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Aan de raad,
1.

Inleiding

Onderdeel van het collegeprogramma is de actualisatie van de beheerplannen wegen, civiele
kunstwerken en openbare verlichting. In de perspectiefnota is u zicht gegeven op de meerjarige
financiële consequenties. Thans zijn de beheerplannen zodanig uitgewerkt dat ze ter besluitvorming aan
u kunnen worden voorgelegd. Deze nota gaat nader in op de hoofdzaken en uitgangspunten die
gehanteerd zijn daarnaast wordt vooral verwezen naar bijgevoegde beheerplannen. Het
voorbereidingstraject is er op gericht dat u de geactualiseerde plannen op 21 juli 2016 (na de behandeling
van de perspectiefnota) vast kan vaststellen.
2.
Achtergrond
De huidige beheerplannen dateren van 2010 en worden in principe elke 5 jaar geactualiseerd. Bij
actualisatie worden kaders vastgesteld over de ambitie, het areaal, de kwaliteit en de inzet van financiële
middelen.
Als gevolg van de grote wijzigingen in de infrastructuur binnen onze gemeente in de afgelopen jaren is
echter gekozen voor actualisatie van de beheerplannen in 2016. De afgelopen periode heeft in het teken
gestaan van overnametrajecten van wegen van Rijk en Provincie als gevolg van de A4 en actualisatie van
het areaal (wat hebben we?). Voor de leesbaarheid hebben we gekozen voor een eenduidige aanpak en
opzet van de beheerplannen. De onderliggende plannen zijn nadat de ruwe versie gereed was en de
daaruit voortvloeiende financiële consequenties bekend waren, als input gebruikt voor de perspectiefnota
2016. Bij het doorrekenen van de dekkingsplannen zijn zoveel als mogelijk de geoormerkte posten uit de
bestemmingsreserves A4, N259 en N257 overgeheveld naar de verschillende saldo's uit de
dekkingsplannen.
3.

Overwegingen

3.1 Beheerplan wegen 2017- 2021.
Systematiek en planperiode.
In 2010 is het wegbeheerplan 2011-2030 vastgesteld en in de afgelopen jaren is het beheer volgens deze
kaders ingevuld. Het nieuw vast te stellen beheerplan betreft de periode 2017 t/m 2021. Voor de te
hanteren kwaliteitscriteria zijn 2 scenario's doorgerekend. De ambities die u ons in het verleden heeft
meegegeven zijn vertaald in dit beheerplan. Voor de financiële doorrekening van het areaal is een
maximale cyclus gehanteerd van 50 jaar. Voor de berekening van het financieel dekkingsplan is een
doorkijk gemaakt naar 20 jaar (2036). Op basis van deze termijn is de jaarlijks benodigde storting
berekend.

Ter inzage ligt:

Areaal en kwaliteit
Onze gemeente heeft circa 3 6 0 kilometer aan weglengte in beheer. De oppervlakte hiervan bedraagt ruim
2 miljoen vierkante meter.
Kenmerkend is het landelijke karakter van het wegennet; meer dan 5 0 Z o van het wegenareaal is gelegen
in het buitengebied en een zestal bebouwde kommen. Als gevolg daarvan is relatief veel ( ^ ( P / o ) van het
areaal uitgevoerd in asfaltverharding.
De meeste verharding is aangelegd in de periode na 1 9 7 0 . Er is in de afgelopen 4 jaar een toename
geweest in het areaal door de overname van de N 2 5 7 en N 2 5 9 en overige wegen als gevolg van de
aanleg van A 4 . Daarnaast zijn er ook nog ontwikkelingen geweest in andere in- en
uitbreidingsplannen.
Om de doelmatigheid van het wegbeheer in onze gemeente te toetsen, is een vergelijking opgesteld
met een viertal referentiegemeenten. Als de areaalkarakteristieken in ogenschouw worden genomen,
met name het landelijke karakter van de gemeente en in mindere mate het type ondergrond, kan
worden geconcludeerd dat onze gemeente de bedrijfsvoering voor het onderhoud op een efficiënte
wijze heeft georganiseerd. Er wordt een redelijk goed kwaliteitsniveau gerealiseerd en de
onderhoudsachterstanden blijven beperkt. Er is een evenwicht tussen grootschalig planmatig
onderhoud en kleinschalig correctief onderhoud.
o

