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Bestuurlijke samenvatting 

De Rekenkamercommissie heeft de volgende twee doelen voor ogen met het 

onderzoek naar het onderhoud van openbare wegen in de gemeente Tynaarlo: 

1. Inzicht geven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering van 

het onderhoud van de openbare wegen in de gemeente Tynaarlo.  

2. Inzicht geven in de kwaliteit van de informatievoorziening over het onderhoud 

van de openbare ruimte aan de gemeenteraad van Tynaarlo. 

 

Deze doelstellingen zijn geoperationaliseerd naar twintig onderzoeksvragen. Deze 

onderzoeksvragen zijn ingedeeld naar de cyclus voor beleid, beheer en onderhoud 

van wegen1.  

 

Ten aanzien van deze fasen kunnen voor de gemeente Tynaarlo de volgende 

conclusies getrokken worden.  

 
Conclusies van het onderzoek 

Beleid 

 Wij concluderen dat het beleid aangaande het beheer en onderhoud van wegen 

nog onvoldoende zijn beslag heeft gekregen in concrete doelstellingen (beoogde 

maatschappelijke effecten, operationele doelen en subdoelen) en daaraan 

gekoppelde activiteiten. De activiteiten zijn formeel niet vastgelegd. 

 De raad stelt jaarlijks een budget voor het onderhoud van wegen vast dat niet 

geheel passend is voor het bereiken in dat jaar van het ambitieniveau dat hij 

vaststelt en ook niet voldoende is om dat niveau structureel te blijven bereiken. 

Er is frictie tussen het beschikbare budget en het geambieerde kwaliteitsniveau 

BOR-6 of CROW basis, vooral in structurele zin. 

 

Uitvoering 

 In uitvoerende zin wordt veel bereikt met een krap budget. 

 Er worden jaarlijks visuele inspecties van het areaal uitgevoerd. Daarmee is er 

een actueel beeld van de kwaliteit van het wegenareaal in de gemeente 

aanwezig bij de gemeente Tynaarlo. 

 Het college en de ambtelijke organisatie kiezen in de praktijk voor technisch 

gedifferentieerd onderhoud en daarmee voor het realiseren van een 

ambitieniveau waarbij niet het gehele wegenareaal voldoet aan het geambieerde 

kwaliteitsniveau BOR-6. 

 Deze wijze van werken heeft als consequentie (voor het beleid) dat de frictie 

tussen het beoogde ambitieniveau en het beschikbare budget steeds ad hoc 

wordt verminderd en structurele keuzes vooruit worden geschoven.  

 De meest noodzakelijke wegvakken (prioriteit 1) worden jaarlijks aangepakt en 

men past veel klein onderhoud toe, daar waar groot onderhoud wenselijk dan 

                                                
1
 Opgesteld door Kennisplatform CROW. 
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wel noodzakelijk zou zijn om het ambitieniveau dat de raad formeel heeft 

vastgesteld structureel te kunnen realiseren. 

 Aanbestedingen van het wegenonderhoud gaan volgens de regels. Door ‘slim 

aanbesteden’ weet men financiële voordelen te behalen. 

 Er staan grote investeringen in de planning (zie figuur 12), vooral in de 

buitengebieden die niet eindeloos kunnen worden uitgesteld zonder het risico te 

lopen van kapitaalvernietiging op termijn. 

 De berekening van de toekomstige onderhoudskosten, zoals gegenereerd door 

het beheerprogramma, zijn voor ons een ‘blackbox’. De verschillende bedragen 

en de verschillen tussen de beschikbare benodigde budgetten zijn ondoorzichtig. 

De bedragen zijn echter serieus van omvang, en de verschillen tussen een 

aantal ramingen zijn fors. Opheldering is nodig en urgent, als basis om 

beslissingen te nemen over toekomstige ambitieniveaus en budgetten. 

 

Evaluatie en verantwoording 

 De raad wordt geïnformeerd, maar niet voldoende om gevoel te krijgen in de 

materie en om reële invulling te geven aan zijn kaderstellende rol en 

controlerende rol. De wens van de raad is om meer betrokken te worden. De 

focus ligt nu op informeren op hoofdlijnen, daar waar meer betrekken, meer 

doorgronden van de materie en op basis daarvan keuzes kunnen maken (op 

basis van beleidsvarianten) wenselijk zou zijn.  

 De kaders en doelen zoals gesteld in de formele stukken (zoals de 

programmabegroting) kwamen lange tijd niet overeen met de werkwijze in de  

praktijk. In de uitvoering was noodgedwongen door krap budget al enige tijd 

sprake van gedifferentieerd onderhoud. Deze werkwijze werd pas in de 

perspectievennota 2014 benoemd. 

 De activiteiten met betrekking tot de uitvoering zijn formeel niet vastgesteld. Er is 

wel een conceptwegenplan waarin deze zijn beschreven (op een technische 

manier), maar dit heeft nog geen formele status.  

 Het nieuwe wegenplan moet volgens het college en de ambtelijke organisatie 

straks een integraal plan buitenruimte worden, waarbij op wegniveau beelden 

(foto’s, kwaliteit, beschrijvingen technische eisen) worden geschetst die worden 

voorgelegd aan de raad. Tevens worden de consequenties aangegeven. Op 

basis hiervan kan de raad dan keuzes maken. 

 De doeltreffendheid van het onderhoud is voldoende, maar staat met het oog op 

de toekomst onder druk. 

 

Wij concluderen het volgende uit de cases: 

 De stukken van de cases hebben betrekking op het aanbestedingsproces – het 

maken van het bestek, de aanbesteding en de gunning. Stukken over de 

aanleiding (resultaten van de inspectie) zijn aanwezig. Voortgangsrapportages 

zijn echter niet aanwezig. 

 In de cases wordt het inkoop- en aanbestedingsbeleid nageleefd, echter er wordt 

afgeweken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door alleen maar te gunnen 

op het criterium de laagste prijs. 
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 De koppeling met de beheerplannen wordt niet expliciet zichtbaar gemaakt. Het 

beheerssysteem CROW geeft de input voor de bestekken (impliciete relatie). 

 Indien de uitvoering conform de planning wordt uitgevoerd, dan wordt hier niet 

over gerapporteerd. Wanneer er sprake is van afwijkingen, bijvoorbeeld een 

vertraging in de planning, dan wordt dit besproken door de ambtelijke organisatie 

met de aannemer en wordt gezocht naar een oplossing. De wethouder wordt 

vervolgens geïnformeerd door de ambtelijke organisatie. 

 
Vier aanbevelingen voor versterking van sturing en beheersing op het onderhoud van openbare 

wegen in de gemeente Tynaarlo 

1. Maak de huidige stand van zaken van het onderhoud van wegen (beschikbare 

budget en budget benodigd voor bestaand ambitieniveau), mogelijke keuzes en 

mogelijke consequenties inzichtelijk voor de raad. 

2. Maak meerjarenonderhoudsprogramma’s op het onderhoud en beheer van 

wegen. 

3. Kijk kritisch naar de geformuleerde doelstellingen, activiteiten en inzet van 

middelen en onderlinge logica. 

4. Ondersteun de raad beter bij haar kaderstellende rol aangaande het beheer en 

onderhoud van wegen. 
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 Bestuurlijke reactie 
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Nawoord Rekenkamercommissie Tynaarlo 

In dit nawoord spreken wij eerst een woord van dank uit aan de ambtelijke 

organisatie voor de goede samenwerking gedurende het onderzoek. Daarnaast gaat 

onze dank uit naar de geïnterviewden tijdens dit onderzoek.  

 

In dit nawoord wordt kort ingegaan op de bestuurlijke reactie zoals opgenomen in 

het rapport. 

 

De Rekenkamercommissie is verheugd om te vernemen dat het college zich herkent 

in het beeld dat in het rapport wordt geschetst en dat het college zich kan vinden in 

de conclusies en aanbevelingen.  

 

Het college maakt een opmerking over  de afwijking ten aanzien van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid. Dit punt is ook eerder ambtelijk benoemd in de interviews. Wij 

merken met betrekking tot dit punt het volgende op. 

 

In de aanbestedingswet (art. 2.114) wordt aangegeven: 

 Bij Europese aanbestedingen is de aanbestedende dienst verplicht te gunnen op 

criterium EMVI. Laagste prijs toepassen mag alleen als een aanbestedende 

dienst in de aanbestedingsstukken motiveert waarom.  

 Bij Werken onder de Europese drempel is de aanbestedende dienst verplicht 

een opdracht voor werken onder de drempel te gunnen op criterium EMVI. 

Laagste prijs toepassen mag alleen als een aanbestedende dienst in de 

aanbestedingsstukken motiveert waarom. 

 

Zoals weergegeven in paragraaf 2.3 van het rapport, constateren wij dat afwijken 

van het toepassen van het criterium EMVI niet wordt benoemd en gemotiveerd in de 

aanbestedingsdocumenten van de cases die zijn onderzocht. In onze optiek wordt 

niet voldaan aan de gestelde eis in de aanbestedingswet. 

 

Wij hebben dit punt benoemd met als doel om hiervan te kunnen leren en om te 

voorkomen, dat inschrijvers op aanbestedingen niet kunnen rekenen op volledige 

informatie en/of de accountant  over de afwijking van de wettelijke bepaling 

opmerkingen maakt, bijvoorbeeld bij de jaarrekeningcontrole. In het licht van het 

gehele rapport gaat het natuurlijk om een betrekkelijk mineur onderdeel. 
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Hoofdstuk 1 Doelstelling, vraagstelling en werkwijze 
gedurende het onderzoek 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Raadsleden worden vaak aangesproken op het onderhoud van wegen2, zoals 

losliggende stoeptegels, gaten in de wegen en wegopbrekingen vanwege het 

onderhoud aan wegen. Onderhoud van wegen is belangrijk, maar niet elk individueel 

onderdeel hoeft te worden besproken met de gemeenteraad. Vraag is op welke 

momenten de raad de kaders moet stellen en wanneer het college van B&W en de 

ambtelijke organisatie aan zet zijn en hoe die kaders eruit moeten zien. 

 

Vast staat dat kwalitatief goede beleids- en beheerplannen belangrijk zijn, evenals 

transparantie in de begroting en jaarrekening, omdat kapitaalgoederen, zoals wegen 

en de daaraan gerelateerde onderhoudskosten een substantieel deel van de 

gemeentelijke begroting beslaan (landelijk gemiddelde 15%3).  

 

In de Perspectievennota 2014 (zie bladzijde 14) van de gemeente Tynaarlo heeft het 

college aangegeven voornemens te zijn om de mate van efficiëntie op het 

onderhoud van wegen te vergroten door te zoeken naar een differentiatie in het 

onderhoudsniveau. Dit betekent dat het onderhoudsniveau wordt versoberd op die 

wegen waar de gemeente dat mogelijk acht4. 

1.2 Onderzoeksdoelen en onderzoeksvragen 

De Rekenkamercommissie heeft de volgende twee doelen voor ogen met dit 

onderzoek: 

1. Inzicht geven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering van 

het onderhoud van de openbare wegen in de gemeente Tynaarlo.  

2. Inzicht geven in de kwaliteit van de informatievoorziening over het onderhoud 

van de openbare ruimte aan de gemeenteraad van Tynaarlo.  

 

Om invulling te geven aan deze doelstellingen heeft de Rekenkamercommissie een 

twintigtal onderzoeksvragen geformuleerd. Deze onderzoeksvragen zijn ingedeeld 

naar de cyclus voor beleid, beheer en onderhoud van wegen5. In het begin van de 

hoofdstukken worden de relevante onderzoeksvragen weergegeven.  

 

Om een verdiepend inzicht te krijgen op de daadwerkelijke invulling van het beleid 

en operationele invulling van het beheer van openbare wegen, zijn ook drie cases 

uitgewerkt. Dit zijn: 

 Klein asfaltonderhoud 

 Groningerstraat 

 Hoofdweg in Paterswolde 

                                                
2
 Zie begrippenlijst 

3
 Dit zal na de drie decentralisaties (vanaf 2014) veranderen.  

4
 Gemeente Tynaarlo, 2014, Perspectievennota 2014, 23 september 2014, p. 1-53. 

5
 Opgesteld door Kennisplatform CROW. 
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Deze zijn weergegeven in bijlage 2 van dit rapport. In hoofdstuk 2 en 3 gebruiken we 

de bevindingen uit de cases om onze constateringen te verduidelijken. In hoofdstuk 

4 hebben wij apart onze conclusies weergegeven ten aanzien van de cases. 

  

 

Figuur 1: Schematische weergave van de beleidscyclus en operationele cyclus van beheer en 

onderhoud van wegen 

1.3 Werkwijze gedurende het onderzoek 

Stappen 

De gehanteerde onderzoeksaanpak kent schematisch de volgende vier stappen: 

Figuur 2: Schematische weergave van het stappenplan van het onderzoek 

 

Stap 1: 

Voorbereiden 

Stap 2: 

Deskresearch 

en casestudy  

Stap 3: 

Interviews en 

nadere 

analyse 

Stap 4: 

Rapporteren 
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Normen 

Voor het waarderen van het beleid en de uitvoering is gebruikgemaakt van een 

normenkader. Het normenkader is terug te vinden in bijlage 1. 
 

Benchmark 
Voor dit onderzoek is een benchmark uitgevoerd, waarbij de gemeente Tynaarlo 

vergeleken is met een aantal naburige gemeenten (zie bijlage 4), dit zijn: 

 De gemeente Aa en Hunze 

 De gemeente Haren 

 De gemeente Noordenveld 

De benchmark is gebruikt om informatie van de gemeente Tynaarlo in perspectief te 

zetten, maar ook om voorbeelden te noemen voor de invulling van het beleid. 

 

Wederhoor  
Het conceptrapport (Nota van Bevindingen) is voor technisch wederhoor (toets op 

feitelijke onjuistheden) voorgelegd aan de ambtelijke organisatie van de gemeente 

Tynaarlo. Op basis hiervan is het rapport aangepast en aangeboden voor bestuurlijk 

wederhoor aan het college van B&W van de gemeente Tynaarlo.  

1.4 Indeling analyse en rapport 

Wij zetten onze bevindingen uiteen ten aanzien van de fasen in de cyclus voor 

beleid, beheer en onderhoud van wegen. Hierbij onderscheiden we twee cycli, 

namelijk de beleids- en operationele cyclus. 

