dat er weinig politieke 
aandacht is voor de kunstwerken, behalve voor de Zeelandbrug en het 
Kanaal door Walcheren.

Voor het onderhoud van verhardingen zijn technische normen wel maat-
gevend voor de beoordeling van de kwalitatieve toestand van de provin-
ciale wegen. Technische normen voor stroefheid, spoorvorming zijn door 
het CROW landelijk vastgesteld en door alle wegbeheerders aanvaard. 
Elke vier jaar wordt een managementrapportage uitgebracht waarin het 
uitgevoerde onderhoud en de consequenties voor de kwaliteit van de 
wegen is beschreven.

Beleidsdoelstellingen zoals bereikbaarheid en veiligheid spelen een rol 
bij onderhoudswerkzaamheden. Deze is het meest direct zichtbaar bij 
rehabilitatiewerkzaamheden. Dat houdt onder meer in aanpassingen van 
wegen aan nieuwe verkeersituaties of het opwaarderen van wegen. Door-
stroming is bijvoorbeeld relevant bij de verbreding van een tweestrooks-
weg naar een vierstrooksweg. Veiligheid is het uitgangspunt bij de aanleg 
van fietspaden en rotonden.

�.�  Onderhoudsbeleid en onderhoudsproces
De criteria voor de beoordeling van de kwalitatieve toestand van de 
infrastructuur hangen af van het onderhoudsbeleid. Tegelijk geven deze 
criteria aanleiding voor de onderhoudsmaatregelen waardoor het kwali-
teitsniveau van infrastructuur en daarmee de beleidsdoelstellingen bereikt 
kunnen worden. Daarnaast kunnen beleidsdoelstellingen ook direct 
betrekking hebben op de uivoering van het onderhoud. 

Het Beheerplan Wegen is meer dan enkel een beleidsinstrument. Het 
geeft ook aan hoe beleidsdoelstellingen naar maatregelen voor het dage-
lijks beheer en onderhoud te vertalen zijn. in het uitvoeringsgedeelte van 
het Beheerplan Wegen worden de kwaliteitsniveaus voor enkele wegon-
derdelen zoals verhardingen gekoppeld aan normen die uit de CROW sy-
stematiek voortkomen. Daarbij is de norm afhankelijk van het wegtype. 
De norm voor spoorvorming bij wegtype 2 is bijvoorbeeld met maximaal 
18 mm aangegeven. In het Beheerplan Wegen wordt verder aangegeven 
dat voor kunstwerken landelijk geen normen vastgesteld zijn.

Door de CROW systematiek en dus ook in het Beheerplan Wegen 
worden de normen gerelateerd aan de frequentie van onderhoudsmaatre-
gelen. Dat impliceert dat, om een gewenst kwaliteitsniveau te halen, de 
onderhoudsmaatregelen met een bepaalde frequentie uitgevoerd dienen 
te worden. Voor verhardingen wordt bijvoorbeeld ‘scheuren vullen’ als 
beheermaatregel genoemd en wordt een frequentie van één keer per elf 
jaar voor wegtype 2 aangegeven. 
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Voor kunstwerken is door de provincie een eigen pakket beheermaatrege-
len opgesteld dat volgens de provincie overeenkomt met wat gemiddeld 
gebruikelijk is in Nederland.

Aan de hand van streefbeelden wordt in het Beheerplan Wegen het 
vastgestelde kwaliteitsniveau per wegonderdeel gevisualiseerd. Daarbij 
worden beelden van ongewenste en gewenste kwaliteitsniveaus tegenover 
elkaar gezet.