Beheer
uitgangspunten
De beheeraanpak kenmerkt zich tot het werken met een integrale meerjarenplanning met
hoofdzakelijk een gebiedsgerichte aanpak. Deze wordt middels een dialoog met inwoners,
dorpsraden en andere belanghebbenden in brede zin uitgewerkt.
Voortschrijdend inzicht/ een andere

strategie.

Bij de vaststelling van het wegbeheerplan in

2010

bleek al dat de kosten vooral na

2020

behoorlijk op

zullen lopen in verband met de samenstelling van het areaal. Reden voor ons om de in het verleden
gehanteerde doorrekeningen tegen het licht te houden. Ruim 5 0 7 o van het areaal bestaat uit asfaltwegen.
In de financiële doorrekening werd tot op heden standaard rekening gehouden met vervanging van de
o

totale asfaltwegen inclusief fundering aan het eind van de cyclus (Rehabilitatie). Hoewel dit een
gebruikelijke benadering is volgens de wegbeheersystematiek blijkt in de praktijk dat theorie en praktijk
vaak ver uit elkaar liggen. Vervanging wordt vaak i.v.m. de technische staat doorgeschoven of er wordt
groot onderhoud (overlaging) uitgevoerd in plaats van vervanging. Voor de komende periode zijn van 2
scenario's de kosten doorgerekend en voor 3 scenario's is een financieel dekkingsplan opgesteld.
De scenario's.
Scenario 1: Alle wegen basisniveau en centrawegen hoger niveau. Asfaltverharding met rehabilitatie
(vervanging). Resultaat is een jaarlijks benodigde hogere storting van 0 6 3 0 . 1 6 8 , - .
Scenario 2: Alle wegen basisniveau en centrawegen hoger niveau. Asfaltverharding niet met rehabilitatie
maar een lager niveau (versterking en overlaging). Als rehabilitatie noodzakelijk blijkt, wordt een
aanvullend investeringsvoorstel gedaan. Resultaat is een jaarlijks lagere storting van 6 1 . 0 6 3 . 0 0 9 , - .
Scenario 3: Kosten idem als scenario 2 , maar ten behoeve van toekomstige investeringen (rehabilitatie en
kosten aanvullend wegbeheer.verkeersmaatregelen etc) wordt een bestemmingsreserve "openbare
ruimte" gevormd van 5 miljoen euro. Resultaat is een jaarlijks lagere storting van 6 8 1 3 . 0 0 9 , - . Met een
bestemmingsreserve wordt de zekerheid ingebouwd dat uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden
niet afhankelijk gesteld wordt van een begrotingssituatie die zich op dat moment voordoet
De verschillen tussen de kwaliteitsniveaus van scenario 1 en 2 worden met name gemaakt door een
snellere of langzamere onderhoudscyclus, waarbij eerder of later ingegrepen wordt. Daarnaast worden
ook enkele zwaardere of lichtere onderhoudsmaatregelen ingezet. Een belangrijk aspect bij het
onderhoud van asfaltverhardingen op het lage niveau is dat hierbij geen vervangingsmaatregel
(rehabilitatie) meer aan het eind van de levensduur gepland is. Er wordt zolang mogelijk "eeuwigdurend
onderhoud" gepleegd. Wanneer de beheerder op een gegeven moment bij specifieke situaties, die zullen
blijken uit de reguliere 2 jaarlijkse inspecties, toch over moet gaan tot vervanging van de asfaltverharding
zal hiervoor tijdig een aanvullend investeringsvoorstel worden gedaan met een afschrijving in 2 5 jaar. De
echt grotere verschillen, in financiële zin, tussen scenario 1 en 2 ontstaan pas vanaf 2 0 2 7 .
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Een keuze voor scenario 3 , in combinatie met de vorming van een bestemmingsreserve openbare ruimte
van C 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - is ons inziens een verantwoorde keuze waarbij een goed wegbeheer voor de komende
jaren geborgd is. Hierbij is een eerste dekking van eventuele rehabilitatiekosten en/of kosten aanvullend
wegbeheer bij gebiedsgerichte aanpak al geborgd,
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar bijgevoegd beheerplan wegen

2017-2021.

