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Samenvatting :  Het beheerplan wegen 2019 – 2023 beschijft het beheer en 

onderhoud van alle (weg)verhardingen. Uitgangspunten zijn 

het vastgestelde IBOR onderhoudsniveau en de CROW 

richtll i jnen voor wegenbeheer. Groot verschil met voorgaan-

de beheerplannen is dat het achterstall ige onderhoud vol-

gens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) in één 

keer in een voorziening moet worden opgenomen. In vorige 

beheerplannen was er ook achterstall ig onderhoud, maar 

dat werd verdeeld over de looptijd van het beheerplan. Over 

het algemeen kan worden gesteld dat de kwaliteit van de 

(weg) verhardingen slechter is dan het gewenste IBOR n i-

veau. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door de achte r-

stand in het onderhoud van de voetpaden. 
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Voorgestelde beslissing :   Het Beheerplan wegen 2019 – 2023 van 07-09-2018 vast 

te stellen 

 Voor 2018 een voorziening te vormen van 1.204.000 euro 

ten behoeve van het wegwerken van achterstall ig onder-

houd; 

 Voor 2020 t/m 2023 een investeringskrediet beschikbaar 

te stellen van in totaal 422.000 euro  voor de (vervan-

ging van) sli jt lagen en deklagen, conform de specif icatie 

per jaar zoals opgenomen in het raadsvoorstel ; 

 Voor 2019 t/m 2023 jaarli jks een investeringskrediet voor 

rehabilitaties van 305.000 euro beschikbaar te stellen; 

 Het vervangen van het f ietspad tussen Haren en Onnen 

onder te brengen in het onderhandelingsdossier ; 

 Het vervangen van het f ietspad tussen Onnen en Noord-

laren onder te brengen in het onderhandelingsdossier . 

 

 Nee      Ja 

Di t  bes lu i t  behoeft  goedkeur ing van Gedeputeerde Staten 

van de prov inc ie Groningen op grond van ar t ike l 21, eer-

ste en tweede l id ,  van de Wet a lgemene regels her inde-

l ing. Het beslu it  t reedt  pas in werk ing a ls het  is  goedge-

keurd. 
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Wat is het beheerplan wegen 2019 –  2023? 

Het beheerplan wegen 2019 –  2023 beschi j f t  het  beheer  en onderhoud van a l le  

(weg)verhardingen.  Ui tgangspunten z i jn het  vastgeste lde IBOR onderhoudsniveau en de 

CROW r icht l l i jnen voor wegenbeheer . Eén keer  in  de  twee jaar voeren wi j  een globale 

v isuele inspect ie u i t .  Di t  houdt in dat de kwali tei t  van de verhardingen g lobaal  word t   

geïnspecteerd.  Met  de g lobale inspect ie bepalen wi j  de huid ige kwali tei t  van de verhar-

d ingen en leggen deze naast  het  gewenste n iveau.  Daaruit  b l i jk t  hoeveel wi j  moeten in-

vesteren in de komende jaren. Daarmee onderbouwen wij  onze benodigde invester ings-

kredieten.  De laats te g lobale v isuele inspect ie hebben wi j  u i tgevoerd in november  2017.  

In de toezeggingenl i js t  staat dat  het col lege een schouw gaat  organiseren om de staat  

van de voetpaden te beoordelen.  Dat  bleek n iet  nodig, maar  in  d i t  beheerplan wegen is 

de s lechte staat  van de voetpaden meegenomen. Om de achterstand in onderhoud weg 

te werken zal  een groot  deel van het budget  in  voetpa den worden geïnvesteerd.  

 

Wat hebben wij  in  de beheer periode 2014 -2018 gedaan? 

Het geld voor  rehabi l i tat ies is  in  de afgelopen jaren geïnvesteerd in r ioolvervangingspro-

jecten. Voorbeelden daarvan z i jn de Lutsborgsweg,  de Kiev itweg, de Roerdompweg,  de 

Fuutweg,  de Reigerweg,  de J.C.  Schoutelaan en de Jacht laan.  