Bij het opstellen van het beheerplan in 2006 was beoogd het plan toe 
te passen, in de praktijk te toetsen en continu bij te stellen. Dat zou 
betekenen dat de bestekschrijver rekening houdt met de frequentie van 
werkzaamheden en dat na de uitvoering van het werk de kantonniers te-
rugkoppeling geven over de uitvoering. In de praktijk heeft de invoering 
van het Beheerplan tot op heden niet tot een merkbaar andere werkwijze 
geleid. De provincie heeft aangegeven dat zij ervoor gekozen heeft om 
het Beheerplan in te brengen in de staande praktijk maar ook dat mede-
werkers moeite hebben om een andere werkwijze te volgen. Daarnaast is 
het databasebestand nog niet op orde waarmee niet inzichtelijk is wat de 
stand van zaken is van bepaalde onderdelen. Verder is een monitoring sy-
steem dat plan en uitgevoerd onderhoud met elkaar vergelijkt en daarmee 
inzicht verschaft in de mate waarop beleidsdoelstellingen bereikt zijn nog 
in ontwikkeling.

De al eerder genoemde maatschappelijke en economische veranderingen 
hebben niet alleen effect op de onderhoudssituatie maar tegelijk ook op 
de wijze waarop onderhoud wordt gepland en uitgevoerd. Tijdens de 
onderhoudsplanning wordt met enkele beleidsdoelstellingen impliciet 
rekening gehouden. Zo wordt altijd geprobeerd die werkzaamheden te 
plannen die de veiligheid van het infrastructuurobject waarborgen. Tij-
dens de uitvoering van onderhoudsprojecten heeft de doorstroming van 
het verkeer hoge prioriteit. Bijvoorbeeld wordt geprobeerd toeristische 
routes niet in de maanden juni en juli aan te pakken, onderhoud aan 
fietspaden waar veel schoolkinderen op fietsen in de vakantieperiode te 
plannen of onderhoud aan industriewegen in het weekend uit te voeren. 
Daarnaast worden verkeersdeskundigen betrokken bij het opstellen van 
omleidingroutes. Het groeien van gras op fietspaden ten gevolge van 
het milieuvriendelijk werken, vraagt om andere soort maatregelen. Een 
nieuw soort asfalt met een andere levensduur heeft gevolgen voor de 
frequentie van de uit te voeren maatregelen.

Naast het Beheerplan Wegen bestaat met het Actieprogramma PVVP 
Zeeland een tweede document waarin de vertaalslag van beleidsdoelstel-
lingen naar onderhoudsplanningen wordt gemaakt. Het Actieprogramma 
PVVP Zeeland vertaalt beleidsthema’s zoals verkeersveiligheid, leefbaar-
heid en bereikbaarheid in rehabilitatieprojecten46.  
46 Het Actieprogramma kent dan verdere beleidsmatige activiteiten. Bijvoorbeeld zijn in 
het actieprogramma voor 2008 activiteiten genoemd zoals concessiebeheer, invoeren OV-
chipcard en monitoren goederenverkeer Zeeland.
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Deze beleidsonderdelen vormen het uitgangspunt voor het Actiepro-
gramma PVVP Zeeland dat op jaarbasis de uitvoering van het PVVP 
beschrijft. Met andere woorden, het actieprogramma houdt de jaarlijkse 
activiteiten en investeringen in die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen 
die in het PVVP zijn geformuleerd op lange termijn te bereiken.

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) is hieraan ge-
koppeld. Het MIZ schetst een meerjarenperspectief op de uitvoering van 
het PVVP en omvat infrastructurele maatregelen die voornamelijk gezien 
worden om knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en 
leefbaarheid op te lossen. Het relatieve belang van knelpunten wordt 
bepaald door het gebied (gekoppeld aan het gebiedsprofiel zoals gede-
finieerd in het PVVP) waarin zich dit knelpunt voordoet. Criteria die 
volgens het Actieprogramma PVVP Zeeland direct betrekking hebben op 
de planning van rehabilitatieprojecten zijn:
- Mobiliteits(management): projecten scheppen gunstige voorwaarden  
 die de vervoerwijzekeuze beïnvloeden.
- Veiligheid: projecten dringen het aantal slachtoffers terug.
-  Leefbaarheid: projecten verminderen geluidshinder, uitstoot van 
 kooldioxide en fijn stof of verbeteren de oversteekbaarheid.
- Bereikbaarheid: projecten verbeteren de economische en sociale 
 component van het gebied.