3.2 Beheerplan Civiele kunstwerken 2017-2026.
Systematiek en planperiode.
In 2 0 0 9 is het beheerplan civiele kunstwerken "Beleidsnota kunstwerkenbeheer 2 0 1 0 - 2 0 1 8 " vastgesteld.
De afgelopen jaren is het beheer van de civiele kunstwerken in Steenbergen volgens deze kaders
ingevuld. Het huidige plan heeft een looptijd tot en met 2 0 1 8 . Voor de komende planperiode dient het plan
te worden geactualiseerd. De planperiode voor dit beheerplan ( 2 0 1 7 - 2 0 2 6 ) is in vergelijking met andere
beheerplannen langer, omdat het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken relatief gezien aan
weinig veranderingen onderhevig is.
Areaal en kwaliteit
Onze gemeente heeft een totaal areaal van 4 3 2 objecten. Dit areaal vertegenwoordigt een waarde van
ruim 5 1 miljoen euro.
Een deel van de objecten ( 1 1 0 stuks) die in het beheer van de gemeente zijn, zijn in 2 0 1 5 geïnspecteerd.
Dit betreft de grote en middelgrote objecten.
Ruim 6 0 7 o van de geïnspecteerde objecten heeft een onderhoudsstaat die redelijk, goed of uitstekend is.
Deze objecten verkeren op het kwaliteitsniveau 'Basis'. Circa 1 0 Zo van het areaal scoort voor de
algemene onderhoudsstaat slecht. Deze objecten worden op korte termijn vervangen of grootschalig
gerenoveerd.
o

0

Beheeruitgangspunten
Bij het beheer van de kunstwerken zijn beheerkaders gesteld. Zo is het gewenste kwaliteitsniveau in
onze gemeente vastgesteld op het kwaliteitsniveau 'Basis'. Het kwaliteitsniveau 'Basis' is als volgt te
vertalen:
De nadruk ligt op 'heel en veilig' en slechts beperkt op 'schoon'.
Om het beheer van de kunstwerken binnen de gestelde kaders uit te voeren, hanteren we een
beheerstrategie waarbij de kunstwerken regelmatig geïnspecteerd worden en waarbij zowel exploitatie als
groot onderhoud wordt uitgevoerd.
Om de kunstwerken op het gewenste kwaliteitsniveau te houden voeren we (preventief) klein onderhoud
uit en worden (kleine) schades hersteld.
Om de kunstwerken op het gewenste onderhoudsniveau te krijgen worden renovaties uitgevoerd of
gehele kunstwerken of onderdelen daarvan geheel vervangen.
In de nabije toekomst worden regelmatig inspecties uitgevoerd om schades en risico's in een vroegtijdig
stadium te signaleren en de onderhoudsstaat van de kunstwerken te monitoren. Door middel van
constructieve beschouwingen wordt de constructieve veiligheid van de kunstwerken in beeld gebracht.
In het beheerplan is financieel rekening gehouden met deze benodigde inspecties.
Financieel
De kosten van het beheerplan zijn onderverdeeld in exploitatiekosten, groot onderhoudskosten en
vervangingsinvesteringen. De eerste 2 posten zijn doorgerekend t/m 2 0 2 6 . De benodigde
vervangingsinvesteringen worden afgeschreven in 2 5 jaar en in de dekkingsplannen zijn de jaarlijkse
investeringslasten ervan opgenomen. De doorberekening van het nieuwe dekkingsplan levert per jaar een
lastenverlichting op van 6 7 0 . 1 8 6 , Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar bijgevoegd beheerplan civiele kunstwerken

3.3 Beheerplan Openbare Verlichting 2017-2021.
Systematiek en planperiode.
In 2 0 0 9 is het beleidsplan openbare verlichting "Beleidsnota openbare verlichting

2010-2014"

2017-2026.

vastgesteld.