Bi j deze pro jecten hebben wi j  ‘werk  met werk ’ gemaakt .  De complete openbare ru imte is  

vernieuwd.  Door deze combinat ie kunnen wi j  het  geld veel  ef f ic iënter benut ten.  

Voor  het onderhoud van wegen en voe tpaden hebben wi j  onder andere  

een aanta l kru is ingen met rood asfa lt  vervangen, op een aantal  wegen nieuwe s l i j t lagen 

aangebracht  en dek lagen vervangen. Daarnaast  hebben wij  voetpaden herste ld d ie door  

boomworte ls  beschadigd waren.  

 

Wat staat  er in het  beheerplan wegen 2019 –  2023? 

Het beheerplan wegen omschr i j f t  de systematiek , het areaal  aan verhardingen,  geef t  een 

terugbl ik  op de vor ige beheerper iode en geef t  twee scenar io’s  voor  de per iode 2019 –  

2023.  Hieronder worden een aanta l zaken verder toegel ich t .  

 

Achtersta l l ig  onderhoud  

Achtersta l l ig  onderhoud is  onderhoud op wegvakonderdelen waarbi j  de r icht l i jn a l is  

overschreden en het  onderhoud eerder  u i tgevoerd had moeten worden. Di t  z i jn de o n-

derdelen d ie val len in de categor ie met  de kwal i te itsbeoordel in g ‘zeer  s lecht ’ .  

Di t  wordt ook wel  de onderkant van verantwoord wegbeheer  genoemd, de vei l igheid van 

deze wegvakonderdelen kan in het geding komen.  

Het achtersta l l ige onderhoud op di t  moment  is  1.204.000 euro inc l.  VAT kosten  (Voorbe-

re id ing, Adminis trat ie en Toez icht) .  Ter vergel i jk ing : b i j  het  vor ige wegenbeheerplan 

(2014 –  2018 )  was er ook al  sprake van achtersta l l ig  onde rhoud, dat  is  toen vastgeste ld 

op 1.537.000 euro. Conform de p lanning is  het  achters ta l l ige onderhoud deels  wegge-

werkt.  In de vor ige per iode is  ervoor gekozen om dit  ui t  te smeren over de loopt i jd van 

het beheerplan.  Dat  was mogel i jk  op bas is  van de toen geldende vers laggev ingsregels 

opgenomen in het bes lu it  Begrot ing en Verantwoording prov inc ies en gemeenten (BBV).  

In de not i t ie  Mater ië le vaste act iva van de commiss ie BBV (van december 2017)  is  een 

aanscherping van de regels op het  punt  van achtersta l l ig  onderhoud opgenomen. Met  

ingang van begrot ings jaar  2019 is  het  verp l icht  om een voorziening op te nemen om het 

achtersta l l ig  onderhoud weg te werken.  Aangez ien wi j  het achters ta l l ig  onderhoud zo 

snel  mogel i jk  wi l len wegwerken, wi l len wi j  daarvoor graag in 2018 de f inanc ië le rand-

voorwaarden creëren.  Daarom ste l len wi j  voor om, vooruit lopend op de verpl icht ing,  al  in  

2018 een voorz iening voor  achtersta l l ig onderhoud te tref fen en daaraan een bedrag te 

doteren van 1.204.000 euro.  Los van de wens om het  achters tal l ig onderhoud zo snel  

mogel i jk  weg te werken,  achten wi j  het vormen van een voorz iening in 2018 ook om eco-

nomische redenen wensel i jk .   
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Wegwerken van het  achtersta l l ig  onderhoud in één keer  is  veel  goedkoper dan gespreid 

oplossen en met het zo snel  mogeli jk  wegwerken van het achtersta l l ig  onderhoud wordt  

een (verdere) waardeverminder ing (en mogel i jke afwaarder ing) van reeds geact iveerde  

wegen voorkomen.  