 

De beleidscyclus gaat over de volgende fasen en wordt behandeld in hoofdstuk 2: 
1. Inspectie en administratie 

2. Formuleren van beleid 

3. Vertaling in beheer, opstellen beheerplan en planning en opstellen werkplannen 

en bestekken 

4. Budgetbesluit 

7. Evaluatie 

 

De operationele cyclus gaat over de volgende fasen en wordt behandeld in 

hoofdstuk 3: 
5. Uitvoering van beheer en onderhoud 

6. Monitoring (operationeel bijsturen en plannen) 

 

Uit de nummering van de fasen wordt duidelijk dat de operationele cyclus wordt 

omsloten door de beleidscyclus. 

  

De analyse van het onderzoek is inhoudelijk conform onderstaand schema 

opgebouwd: 

 

Input Analyse Bevindingen aan de hand van 

de onderzoeksdeelvragen 

Resultaten 

Documenten Analyse van de Bevindingen ten aanzien van Conclusies en 
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Input Analyse Bevindingen aan de hand van 

de onderzoeksdeelvragen 

Resultaten 

(literatuurlijst) onderzoeksresultaten 

en uitvoeren 

casestudy (bijlage 2) 

de fasen in de beleidscyclus 

(hoofdstuk 2) 

aanbevelingen 

(hoofdstuk 4) 

Interviews 

(bijlage 3) 

Bevindingen ten aanzien van 

de fasen in de operationele 

cyclus (hoofdstuk 3) 

Normenkader 

(bijlage 1) 

Figuur 3: Schematische weergave van de opbouw van de analyse van het onderzoek  
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Hoofdstuk 2 Bevindingen ten aanzien van de 
beleidscyclus van het beheer en onderhoud van 
wegen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bevindingen rondom de fasen in de 

beleidscyclus van het beheer en onderhoud van wegen (zie figuur 1). Dit zijn de 

volgende fasen met bijbehorende deelvragen: 

 
1. Inspectie en administratie 

1. Kent de gemeente haar wegenareaal, naar plaats, volume en kwaliteit, mede in 

relatie tot de gestelde kwaliteitseisen? 

 
2. Formuleren van beleid 

2. Wat zijn de maatschappelijke doelstellingen van onderhoud openbare wegen in 

de gemeente Tynaarlo? (abstracte outcome, bijvoorbeeld ruimte bieden aan 

bedrijven, een verkeersveilige gemeente, een leefbare woonomgeving). 

3. Zijn de maatschappelijke doelstellingen vertaald naar een meer operationeel 

niveau van doelstellingen? (operationele outcome). 

4. Zijn de outcome-doelstellingen vertaald naar concrete producten en diensten, 

per gebied of wegvak? (operationele output). 

5. Zijn de doelstellingen ten aanzien van onderhoud openbare wegen onderling 

logisch en consistent geformuleerd en, vooral op het niveau van producten en 

diensten, voldoende specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd? 

6. Is de rolverdeling tussen college en raad duidelijk op dit beleidsterrein? 

 

3. Vertaling in beheer, opstellen beheerplan en planning en opstellen 

werkplannen en bestekken 

7. In hoeverre sluit het beheerplan voor onderhoud openbare wegen inhoudelijk 

aan bij de doelstellingen ten aanzien van het onderhoud van openbare wegen? 

(consistentie van beleid). Zijn de doelen vertaald naar activiteiten en bestekken? 

8. Zijn de activiteiten logisch en consistent gekoppeld aan de verschillende 

doelstellingen? In welke beheer- en werkplannen vinden we die activiteiten 

terug? 

9. Worden de onderhoudswerkzaamheden aan openbare wegen aanbesteed 

conform de geldende regels? 

10. Zijn de activiteiten en bestekken specifiek, toetsbaar, tijdgebonden en realistisch 

geformuleerd? 

11. Zijn de activiteiten voorzien van een raming van lasten en investeringsuitgaven? 

12. Wat is de kwaliteit van kostenramingen voor het onderhoud? Waarop zijn deze 

gebaseerd?  

 

4. Budgetbesluit 
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13. Door welk gemeentelijk orgaan en wanneer zijn de geraamde kosten 

geautoriseerd? 

7. Evaluatie 

18. Wordt de raad volledig en tijdig geïnformeerd over keuzes in het onderhoud 

openbare wegen? Wordt hierbij een volledig en meerjarig beeld geschetst? 

19. Wordt de raad volledig en tijdig geïnformeerd over afwijkingen tussen raming en 

(tussentijdse) realisatie in de prestaties en/of kosten van onderhoud openbare 

wegen? 

20. Is periodiek inzicht (door middel van monitoring en/of evaluatie) in de 

doeltreffendheid van het feitelijk onderhoud georganiseerd? 

2.1 Inspectie en administratie 

 

Kent de gemeente haar wegenareaal, naar plaats, volume en kwaliteit, mede in relatie tot de 
gestelde kwaliteitseisen? 

Het zicht op de huidige kwaliteit van het wegenareaal is gebaseerd op: 

 beheer Openbare Ruimte (BOR)-inspectie uit 2013;  

 de weginspectie6 volgens de CROW7-systematiek van 2014;  

 alle eventuele meldingen en signalen die sindsdien bij de gemeente binnen zijn 
gekomen en worden genoteerd.  

De gemeente heeft daarmee een actueel beeld van de kwaliteit van het 

wegenareaal. 

 

De gemeente Tynaarlo kent het totale wegenareaal naar plaats en volume: 

 Gemeentelijk wegennet bedraagt circa 470 km. 

 Omvang fietspaden bedraagt 113 km. 

 Omvang zandwegen is 44 km. 

 De lengte van de voetpaden bedraagt 150 km. 

 41 bruggen. 

 1 sluis.  

 1 tunnel8.  

Uit de interviews is gebleken dat de gemeente beschikt over 1.285.528 m2 asfalt en 

1.057.643 m2 elementen (klinkers). 

 

Om de cijfers van de gemeente Tynaarlo in perspectief te zetten, is ook gekeken 

naar de buurgemeenten. Het volgende figuur geeft inzicht in deze benchmark. 

 

  Bedragen     
Oppervlakte 
in m2 Kwaliteitsniveau 

Waardering door de burger 
(waarstaatjegemeente.nl)  

Gemeente Begroot 2013 Begroot 2014 Begroot 2015     2010 2011 2012 2014 

Tynaarlo  €        1.423.434   €        1.531.084   €        888.849  2.508.067 Basis 6,4 6,3 - - 

Aa en Hunze  €        1.080.409   €           623.383   €        775.765  2.869.787 Basis - - 7,0 - 

Haren  €        2.006.000   €        2.321.642   €    2.143.028  1.040.000 Basis 6,9 - - 6,4 

Noordenveld  €        4.763.000   €        2.980.000   €    2.819.000  2.510.000 Basis - - - - 

                                                
6
 Zie begrippenlijst 

7
 Zie begrippenlijst 

8
 Programmabegroting 2013, p 31.  
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Figuur 4: Benchmark op beheer en onderhoud wegen met de gemeente Aa en Hunze, Haren en 

Noordenveld.  

 

Uit figuur 4 blijkt dat de gemeente Tynaarlo relatief weinig geld toewijst aan het 

onderhoud van wegen (afgezet tegen het oppervlakte) in vergelijking met de andere 

gemeenten. De waardering door de burger voor het onderhoud wegen bij de 

gemeente Tynaarlo is het laagst in de benchmark. Hierbij moet wel opgemerkt 

worden dat het een score betreft van 2011. 

 

Voor de vaststelling van de kwaliteit van het areaal wordt een weginspectie 

uitgevoerd. Deze inspectie voert de gemeente Tynaarlo zelf uit (zie ook paragraaf 

2.3). ‘Deze visuele inspectie wordt uitgevoerd om met het oog waarneembare 

schades aan de bovenzijde van de verharding tijdig vast te stellen en eenduidig vast 

te leggen’. De afdeling Infra, Verkeer en Vervoer van de gemeente Tynaarlo werkt 

aan de hand van beelden en beschrijvingen welke schadebeelden mogelijk zijn, 

alsmede een beschrijving van de oorzaken en gevolgen (zie figuur 5).  

 

Schade Beeld Gevolg 

Bezweken plek / 

Gat in de weg 

 

Gevaar voor alle 

weggebruikers 

Craquelé 

 

Minder vlakheid, 

minder stroefheid, 

meer 

geluidshinder   

Onvlakheid 

 

Aquaplanning – 

negatief gevolg 

verkeersveiligheid 

Rafeling 

 

Minder vlakheid, 

minder stroefheid, 

minder rijcomfort, 

meer 

geluidshinder 
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Schade Beeld Gevolg 

Scheurvorming 

 

Aantasting 

wegdek 

Figuur 5: Beschrijving en verbeelding van mogelijke schadebeelden aan het wegdek  

 

Daarnaast wordt de kwaliteit van het wegenareaal vastgesteld met een schouw9 

voor een BOR-rapport10. In 2013 is de schouw uitgevoerd door de Antea Group. 

Daarbij zijn onder andere foto’s gemaakt van het wegdek. In 2014 heeft er geen 

schouw plaatsgevonden. In 2015 zal er opnieuw een schouw plaatsvinden (zie ook 

paragraaf 2.2).  

 

In onderstaande figuur geven we het aantal claims, klachten en meldingen weer, 

zoals vastgelegd in het meldingen- en klachtenvolgsysteem. Dit zegt iets over hoe 

de kwaliteit van de wegen wordt ervaren in de gemeente Tynaarlo. Het kan hierbij 

gaan om een gat in de weg maar ook schade door voorwerpen die zich op de weg 

bevinden. We zien het aantal klachten en meldingen tussen 2002 en 2011 

toenemen en sindsdien weer dalen. Voor een volledige analyse is ook inzicht in de 

gevolgen van klachten en meldingen noodzakelijk (zoals ongelukken die zijn gemeld 

aan de gemeente, claims en de hoogte van claims). Dit laatste hebben wij niet 

mogen aantreffen. 

 
Figuur 6: aantal claims, klachten en meldingen (bron: meldingen en klachtenvolgsysteem, gemeente 

Tynaarlo) 

2.2 Formuleren van beleid 

 

                                                
9
 Zie begrippenlijst 

10
 BOR-inspecties staat voor Beheer Openbaar Ruimte inspecties. Dit betekent dat de gehele openbare ruimte wordt 

geschouwd en afgezet tegen de kwaliteitsnormen die van toepassing zijn. 
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Wat zijn de maatschappelijke doelstellingen van onderhoud openbare wegen in de gemeente 
Tynaarlo? 
In de programmabegroting 2015 van de gemeente Tynaarlo is het volgende 

opgenomen over de maatschappelijke doelstellingen van onderhoud en beheer van 

openbare wegen11. De gemeente Tynaarlo spreekt hierbij over thema’s: 

1. Het op voldoende niveau houden van het onderhoud van de wegen, om te 

beginnen met de hoofd- en de ontsluitingswegen (Onderhoud wegen op 

hetzelfde niveau). 

2. Het behouden en waar nodig verbeteren van veilige routes naar scholen Veilige 

wegen (bij scholen). 

 

Om deze twee thema’s te realiseren, noemt de gemeente de volgende activiteiten: 

 Onderhoud wegen op hetzelfde niveau: Wij voeren het wegonderhoud met 

efficiënte inzet van middelen uit. In het verhogen van de efficiency zoeken we 

ook naar een differentiatie in het onderhoudsniveau. Dit betekent dat op wegen 

waar wij dit mogelijk achten het onderhoudsniveau wordt versoberd. 

 Veilige wegen (bij scholen): Dat willen we bereiken door planmatig blijvend te 

werken aan een goed onderhoud van wegen. Met maatwerk pakken we 

verkeersonveilige situaties aan, waarbij de aandacht voor veiligheid rondom 

scholen een speerpunt is. 

 

Zijn de maatschappelijke doelstellingen vertaald naar een meer operationeel niveau van 
doelstellingen (operationele outcome)? 
Bovengenoemde thema’s worden in de programmabegroting 2015 doorvertaald 

naar doelen. Onderstaand schema maakt dit inzichtelijk: 

Thema Doelen 

Onderhoud wegen op hetzelfde niveau Wegonderhoud op zelfde niveau houden 

(volgens BOR metingen 6) “veilig en heel” / 

“sober en degelijk” 

Veilige wegen (bij scholen) Minder gewonden en geen slachtoffers 

Het veiligheidsgevoel wordt via WSJG gemeten 
 Figuur 7: Doorvertaling van de thema’s (maatschappelijke doelen) naar doelen.  

 

De typering BOR-6 heeft betrekking op het beheer van de openbare ruimte. Dit 

betekent dus zowel onderhoud van groen (bermen, bomen, openbaar groen, et 

cetera) als het onderhoud van grijs (wegen, fietspaden, voetpaden, et cetera). 

Elders in de programmabegroting en in andere documenten hanteert de gemeenten 

overigens ook de typering Basis vanuit de CROW-normering. Deze typering Basis 

heeft betrekking op alleen het onderhoud van wegen. Wij constateren dat begrippen 

door elkaar worden gebruikt. In dit rapport noemen we steeds BOR-6 om de 

koppeling met de doelen van de gemeente te houden, maar noemen we ook het 

niveau Basis expliciet om de juiste terminologie aan te houden. 

 

                                                
11

 Zie Programmabegroting 2015 van de gemeente Tynaarlo bladzijde 17. Cluster 2. Mobiliteit en Verkeer bestaat uit 
de programma’s 8. Wegen en 13. Verkeer en Vervoer. 
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Zijn de outcome-doelstellingen vertaald naar concrete producten en diensten, per gebied of 
wegvak? (operationele output) 
Een verdere doorvertaling vanuit de doelen naar concrete producten of diensten per 

gebied of wegvak zien we niet terugkomen in de stukken. 

 

Een voorbeeld van een doorvertaling naar wegvakken is wel terug te zien bij de 

gemeente Haren12: 

Figuur 8: Ambitieniveau per gebied en per dienst uiteengezet voor de gemeente Haren 2014. 

 

In de gemeente Haren krijgen alle onderdelen in het gemeentelijk buitengebied een 

laag niveau. De kwaliteit van de verharding in de hoofdstructuur is eveneens laag. 