Door de beleidseffectrapportage worden de activiteiten periodiek beoor-
deeld. Deze rapportage is een terugblik van de ontwikkeling in bijvoor-
beeld verkeersveiligheid en het gebruik van openbaar vervoer. Hierin 
wordt geen directe relatie gelegd met beleidsdoelstellingen of werkvelden 
zoals beheer en onderhoud. Het kan echter – door nadere analyse – wel 
leiden tot een aanscherping van het integraal mobiliteitsbeleid.

�.� Onderhoudsbeleid en onderhoudsproces
De onderhoudssituatie van de infrastructuur bepaalt welke onderhouds-
maatregelen toegepast moeten worden. De uit te voeren onderhouds-
maatregelen worden bepaald door de feitelijke onderhoudssituatie te 
beoordelen vanuit technische eisen die aan de infrastructuur gesteld 
kunnen worden. In de prioritering van de uit te voeren onderhouds-
maatregelen spelen de budgettaire randvoorwaarden een belangrijke rol. 
Daarbij kunnen het belang van het infrastructuurobject voor een regio of 
de risico’s die tot een duidelijke prestatieafname kunnen leiden als criteria 
ter prioritering worden gebruikt. Hoe het onderhoud contractueel wordt 
afgehandeld kan eveneens van invloed zijn op de onderhoudssituatie.

Door regelmatig inspecties uit te voeren heeft de provincie een goed 
beeld van de toestand van verhardingen en kunstwerken. Er zijn model-
len voor toestandsontwikkelingen van verhardingen beschikbaar. Voor 
kunstwerken bestaan deze modellen niet.

Met veranderingen, bijvoorbeeld in het verkeer, wordt rekening gehou-
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den door extra inspecties uit te voeren. Voor de Zeelandbrug wordt bij-
voorbeeld onderzocht wat de invloed is van breedbanden bij vrachtwa-
gens op de constructie. Onderhoudsplanningen en –budgetten worden 
aangepast door terug te kijken en aar de toekomst te extrapoleren.

Prioritering van onderhoud aan infrastructuurobjecten wordt in eerste 
instantie bepaald door veiligheidsoverwegingen. Treden schades of cala-
miteiten op waardoor de veiligheid in het geding is, dan wordt hieraan 
voorrang gegeven.

Bij kunstwerken leiden, zoals eerder genoemd, schades aan bijvoorbeeld 
voegovergangen en leuningen van bruggen niet altijd tot onveilige situa-
ties. Er wordt dan ook geprobeerd werkzaamheden aan deze onderdelen 
met onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld verhardingen te com-
bineren. Daar wordt tevens de doorstroming van het verkeer bevorderd 
en dragen deze maatregelen bij aan het beleidsdoel bereikbaarheid. De 
planning van werkzaamheden gebeurt binnen het beschikbaar budget. 
Doordat beleidsmatig niet vastgesteld is wat een goede conditie is van 
kunstwerken, wordt op basis van eigen kennis en ervaringen ervan uitge-
gaan dat het onderhoud dat men op basis van het budget kan uitvoeren 
voldoende is.

Omdat ook bij verhardingen het beschikbaar budget beperkt is, zijn 
hier eveneens prioriteiten nodig. Het accent wordt gelegd bij preventief 
onderhoud aan verhardingen op de hoofdroutes in plaats van bijvoor-
beeld fietspaden. Daarnaast wordt accent gelegd bij projecten die de 
verkeersveiligheid verbeteren zoals rotonden. Binnen het beheer en 
onderhoud zijn technische eisen gewijzigd (deze hebben vooral betrek-
king op de milieuvriendelijkheid van materialen, objectconstructies en 
onderhoudsuitvoering). Deze gewijzigde eisen hebben hun invloed op 
de onderhoudsplanning en kosten. Zowel de wijziging in de technische 
eisen als hun invloed op de onderhoudsplanning en kosten zijn volledig 
meegenomen in de ontwikkeling van het budget.