 

Voetpaden 

De voetpaden in Haren z i jn van asfa lt ,  d i t  zorgt voor een bepaalde chique u its tral ing.  

Voordeel  is  dat er  nauwel i jks onkruid groei t .  Wi j  z ien dat het  achtersta l l ige onderhoud op 

voetpaden is vergroot in de afgelopen beheer per i ode.  

Het onderhoud aan voetpaden bl i jk t  in de prakt i jk  erg last ig omdat  bomen langs de voet-

paden veel  schade aanr ichten. Hers tel  hiervan kost  re lat ief  veel  geld.  

Er b l i j f t  dan onvoldoende geld over om s lechte voetpaden te vervangen.  

Di t  in combinat ie met  het achtersta l l ig  onderhoud,  maakt  dat de kwali tei t  van de voetpa-

den is  afgenomen.  

 

Programma onderhoud 

Wij verwachten de komende beheer  per iode een aanta l  wegen en voetpaden te gaan on-

derhouden die nu echt  aan onderhoud toe z i jn.  In de zomerper iode gaan wi j  in  ieder ge-

val de Ri jksstraatweg tussen de Dr . Ebelsweg en de Her tenlaan voorz ien van een nieuwe 

dek laag. Daarnaast z i jn de Di lgtweg, Meentweg, Hoornsedi jk  en Westerveen  ook nodig 

aan onderhoud toe. Voor de voetpaden geldt  dat wi j  o.a.de Klaver laan, de Mel lenssteeg, 

de Anjer laan en de Pinksterbloemweg  op het programma hebben s taan.  

 

Soor ten onderhoud 

Er z i jn verschi l lende soor ten onderhoud mogeli jk ,  met  e lk  een verschi l lende afschr i j-

v ingstermi jn:  

-  Het afs trooien van asfa ltdek lagen met  een s l i j t laag, afschr i jv ingtermijn 7 jaar ;  

-  Het vervangen van asfa ltdek lagen,  afschr i jv ingstermi jn 14 jaar ;  

-  Het vervangen van complete asfa l tverhardingen (rehabi l i ta t ies)  b i j  r ioo lvervanging  

en het vervangen van asfa ltverhardingen door betonverhardingen op f ietspaden,  

afschr i jv ingstermi jn 30 jaar.  

 

Duurzaamheid  

In  de wegenbouw houden wi j  ook rekening met duurzaamheid door het  hergebruik  van 

mater ia len. Voorbeelden van duurzaamheid z i jn  het toepassen van l icht  ref lecterende 

dek lagen.  Naast  een beter z icht  in  het donker zorgt d it  ook voor minder  warmte t i jdens 

warme dagen,  d i t  is  weer  gunst ig voor de levensduur van de verhardingen.  

Funder ingen van wegen bestaan u i t  gebroken betongranulaat en metselpuingranulaat .  

Deze mater ialen komen vr i j  b i j  de s loop van b i jvoorbeeld woningen, ma ar  worden herge-

bru ik t a ls funder ing voor wegen.  

 

Doelstell ing  

De doelste l l ing is  om het geld voor  onderhoud zo ef f ic iënt  mogel i jk  in  te zet ten. Daarom 

zal het anders  gaan dan in voorgaande jaren.  Zoals  u i t  het beheerplan wegen bl i jk t  is  er  

sprake van achters ta l l ig onderhoud.  In voorgaande beheerplannen was er  ook a l  sprake 

van achters ta l l ig onderhoud,  er is  toen voor gekozen om dat u it  te smeren over de loop-

t i jd van het  beheerplan.  Door de wi jz ig ing van de BBV mag dat  (vanaf 2019)  n iet  meer.  

Daarnaast natuur l i jk  goed onderhouden en vei l ige voetpaden, f ie tspaden en wegen.  