De overige structuurelementen krijgen verder over de hele breedte van de 

onderdelen een basisniveau. 

 

Een dergelijk gedifferentieerd onderscheid zien we op het beleidsniveau bij de 

gemeente Tynaarlo niet terugkomen. Dit betekent dat in principe de gemeente 

Tynaarlo voor elk onderdeel in het gemeentelijk gebied BOR-niveau 6 of niveau 

Basis hanteert. Uit de interviews maken wij echter op dat feitelijk wel een technisch 

gedifferentieerd niveau wordt gehanteerd. Dit wordt veroorzaakt doordat de 

budgetten ontoereikend zijn om voor alle wegen binnen de gemeente Tynaarlo het 

geambieerde niveau (BOR-6, Basis) te realiseren (zie paragraaf 2.2 voor de raming 

van de budgetten).    

 

Door middel van BOR-inspecties (ofwel schouw) beoordeelt de ambtelijke 

organisatie of het toegepast technisch gedifferentieerde niveau wordt gerealiseerd. 

In figuur 9 zetten wij de resultaten van 2013 uiteen. 

                                                
12

 Antea Group, 2014, Meten in de buitenruimte, analyse monitoringsresultaten 2014 Gemeente Haren, 9 december 
2014, p. 1-22. 
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Figuur 9: Uitkomsten BOR-inspectie 2013 gemeente Tynaarlo (H = Hoog; B = Basis; L= Laag; - = niet 

beschikbaar op moment van meten, zie ook figuur 11) 

 

De BOR-inspecties zijn voor het laatst gedaan in 2013 en staan voor 2015 weer op 

de planning. Onderstaand schema maakt de ontwikkeling inzichtelijk ten opzichte 

van BOR-inspectie 2008. 

 

Figuur 10: Vergelijking resultaten BOR-inspectie 2013 met resultaten BOR-inspectie 2008 

 

Uit dit overzicht blijkt hoe de gemeente Tynaarlo scoorde in de schouwen van 2008 

en 2013. In de schouw wordt op elk onderdeel hoger gescoord dan 6,0, alleen voor 

parkeerplaatsen (asfalt) niet. Er is wel een dalende trend te zien in de kwaliteit. We 

constateerden op bladzijde 14 al dat de budgetten ontoereikend zijn om het 

kwaliteitsniveau BOR-6 (Basis) voor alle wegen te handhaven.  
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Zijn de doelstellingen ten aanzien van onderhoud openbare wegen onderling logisch en 

consistent geformuleerd en, vooral op het niveau van producten en diensten, voldoende 

specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd? 

Wanneer we de thema’s en doelen in figuur 7 bekijken, dan constateren wij dat de 

formulering op de aspecten SMART13 beter kan. Het onderhouden van wegen is een 

middel met een hoger doel, dit laatste ontbreekt. Het geformuleerde thema is 

eigenlijk een doel en de doelen zijn activiteiten. Hierdoor is sturing op de gestelde 

doelen lastig. Maatschappelijke effecten (thema’s) en doelen dienen volgens ons 

geformuleerd te zijn als een situatie en activiteiten als een verrichting (met een 

werkwoord).  

 

Wanneer we kijken naar de consistentie, constateren we dat de gemeente Tynaarlo 

als doel heeft gesteld dat het huidige niveau van onderhoud wegen in 2015 is 

gehandhaafd. In de activiteiten wordt duidelijk dat men een gedifferentieerd 

onderhoudsniveau14 wil gaan invoeren. De vraag die hierbij rijst is: wat zijn daarvoor 

de kaders en de criteria? De doelstelling uit de programmabegroting is immers niet 

doorvertaald naar een gedifferentieerd niveau (zie voorbeeld figuur 8 en 9). Op 

welke wegvakken wordt dan een gedifferentieerd onderhoudsniveau toegepast en 

waarom? Dit blijkt nu onvoldoende uit de geformuleerde doelstellingen.  

 

Het tweede thema betreft de veiligheid van wegen bij scholen. Dit is 

geoperationaliseerd door twee doelen.  

 Minder gewonden en geen slachtoffers 

 Het veiligheidsgevoel wordt via waarstaatjegemeente.nl gemeten 

 

Wij constateren allereerst dat het tweede doel een activiteit is. Het eerste doel is 

verder niet specifiek – heeft de gemeente een nulmeting gedaan (weet zij de huidige 

stand van zaken), wanneer moet dit doel behaald zijn? Daarnaast is de vraag of het 

doel realistisch is – wat is de invloedsfeer van de gemeente bij het behalen van dit 

doel? Daarnaast zijn de activiteiten niet specifiek omschreven (‘planmatig blijven 

werken en maatwerk leveren’)? – wat gaat de gemeente Tynaarlo nu precies doen 

qua activiteiten om het doel te realiseren?  

 

Is de rolverdeling tussen college en raad duidelijk op dit beleidsterrein? 
Uit de interviews maken we op, dat de raad de kaders vaststelt en controleert of de 

activiteiten binnen deze kaders zijn uitgevoerd. Dit betekent dat de raad bepaalt 

welke kwaliteitsniveau’s moeten worden gerealiseerd voor het onderhoud van de 

wegen.  

 

Uit de stukken blijkt dat dit het niveau BOR-6 is of Basis volgens de CROW-

systematiek (vastgesteld door de raad van Tynaarlo in februari 200215). Uit het 

                                                
13

 SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden 
14

 Zie begrippenlijst 
15

 Zie: Gemeente Tynaarlo, 2014, Jaarrekening 2013, 13 maart 2014, p. 1-179. 
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interview met de raad van Tynaarlo blijkt echter dat de raadsleden niet weten wat dit 

nu precies betekent – waar kiest men voor bij kwaliteitsniveau BOR-6 of Basis en 

hoe ziet dat er dan uit? Wij constateren dat de raad op dit punt niet helder genoeg 

wordt geïnformeerd door het college en de ambtelijke organisatie. De kaderstellende 

rol van de raad wordt hier dus bemoeilijkt omdat de technische en specialistische 

informatie voor de raadsleden onvoldoende bekend en toegankelijk is. Uit het 

interview met de raad constateren wij wel dat de raad tevreden is met de 

gerealiseerde kwaliteit van het onderhoud van de wegen. 

 

Uit de interviews maken wij op dat het college (en de ambtelijke organisatie) 

voornemens is om door middel van het nog op te stellen integraal beheer- en 

onderhoudsplan raadsleden meer te betrekken bij het onderhoud van wegen, de 

materie te verduidelijken en de raad inzicht te geven in de consequenties van de 

keuzeopties (werken met scenario’s).  

 

Bij de gemeente Haren zien wij het volgende voorbeeld van communiceren over de 

verschillende onderhoudsniveaus voor de gehele openbare ruimte. Hierbij wordt 

door middel van beelden en korte omschrijvingen duidelijk gemaakt wat de 

verschillende kwaliteitsniveaus inhouden. 

  
Niveau Omschrijving Classificatie 

Zeer hoog uitstekend onderhouden, als nieuw. (cijfer > 9,5) 
 

Hoog goed onderhouden, bijna niets op aan te merken. (cijfer 7,5 - 9,5) 
 

Basis voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken. (cijfer 5,5 - 7,5) 
 

Laag sober tot voldoende, enige achterstanden bij het 
onderhoud. 

(cijfer 3,5 - 5,5) 
 

Zeer laag onvoldoende onderhouden, flinke achterstanden, 
kapot. 

(cijfer < 3,5) 

 

Figuur 11: Typering en classificatie van de onderhoudsniveaus BOR en CROW bij de gemeente Haren 

 

Zoals aangegeven, worden bij het onderhoud en beheer van wegen de kaders 

vastgesteld door de raad. Het college geeft vervolgens uitvoering aan deze kaders 

door de opdracht bij de ambtelijke organisatie neer te leggen voor de daadwerkelijke 

uitvoering. De ambtelijke organisatie maakt jaarlijks een onderhoudsprogramma. Het 

college stelt dit vervolgens vast en informeert de raad hierover. Bij afwijkingen 
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behoort de raad ook geïnformeerd te worden door het college. Een voorbeeld is het 

collegebesluit ‘Onderhoudsprogramma Wegenonderhoud 2013’, waarbij een 

ambtelijke toelichting was bijgevoegd over de verschillen tussen beschikbare en 

benodigde budgetten (zie verder paragraaf 2.3). Uit de interviews maken wij op dat 

de verantwoordelijk wethouder regelmatig door de ambtelijke organisatie wordt 

bijgepraat over de stand van zaken. 

 

De ambtelijke organisatie is feitelijk belast met de daadwerkelijke uitvoering van het 

beheer en onderhoud van de wegen. In paragraaf 2.3 en 3.1 gaan we dieper in hoe 

dit proces er precies uitziet. 

 

Bovenstaande rolverdeling is impliciet duidelijk voor de betrokkenen, maar niet 

formeel vastgelegd. 

 
Duiding van de bevindingen 

De formulering van duidelijke doelen en consistentie in de doorvertaling naar 

activiteiten en inzet van middelen vertoont geen logisch verband 

Op basis van bovenstaande bevindingen concluderen we dat het beleid aangaande 

het beheer en onderhoud van wegen nog onvoldoende zijn beslag heeft gekregen in 

concrete doelstellingen (maatschappelijke effecten, doelen, subdoelen) en daaraan 

gekoppelde activiteiten. In de programmabegroting is geen logisch verband te 

leggen tussen de thema’s (lees: beoogde maatschappelijke effecten), operationele 

doelstellingen, activiteiten en daaraan gekoppelde inzet van middelen. 

 

Wij concluderen dat binnen de kaderstelling de doelstellingen niet zijn doorvertaald 

naar specifieke producten of wegvakken. Op het uitvoeringsniveau (bij de ambtelijke 

organisatie) zien we dat die doorvertaling feitelijk wel gebeurt en zien we dat de 

organisatie feitelijk een technische differentiatie toepast om de doelstellingen die de 

raad heeft vastgesteld zo veel mogelijk te halen met een niet toereikend budget. 

 

De raad wordt nog onvoldoende ondersteund door het college (en de ambtelijke 

organisatie) in zijn kaderstellende rol  

Voor de raad is onvoldoende duidelijk wat de mogelijkheden zijn om te kiezen 

aangaande zijn kaderstelling. Wat houdt BOR-6 of niveau ‘Basis’ volgens CROW 

precies in? Welk bedrag is nodig om dat niveau te realiseren? De raad wordt nog 

onvoldoende ondersteund en geïnformeerd door het college (en de ambtelijke 

organisatie) om in zijn kaderstellende rol te worden versterkt.  

Hier bedoelen we mee, dat de ‘knoppen om aan te draaien’ voor de raad niet 

duidelijk en transparant worden geduid door het college. Er worden nu geen 

keuzemogelijkheden (scenario’s) met consequenties voorgelegd aan de raad. Uit de 

interviews maken we op dat het college (en de ambtelijke organisatie) dit wil 

veranderen, door de raad meer te betrekken en de raad in positie te zetten om 

keuzes te maken ten aanzien van de kaderstelling van het onderhoud wegen. 
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2.3 Vertaling in beheer, opstellen beheerplan en planning en opstellen werkplannen en bestekken  

 
In hoeverre sluit het beheerplan voor onderhoud openbare wegen inhoudelijk aan bij de 
doelstellingen ten aanzien van het onderhoud van openbare wegen? (consistentie van beleid). 
Zijn de doelen vertaald naar activiteiten en bestekken? 
De gemeente Tynaarlo maakt bij het begrip ‘beheer’ onderscheid in twee begrippen: 

 Technisch beheer - werkzaamheden die tot doel hebben om de huidige functie 

van de weg in stand te houden, zonder dat de vormgeving wordt gewijzigd. 

 Functioneel beheer - hiervan is sprake als bijvoorbeeld de weg moet worden 

verbreed of versterkt vanwege de verandering van het verkeer. 

Bij het onderhoud wegen hebben we het in principe over technisch beheer. 

Functioneel en technisch beheer worden wel zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt, 

vanwege het realiseren van schaalvoordelen (efficiëntie).  

 

Om tot beheerplannen, bestekken en aanbestedingen te komen, voert de gemeente 

Tynaarlo de volgende activiteiten uit (informatie verkregen uit interviews):  

 Uitvoeren weginspectie (vlak na de winter – schade aan wegen is op dat 

moment echt zichtbaar). 

 Uitkomsten van de weginspectie invoeren in het CROW-programma 

(beheerprogramma).  

 CROW-programma genereert lijsten van alle wegvlakken in de gemeente met 

bijbehorende ramingen voor onderhoud. 

 Inhoudelijk analyseren en prioriteren van de wegvlakken naar 

onderhoudsbehoefte (1, 2, en 3)16. 

 Afzetten van de lijst met wegvlakken die het meest noodzakelijk onderhoud 

nodig hebben (= 1) tegen het beschikbare budget. Lijst met de prioritering 1 

wordt dusdanig opgesteld dat het past binnen het budget (= beheerplan). 

 Collegevoorstel maken voor het benodigde budget voor concrete 

onderhoudsprojecten op jaarbasis (=definitief onderhoudsprogramma + 

beheerplannen). 

 Collegevoorstel gaat ter informatie naar de raad. De raad wordt op die manier 

actief geïnformeerd over de basisplanning, de gemaakte afwegingen en het 

uiteindelijke onderhoudsplan, inclusief kostenoverzicht. 

 Opstellen van de bestekken. Dit doet de gemeente overigens zelf. 

 Aanbesteden van de opdrachten voor de onderhoudswerkzaamheden. 

 Uitvoeren van het onderhoudsprogramma door derden. In de uitvoeringsfase 

worden direct aanwonenden met een brief geïnformeerd over de geplande 

                                                
16

 1 = Herstel in hetzelfde jaar: Bij wegvakken die het cijfer 1 krijgen is snel herstel noodzakelijk doordat de schade 
zich snel verergerd met kapitaalvernietiging tot gevolg. Of dat de schade mogelijk gevaar oplevert voor de 
weggebruikers. 
2  = Bij voldoende budget herstel in hetzelfde jaar, zo niet doorschuiven naar het volgende(inspectie) jaar. Bij 
wegvakken met het cijfer 2 is het wenselijk dat de wegvakken worden hersteld maar de schades zijn niet dusdanig 
dat kapitaal vernietiging plaatsvindt, of ze verergeren zich langzaam, of het zijn wegen van lagere orde die 
bijvoorbeeld primair een landbouwverkeersfunctie hebben. 
Eventuele schades die gevaar voor de weggebruikers opleverden worden met “klein onderhoud” hersteld. 
3 = Doorschuiven naar het volgende inspectie jaar. Bij wegvakken met het cijfer 3 vindt geen herstel plaats. Een 
reden hiervoor kan zijn een reeds geplande reconstructie of combinatie met een rioolvervanging. Schade die een 
gevaar opleveren voor de weggebruikers worden met klein onderhoud gerepareerd. 
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werkzaamheden. Verder worden wegafsluitingen kenbaar gemaakt in de 

plaatselijke krant en op de gemeentelijke website. 

