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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Verhogen onderhoudsniveau

College van burgemeester 
en wethouders 
28 mei 2019

Zaaknummer
64716
 

Portefeuillehouder
Peter Meij

Commissie Samen wonen 
27 juni 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
m.heijboer@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
11 juli 2019
 

Geadviseerd besluit
1.  Het onderhoudsniveau van wegen, fietspaden, borden, markering, lichtmasten en 
verkeersmeubilair te verhogen van minimaal naar standaard voor woongebieden en doorgaande 
wegen. 

2.  Vanaf 2020 jaarlijks een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen voor het schoonmaken van de 
lichtmasten. 

3.  Vanaf 2020 jaarlijks een extra budget van € 40.000 beschikbaar te stellen voor het onderhoud van 
de wegmarkeringen en verkeersborden. 

4.  Vanaf 2020 jaarlijks een extra budget van € 10.000 beschikbaar te stellen voor het onderhoud van 
de straatnaamborden en het verkeersmeubilair. 

5.  Voor de jaren 2020 t/m 2023 jaarlijks een budget van € 350.000 beschikbaar te stellen voor het 
onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs en deze lasten te dekken uit de reserve onderhoud 
verharding. 

6.  De financiële gevolgen op te nemen in de programmabegroting 2020. 
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Raadsvoorstel
Inleiding
De huidige beeldkwaliteit is B (standaard) voor winkelcentra en C (minimaal) voor woonwijken en 
industriegebied. De beeldmeetlatten van de CROW worden toegepast. Vóór de bezuinigingen van 
2010 en 2011 was het onderhoudsniveau van winkelcentra A, woonwijken B en industrie C. Het effect 
van verlagen van beeldkwaliteit is niet direct zichtbaar. Lichtmasten, verkeersborden en 
straatnaamborden worden steeds vuiler. Palen worden pas rechtgezet als ze echt heel scheef staan. 
Belijning op de weg en andere markeringen zoals zebrapaden worden pas vervangen als ze flink zijn 
vervaagd. En bij verhardingen vindt steeds meer lapwerk plaats, zoals scheefliggende tegels recht 
leggen en klinkers pleksgewijs herstraten. Op sommige plaatsen is het onderhoudsniveau gezakt naar 
D niveau. De afbeeldingen van de kwaliteitsniveaus zijn opgenomen in bijlage 1.

Beoogd effect
De veiligheid wordt vergroot als wegmarkeringen beter zichtbaar zijn. 

Het fietscomfort wordt vergroot als een fietspad beter wordt onderhouden. 

Er is minder struikelrisico op trottoirs. 

Verhoging van de beeldkwaliteit heeft een positief effect op het aanzien en de beleving van de 
openbare ruimte. 

Relatie met beleidskaders
Collegeprogramma 2018 – 2022

Duurzaam Beheer 2008 en Evaluatie Duurzaam Beheer 2013

Bezuinigingen 2010 en 2011

Nota reserves en voorzieningen

Mobiliteitsplan (nog niet vastgesteld)

Argumenten
1.1. De verkeersveiligheid wordt bevorderd. 

Als wegmarkeringen eerder opnieuw worden aangebracht, vergroot dit de zichtbaarheid ervan en 
verkleint dit de kans op ongelukken. Dit sluit aan bij de verhoogde aandacht voor verkeersveiligheid 
zoals door het ministerie van I&W wordt voorgesteld in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. 

1.2. Het fietscomfort wordt vergroot.

Door eerder onderhoud te plegen aan fietspaden en fietsroutes zijn er minder oneffenheden in de 
paden. Dit vergroot de fietsbeleving in Ridderkerk en stimuleert het fietsgebruik. 

1.3. Het struikelrisico neemt af.

Meer onderhoud aan trottoirs en parkeervakken verkleint het risico op valpartijen. 

1.4. Het aanzien van de openbare ruimte verbetert.

Schonere lichtmasten, borden en verkeersmeubliair en minder scheve palen zorgen voor een betere 
uitstraling. Dit verbetert de beleving van de openbare ruimte. 

5.1. Het is passend bij het doel van de reserve 
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De reserve dient ter egalisatie van de grilligheid van de uitgaven op het gebied van onderhoud van 
elementen- en asfaltverhardingen van wegen, straten en pleinen. Komende 4 jaar is extra budget 
nodig om het onderhoud op niveau te brengen. 

Overleg gevoerd met
Portefeuillehouder, beheerders, adviseur verkeer, adviseur financiën.

Kanttekeningen
1.1. Het kwaliteitsniveau zal niet direct hoger zijn.

Het is logistiek niet mogelijk om de onderhoudswerkzaamheden aan de wegen en fietspaden allemaal 
in één jaar uit te voeren. De werkzaamheden worden opgenomen in de meerjarenplanning. In 2020 en 
2021 wordt de verharding aangepakt die zich op (bijna) D-niveau bevindt. Het extra budget wordt in 
2022 en 2023 benut voor de aanpak van de verharding die zich op C-niveau bevindt. Direct na de 
werkzaamheden heeft de verharding kwaliteit A+. De prioriteiten liggen bij fietspaden, fietsroutes en 
drukke plaatsen. Hierin vindt ook afstemming plaats met maatregelen die voortkomen uit het nog vast 
te stellen Mobiliteitsplan. De aanpak van de lichtmasten en bebording vindt ook gefaseerd plaats. 