De afgelopen jaren is het beheer van de openbare verlichting in Steenbergen volgens deze kaders
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ingevuld. Het huidige plan heeft een looptijd tot en met 2014. Voor de komende planperiode dient het plan
te worden geactualiseerd.
Areaal en kwaliteit
Onze gemeente heeft 5.539 masten, 5.580 armaturen, 5.596 lampen, diverse kasten, een OVL
voedingsnet en een verkeersregelinstallatie in beheer.
De huidige kwaliteit van de openbare verlichting is redelijk tot goed. Afgelopen jaren hebben er extra
vervangingen plaatsgevonden om op de vervangingsachterstand in te lopen. De komende jaren wordt de
vervangingsachterstand verder opgepakt.
Beheeruitgangspunten
Bij het beheer van de openbare verlichting heeft onze gemeente beheerkaders gesteld. Zo is het
gewenste kwaliteitsniveau in onze gemeente vastgesteld op het kwaliteitsniveau 'Basis'. Het
kwaliteitsniveau 'Basis' is als volgt te vertalen: Verlichten alleen daar waar nodig. Dit betekent binnen de
bebouwde kom de openbare ruimte, buiten de bebouwde kom alleen op belangrijkste
kruispunten.
Uitgangspunt in de beheerstrategie is dat de openbare verlichting aan het einde van de levensduur door
LED vervangen wordt. Vervanging vindt planmatig plaats op basis van leeftijd. Hierbij worden de
vervangingsplannen gebaseerd op een gebiedsgerichte aanpak.
Om de openbare verlichting op het gewenste kwaliteitsniveau te houden voert de gemeente naast
vervanging incidenteel herstel aan masten, armaturen en lampen uit.
Raadsmotie

"een verlichte

opbrengst".

Afgelopen jaren zijn er succesvolle pilots met LED-verlichting uitgevoerd en is de toepassing van LED
verlichting verder uitgerold. In vervolg hierop heeft de gemeenteraad d.d. 25 februari 2016 een motie
ingediend "een verlichte opbrengst" waarin om een kosten /batenanalyse van integrale vervanging op
korte termijn van alle oude openbare verlichting door LED verlichting gevraagd wordt. In het beheerplan
wordt nader ingegaan op de motie waarbij vertaling heeft plaatsgevonden in de volgende 2 scenario's.
scenario 1, Na maximale levensduur maximale vervanging door LED verlichting( duurzaam en efficiënt
beheer).
Het financieel dekkingsplan is doorgerekend over de periode 2017-2031 .In de komende jaren wordt een
inhaalslag gemaakt ten aanzien van vervanging van verouderde masten en armaturen door LED
verlichting. Daarnaast worden ook de armaturen die aan vervanging toe zijn vervangen door LED
armaturen. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan die gebieden die door onze inwoners worden ervaren als
"sociaal onveilige plekken". Met dit onderhoudsregime wordt invulling gegeven aan de raadsmotie.
Binnen de beschouwde periode van het voorliggend beheerplan (periode 2017 - 2032) worden immers
alle verouderde armaturen vervangen door LED-verlichting. De aanpak is er daarbij op gericht om
vervangingen gebiedsgewijs uit te voeren en afgestemd op de fysieke toestand van de installatie
(ouderdom en veroudering). Na het eerste planjaar worden dan ook al direct de eerste besparingen op
het gebied van energieverbruik zichtbaar. In 2032 wordt het maximale energievoordeel behaald. Dit
voordeel bedraagt 310.000 kWh. Dit komt overeen met circa 40 Zo van het huidige verbruik. Het
kostenvoordeel loopt op, parallel met het vervangen van de armaturen, tot een maximum van C 20.535,00
per jaar vanaf 2032. In dat jaar zijn alle verouderde armaturen vervangen.
De ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting gaan razendsnel. In het land zijn er diverse
0