Aan het einde van het jaar wordt gekeken of het vooraf begrote budget voldoende 

was voor de realisatie die werkelijk is gepleegd en afwijkt van het beoogde 

onderhoudsniveau zoals vastgesteld door de raad. Indien er, gegeven de feitelijke 

realisatie gedurende het jaar, nog budget over is, worden weggedeelten met een 

prioritering 2 alsnog uitgevoerd in het huidige onderhoudsjaar. 

 

De beheerplannen van de gemeente Tynaarlo worden opgesteld door de ambtelijke 

organisatie en vastgesteld door het college. Deze beheerplannen bestaan uit een 

lijst met wegvlakken, die moeten worden uitgevoerd, gerangschikt naar: 

 Groot asfaltonderhoud 

 Slijtlagen 

 Klein straatwerk 

 Klein asfalt 

 Overige werkzaamheden 

Bovenstaande activiteiten worden nog niet beschreven in een formeel document. 

Het college is voornemens om dit te doen in een integraal plan buitenruimte. Hierbij 

is het belangrijk om vanuit de activiteiten ook de koppeling te maken met de doelen 

zoals vastgesteld door de raad.  

 

Uit de stukken blijkt dat het vastgestelde kwaliteitsniveau BOR-6 of Basis volgens 

CROW met de huidige budgetten niet haalbaar is. Om de doelstellingen (wegen zijn 

veilig en het huidige kwaliteitsniveau is gehandhaafd) te kunnen realiseren, past 

men een gedifferentieerde manier van onderhouden toe. Dit wil zeggen dat 

sommige wegen uiteindelijk een kwaliteitsniveau hebben van bijvoorbeeld BOR-8 en 

sommige wegen van BOR-4. De invulling hiervan wordt echter gedaan door de 

organisatie zelf, mede omdat er geen gedifferentieerde kaders zijn gesteld door de 

raad (zie paragraaf 2.2).  

 

De gemeente (bestuur en ambtelijke organisatie) is zich er echter ook terdege van 

bewust dat de huidige situatie op de lange termijn niet houdbaar is. Dit is ook 

aangegeven in de jaarrekening 2013 (zie blz. 14): “We kunnen niet jarenlang aan 

minder onderhoud doen dan volgens inspectie nodig is”. Uit de interviews blijkt dat 

het college en de ambtelijke organisatie inzien dat er sprake is van een risico op 

kapitaalvernietiging indien de huidige situatie met betrekking tot het onderhoud van 

wegen hetzelfde blijft.  

 

Zijn de activiteiten logisch en consistent gekoppeld aan de verschillende doelstellingen? In 
welke beheer- en werkplannen vinden we die activiteiten terug? 
Uit de stukken die zijn vastgesteld door de raad (begrotingen, jaarrekening) blijkt 

geen duidelijke koppeling tussen doelenstellingen en activiteiten. Uit de activiteiten 

die wij kennen uit de interviews (van inspectie tot aanbesteden/uitvoeren) blijkt dat 

er voornamelijk gestuurd wordt op basis van urgentie – welke wegen hebben 

noodzakelijk onderhoud nodig vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteitsnormen 
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CROW, kan onderhoud worden uitgesteld of kan onderhoud via klein 

asfaltonderhoud worden uitgevoerd? De wegen met een prioritering 1 worden 

vervolgens als opsomming genoemd in de beheerplannen.    

 

Worden de onderhoudswerkzaamheden aan openbare wegen aanbesteed conform de geldende 
regels? 
De gemeente Tynaarlo en de gemeente Assen hebben tezamen een inkoopbeleid 

voor de inkoop en aanbesteding van diensten, werken en leveringen. Men heeft elf 

regels opgesteld die van toepassing zijn (voor een volledig beeld verwijzen we naar 

het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Tynaarlo17). De vijf 

belangrijkste regels zijn: 

 De berekening van de waarde van de opdracht geschiedt overeenkomstig de 

Europese aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten18. 

 Bij elke aanbestedingsprocedure wordt een passende mate van openbaarheid in 

acht genomen en voldoende concurrentie gewaarborgd, waarbij wordt gelet op 

het economisch belang en de aard van de opdracht, de omvang van de markt en 

de omstandigheden van het geval. Daar waar de gemeente een openbare 

aankondiging van een voorgenomen opdracht zal publiceren, geschiedt dat door 

middel van TenderNed. 

 Alle inkopen van de gemeente Assen en gemeente Tynaarlo worden op 

objectieve, transparante en non-discriminatoire wijze uitgevoerd. De 

gedragscode integriteit voor ambtenaren en voor bestuurders zijn daarbij 

leidend. 

 Bij onderhandse aanbestedingen streeft de gemeente er naar om tenminste een 

derde van het aantal uit te nodigen kandidaten uit het lokale c.q. regionale 

bedrijfsleven afkomstig te laten zijn. 

 Gunning van de opdracht vindt plaats op basis van de economisch meest 

voordelige inschrijving (EMVI). Uitgegaan wordt van de inschrijving met de beste 

prijs-kwaliteit verhouding, dat voldoet aan gestelde criteria voor duurzaam 

inkopen. Slechts indien de kwaliteit geen rol speelt, wordt gemotiveerd 

aanbesteed op basis van de laagste prijs. De gemeente Assen en de gemeente 

Tynaarlo zullen zo veel mogelijk duurzaamheids- en sociale criteria toepassen in 

bestekken en aanbestedingsdocumenten. 

Uit de interviews blijkt dat de gemeente Tynaarlo bij de opdrachten rondom het 

onderhoud van wegen vrijwel altijd meervoudig onderhands aanbesteedt, waarbij 

veelal drie partijen worden uitgenodigd. Dit is conform de regels. Onder de 

drempelbedragen voor Europees Aanbesteden mag de gemeente Tynaarlo zelf 

bepalen welke aanbestedingsvorm men kiest.  

 

Uit de casestudies blijkt dat de overige regels van het eigen inkoop- en 

aanbestedingsbeleid vrijwel allemaal worden nageleefd: 

                                                
17

 Gemeenten Assen & Tynaarlo, 2012, Inkoopbeleid gemeente Tynaarlo en gemeente Assen, 14 augustus 2012, p. 
1-2. 
18

 De drempelbedragen voor Europees Aanbesteden bedragen (bron: www.pianoo.nl): 
Werken: > € 5.186.000,— 
Diensten : > € 207.000,— 
Leveringen: > € 207.000,— 

http://www.pianoo.nl/
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 Aanbieders krijgen allemaal dezelfde informatie (openbaarheid, transparant en 

non-discriminatoir); 

 Door minimaal drie partijen uit te nodigen, is er voldoende concurrentie. Altijd 

worden één of meerdere regionale partijen uitgenodigd (dit is conform de vierde 

bullet). 

 

Afwijking van het criterium voor gunning zien wij wel:  

 Bij de gunning wordt altijd uitgegaan van het principe ‘laagste prijs’. Dat wil 

zeggen dat de aanbieder met de laagste aanbieding de gunning krijgt. De 

uitkomst van de gunning wordt gecommuniceerd naar alle partijen (objectief, 

transparant en non-discriminatoir). Echter het toepassen van het 

gunningscriterium laagste prijs, strookt niet met de regel dat de gunning van de 

opdracht plaatsvindt op basis van de economisch meest voordelige inschrijving 

(EMVI). Hiervan kan afgeweken worden door middel van een expliciet 

gemotiveerde onderbouwing. In de cases zien wij die expliciete motivering niet. 

Uit de interviews blijkt dat men op de grotere aanbestedingen (functioneel 

beheer) in de toekomst wil gaan scoren op EMVI. Bij technisch beheer is dat, 

volgens betrokkenen veelal niet mogelijk, omdat dit veel tijd en geld aan 

voorbereiding kost (niet efficiënt). 

 

Zijn de activiteiten en bestekken specifiek, toetsbaar, tijdgebonden en realistisch 
geformuleerd? 

We concluderen op basis van de casestudies dat de activiteiten in de bestekken 

specifiek, toetsbaar c.q. meetbaar, tijdsgeboden en realistisch zijn geformuleerd.  
 

Voor de aanbestedingen van het onderhoudswerk schrijft de gemeente Tynaarlo zelf 

de bestekken. De gemeente heeft de kennis hiervoor in huis en wil dit ook graag 

behouden. In de bestekken wordt beschreven wat de werkzaamheden zijn en wat de 

resultaatverplichting is (hoeveelheid en kwaliteit). Dit wordt bijvoorbeeld gedaan aan 

de hand van de volgende indeling: 

 Voorbereidende werkzaamheden 

 Frezen19 van asfalt 

 Verwijderen bushaltes en opbreken weg  

 Asfaltbewapening 

 Asfaltverharding 

 Straatwerk 

 Afwerken bermen 

 Markeringen 

 Verkeersmaatregelen. 

Op basis hiervan zijn offertes ingediend door de marktpartijen. 

 

De activiteiten in het bestek zijn uitgeschreven naar hoeveelheid en kwaliteit, maar 

niet voorzien van ramingen of investeringsuitgaven. Dit is gebruikelijk om te doen. 

                                                
19

 Zie begrippenlijst 
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Men laat dit aan de markt over, waarbij de laagste inschrijving de gunning krijgt. In 

de offertes van de aanbieders staat uitgebreid beschreven hoe de aanbieder 

invulling gaat geven aan de opdracht. De gemeente heeft wel een berekening 

gemaakt van wat het maximale bedrag is voor de aanbesteding. 
 
Zijn de activiteiten voorzien van een raming van lasten en investeringsuitgaven? 

Zoals aangegeven, maakt de gemeente Tynaarlo zelf een kostenraming van wat 

een specifieke aanbestedingsopdracht maximaal mag kosten. De werkzaamheden 

die worden uitgevoerd worden vooraf geraamd, de vorm hiervan verschilt afhankelijk 

van de werkzaamheden. Bij klein asfaltonderhoud is dit een eenvoudige raming in 

een excel-rekenblad om te bepalen of het budget en de hoeveelheid werk in 

overeenstemming met elkaar zijn. Bij grote werkzaamheden wordt er geraamd op 

basis van het bestek. Bij investeringen worden de kosten apart aangegeven in de 

college/raadsvoorstellen.  

 

De raming wordt niet met de bestekken meegestuurd naar de aanbieders. De 

prijsbepaling laat men aan de markt over. Uit de interviews blijkt dat de ervaringen 

goed zijn en dat door goed ramen en slim aanbesteden geld bespaard kan worden. 
 

Wat is de kwaliteit van kostenramingen voor het onderhoud? Waarop zijn deze gebaseerd?  

In de jaarrekening 2013 wordt het volgende overzicht gegeven over het budget voor 

het gehele programma 8. 
 

Jaar Totaal budget 

2005 € 2.977.739 

2006 € 3.191.903 

2007 € 2.850.944 

2008 € 2.764.269 

2009 € 2.974.262 

2010 € 3.379.171 

2011 € 2.783.400 

2012 € 3.032.757 

2013 € 2.759.943 

2014 € 3.592.432 

Figuur 12: Budgetten voor het programma 8. Wegen in de periode 2005 - 2014 (zie jaarrekening 2013) 
 

Binnen het programma 8 (cluster 2) kent de gemeente Tynaarlo een zestal 

producten (Wegen, Bruggen en Tunnels, Bermen en Sloten, Openbare verlichting, 

Gladheidbestrijding en Vergunningen). 

 

Het wegonderhoud maakt onderdeel uit van dit totale budget. Op basis van de 

jaarrekening en ook via de begroting is niet inzichtelijk wat het exacte budget voor 

onderhoud van wegen is en wat de exacte gerealiseerde kosten zijn voor het 

wegonderhoud. Dit betekent dat het voor raadsleden moeilijk is om te sturen op de 

afzonderlijke budgetten onderhoud wegen, omdat deze niet apart inzichtelijk worden 

gemaakt in de jaarrekening en begroting. 

 

Door middel van het collegebesluit Onderhoudsprogramma Wegenonderhoud 2013 

ontstaat wel inzicht in het budget van wegenonderhoud (alsmede ook door de 
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productenramingen en – realisatie). In dit collegebesluit is het volgende overzicht 

opgenomen van de beschikbare budgetten voor onderhoud van wegen: 

 
Jaar Totaal Groot 

onderhoud 
algemeen 

Wegen Extra 
budget via 
begroting 
2013 

2013 € 1.423.434,02 € 509.034,02 € 164.400,00 € 750.000,00 

2014 € 1.531.084,16 € 516.684,16 € 264.400,00 € 750.000,00 

2015 € 888.849,04 € 524.449,04 € 364.400,00  

2016 € 896.730,40 € 532.330,40 € 364.400,00  

2017 € 904.715,36 € 540.315,36 € 364.400,00  

Figuur 13: Beschikbare budgetten onderhoud wegen volgens het collegebesluit 

Onderhoudsprogramma Wegenonderhoud 2013 (17 september 2013) 

 

De ambtelijke organisatie geeft aan dat voor de jaren 2018 en verder een 

totaalbedrag van € 941.364,— per jaar beschikbaar is. 