 

Twee scenario’s  

Voor  het n ieuwe beheerplan wegen werken wi j  twee scenar io ’s  u i t .  

Scenar io 1 (budgetplanning) laat z ien dat a ls wi j  op dezelfde wi jze doorgaan het achter-

sta l l ige onderhoud oploopt.  Echter  door de invoer ing van de BBV mag dat  niet meer  op 

deze manier .  Maar  wi j  beschr i jven d i t  scenar io wel  om een vergel i jk  te kunnen maken.  
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Bi j scenar io 2 (bas isplanning)  werken wi j  het  achters ta l l ige onderhoud weg in het eerste 

jaar ,  daarna is  veel minder  budget nodig voor het  onderhoud. Dit  scenar io mogen wij  wel  

real iseren, omdat het wel  voldoet aan de BBV.  

 

Scenar io 1 BUDGETPLANNING: Jaar l i jks budget 240.000 euro  

Bi j d it  scenar io rekenen wij  met hetzelfde budget a ls de afgelopen beheerper iode ,  in  to-

taal 1.200.000 euro,  dat  is  1.380.000 euro inclusief VAT kosten. Na doorrekening b l i jk t  

dat wi j  h iermee ons gehele areaal  n iet  kunnen onderhouden. Dat betekent dat  gepland 

onderhoud wordt doorgeschoven, dat kost meer  geld omdat  de schade in d ie t i jd  verer-

ger t .  In  d i t  scenar io zal het  achters ta l l ige onderhoud oplopen tot € 1.913.000,  =,  dat is  € 

866.000,  = meer  dan het  huidige achtersta l l ige onderhoud. In tabel  1 z i jn  de bedragen 

schemat isch weergegeven.  

 

Tota le invester ing in 5 jaren is 1.380.000 euro,  achters ta l l ig onderhoud na 5 jaar is  

1.913.000 euro  (exc l.  15% VAT kosten)  

 

Scenar io 2 BASISPLANNING: Achters ta l l ig  onderhoud in één keer  wegwerken  

Bi j scenar io 2 gaan wi j  het  achters tal l ige onderhoud z.s .m. wegwerken. Als  wi j  dat  n iet  

doen,  vers lechter t  de kwal i te it  van de wegen en kost het herste l veel meer . In  20 19 ge-

ven wi j  éénmal ig 1.204.000 euro u it  om het achtersta l l ige onderhoud weg te wer ken (d it  

bedrag bestaat u it  1 .047 .000 euro voor  u itvoer ingskosten en ui t  157 .000 euro voor VAT 

kosten).  De he lf t  wordt u itgegeven aan voetpaden, daarmee kunnen wi j  de achters tand in 

onderhoud in één keer  wegwerken. Het over ige budget is  voor  het  onderhoud van wegen.  

Daarnaast is  er  in  totaal 422.000 euro ( inc l .  55.000 euro  VAT-kosten)  nodig  voor de 

vervanging van dek lagen en s l i j t lagen  in de jaren 2020 t /m 2023.   

In  tabel  1 z i jn  de bedragen opgenomen en is  een duidel i jk  verschi l  met scenar io 1 te 

z ien.  

 

Tota le invester ing in 5 jaren is 1.626.000 euro,  na 5 jaar is  er geen achters ta l l ig onder-

houd meer .   

 

Tabel  1:  overz icht van scenar io 1 en 2  

Scenario  Investering  

wegenonderhoud 

VAT kos-

ten 

Totale inves-

tering 

Achterstall ig  on-

derhoud in 2022 

(1)Budgetplanning  € 1.200.000 € 180.000  € 1.380.000 € 1.913.000  

(2)Bas isplanning  € 1.414.000* € 212.000* € 1.626.000* Geen achters tal l ig 

onderhoud 

Verschi l len  €    214.000 € 32 .000 €    246.000 -€ 1.913.000  

*  Deze bedragen z i jn  incl.  de in d i t  scenar io ten las te van boek jaar  2018 te vormen 

voorz iening voor achtersta l l ig  onderhoud.  