oplossingen voorhanden op het gebied van intelligente openbare verlichting (juiste hoeveelheid licht waar
en wanneer het nodig is), besparingen op onderhoudskosten, voedingsbronnen etc. Daarnaast komen
continu nieuwe innovaties en ontwikkelingen beschikbaar, welke een grote impact kunnen hebben op het
beheer van de openbare verlichting van de gemeente. Om adequaat in te kunnen spelen op de
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie is een jaarlijks budget opgenomen in
voorliggend beheerplan.
In de financiële doorrekening is rekening gehouden met uitbreiding van masten in verband met het
politiekeurmerk en verlaging van de energiekosten. De masten en armaturen zijn berekend als
vervangingsinvesteringen van respectievelijk 40 en 20 jaar. Voor dit scenario betekent dit geen extra
jaarlijkse lasten. Dit heeft alles te maken met de spreiding van de investeringslasten.
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scenario 2, Directe overgang naar LED-verlichting. Indien wordt gekozen voor directe vervanging van alle
verouderde armaturen, wordt al in 2018 het maximale energiebesparingniveau behaald (ten opzichte van
2032 in scenario 1). Het voordeel wat op energiegebied wordt bereikt bedraagt ruim 0 125.000 (in de
periode 2017 - 2032). Bijkomend voordeel van deze grootschalige eenmalige vervanging is wellicht een
schaalvoordeel bij de inkoop van de armaturen. Een directe overgang naar volledig LED-verlichting heeft
met name negatieve kosteneffecten. Een deel van de armaturen heeft namelijk nog een economische
levensduur van 5 tot 15 jaar. Vervanging van deze armaturen heeft dus kapitaalvernietiging tot gevolg.
Het betreft hier 1.781 armaturen, waarvan de kapitaalvernietiging wordt geraamd op 0 543.000,00.
Daarnaast legt directe overgang ook een aanzienlijk beslag op de ambtelijke capaciteit (voorbereiding,
toezicht, etcetera) en kunnen de werkzaamheden vanwege de omvang tijdelijk leiden tot overlast voor de
burgers. Een ander probleem is dat indien vervanging niet parallel loopt met de gebiedsgerichte aanpak
(waarbij ook reconstructies mogelijk zijn) het risico aanwezig is dat de masten op de verkeerde plaatsen
komen te staan.
De directe overgang heeft dus een voordeel als het gaat om energiebesparing. De netto opbrengst is door
de kapitaalvernietiging echter negatief. De directe overgang naar LED-verlichting kost derhalve ruim
0 400.000,00 extra.
Onze voorkeur gaat uit naar scenario 1. Het is het scenario waarbij de motie van de raad op een
realistische manier wordt ingevuld. Bij scenario 2 wordt weliswaar eerder energiebesparing behaald
maar dat gaat wel ten koste van goede nog bruikbare materialen en dat is beslist niet duurzaam. Zoals
gesteld kan uitvoering van scenario 1 budgettair neutraal plaatsvinden.
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar bijgevoegd beheerplan openbare verlichting 20172021.

4.

Middelen

Samengevat zien de financiële gevolgen van de geactualiseerde plannen er als volgt uit:
Onderdeel

Hogere lasten per jaar

Lagere lasten per jaar

e

0
0
e

Beheerplan wegen 2017- 2021. Scenario 3*
Beheerplan Civiele kunstwerken 2017-2026.
Beheerplan Openbare Verlichting 20172021.Scenario 1

o,-

813.009,70.186,o,-

In combinatie met het beheerplan wegen doorrekening 3 wordt een dekkingsreserve openbare ruimte
gevormd van 0 5.000.000,-.
In verband met de overdracht van de N257, N259 en overige wegen A4 zijn de bijdragen voor
herinrichting en toekomstig onderhoud in een afzonderlijke bestemmingsreserve gestort. In onderstaand
overzicht is aangegeven wat de stand per 1 januari 2016 is van deze reserves,de geraamde onttrekking in
2016 en 2017 en hoeveel wordt onttrokken aan deze reserves ten behoeve van de geactualiseerde
beheerplannen.
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Bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2016