 

Bovenstaande geeft de beschikbare budgetten weer. Daarnaast is er sprake van 

een gecalculeerd benodigd budget uit het beheersysteem conform de 

kwaliteitsnormen CROW die horen bij het vastgestelde kwaliteitsniveau BOR-6 of 

Basis volgens CROW, zie hieronder: 

 

Onderdelen Kosten per jaar 

per m
2
 

Areaal gemeente 

Tynaarlo m
2
 

Benodigde budget in 

euro’s per jaar 

Asfalt € 2,15 1.285.528 € 2.762.171,16 

Elementen 

(klinkers) 

€ 2,27 1.057.643 € 2.398.381,78 

Totaal   € 5.160.552,95 

Figuur 14: Bepaling van het benodigde budgetten per jaar conform het onderhoudsniveau basis 

volgens de CROW-systematiek voor de gemeente Tynaarlo 

 

In het collegebesluit Onderhoudsprogramma Wegenonderhoud 2013 (17 september 

2013) heeft men ook een ‘grove’ berekening van de te verwachten 

onderhoudskosten voor de komende 15 jaar bij kwaliteitsniveau Basis. Deze 

berekening is ter informatie aan de raad gezonden: 

Jaar Budget Benodigd Tekort 

2013 € 1.423.434,02 € 5.474.628,00 € 4.050.228,00 

2014 € 1.531.084,16 € 2.508.187,00 € 1.766.823,00 

2015 € 888.849,04 € 1.629.977,00 € 788.613,00 

2016 € 896.730,40 € 1.630.149,00 € 688.785,00 

2017 € 904.715,36 € 1.629.841,00 € 688.477,00 

2018 € 941.364,00 € 4.276.018,00 € 3.334.654,00 

2019 € 941.364,00 € 7.745.008,00 € 6.803.644,00 

2020 € 941.364,00 € 16.055.201,00 € 15.113.837,00 

2021 € 941.364,00 € 7.734.369,00 € 6.793.005,00 

2022 € 941.364,00 € 6.439.759,00 € 5.498.395,00 

2023 € 941.364,00 € 5.798.993,00 € 4.857.629,00 

2024 € 941.364,00 € 4.685.091,00 € 3.743.727,00 

2025 € 941.364,00 € 12.320.181,00 € 11.378.817,00 
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Figuur 15: Berekening van te verwachten onderhoudskosten afgezet tegen het beschikbare budget 
voor de periode van 2013-2027

20
 (bron Collegebesluit Onderhoudsprogramma Wegenonderhoud 2013) 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er voor de jaren 2018-2027 in totaal een bedrag 

van € 77.888.036,— oftewel bijna € 7.800.000,— per jaar benodigd is volgens het 

beheerprogramma. Dit is fors hoger dan de eerder genoemde € 5.160.553,— op 

basis van het areaal (zie figuur 14). Dit verschil valt, volgens de ambtelijke 

organisatie, te verklaren doordat op basis van leeftijd, veel buitenwegen voor groot 

onderhoud in aanmerking komen. Om meer duidelijkheid te krijgen in het 

realiteitsgehalte van deze cijfers geeft de ambtelijke organisatie aan, dat er de 

komende jaren aanvullende onderzoek wordt gedaan naar de staat van deze 

wegen.  

 

Uit de interviews blijkt dat het verschil tussen beschikbaar en benodigd budget 

echter slechts ongeveer € 2 mln. per jaar is. Wij hebben geen berekeningen gezien 

die dit bedrag staven.  

 

Bovenstaande bedragen uit figuur 15 worden berekend door het 

onderhoudsprogramma op basis van de jaarlijkse schouw. Het programma bepaalt 

de benodigde onderhoudsmaatregelen, die vervolgens worden doorvertaald in 

kosten. De eerste vijf jaar wordt bepaald op basis van de schouw en de jaren erna 

worden bepaald op basis van leeftijd van de weg21. 

 
Voor ons zijn de verschillende ramingen en de genoemde verschillen tussen de 

beschikbare en benodigde budgetten ondoorzichtig. Het beheerprogramma is voor 

ons een ‘black box’. Het is onduidelijk hoe de gegevens vanuit de schouw 

uiteindelijk tot benodigde budgetten voor het onderhoud komen. Wij constateren dat 

de verschillende ramingen een divers beeld laten zien en dat de gemeente voor het 

onderhoud wegen met een verschil kampt tussen het budget dat de raad 

                                                
20

 De bedragen voor de jaren 2013-2017 zijn bepaald op basis van de inspectieresultaten waarbij ervan uitgegaan 
wordt dat elk jaar de voorgeschreven werkzaamheden worden uitgevoerd. De budgetbehoefte voor de jaren 2018 
en verder is bepaald op basis van de leeftijd (cyclisch onderhoud) van de wegen en de daarbij te verwachten 
onderhoudsbehoefte. 
21

 De methodiek maakt een inschatting van de onderliggende lagen op basis van het beeld van de bovenkant van de 
asfaltopbouw. Hierdoor kunnen grote afwijkingen ontstaan tussen de berekende en benodigde onderhoudskosten. 
De cijfers dienen dan ook door ervaring op waarde te worden geschat. Voor het inschatten van de kosten voor 
langer dan vijf jaar worden de mogelijke afwijkingen nog groter. De methodiek gaat uit van het aanlegjaar van een 
weg en van een bepaalde opbouw en belasting en de daarbij horende onderhoudsfrequentie. In de praktijk is het 
van sommige wegen erg lastig aan te geven wat het aanlegjaar is geweest. Sommige wegen zijn in de loop van 
honderden jaren gegroeid en opgewaardeerd. Daarnaast is de opbouw van de wegen erg wisselend (diktes en de 
toegepast materialen) en werden er in het verleden producten gebruikt die technisch beter zijn dan huidige 
producten. Tot slot kunnen ook de verkeersbelastingen afwijken van het gemiddelde. Om goed zicht te krijgen op 
deze wegen en een betere inschatting te maken op de toekomstige onderhoudsbehoefte is het sinds kort mogelijk 
met grondradar ‘in’ een weg te kijken, hiervan maakt de gemeente Tynaarlo dan ook gebruik samen met 
aanvullende onderzoeksmethodes. Gelet op bovenstaande moeten de genoemde bedragen dan ook vooral gezien 
worden als een indicatie van de kosten. En de verschillen tussen de jaren gezien worden als een richting en 
indicatie van de kwaliteit van de gemeentelijke wegen. 

 

2026 € 941.364,00 € 5.611.447,00  € 4.670.083,00 

2027 € 941.364,00 € 7.221.969,00 € 6.280.605,00 

Totaal € 14.303.496,00 € 90.760.818,00 € 76.457.322,00 
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beschikbaar stelt en het budget dat benodigd is voor het realiseren van het 

vastgestelde beoogde kwaliteitsniveau (BOR-6 voor alle wegen) van tussen de € 2 

mln. tot € 7,8 mln. per jaar. Wij constateren dat de ramingen ten aanzien van de 

benodigde budgetten beter kunnen (wat is nu het exacte bedrag?). Het beeld voor 

raadsleden is nu diffuus en niet duidelijk. Bij het college en met name de ambtelijke 

organisatie is het inzicht compleet, maar de communicatie hierover richting de raad 

is nog onvoldoende.. 
 

Duiding van de bevindingen 
Er is geen duidelijke koppeling aanwezig voor de raad, het college en de ambtelijke 

organisatie tussen doelen, activiteiten en inzet van middelen 

We concluderen dat er voor de raad en ook voor het college en de ambtelijke leiding 

geen duidelijke koppeling is tussen de doelen die de raad heeft vastgesteld en 

activiteiten (en bereikte resultaten). De beoogde activiteiten (en resultaten) met 

betrekking tot de uitvoering zijn formeel niet vastgesteld. 

 

Gestelde onderhoudsniveau wordt nog behaald, maar met de huidige manier van 

werken is dat op de lange termijn niet houdbaar 

We concluderen daarnaast dat op de korte termijn, de ambtelijke organisatie steeds 

in staat is om het vastgestelde ambitieniveau op een zeer groot deel van het 

wegenareaal te realiseren. Enige uitzondering zijn de geasfalteerde parkeerplaatsen 

(volgens schouw 2013). Dit doet men door: 

 slim en efficiënt aan te besteden – aannemers kunnen ook steeds effectiever en 

efficiënter werken door verdere specialisatie en schaalvergroting; 

 goede afspraken te maken met aannemers: scherpe inschrijvingen van 

aanbieders, maar daar tegenover staat een ‘goede’ klant zijn – op tijd en volledig 

betalen; 

 gedifferentieerd wegonderhoud toe te passen (zie ook paragraaf 2.3); 

 onderhoud uit te stellen en onderhoud naar voren te halen door middel van 

prioritering (zie paragraaf 2.3) – wat vraagt de buitenruimte vanuit een 

technische bril? (wat doe je wel en wat niet?) 

 Klein onderhoud toe te passen, waar groot onderhoud eigenlijk nodig is. 

De gemeente (bestuur en ambtelijke organisatie) is zich er echter ook terdege van 

bewust dat de huidige situatie op de lange termijn niet houdbaar is (jaarrekening 

2013 , blz.14). De gemeente heeft geen voorziening getroffen voor het onderhoud 

en zoals blijkt uit figuur 15 zijn er grote investeringen te verwachten (bij gelijkblijvend 

ambitieniveau). 

2.4 Budgetbesluit 

 

Door welk gemeentelijk orgaan en wanneer zijn de geraamde kosten geautoriseerd? 

De raad stelt de beschikbare budgetten vast door middel van het vaststellen van de 

programmabegroting (en eventuele wijzigingen via de voorjaars- en najaarsnota).  

 

Zoals aangegeven (zie paragraaf 2.3) past de ambtelijk organisatie de 

onderhoudswerkzaamheden feitelijk door middel van de prioritering in binnen dit 
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beschikbare budget. Daardoor wordt het ambitieniveau dat de raad heeft vastgesteld 

niet helemaal voor het gehele wegenareaal gerealiseerd. De ambtelijke organisatie 

bereidt jaarlijks een collegevoorstel voor, voor de voorgenomen werken voor het 

komende onderhoudsjaar (gebeurt in het voorjaar).  

 

Wanneer dit voorstel wordt vastgesteld door het college, zijn de bedragen voor de 

voorgenomen werken voor het komende onderhoudsjaar geautoriseerd. De raad 

wordt hierover geïnformeerd.  

 

Op basis van deze bedragen worden vervolgens aanbestedingen voorbereid en in 

de markt gezet. De uiteindelijke gunning wordt geautoriseerd door het college.  

 

Afwijkingen op de budgetten van het onderhoud worden in de jaarrekening 

toegelicht (veelal mondeling).  

 

Uit de interviews maken wij op dat het college de raad meer wil betrekken bij het 

onderhoud van wegen. Het wegenplan moet straks een integraal plan buitenruimte 

worden, waarbij op wegniveau beelden (foto’s, kwaliteit, beschrijvingen technische 

eisen) worden geschetst die worden voorgelegd aan de raad. Tevens worden de 

consequenties aangegeven. Op basis hiervan kan de raad dan keuzes maken.  

2.5 Evaluatie 

 
Wordt de raad volledig en tijdig geïnformeerd over keuzes in het onderhoud openbare wegen? 
Wordt hierbij een volledig en meerjarig beeld geschetst? 
Uit het raadsinterview maken wij op dat raadsleden tevreden zijn over het 

gerealiseerde kwaliteitsniveau van wegen in de gemeente Tynaarlo. De raadsleden 

geven echter wel aan dat zij onvoldoende zicht hebben op wat nu het vastgestelde 

kwaliteitsniveau BOR-6 of Basis betekent. Hoe ziet dit eruit en hoe stel je dit vast? 

Vanuit de raad werd aangegeven dat wanneer men hierover beter geïnformeerd zou 

worden (bijvoorbeeld door middel van raadsbijeenkomst of een duidelijkere en meer 

beeldende nota over het onderhoud van wegen) er ook beter gestuurd kan worden. 

Men is dan beter in staat de goede vragen te stellen. Het stellen van vragen gebeurt 

nu sporadisch.   

 

De raad wordt nu vooral geïnformeerd via de reguliere planning-en-control-

documenten. Dit zijn vooral rapportages over afwijkingen. We constateren dat het 

BOR-rapport van de schouw in 2013 is niet ingebracht in de gemeenteraad. Dit 

document geeft wel een helder beeld van hoe de gemeente Tynaarlo ervoor staat en 

welke ontwikkeling zich heeft voorgedaan tussen 2008 en 2013 aangaande kwaliteit 

van de openbare ruimte (inclusief wegen). 

 

Wij constateren dat er de afgelopen jaren weinig meerjarenplannen voor het 

onderhoud van het asfalt zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college (en de 

ambtelijke organisatie) wil hier verandering in aanbrengen door een integraal plan 

buitenruimte aan de raad aan te bieden. In dit plan moet inzichtelijk worden welke 

doelen worden nagestreefd en hoe men invulling geeft aan het beheer en 
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onderhoud (=activiteiten). In het plan wil men op wegniveau beelden schetsen 

(foto’s, kwaliteit, beschrijvingen technische eisen) die worden voorgelegd aan de 

raad (om keuzes te kunnen maken). Tevens worden daarbij de consequenties van 

de te maken keuzes inzichtelijk gemaakt. 

 

Wordt de raad volledig en tijdig geïnformeerd over afwijkingen tussen raming en (tussentijdse) 
realisatie in de prestaties en/of kosten van onderhoud openbare wegen? 
Wij constateren dat er in de reguliere planning-en-control-documenten vanaf de 

begroting 2013 signalen worden afgegeven dat de budgetten voor het onderhoud 

wegen onvoldoende zijn in relatie tot het vastgestelde ambitieniveau:  

 “Voor wat betreft de producten Wegonderhoud en Bruggen en tunnels is er een 

structureel tekort ten opzichte van de, als gevolg van de BOR-systematiek, 

benodigde middelen (Programmabegroting 2013, blz. 31)”. 

 “Wel verwachten wij dat op middellange termijn middelen nodig zijn voor het 

onderhoud van wegen om op het huidige ambitieniveau te kunnen blijven 

(Perspectievennota 2013, blz. 17)”. 

 

In de begroting 2013 en 2014 is voor het onderhoud van wegen € 750.000,— 

gereserveerd om de grootste knelpunten op te lossen.  

 

Op 17 september 2013 wordt door middel van het collegebesluit 

‘Onderhoudsprogramma Wegen 2013’ duidelijk dat de benodigde budgetten fors 

hoger zijn dan de beschikbare budgetten. We merken hierbij op dat dit collegebesluit 

door het toenmalige college buiten de openbare besluitvorming is gehouden.  