 

Tabel  1 is exc lus ief  bedragen rehabi l i tat ies,  maar d ie b l i jven in beide scenar io’s  gel i jk  

(305.000 euro per  jaar )  

 

Conclus ie scenar io ’s  

Bi j scenar io 2 is  de tota le invester ing 246.000 euro hoger,  maar er  is  na 5 jaar geen ach-

ters ta l l ig onderhoud meer . Het  geld voor  onderhoud wordt  veel  eff ic iënter  geb ruikt  dan 

b i j  scenar io 1.  Bi j  scenar io 1 is de invester ing lager,  maar  het  achters ta l l ige onderhoud 

ru im 1,9 mi l joen euro. Door de BBV bl i j f t  a l leen scenar io 2 over,  maar  de invester ing in 

onderhoud is in dat  geval dus ook veel eff ic iënter .   
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Fietspaden van beton 

Wij kr i jgen vanui t  (Dorpsbelangen)  Onnen al jaren veel k lachten over het  f ietspad tussen 

Haren en Onnen en tussen Onnen en Noordlaren. Door  worte ldruk van de aanwezige 

bomen langs het  f ietspad ontstaat  er  schade aan het  f ietspad. De afgelopen jare n heb-

ben wi j  deze onef fenheden weggehaald, maar d it  is  s lechts een t i jde l i jke maatregel.  

Doordat de bomen bl i jven groeien komt de schade weer  terug. Daarom wi l len wi j  voor-

ste l len om het f ie tspad u it  te voeren in een betonverharding. Het  voordeel  van een be-

tonf ietspad is dat  deze veel  minder onderhoud nodig heef t  dan ee n f ie tspad van asfa lt .   

Een betonverharding is ook veel beter bestand tegen de druk van boomworte ls .  Daar-

naast is  het  de meest  ef f ic iënte manier  om te voldoen aan de IBOR normen en om de 

vei l igheid van f ie tsers  te waarborgen (en om schadec la ims te voorkomen).  

 Het  u i tgangspunt is  dat  het f ie tspad dezelfde breedte houdt.  In  verband met  de bomen 

is het  n iet  mogeli jk  om het  f ietspad te verbreden.  

De vernieuwing van deze f ie tspaden is  geen onderhou dsmaatregel ,  maar vervanging van 

asfa lt  naar beton.  Daarom is het  n iet  meegenomen in de bedragen voor onderhoud,  maar  

z i jn  apar te invester ingsbudgetten.  

Voor  het vern ieuwen van het f ie tspad tussen Haren en Onnen is een invester ing van 

192.400 euro nodig.  

Voor  het vern ieuwen van het f ie tspad tussen Onnen en Noordlaren is een invester ing van 

865.500 euro nodig.  

De u i tvoer ing van de f ietspaden is gepland in 2020. Daarom is er  nog de t i jd om de 

f ie tspaden mee te nemen in de coal i t ie- /co l legevorming van de n ieuwe gemeente . Via die 

weg worden de betonf ietspaden meegenomen bi j  de integrale afweging rondom de begro-

t ing voor 2019.   

 

Advies  

Door de wi jz ig ing van de BBV z i jn  wi j  (vanaf  2019) verp l icht het achtersta l l ige onderhoud 

in een voorz iening onder te brengen.  Om aan de regels  van de BBV te voldoen bl i j f t  sce-

nar io 2 over . Scenar io 1 voldoet daar  niet aan.  Wij  adv iseren u om voor  scenar io 2 te 

k iezen.  

 

Daarnaast adv iseren wi j  u  –gez ien bovenstaande mot iver ing- om de vervanging van de 

f ie tspaden tussen Haren en Onnen en tussen Onnen en Noordlaren onder te brengen in 

het onderhandel ingsdossier.   

 

Financiën 

Wat kost het  beheren en onderhouden  van a l le  verhardingen?  