Herin richti ng/toekomstig

Herinrichting/toekomstig

Overdracht wegen

onderhoud N257

onderhoud N259

aangelegd i.v.m. A4

C 1.717,312,-

6 6.293.000,-

C 4.189.415,-

Onttrekking ten behoeve:
Reconstructie N257

C

682.000,-

Verbeteringsmaatregelen
N259

e

400.000,-

e

108.700,-

Extra onderhoudskosten
als gevolg van A4

6

15.850,-

Onttrekking
beheerplannen:
Dekkingsreserve
openbare ruimte

e 1.035.312,-

Voorziening kunstwerken

6 2.102.332,-

a)

6 1.862.356,-

d)

6

915.501,-

b)

6

445.878,-

e)

6

544.280,-

c)

6

182.449,-

f)

6

963.332,-

g)

C

719.550,-

Voorziening openbare
verlichting
Voorziening wegen

e

Saldo

o,-

C 2.222.187,-

Het restant van de bestemmingsreserve's is geoormerkt voor voornamelijk groenonderhoud, vervanging
groen en bermen en het onderhoud en vervanging van de verkeersregelinstallatie. T.z.t. zullen voorstellen
volgen om de bestemmingsreserves voor deze doelen aan te wenden. Later in dit jaar zal er al een
concreet voorstel volgen om een gedeelte van deze reserves aan te wenden voor de groeninvulling t.b.v.
de herinrichting van de N259.
Vanwege het feit dat er voor de openbare verlichting nu een beheerplan is opgesteld kan het saldo van de
bestemmingsreserve openbare verlichting, per 31-12-2016 geraamd op 6 1.006.476,-, worden
toegevoegd aan de te vormen voorziening openbare verlichting.

5.

Risico's

Geen. Met de geactualiseerde plannen is een goed en verantwoord beheer van de openbare ruimte
geborgd.
6.

Communicatie/Aanpak

Na vaststelling van de beheerplannen komt de uitwerking van de beheerplannen terug in de jaar- en
meerjarenplanning openbare ruimte. Via de begrotingscyclus wordt jaarlijks verslag gedaan van de
werkzaamheden.
7.
Voorstel
- het beheerplan wegen 2017-2021, scenario 3, vast te stellen.
- in combinatie met scenario 3 een dekkingsreserve openbare ruimte te vormen van 6 5.000.000,- 6 1.035.312,- te beschikken over de bestemmingsreserve herinrichting/toekomstig onderhoud N257 ten
behoeve van de dekkingsreserve openbare ruimte
- 6 3.562.113,- te beschikken over de bestemmingsreserve herinrichting/toekomstig onderhoud N259 ten
behoeve van:
a. dekkingsreserve openbare ruimte
6 2.102.332,-;
b. voorziening kunstwerken
6 915.501,-;
c. voorziening openbare verlichting
6 544.280,-.
- 6 3.454.015,- te beschikken over de bestemmingsreserve A4, overige wegen ten behoeve van:
d. dekkingsreserve openbare ruimte
6 1.862.356,-;
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e. voorziening kunstwerken
6 445.878,-;
f. voorziening openbare verlichting
C 182.449,-.
g. voorziening wegen
0 963.332,-;
- C 1.006.476,- te beschikken over de bestemmingsreserve openbare verlichting en toe te voegen aan de
voorziening openbare verlichting;
- het beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026 vast te stellen.
- het beheerplan openbare verlichting 2017-2021 .scenario 1, vast te stellen.
- de meerjarige financiële consequenties meenemen in de meerjarenbegroting.

Hoogachtend,

ì
i

R.A.J

R

en Belt, MBA
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