De provincie Zeeland volgt met de RAW systematiek een standaard die 
in heel Nederland toegepast wordt voor het voorbereiden, aanbesteden 
en begeleiden van onderhoudsopdrachten. Door deze werkwijze zijn 
mogelijke risico’s met betrekking tot uitvoering en kwaliteit van het op 
te leveren werk vooraf ingeschat en contractueel afgedekt. Zo wordt 
de termijn afgesproken waarbij aannemers aansprakelijk gesteld kun-
nen worden voor gebreken na oplevering. Omdat altijd dingen kunnen 
gebeuren die niet in het contract geregeld zijn, worden door de provincie 
organisatorische maatregelen genomen die problemen op tafel brengen 
en oplossen. 

Dat is de inzet van een directie UAV (Uniforme Administratieve Voor-
waarden) en een toezichthouder en het opstarten van het project met 
een bouwvergadering. 
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Daarnaast zijn vele aannemers bij de provincie bekend, mede omdat ze 
uit de regio komen. Men heeft al eerder met deze bedrijven samenge-
werkt en de provincie heeft dan ook een redelijk beeld van de kwaliteit 
die door de aannemer wordt geleverd. 

Het effect van de contracten op de kosten van het onderhoud is moei-
lijk te bepalen. De aanbesteding op de laagste prijs heeft tot nu toe bij 
verhardingen een voordeel opgeleverd. De geraamde kosten waren steeds 
hoger dan de marktprijzen. Daardoor kon meer werk ingepland worden 
zonder het oorspronkelijke budget te overschrijden. Het aannemersvoor-
deel kan verdwijnen als de economische situatie verandert en er bijvoor-
beeld weinig inschrijvers zijn.

�.�  Samenvatting en conclusie
�.�.� Verbinding
De relatie tussen onderhoudsbeleid, onderhoudsproces en onderhouds-
situatie is niet duidelijk. In het bijzonder kan geconstateerd worden 
dat de relatie tussen zowel onderhoudsbeleid en onderhoudssituatie als 
tussen onderhoudsbeleid en onderhoudsproces zwak is. De belangrijkste 
reden hiervoor is dat de Kwaliteitsvisie momenteel enkel is uitgewerkt 
ten aanzien van het dagelijks onderhoud en – via de CROW-systema-
tiek – de renovatie en rehabilitatie van verhardingen. Hierdoor is er geen 
omvattende evaluatie van de onderhoudssituatie in Zeeland mogelijk en 
kunnen er geen gerichte beslissingen over uit te voeren beheermaatrege-
len genomen worden.

Een voorbeeld hiervan is dat in de afgelopen jaren het budget voor reno-
vatie aan verhardingen is verhoogd als gevolg van een structureel tekort. 
Zonder een omvattend beeld is het moeilijk om de budgetverhoging en 
het effect op de kwalitatieve toestand van de verhardingen te beoordelen. 
Het blijft onduidelijk wat de kwalitatieve toestand van de wegen op dit 
moment is en welk kwaliteitsniveau in de toekomst beleidsmatig nage-
streefd wordt. Doordat kwaliteitsniveaus (nog) niet beleidsmatig vastge-
steld zijn, is het niet mogelijk het beeld of er wel of geen sprake is van 
achterstallig onderhoud af te leiden van het gewenste kwaliteitsniveau. 
Voor de beheeronderdelen waarvoor nog geen kwaliteitsniveau is vast-
gesteld is sprake van achterstallig onderhoud wanneer de veiligheid niet 
gewaarborgd kan worden. 