1.2. Het fietscomfort wordt door veel meer aspecten bepaald.

Het gaat hierbij ook om logische fietsroutes, de aanwezigheid van vrijliggende fietspaden, 
overzichtelijke kruisingen of rotondes, etc. Deze aspecten komen allemaal ter sprake in het 
Mobilteitsplan dat in november 2019 ter besluitvorming zal worden aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

1.3. Onderhoudsniveau standaard (B) is geen onderhoudsniveau exclusief (A). 

Er zal geen perfecte situatie ontstaan. Bij onderhoudsniveau B is enige mate van oneffenheid en 
vervuiling van borden en lichtmasten toegestaan. Heldere communicatie richting bewoners kan 
verkeerde verwachtingen voorkomen. 

5.2. De looptijd van de reserve wordt verkort

De huidige jaarlijkse dotatie aan de reserve is gebaseerd op de huidige onderhoudsbudgetten voor de 
komende 20 jaar. Deze lasten zijn nu geborgd tot en met 2037. Door de extra onttrekkingen is de 
reserve 4 jaar eerder uitgeput (na 2033). 

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling van dit voorstel worden de afspraken opgenomen in het Beheerplan Openbare Ruimte 
en in de daarbij behorende meerjarenplanningen. Bij het vaststellen van de prioritering wordt 
afstemming gezocht met het Mobiliteitsplan. Hierbij worden ook de Fietsersbond en het 
gehandicaptenplatform betrokken.

Wat betreft de bebording wordt eerst een inventarisatie uitgevoerd. Daarbij kan ook direct naar 
deregulering worden gekeken (minder borden). De bevindingen (o.a. de kwaliteit) worden opgenomen 
in een beheersysteem. Vervolgens worden de benodigde maatregelen vastgesteld en opgenomen in 
een uitvoeringsplan dat de komende jaren wordt uitgevoerd.

Evaluatie/monitoring
Voorgesteld wordt om de komende 4 jaar extra budget ter beschikking te stellen voor onderhoud 
wegen. In 2023 wordt bezien of deze periode lang genoeg was, of dat er een verlenging van deze 
periode plaats moet vinden om het onderhoudsniveau in stand te houden.

Financiën
In onderstaande tabel zijn de benodigde extra financiële middelen aangegeven. 
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 2020 2021 2022 2023 2024 e.v.
Lichtmasten

FCL 621031 Planmatig 
onderhoud openbare verlichting

Betreft het schoonmaken van de 
lichtmasten. 

Ø  Geen dekking

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Markering en verkeersborden

FCL 621055 
Verkeersmaatregelen

Betreft het frequenter ophalen 
van wegmarkering en sneller 
vervangen verkeersborden, 
rechtzetten palen en 
schoonmaken van de borden.

Ø  Geen dekking

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Straatnaamborden en 
verkeersmeubilair

FCL 621062 Dagelijks 
onderhoud straatmeubilair 
(verkeersgerelateerd)

Betreft het frequenter vervangen, 
rechtzetten en schoonmaken. 

Ø  Geen dekking

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Wegen, fietspaden, trottoirs

FCL 621000 Planmatig 
onderhoud wegen

Betreft eerst de aanpak van de 
verharding op (bijna) D-niveau 
en daarna de aanpak van de 
verharding C-niveau, met de 
prioriteit voor fietspaden, 
fietsroutes en drukke gebieden. 

Ø  Dekking uit 
onderhoudsreserve verhardingen

 

350.000 350.000 350.000 350.000   
          

-

 

De financiële gevolgen worden opgenomen in de programmabegroting 2020.
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Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
Het schoonmaken van de lichtmasten, borden en verkeersmeubilair gebeurt met water en heeft 
hierdoor geen impact op het milieu. 

Verhoging van het onderhoudsniveau van fietspaden draagt bij aan het stimuleren van het fietsgebruik 
(en daarmee het terugdringen van het autogebruik). 

Communicatie/participatie na besluitvorming
In de Blauwkai wordt een artikel over dit besluit opgenomen.  

Komend najaar zal een presentatie in de commissie Samen Wonen worden gegeven over de aanpak 
van het beheer en onderhoud van wegen, lichtmasten, markering en bebording. 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Bijlage 1 Voorbeelden kwaliteitsniveaus.pdf  

 



6/6

CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
11 juli 2019

Zaaknummer:
64716

Onderwerp:
Verhogen onderhoudsniveau

Commissie Samen wonen
27 juni 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 28 mei 2019,

BESLUIT:

1. Het onderhoudsniveau van wegen, fietspaden, borden, markering, lichtmasten en verkeersmeubilair 
te verhogen van minimaal naar standaard voor woongebieden en doorgaande wegen. 

2. Vanaf 2020 jaarlijks een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen voor het schoonmaken van de 
lichtmasten. 

3. Vanaf 2020 jaarlijks een extra budget van € 40.000 beschikbaar te stellen voor het onderhoud van 
de wegmarkeringen en verkeersborden. 

4. Vanaf 2020 jaarlijks een extra budget van € 10.000 beschikbaar te stellen voor het onderhoud van 
de straatnaamborden en het verkeersmeubilair. 

5. Voor de jaren 2020 t/m 2023 jaarlijks een budget van € 350.000 beschikbaar te stellen voor het 
onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs en deze lasten te dekken uit de reserve onderhoud 
verharding. 

6. De financiële gevolgen op te nemen in de programmabegroting 2020. 