 

Uit het raadsinterview maken wij op dat de behoefte bestaat van de raadsleden om 

meer te worden betrokken bij en geïnformeerd over de materie van het onderhoud 

van wegen. Uit de interviews met de ambtelijke organisatie maken wij op dat het de 

bedoeling is dat de raad hier in de nabije toekomst inderdaad actief participeert en 

geïnformeerd wordt ten aanzien van het beheer en onderhoud van wegen, om 

duidelijke keuzes te kunnen maken.  

 

Is periodiek inzicht (door middel van monitoring en/of evaluatie) in de doeltreffendheid van het 
feitelijk onderhoud georganiseerd? 
De doeltreffendheid wordt gemeten door middel van de schouw. Zoals aangegeven, 

is deze uitgevoerd door de Antea Group. In paragraaf 2.2, figuren 8 en 9, hebben wij 

de resultaten van de schouw uit 2008 en 2013 (de laatste twee schouwen) 

weergegeven. Deze overzichten zijn niet naar de raad gestuurd. Uit deze 

overzichten is op te maken dat de mate van doeltreffendheid goed is, indien sprake 

is van een BOR-6 gemiddeld over alle soorten wegvlakken. Echter, dit laatste punt is 

niet duidelijk. Mag er uitgegaan worden van een 6,0 over alle onderdelen van het 

wegonderhoud of is een 6,0 het minimumniveau? Parkeerplaatsen (asfalt) is de 

negatieve uitschieter met een 4,0.  
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Duiding van de bevindingen 
De raad wil meer betrokken worden bij het onderhoud van wegen, zodat beter in zijn 

kaderstellende en controlerende rol kan worden voorzien 

We concluderen dat de raad graag wil worden geïnformeerd over de materie 

rondom wegenonderhoud om goed in zijn kaderstellende en controlerende rol te 

kunnen voorzien. In de raad leven bijvoorbeeld vragen als:  

 Wat houdt precies BOR-6 of Basis als kwaliteitsniveau in en hoe ziet dat eruit?  

 Wat is een voldoende kwaliteitsniveau in het perspectief van de raad en wat is 

dat vanuit een technisch perspectief en is dat hetzelfde? 

 Wat zijn de consequenties van een minder niveau dan BOR-6 of Basis voor het 

straatbeeld en de veiligheid?  

 

We concluderen dat de raad wel steeds wordt geïnformeerd door het college, maar 

de materie is vaak van technische aard en moeilijk begrijpelijk voor raadsleden. 

Raadsleden geven aan zij daardoor relatief weinig vragen stellen over de jaarlijkse 

onderhoudsprogramma’s. 

 

De doeltreffendheid van het onderhoud is voldoende, maar staat met het oog op de 

toekomst onder druk 

We concluderen ook dat de doeltreffendheid voldoende is (zie hiervoor de 

uitkomsten uit de schouw van 2013, zie figuur 8 en 9). Er is wel sprake van een 

daling ten opzichte van 2008, maar de doelstelling BOR-6 wordt gemiddeld gezien 

gehaald.  

 

Zoals figuur 15 aangeeft, krijgt de gemeente Tynaarlo de komende jaren, bij een 

gelijkblijvend ambitieniveau, te maken met grote investeringen in het onderhoud van 

wegen, vooral in de buitengebieden. Hierdoor ontstaan in dat geval grotere 

verschillen tussen de beschikbare en benodigde budgetten, die met de huidige 

werkwijze niet opgelost kunnen worden. De doeltreffendheid van het 

wegenonderhoud ten aanzien van het vastgestelde kwaliteitsniveau zal in dat geval 

verder onder druk komen te staan.  
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Hoofdstuk 3 Bevindingen ten aanzien van de operationele 
cyclus van het beheer en onderhoud van wegen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bevindingen rondom de fasen in de 

operationele cyclus van het beheer en onderhoud van wegen (zie figuur 2). Dit zijn 

de volgende fasen met bijbehorende deelvragen: 

 
5. Uitvoering van beheer en onderhoud 

14. Hoe ‘werkt’ het beheer en onderhoud van openbare wegen in Tynaarlo? (gericht 

op een procesbeschrijving met aandacht voor de gehanteerde systematiek). 

 

6. Monitoring (operationeel bijsturen en plannen) 

15. Wordt gemonitord in hoeverre activiteiten en bestekken worden gerealiseerd 

volgens plan? 

16. Stuurt de gemeente adequaat op de uitvoering? (toezicht op overschrijdingen,  

et cetera). Wordt tijdig en logisch bijgestuurd indien daartoe op grond van de 

monitoring noodzaak of wenselijkheid blijkt? 

17. Vindt het onderhoud tijdig plaats (volgens plannen en volgens normen CROW)? 

3.1 Uitvoering van beheer en onderhoud 

 
Hoe ‘werkt’ het beheer en onderhoud van openbare wegen in Tynaarlo? (gericht op een 
procesbeschrijving met aandacht voor de gehanteerde systematiek). 

Voor de beschrijving van het technisch onderhoud verwijzen wij naar paragraaf 2.3. 

 

Wij constateren wel dat de ambtelijke organisatie beschikt over veel kennis en 

expertise op het gebied van het beheer en onderhoud van wegen. De ambtelijke 

organisatie voert het beheer en onderhoud van wegen, ondanks de beperkte 

budgetten, goed uit. Immers de gestelde doelen worden vrijwel geheel gehaald. In 

paragraaf 2.3 hebben wij aangegeven hoe de organisatie dat doet. Wel zien we dat 

de manier van vastlegging en het rapporteren en verantwoorden richting raad 

beperkt is en niet voldoende inzicht biedt voor de raad om goed invulling te kunnen 

geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol. 

3.2 Monitoring (operationeel bijsturen en plannen)  

 
Wordt gemonitord in hoeverre activiteiten en bestekken worden gerealiseerd volgens plan? 
Voor klein asfaltonderhoud worden geen voortgangsrapportages opgesteld vanwege 

de korte doorlooptijd van de onderhoudsprojecten. Uit de meegeleverde informatie 

voor de cases Groningerstraat en de aanleg van de Hoofdweg in Paterswolde blijkt  

echter dat er ook hierover geen formele tussenrapportages worden opgesteld. In de 

uitvoering van de grote aanbestede onderhoudsprojecten zijn wel medewerkers van 

de gemeente betrokken, bijvoorbeeld in de rol van opzichter en/of projectleider. 

Tussentijdse monitoring is daarmee een informele aangelegenheid tussen de 
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uitvoerders en de betrokken ambtenaren. Daarmee ontbreekt er planmatige en 

toegankelijke voortgangsinformatie voor het management en het bestuur.  

 

Stuurt de gemeente adequaat op de uitvoering? (toezicht op overschrijdingen, et cetera). Wordt 
tijdig en logisch bijgestuurd indien daartoe op grond van de monitoring noodzaak of 
wenselijkheid blijkt? 
We constateren dat er door college en raad geen structurele maatregelen zijn 

getroffen om bij te sturen om ambitieniveau en kosten met elkaar tot 

overeenstemming te brengen. We zien in de begroting 2013 en 2014 dat € 

750.000,—  voor die twee jaar is gereserveerd om knelpunten op te lossen. Dit is 

een incidentele oplossing. In de Perspectievennota 2014 en begroting 2015 zien we 

dat er is besloten om gedifferentieerd te gaan onderhouden om de efficiëntie te 

verhogen. Dit is overigens niet expliciet als besluit voorgelegd aan de raad. Zoals 

aangegeven in paragraaf 2.2, is dit besluit ook niet doorvertaald naar gebieden of 

wegvakken. Zoals eerder aangegeven, hanteert de ambtelijke uitvoeringsorganisatie 

al enige jaren een technische differentiatie door middel van prioritering. 

 

Zoals beschreven in paragraaf 2.3 plant de ambtelijke organisatie de 

onderhoudswerkzaamheden door middel van de prioritering zodanig dat jaarlijks 

binnen het beschikbare budget wordt gebleven. In het vorige hoofdstuk hebben wij 

ook geconstateerd dat de budgetten van het onderhoud van wegen niet goed 

zichtbaar zijn in de planning-en-control-documenten als de begroting en de 

jaarrekening. Afwijkingen worden gerapporteerd en eventueel mondeling toegelicht, 

maar omdat men jaarlijks binnen het budget blijft, is dit niet zichtbaar. We 

constateren dat de krapte in het beschikbare onderhoudsbudget in relatie tot het 

beoogde kwaliteitsniveau van wegen steeds vooruit geschoven wordt. In de 

jaarrekening 2013 is aangegeven dat de huidige kwaliteitsniveau niet gehandhaafd 

kan worden. Tevens is op 17 september 2013 een collegebesluit 

‘Onderhoudsprogramma Wegen 2013’ vastgesteld met daarbij een ambtelijke 

toelichting op de verschillen tussen de beschikbare en benodigde budgetten op het 

onderhoud wegen (zie figuur 15). Dit is overigens niet ter informatie voorgelegd aan 

de raad. Het toenmalig college heeft dit punt buiten de openbare besluitenlijst 

gehouden. 

 

Vindt het onderhoud tijdig plaats (volgens plannen en volgens normen CROW)? 
De afspraak met de gemeenteraad is dat kwaliteitsniveau BOR-6 wordt geambieerd, 

maar in de praktijk is hiervoor in structurele zin een ontoereikend jaarlijks budget. 

Omdat het budget ook de afgelopen jaren niet geheel toereikend is om al het 

benodigde onderhoud te verrichten, vindt er in de praktijk differentiatie plaats in het 

onderhoudsniveau (sommige parkeerplaatsen minder dan een 6, maar sommige 

wegen een 8). Daarbij wordt er, volgens de ambtelijke organisatie, meer klein 

onderhoud toegepast, waar eigenlijk groot onderhoud nodig is (bijvoorbeeld frezen 

en inlay van asfalt22). De ambtelijke organisatie geeft aan dat dit vooral voor de 

                                                
22

 Zie begrippenlijst 
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wegen in het buitengebied op de langere termijn tot problemen met het wegdek zal 

leiden.  

 

 
Duiding van de bevindingen 
Er wordt niet door het bestuur bijgestuurd op de incidentele en structurele frictie 

tussen budget en ambitieniveau 

We concluderen dat de ambtelijke organisatie door de geschetste methode van 

werken invulling probeert te geven aan de doelstellingen, ondanks een budget dat 

niet toereikend is om het ambitieniveau over de volle breedte te realiseren en om het 

huidige kwaliteitsniveau ook voor de toekomst te borgen. Er wordt op een 

technische manier gedifferentieerd in het onderhoud. De consequentie hiervan is, is 

dat de bedoelde frictie steeds ad hoc wordt verminderd en structurele keuzes vooruit 

worden geschoven. De meest noodzakelijke wegvakken (prioriteit 1) worden jaarlijks 

aangepakt en men past veel klein onderhoud toe, daar waar groot onderhoud 

wenselijk dan wel noodzakelijk zou zijn om het ambitieniveau dat de raad formeel 

heeft vastgesteld structureel te kunnen realiseren. Feitelijk is dus sprake van een 

ambitieniveau dat ten minste op (beperkte) delen van het wegenareaal afwijkt van 

het vastgestelde niveau. 

 

Het bestuur (raad en college) en ambtelijke organisatie weten dat het huidige 

kwaliteitsniveau BOR-6 of Basis niet overal wordt gehaald (maar de raad weet niet 

precies waar) en niet op de lange termijn haalbaar is. Echter we zien geen echte 

bijstuurmomenten, behalve het beschikbaar stellen van incidentele middelen en het 

feitelijk toepassen van gedifferentieerd onderhoud.   
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de conclusies en aanbevelingen, die volgen uit 

de bevindingen, zoals beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. 

4.1 Conclusies 

Beleid 

 Wij concluderen dat het beleid aangaande het beheer en onderhoud van wegen 

nog onvoldoende zijn beslag heeft gekregen in concrete doelstellingen (beoogde 

maatschappelijke effecten, operationele doelen en subdoelen) en daaraan 

gekoppelde activiteiten. 

 Er bestaat frictie tussen het budget dat beschikbaar is voor wegenonderhoud en 

het geambieerde kwaliteitsniveau BOR-6 of CROW basis, vooral in structurele 

zin. Anders gezegd: De raad stelt jaarlijks een budget voor het onderhoud van 

wegen vast dat niet geheel passend is voor het bereiken in dat jaar van het 

ambitieniveau dat hij vaststelt en ook niet voldoende is om dat niveau structureel 

te blijven bereiken. 

 

Uitvoering 

 In uitvoerende zin wordt veel bereikt met een krap budget. 

 Er worden jaarlijks visuele inspecties van het areaal uitgevoerd. Daarmee is er 

een actueel beeld van de kwaliteit van het wegenareaal in de gemeente 

aanwezig bij de gemeente Tynaarlo. 

 Het college en de ambtelijke organisatie kiezen in de praktijk voor technisch 

gedifferentieerd onderhoud en daarmee voor het realiseren van een 

ambitieniveau waarbij niet het gehele wegenareaal voldoet aan het geambieerde 

kwaliteitsniveau BOR-6 (sommige onderdelen hebben een niveau van BOR-8 en 

andere van BOR-4). In het buitengebied ligt het kwaliteitsniveau soms lager dan 

in de kernen. 

 Deze wijze van werken heeft als consequentie (voor het beleid) dat de frictie 

tussen het beoogde ambitieniveau en het beschikbare budget steeds ad hoc 

wordt verminderd en structurele keuzes vooruit worden geschoven.  

 De meest noodzakelijke wegvakken (prioriteit 1) worden jaarlijks aangepakt en 

men past veel klein onderhoud toe, daar waar groot onderhoud wenselijk dan 

wel noodzakelijk zou zijn om het ambitieniveau dat de raad formeel heeft 

vastgesteld structureel te kunnen realiseren. 

 Aanbestedingen van het wegenonderhoud gaan volgens de regels. Door ‘slim 

aanbesteden’ weet men financiële voordelen te behalen. 

 Er staan grote investeringen in de planning (zie figuur 12), vooral in de 

buitengebieden die niet eindeloos kunnen worden uitgesteld zonder het risico te 

lopen van kapitaalvernietiging op termijn. 

 De berekening van de toekomstige onderhoudskosten, zoals gegenereerd door 

het beheerprogramma, zijn voor ons een ‘blackbox’. De verschillende bedragen 

en de verschillen tussen de beschikbare benodigde budgetten zijn ondoorzichtig. 