Eveneens wordt op dit moment bij kunstwerken geen relatie met de 
beleidsdoelstellingen gelegd omdat vooral veel kleinschalig onderhoud 
(betonschade, leuning vervangen) wordt uitgevoerd. Er is dan ook weinig 
politieke aandacht voor het onderhoud van kunstwerken, met uitzonde-
ring van de twee grote objecten Zeelandbrug en Kanaal door Walcheren.

Het Beheerplan Wegen is bedoeld voor de vertaling van beleidsdoelstel-
lingen naar beheermaatregelen voor dagelijks onderhoud. 
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Daarbij wordt de frequentie van maatregelen bepaald waardoor een be-
paald kwaliteitsniveau bereikt kan worden. De frequentie is echter op de 
middellange en lange termijn gericht. Zonder een eenduidig beeld over 
de huidige toestand van de infrastructuur te hebben, blijft het lastig voor 
de medewerkers dit plan te realiseren.

Beleidsdoelstellingen kunnen veranderen en daardoor de manier van 
onderhoud beïnvloeden. Echter, zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven legt 
de provincie geen relatie tussen het beleid ten aanzien van beheer en on-
derhoud en het integraal mobiliteitsbeleid. Daarnaast kunnen tegenstrij-
digheden met andere beleidsdoelstellingen optreden. Bijvoorbeeld moet 
een geluidsreducerend asfalt vaker vervangen worden en de weg vaker 
afgesloten worden. Maar ook hier wordt geen discussie gevoerd over de 
mogelijke prioritering van doelstellingen. De discussie met het politiek 
bestuur vindt plaats als er extra budget benodigd is dat niet gereserveerd 
is (bijvoorbeeld bij het groot onderhoud van de Zeelandbrug).

De relatie tussen onderhoudssituatie en onderhoudsproces bij de provin-
cie Zeeland wordt wel duidelijk gelegd. Een reden daarvoor is dat vele 
medewerkers al langer bij de provincie werken en veel kennis en ervaring 
hebben op het gebied van onderhoudsplanning, onderhoudsuitvoering, 
inspectie en contractbegeleiding. Verder zijn veel processen gestandaardi-
seerd, bijvoorbeeld door onderhoudsopdrachten, waardoor een bepaalde 
kwaliteit van het onderhoud gewaarborgd kan worden.

�.�.� Prioritering van het onderhoud
Hoewel de beleidsdoelstellingen niet duidelijk geformuleerd zijn, wordt 
een aantal criteria gebruikt om prioriteiten bij het onderhoud te bepalen. 
Het beperkte budget dwingt tot het stellen van prioriteiten. Veiligheid 
heeft de hoogste prioriteit en werkzaamheden die onveilige situaties ver-
helpen, hebben voorrang. Daarnaast wordt gekeken of werkzaamheden 
gecombineerd kunnen worden om verkeershinder te beperken en door-
stroming te verhogen. Vooral bij rehabilitatieprojecten kunnen criteria als 
leefbaarheid en bereikbaarheid bepalend zijn voor de keuze van werk-
zaamheden.

�.�.� Consequenties van contracten 
en marktpartijen
Door een gestandaardiseerde en landelijk erkende werkwijze voor het 
inrichten en begeleiden van contracten voor onderhoudswerkzaamheden 
toe te passen, worden belangrijke risico’s voor verhardingen en kunstwer-
ken afgedekt.
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�.�.� Evaluatie
Er is geen sprake van systematische evaluatie. Er vindt op dit moment 
geen monitoring van het dagelijks onderhoud plaats. Daardoor is er ook 
geen terugkoppeling mogelijk van het onderhoudsproces naar het onder-
houdsbeleid.
Rehabilitatieprojecten die door het Meerjarenprogramma Infrastruc-
tuur Zeeland worden gerealiseerd, worden in de beleidseffectrapportage 
geëvalueerd.
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