Een éénmal ige voorz iening voor achtersta l l ig  onderhoud van 1.204.000 euro ( inc l.  

157.000 euro VAT) ten las te van boekjaar 2018 . Dit  bedrag zul len wi j  verwerken in de 

Najaarsrappor tage 2018, d ie wi j  u  aan zul len b ieden ten behoeve van behandel ing in uw 

vergader ing van oktober.  Daarnaast  een  tota le invester ing van 422.000 euro ( inc l .  

55.000 euro VAT)  in  dek -en s l i j t lagen over de per iode 2019 t .m.  2023. Daarbovenop 

hebben wi j  geld nodig voor  wegen die wi j  vern ieuwen in combinat ie met  reconstruct ies , 

her inr icht ingen en r ioolvervangingen. Daar  hebben wi j  een jaar l i jks  invester ingskrediet 

van 305.000 euro voor  nodig, d it  bedrag is  inclusief 35.000 euro aan VAT kosten. Hierb i j  

gaat het om het  vern ieuwen van de complete wegconstruct ie , d it  noemen wi j  rehabi l i ta-

t ies  wegen en schr i jven wij  af  in  30 jaar.  
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Te ramen invester ingskredieten t i jdens loopt i jd  Beheerplan w egen 2019 –  2023:  

 

Omschri jving investeringskre-

diet  

Bedrag Investe- 

rings-

jaar 

Afschri j-

vings 

termijn  

Kapitaallast 

(1e  jaar af-

schrijving)  

Rehabi l i tat ies wegen 2019  € 305.000  2019 30 € 18.402 

Vervanging s l i j t lagen wegen 2020  € 124.000 2020 7 € 21.062 

Rehabi l i tat ies wegen 2020  € 305.000  2020 30 € 18.402 

Vervanging s l i j t lagen wegen 2021  € 62.000 2021 7 € 10.531 

Vervanging dek lagen wegen 2021  € 31.000 2021 14 € 3.051 

Rehabi l i tat ies wegen 2021  € 305.000  2021 30 € 18.402 

Vervanging s l i j t lagen wegen 2022  € 26.000 2022 7 € 4.416 

Vervanging dek lagen wegen 2022  € 104.000 2022 14 € 10.237 

Rehabi l i tat ies wegen 2022  € 305.000  2022 30 € 18.402 

Vervanging s l i j t lagen wegen 2023  € 52.000 2023 7 €  8.833 

Vervanging dek lagen wegen 2023  € 23.000 2023 14 €  2.264 

Rehabi l i tat ies wegen 2023 € 305.000  2023 30 € 18.402 

 

Vooruit lopend op de wi jz ig ing in de BBV regels s te l len wi j  voor om in 2018 een voorz ie-

n ing te vormen voor achtersta l l ig  onderhoud. De benodigde dotat ie  aan deze  voorz ie-

ning,  een bedrag van € 1.204 .000 zul len wi j  verwerken in de Najaarsrapportage 2018.   

 

De effec ten op de kapi taal las ten voor  de jaren 2019 t /m 2022 z i jn  vermeld in onder-

staande tabel.  Hierbi j  is rekening gehouden met de raming van de n ieuwe kredietbedra-

gen en de af raming van de oude in de invester ingsplanning van de begrot ing 2018 opge-

nomen kredietbedragen.  Voor ts  houden wi j  rekening met een u i tvoer ingst i jd van de in-

vester ingskredieten van 2 jaar en daarmee een star t  van de kapi taal las ten op 1 januar i 

van het jaar 2 jaar  na het jaar waarvoor de kredieten beschikbaar  gesteld worden .  De 

ef fec ten z i jn  berekend op bas is van de huid ige Harense f inanc iële verordening.  

 

Jaar Effect van mutatie investeringen op ka-

pitaallasten in begrot ing 2019  (o.b.v.  