37/47 

De bedragen zijn echter serieus van omvang, en de verschillen tussen een 

aantal ramingen zijn fors. Opheldering is nodig en urgent, als basis om 

beslissingen te nemen over toekomstige ambitieniveaus en budgetten. 

 

Evaluatie en verantwoording 

 De raad wordt geïnformeerd, maar niet voldoende om gevoel te krijgen in de 

materie en om reële invulling te geven aan zijn kaderstellende rol en 

controlerende rol. De wens van de raad is om meer betrokken te worden. De 

focus ligt nu op informeren op hoofdlijnen, daar waar meer betrekken, meer 

doorgronden van de materie en op basis daarvan keuzes kunnen maken (op 

basis van beleidsvarianten) wenselijk zou zijn.  

 De kaders en doelen zoals gesteld in de formele stukken (zoals de 

programmabegroting) kwamen lange tijd niet overeen met de werkwijze in de  

praktijk. In de uitvoering was noodgedwongen door krap budget al enige tijd 

sprake van gedifferentieerd onderhoud. Deze werkwijze werd pas in de 

perspectievennota 2014 benoemd. 

 De activiteiten met betrekking tot de uitvoering zijn formeel niet vastgesteld. Er is 

wel een conceptwegenplan waarin deze zijn beschreven (op een technische 

manier), maar dit heeft nog geen formele status.  

 Het nieuwe wegenplan moet volgens het college en de ambtelijke organisatie 

straks een integraal plan buitenruimte worden, waarbij op wegniveau beelden 

(foto’s, kwaliteit, beschrijvingen technische eisen) worden geschetst die worden 

voorgelegd aan de raad. Tevens worden de consequenties aangegeven. Op 

basis hiervan kan de raad dan keuzes maken. 

 De doeltreffendheid van het onderhoud is voldoende, maar staat met het oog op 

de toekomst onder druk. 

 

Conclusies uit de casestudy 

Voor de casestudy is gekeken naar drie cases, waarbij specifiek is gekeken naar de 

fasen (zie bijlage 2): 

 Inspectie. 

 Administratie. 

 Bijsturen en plannen. 

 Uitvoering. 

 

Wij concluderen het volgende uit de cases: 

 De stukken van de cases hebben betrekking op het aanbestedingsproces – het 

maken van het bestek, de aanbesteding en de gunning. Stukken over de 

aanleiding (resultaten van de inspectie) zijn aanwezig. Voortgangsrapportages 

zijn echter niet aanwezig. 

 In de cases wordt het inkoop- en aanbestedingsbeleid nageleefd, echter er wordt 

afgeweken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door alleen maar te gunnen 

op het criterium de laagste prijs. 

 De koppeling met de beheerplannen wordt niet expliciet zichtbaar gemaakt. Het 

beheerssysteem CROW geeft de input voor de bestekken (impliciete relatie). 
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 Indien de uitvoering conform de planning wordt uitgevoerd, dan wordt hier niet 

over gerapporteerd. Wanneer er sprake is van afwijkingen, bijvoorbeeld een 

vertraging in de planning, dan wordt dit besproken door de ambtelijke organisatie 

met de aannemer en wordt gezocht naar een oplossing. De wethouder wordt 

vervolgens geïnformeerd door de ambtelijke organisatie.   

4.2 Aanbevelingen 

Ten aanzien van de conclusies zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd. De 

aanbevelingen moeten worden gelezen als opdrachten van de raad aan het 

college om te komen tot versterking van de sturing en beheersing op het onderhoud 

van openbare wegen in de gemeente Tynaarlo: 

 

1. Maak de huidige stand van zaken van het onderhoud van wegen (beschikbare 

budget en budget benodigd voor bestaand ambitieniveau), de mogelijke keuzes 

en de mogelijke consequenties inzichtelijk voor de raad 

We constateren dat de gemeente steeds in staat is geweest om met krappe 

budgetten toch het gewenste ambitieniveau vrijwel geheel te behalen. Deze situatie 

is echter op de lange termijn niet houdbaar. De gemeenteraad moet keuzes maken, 

op basis van voldoende informatie en gevoel. Keuzes betreffen: 

 Ambitieniveau voor het onderhoud van wegen wordt voor alle of een deel van de 

wegen naar beneden bijgesteld, waardoor geen sprake meer is van een 

voorzien verschil tussen beschikbaar en benodigd budget, óf: 

 Budget wordt in overeenstemming gebracht met het ambitieniveau dat de raad 

nu heeft vastgesteld. 

 

2. Maak meerjarenonderhoudsprogramma’s op het onderhoud en beheer van 

wegen. 

We constateren dat de gemeente Tynaarlo per jaar kijkt naar het onderhoud van 

wegen en daarop een prioritering maakt van projecten die uitgevoerd moeten 

worden. Op basis van die prioritering wordt een onderhoudsprogramma gemaakt 

voor het desbetreffende jaar met een benodigd budget. Dit wordt afgezet tegen het 

beschikbare budget. Wij missen echter een meerjarige doorkijk naar de projecten 

die in de jaren erop uitgevoerd moeten worden en wat voor financiële consequenties 

dat heeft. Er worden nu wel financiële consequenties geschetst, maar deze zijn 

diffuus en geven geen inzicht in de opgave – welke wegen en hoeveel kilometers 

moeten uitgevoerd worden in het kader van onderhoud en beheer?  

 

3. Kijk kritisch naar de geformuleerde doelstellingen, activiteiten en inzet van 

middelen en onderlinge logica 

Ons advies is om in het nog te maken Wegenplan of in het Integraal beheer- en 

onderhoudsplan openbare ruimte kritisch te kijken naar de geformuleerde 

doelstellingen, activiteiten en inzet van middelen en de onderlinge logica tussen 

deze elementen. Schenk hierbij ook aandacht aan een expliciete vastlegging van de 

rolverdeling tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Wie is verantwoordelijk 

voor wat? 
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4. Ondersteun de raad beter bij haar kaderstellende rol aangaande het beheer en 

onderhoud van wegen 

Ons advies is om de raad beter te ondersteunen in zijn kaderstellende rol. Dit kan 

bijvoorbeeld door het houden van raadsinformatiebijeenkomsten, maar ook door in 

het nog te maken wegenplan of integrale plan buitenruimte met foto’s of 

kwaliteitsbeelden te werken om zo een vertaling te maken van het technische jargon 

naar begrijpbare taal voor raadsleden. In het nog te maken wegenplan kan ook 

uiteen worden gezet hoe de ambtelijke organisatie invulling geeft aan het beheer en 

onderhoud van wegen (zie ook paragraaf 2.3). 
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Begrippenlijst 

CROW 

CROW is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, 

verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Deze organisatie stelt aanbevelingen, 

richtlijnen en systemen op het gebied van verkeerinfrastructuur, maar ook beheer en 

onderhoud van wegen. 

 

Frezen 

Frezen is een verspanende bewerking waarbij met gebruik van een roterend 

gereedschap, de frees, materiaal wordt verwijderd. Voor het onderhoud van wegen 

wordt door middel van deze techniek de toplaag van de weg verwijderd. 

 

Functioneel beheer 

Dit zijn werkzaamheden die tot doel hebben om de huidige functie van de weg te 

veranderen of de vormgeving aan te passen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als 

bijvoorbeeld de weg moet worden verbreed of versterkt vanwege de verandering 

van het verkeer. 

 

Gedifferentieerd onderhouden 

Dit wil zeggen dat sommige wegen een kwaliteitsniveau hebben van bijvoorbeeld 

BOR-8 en sommige wegen een BOR-4 hebben. Het kwaliteitsniveau verschilt per 

soort wegvlak. 

 

Inlay van asfalt 

Is een methode voor het aanbrengen van wegmarkeringstape op nieuw, nog warm 

asfalt. Doordat het asfalt nog warm is, smelt de tape min of meer vast in het asfalt. 

Hierdoor komt de tape dieper in het asfalt te liggen, wat ten goede komt aan de 

duurzaamheid van het product (minder slijtage). 

 

Inspectie 

Een inspectie wordt uitgevoerd om de met het oog waarneembare schades aan de 

bovenzijde van de verharding tijdig vast te stellen en eenduidig vast te leggen. 

 
Onderhoud van wegen 

Zie hiervoor technisch beheer. 

 

Schouw 

De schouw is ook een visuele inspectie, maar in tegenstelling tot een inspectie is het 

een meting om te bezien of de Openbare Ruimte of de wegen voldoen aan de 

gestelde criteria. Hiervan wordt een rapport gemaakt. Een schouw is een evaluatie, 

daar waar een inspectie een inventarisatie is. 

 

Technisch beheer 
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Dit zijn werkzaamheden die tot doel hebben om de huidige functie van de weg in 

stand te houden, zonder dat de vormgeving wordt gewijzigd. 
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Bijlage  1 Normenkader 
Bij het beoordelen van de wijze waarop de fasen uit de CROW-cylci worden gevolgd 

hebben wij de volgende normen per fase gehanteerd: 

 
Fase Norm 

Inspectie en Administratie Het wegenareaal, naar plaats, volume en kwaliteit, mede in relatie 

tot de gestelde kwaliteitseisen is vastgelegd door de gemeente en 

het beleid is hierop gebaseerd. 

Formuleren van beleid De gemeenteraad heeft duidelijk aanwijsbare kaders vastgesteld 

voor het beheer en onderhoud van wegen, waarin de kwaliteit van 

de onderscheiden onderhoudsniveaus gedefinieerd is. 

 De maatschappelijke doelstellingen met betrekking tot het 

wegenonderhoud zijn vertaald naar een meer operationeel niveau 

van doelstellingen (weergave operationele outcome) 

 De outcome-doelstellingen zijn vertaald naar concrete producten en 

diensten, per gebied of wegvak. 

 Het kader aangaande het beheer en onderhoud van wegen bestaat 

uit concrete SMART
23

-geformuleerde doelen en is door vertaald 

naar subdoelen en concrete activiteiten om deze doelen te behalen 

 De beleidsplannen worden op een transparante wijze vertaald in 

(meerjaren)begrotingen, waarvoor financiële dekking aanwezig is. 

 De relevante processen zijn vastgelegd en de taaktoedeling, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn duidelijk. 

 De rolverdeling tussen college en raad op het gebied van het 

onderhoud van wegen is vastgelegd en geborgd 

Vertaling in beheer, 

opstellen beheerplan en 

planning en opstellen 

werkplannen en 

bestekken 

Bij de beheerplannen is sprake van een integrale benadering van de 

doelstellingen en kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte.  

 Doelen zijn doorvertaald naar activiteiten en bestekken 

 Activiteiten zijn logisch en consistent gekoppeld aan de 

verschillende doelstellingen en vastgelegd in de beheer- en 

werkplannen. 

 De onderhoudswerkzaamheden aan openbare wegen zijn 

aanbesteed conform de geldende regels. 

 Activiteiten en bestekken zijn specifiek, toetsbaar, tijdgebonden en 

realistisch geformuleerd en tevens voorzien van een raming van 

lasten en investeringsuitgaven. 

 De raming van lasten en investeringsuitgaven zijn voorzien van een 

heldere en adequate onderbouwing. 

 De beheerplannen zijn vertaald in 

meerjarenonderhoudsprogramma’s en vervanging. 

 Het beheersysteem is passend bij de schaal van de gemeenten en 

                                                
23

 SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Wij leggen het begrip 
meetbaar uit als toetsbaar: doelen en activiteiten moeten kunnen worden getoetst op de mate waarin ze zijn bereikt; 
dat hoeft niet bij voorbaat te betekenen dat ze zijn geformuleerd in kwantitatieve termen. 
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Fase Norm 

geeft een adequaat inzicht in de benodigde investeringen. 

Budgetbesluit De raad en het college hebben de geraamde kosten tijdig 

geautoriseerd, met een heldere koppeling aan de beoogde doelen 

en activiteiten. 

Uitvoering van beheer en 

onderhoud 

Uit de beheer- en onderhoudsplannen blijkt welk budget jaarlijks 

wordt ingezet voor het beheer en onderhoud, onderscheiden in 

dagelijks en groot onderhoud. 

 Uit de beheer- en onderhoudsplannen blijkt welke systematiek de 

gemeente hanteert voor het plannen van beheer en onderhoud. 

 Er vindt een tijdige en inzichtelijke verantwoording plaats over de 

geleverde prestaties en bereikte resultaten, in relatie tot de beoogde 

prestaties en resultaten. 

Monitoring (operationeel 

bijsturen en plannen) 

Uit de rapportages blijkt dat de uitvoeringsplannen jaarlijks worden 

gerealiseerd. 

 Uit de rapportages blijkt dat er geen sprake is van achterstallig 

onderhoud. 

 In de rapportages wordt gerapporteerd over het achterstallig 

onderhoud, de financiële omvang en de oorzaken daarvan. 

 In de rapportages worden budget onder- en overschrijding 

weergegeven en deze worden verklaard. 

 De resultaten worden systematisch geëvalueerd en het beleid wordt 

daarop bijgesteld. 

Evaluatie De ambtelijke organisatie informeert het college door middel van 

voortgangsrapportages, die aansluiten bij de reguliere planning en 

controlcyclus, over beheer en onderhoud en een relatie leggen 

tussen doelstellingen en behaalde resultaten en de te maken 

keuzes. 

 Het college informeert de raad door middel van 

voortgangsrapportages, die aansluiten bij de reguliere planning en 

controlcyclus, over beheer en onderhoud en een relatie leggen 

tussen doelstellingen en behaalde resultaten (inclusief afwijkingen) 

en de te maken keuzes. 

 In de informatievoorziening aan de raad wordt een meerjarig 

perspectief geschetst van het onderhoud van wegen. Risico’s 

worden benoemd en gekwantificeerd, alsmede een financiële 

doorvertaling. 
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Bijlage  2 Casestudy 
 

Onderstaande schema’s geven de casestudies van dit onderzoek weer. Het gaat om de volgende drie cases: 

 Klein asfaltonderhoud 

 Groningerstraat 

 Hoofdweg in Paterswolde 

 

Deze casestudies zijn uitgevoerd door de situatie af te zetten tegen de fasen in de kleine cirkel in de cyclus van beleid, beheer en onderhoud 

volgens de CROW-systematiek. Dit betreft de volgende vier fasen: 

 Inspectie. 

 Administratie. 

 Bijsturen en plannen. 

 Uitvoering. 

Voor de beoordeling zijn de normen bij de bijbehorende fasen uit het normenkader geformuleerd (zie bijlage 1) 

 

Klein Asfaltonderhoud   

Fase Bevindingen  Beoordeling 

Inspectie De inspectie die als basis voor het kleine asfaltonderhoud wordt gebruikt is de jaarlijkse schouw  

Administratie De gegevens in uit de inspectie worden in het CROW-systeem gezet, deze berekent vervolgens 
wat de omvang van de werkzaamheden zal zijn en maakt een planning. Hier wordt ook een 
raming gegeven van de te maken kosten. Voor de Groningerstraat was de raming € 90.000 
 
Vanuit het beheerpakket komt een uitdraai met locaties waar onderhoud uitgevoerd moet worden. 
Deze lijst wordt doorgenomen met de betrokken medewerkers en verder ingedikt. De uiteindelijke 
werkzaamheden worden samengevoegd naar onderdeel; klein- of grootasfalt, slijtlagen ect. en in 
een bestek verwerkt.  De basisplanning wegen volgt dus uit het beheersysteem. 

De systematiek van CROW wordt uitgelegd in het 
concept Wegenplan, maar het is een technische 
uitleg. Hoe dit doorvertaald wordt naar de 
individuele wegonderhoud projecten gebeurt door 
de vakafdeling. 
 
De basisplanning wegen volgt uit beheersysteem. 
Is uitgebreid en nauwkeurig. Geeft tevens inzicht 
in benodigde investeringen 

Bijsturen en plannen Voor het klein asfaltonderhoud is een bestek opgesteld voor de uit te voeren werkzaamheden. De 
gemeente heeft hiervoor een raming gemaakt van de kosten.  
 
Voor de werkzaamheden aangaand het klein asfaltonderhoud heeft de gemeente Tynaarlo een 
aanbesteding uitgevoerd. Hiertoe is een bestek opgesteld, waarin op detailniveau wordt 
beschreven wat de werkzaamheden zijn + een resultaatverplichting (hoeveelheid en kwaliteit): 

 Schoonmaken van het verhardingsoppervlak 

 Frezen teerhoudend asfalt 

In het bestek bij de opdracht wordt enkel 
aangegeven dat het de periode tot 31 december 
2013 betreft. Verder geen specificatie van tijd per 
deelopdracht in het bestek. 
 
Vanuit de ambtelijke organisatie is aangegeven, 
dat dit een bewuste keuze is. De gemeente geeft  
de aannemer veel ruimte om de werkzaamheden 
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Klein Asfaltonderhoud   

Fase Bevindingen  Beoordeling 

 Aanbrengen kleeflaag 

 Aanbrengen uitvulling van asfalt 

 Herstellen riool klinkersleuven 

 Verkeersmaatregelen 
Op basis hiervan zijn offertes ingediend door de marktpartijen, waarbij de laagste inschrijving heeft 
gewonnen. 

 
Het betreft hier een bestek met een vaste opdrachtsom, het zogenaamde raambestek is gegund 
op basis van een fictieve inschrijfsom. In het vastgesteld collegevoorstel en memo is op basis van 
de door de raad vastgestelde budgetten aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd 
voor het beschikbare budget. 
 
Het uiteindelijk bedrag van gunning was € 90.000. Op basis hiervan hoefde er niet Europees 
aanbesteed te worden. De gemeente Tynaarlo hanteert alleen de Europese normen en geen 
interne regels meer. De aanbesteding is meervoudig onderhands aanbesteed en dit is conform het 
inkoopbeleid 

in zijn eigen bedrijfsplanning in te passen. Door 
de uitvoeringsperiodes ruim te formuleren bestaat 
de mogelijkheid dat werkzaamheden een 
aannemer goed passen en deze lager inschrijft. 
Hoe beperkter wij een uitvoeringsperiode 
omschrijven, hoe groter de kans dat een 
aannemer in die periode al vol zit en geen 
interesse heeft of extern moet inhuren, beide 
hebben een hogere inschrijfprijs tot gevolg. 
 
 
 

Uitvoering Bij klein asfaltonderhoud stelt de gemeente geen voortgangsrapportages op. De 
uitvoeringsperiode van deze werkzaamheden is beperkt, de interne lijnen zijn kort. Mondeling 
vinden er gesprekken over de voortgang plaats  
 

Over de daadwerkelijk uitvoering van de 
werkzaamheden van het kleinonderhoud asfalt 
hebben wij geen stukken mogen aantreffen. 

 

Groningerstraat   

Fase Bevindingen Beoordeling 

Inspectie In juli 2013 is door Roelofs Advies en Ontwerp een onderhoudsadvies opgesteld voor de 
Groningerstraat in Tynaarlo. Voor het deel vanaf de rotonde Burg. J.G. Legroweg tot aan de 
komgrens was het advies om een volledige reconstructie uit te voeren. Dit vanwege de ernstige 
schade en de hoge verkeersintensiteit. Dit document vormt de input voor het wegonderhoud. 

 

Administratie De gegevens in uit de inspectie worden in het CROW-systeem gezet, deze berekent vervolgens 
wat de omvang van de werkzaamheden zal zijn en maakt een planning. Hier wordt ook een 
raming gegeven van de te maken kosten. Voor de Groningerstraat was de raming € 1.349.426,-. 
 
De basisplanning wegen volgt uit beheersysteem. 

De systematiek van CROW wordt uitgelegd in het 
concept Wegenplan, maar het is een technische 
uitleg. Hoe dit doorvertaald wordt naar de 
individuele wegonderhoud projecten is niet 
duidelijk. 
 
De basisplanning wegen is uitgebreid en 
nauwkeurig. Geeft tevens inzicht in benodigde 
investeringen. 

Bijsturen en plannen Voor de reconstructie van de Groningerstraatweg heeft de gemeente Tynaarlo een aanbesteding 
uitgevoerd. Hiertoe is een bestek opgesteld, waarin op detailniveau wordt beschreven wat de 

Bestek is vooral een opsomming van de 
activiteiten, die moeten worden uitgevoerd met 
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Groningerstraat   

Fase Bevindingen Beoordeling 

werkzaamheden zijn + een resultaatverplichting (hoeveelheid en kwaliteit): 

 Voorbereidende werkzaamheden 

 Frezen van asfalt 

 Verwijderen bushaltes en opbreken weg  

 Asfaltbewapening 

 Asfaltverharding 

 Straatwerk 

 Afwerken bermen 

 Markeringen 

 Verkeersmaatregelen 
Op basis hiervan zijn offertes ingediend door de marktpartijen, waarbij de laagste inschrijving heeft 
gewonnen. 
 
De koppeling met de beheer- en werkplannen is beperkt inzichtelijk. Per jaar maakt men een lijst 
van uit te voeren projecten 
 
In het collegevoorstel en memo is op basis van de door de raad vastgestelde budgetten 
aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd voor het beschikbare budget. Na de 
aanbesteding van het bestek Groningerstraat is gunning verstrekt door het college. 
 
Het uiteindelijk bedrag van gunning was dusdanig van omvang, dat er niet Europees aanbesteed 
hoefde te worden. De gemeente Tynaarlo hanteert alleen de Europese normen en geen interne 
regels meer. De aanbesteding is meervoudig onderhands aanbesteed en dit is conform het 
inkoopbeleid. 

daarbij de hoeveelheid en kwaliteit 
 
De activiteiten in het bestek zijn uitgeschreven 
naar hoeveelheid en kwaliteit, maar niet voorzien 
van ramingen of investeringsuitgaven. Men heeft 
dit aan de markt overgelaten, waarbij de laagste 
inschrijving de gunning heeft gekregen. In de 
offertes van de aanbieders staat uitgebreid 
beschreven hoe de aanbieder invulling gaat 
geven aan de opdracht. De gemeente heeft wel 
een berekening gemaakt, van wat het maximale 
bedrag is voor de aanbesteding (= raming). 

Uitvoering Op 26 maart 2014 heeft de gemeente een verklaring inzake de goede uitvoering afgegeven. In 
deze verklaring verklaart de gemeente Tynaarlo, dat de werkzaamheden ten behoeve van het 
project Groningerstraat door de aannemer op vakkundig en  regelmatige wijze, binnen de 
overeengekomen tijdsduur en volgens bestek, zijn uitgevoerd en opgeleverd. 
 
De werkzaamheden binnen deze cases hebben wel enige vertraging opgelopen door slechte 
weersomstandigheden. De aanbieder heeft dit gemeld en om uitstel gevraagd en gekregen van 
het college. De uitstel van oplevering is verstrekt omdat de vertraging buiten de schuld van de 
aannemer lag. Dit heeft dan ook geen invloed op de verklaring inzake goede uitvoering. 
 
De aanbieder heeft in haar aanbieding kwaliteitsplannen opgenomen, waarin men aan geeft hoe 
men de gevraagde kwaliteit kan waarmaken. Dit wordt uiteengezet door middel van diverse 
metingen. De resultaten van deze metingen zijn ook bijgevoegd on het dossier, maar zijn wel 
technisch van aard. 

Geen inzicht in hoe de raad is geïnformeerd over 
deze specifieke casus in de verschillende fase 
van het project. 
 
Vanuit de ambtelijke organisatie is aangeven dat 
de raad aangaande dit project niet tussentijds is 
geïnformeerd, vanwege de beperkte 
uitvoeringstijd.  
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Hoofdweg in 
Paterswolde 

  

Fase Bevindingen Beoordeling 

Inspectie In de raadsbesluiten Krediet realisatie centrumplan Paterswolde (2013) en Coördinatieregeling 
Centrum Paterswolde (2013) is weergeven wat de aanleiding is voor het besluit om krediet aan te 
vragen voor de aanleg van de constructie. Dit komt in het kort neer op: 
In het plan van de herinrichting van de Hoofdweg uit 2002 was de rotonde al opgenomen. De 
aanleiding hiervoor was de ervaren verkeersonveiligheid van de T-aansluiting 
Hoofdweg/Legroweg. Vanwege beperkte financiële middelen is dit plan toen niet uitgevoerd. In het 
GVVP van 2007 van de gemeente Tynaarlo staat de genoemde aansluiting genoemd als 
gevaarlijk en onoverzichtelijk. Tevens zorgde de aansluiting voor een verminderde doorstroming 
van het autoverkeer en het openbaar vervoer. Ook werd het oversteken van de aansluiting door 
fietsers als gevaarlijk ervaren. Er vonden ongevallen en bijna-ongevallen plaats. Vanuit de 
Provincie zijn er uiteindelijk BDU-gelden beschikbaar gekomen voor het opheffen van de het 
verkeersveiligheidsknelpunt en is dus het besluit is genomen om de rotonde aan te leggen 
 
In 2012 is de gemeente gestart met voorbereidingen van het centrumplan Paterswolde.  Dit betreft 
o.a. een aanpassing van de Hoofdweg, en de aanleg van een rotonde Hoofdweg-Legroweg –
Bahler Boermalaan. In 2013 heeft ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen, er zijn 
verschillende zienswijzen ingediend. Op basis hiervan is definitief ontwerpplan gebaseerd. 
Vastgesteld in de gemeenteraad in januari 2014. Onderdeel van het centrumplan is de aanleg van 
de rotonde hoofdweg. 

 

Administratie Voor de realisatie van het centrumplan, inclusief aanpassing rioolstelsel, fietspaden en openbare 
verlichting legt het college de raad een kredietaanvraag voor. De raad besloot op 7 januari 2014 
conform het voorstel, waarmee de uitvoering kan beginnen.  
 
De gemeente heeft twee projecten ingediend voor de Brede Doeluitkering (BDU) voor 
infrastructurele werken van de provincie Drenthe.  

 Herinrichting Hoofdweg  

 Rotonde  

 
In de bijgevoegde documenten is een raming van de kosten van het project opgenomen, alsmede 
financiering. 

 

Bijsturen en plannen Het bestek is opgesteld in tweede helft 2013.  
Royal HaskoningDHV begeleidt het proces van de aanbesteding en de werkvoorbereiding, 
waaronder opstellen van het bestek voor de aanpassing van de hoofdweg en de aanleg van de 
rotonde.  
 
De opdracht voor de aanleg van de hoofdweg en rotonde wordt aanbesteed. 6 inschrijvers, wordt 
toegekend aan economisch meest voordelige aanbieding. 
 
Planning van het project was bijgevoegd bij de aangeleverde documenten. 
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Er worden in het procesverbaal, opgesteld door Royal HaskoningDHV nog enkele punten 
genoemd waarop de gemeente de firma Hoornstra om motivering van de inschrijving kan vragen. 
Het gaat om irreëel lage prijzen voor een aantal elementen in de inschrijfstaat.  
 
Uit de meegeleverde documentatie blijkt niet of deze motivering nog gegeven is.  
 
De planning van de aannemer is niet meegeleverd.  
 

Uitvoering Op de website http://www.centrumplanpaterswolde.nl is de uitvoering van het werk voor het 
publiek beschreven door de aannemer. Hier wordt de planning en de eventuele overlast voor het 
publiek beschreven. 
 
De raad is tussentijds niet geïnformeerd over de planning. 

Geen voortgangsrapportages o.i.d., anders dan 
de informatie op de website van de gemeente/ 
aannemer.  

http://www.centrumplanpaterswolde.nl/
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Bijlage  3 Geïnterviewden voor het onderzoek 
 

 Datum van het 

interview 

Naam Functie 

1 4 februari 2015 De heer T.J. Wijbenga Wethouder Mobiliteit en Milieu gemeente Tynaarlo 

2 4 februari 2015 De heer R. Uil Manager team Fysiek Beleid gemeente Tynaarlo 

3 4 februari 2015 De heer J.H. Kuiper Manager Gemeentewerken gemeente Tynaarlo 

4 4 februari 2015 De heer M. Wijnands Manager Advies & Ondersteuning gemeente Tynaarlo 

5 4 februari 2015 De heer Edwin 

Hageman 

Raadslid namens de VVD 

Mw. A. Lubbers Raadslid namens de PvdA 

De heer C.H. Kloos Raadslid en fractievoorzitter namens de Leefbaar 

Tynaarlo 

De heer F. Haisma Raadslid namens het CDA 

De heer J. 

Hoogenboom 

Raadslid namens de ChristenUnie 
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