Harense f inanciële verordening)  

2019 € 0  

2020 € 0  

2021 € 34.925 voordeel  

2022 € 48.045 voordeel  

 

Financiële effecten voor nieuwe gemeente  

In  het kader  van de her indel ing wordt momenteel gewerkt  aan een n ieuwe, geharmoni-

seerde f inanc ië le verordening die zal  gaan gelden voor de nieuwe gemeente Groningen 

vanaf 2019.  De f inanc ië le effec ten van het  beheerplan zul len u ite indel i jk  bepaald worden 

door  de n ieuwe geharmoniseerde verordening. Naar  verwacht ing zal in de nieuwe f inan-

ciële verordening van de nieuwe gemeente,  zoals  d ie begin 2019 door  de raad van de 

n ieuwe gemeente zal worden vastgesteld, de volgende boekhoudkundige verwerk ing van 

de wegen-uitgaven worden opgenomen:  

  Sl i j t lagen en dek lagen: de ui tgaven in het jaar van u itvoer ing vol ledig ten laste van de 

resul tatenrekening (huidige Harense verordening:  afsc hr i jv ing in resp.  7 en 14 jaar) .  

  Rehabi l i tat ies:  afschr i jv ing in 40 jaar (huid ige Harense verordening: afschr i jv ing in 30 

jaar) .  
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Dit le idt tot  de volgende ef fec ten van het  n ieuwe wegenbeheerplan 2019 -2023 op de be-

grot ing van de n ieuwe gemeente:  

 

Jaar Effect van mutatie investeringen op ka-

pitaallasten in begrot ing 2019  (o.b.v.  

verwachte f inanciële verordening nieu-

we gemeente)  

2019 € 275.000 voordeel  

2020 € 151.000 voordeel  

2021 € 182.000  voordeel  

2022 € 130.000 nadeel  

 

 

De re lat ie f grote voordelen in de eerdere jaren worden veroorzaakt  door de gedaalde 

u itgaven voor s l i j t -  en dek lagen in verband met  het nemen van de voorz iening voor ach-

ters ta l l ig onderhoud in 2018.  

 

Arhi  

Aangezien er  sprake is van f inanc ië le gevolgen d ie n iet in de s taande begrot ing opge-

nomen z i jn , d ient uw bes lu i t  door  de prov incie te worden goedgekeurd.  

 

Communicat ie  

Over de totstandkoming van het ‘beheerplan wegen 2019 –  2023’ is  naar bui ten toe n iet 

gecommuniceerd.  Bi j  de u itvoer ing van de onderhoudsplannen worden de aanwonenden 

geïnformeerd.  Bi j  grote reconstruct ies en r ioolvervangingen worden aanwonenden be-

trokken.  Dat  doen wi j  b i j  de tots tandkoming van de p lannen en de inr icht ing van de 

openbare ru imte d.m.v . burgerpar t ic ipat ie.  Dan wordt  er ook al t i jd  een in loop b i jeen-

komst georganiseerd.  

 

Voorgestelde beslissing 

 Het Beheerplan wegen 2019 – 2023 van 07-09-2018 vast te stellen 

 Voor 2018 een voorziening te vormen te  van 1.204.000 euro ten behoeve van het weg-

werken van achterstall ig onderhoud; 

 Voor 2020 t/m 2023 een investeringskrediet  beschikbaar te stellen van in totaal 422.000 

euro  voor de (vervanging van) sli jt lagen en deklagen, conform de specif icatie p er jaar 

zoals opgenomen in het raadsvoorstel;  

 Voor 2019 t/m 2023 jaarli jks een investeringskrediet voor rehabilitaties van 305.000 euro 

beschikbaar te stellen; 

 Het vervangen van het f ietspad tussen Haren en Onnen onder te brengen in het onder-

handelingsdossier; 

 Het vervangen van het f ietspad tussen Onnen en Noordlaren onder te brengen in het on-

derhandelingsdossier.  

 

 

Haren, 20 september 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 


