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Samenvatting  
 
Het uitvoeren van beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur is een wettelijke taak. Een 
adequaat beheer en onderhoud van infrastructuur is van groot belang voor de veiligheid en 
bereikbaarheid van onze regio en daarmee ook voor onze economie en leefbaarheid.  
 
In dit Meerjarenprogramma beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 2017-2020 wordt 
beschreven op welke wijze de provinciale infrastructuur in de komende jaren duurzaam wordt beheerd 
en onderhouden en hoeveel middelen hiervoor benodigd zijn. 
Voor het duurzaam in stand houden van de provinciale infrastructuur zijn in de komende periode extra 
middelen nodig. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst nemen de instandhoudingskosten toe door een 
geleidelijk verder verouderend areaal. Daarnaast is er de afgelopen jaren een onderhoudsachterstand 
ontstaan. 
Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 hebben Provinciale Staten € 2,9 miljoen per jaar aan 
extra middelen beschikbaar gesteld voor beheer en onderhoud van onze infrastructuur. 
Samen met de reeds beschikbare middelen in de begroting vormt dit het financiële kader van ca.  
€ 15,7 miljoen per jaar voor dit meerjarenprogramma. 
 
Op grond van het nieuwe BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) hebben wij de wettelijke 
verplichting om ook investeringen met een zgn. maatschappelijk nut te activeren. Deze kosten mogen 
niet meer ineens als last worden genomen. Binnen het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud 
2017-2020 zijn de kosten voor de boordvoorzieningen te betitelen als vervangingsinvesteringen met 
maatschappelijk nut. Het gaat om een investering van € 2,5 miljoen per jaar.  
 
De extra middelen zullen in de komende jaren worden ingezet op de volgende onderdelen: 

 boordvoorzieningen langs vaarwegen en wegen plus ca. € 500.000; 

 beweegbare en vaste kunstwerken plus ca. € 600.000; 

 wegen en fietspaden plus ca. € 1.400.000; 

 vervanging inspectieschip en verdere centralisatie huisvesting buitendiensten (financieren 
door een kapitaalslast ca. € 400.000) 

 
In de afgelopen periode heeft de Noordelijke Rekenkamer onderzoek verricht naar het onderhoud van 
de infrastructuur in de noordelijk provincies. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen aan 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten die door hen (Voordracht  40/2015 zaaknummer. 579116 
d.d.17 juni 2015) zijn overgenomen zijn verwoord in paragraaf 4.5. In dit meerjarenprogramma gaan 
wij bij relevante  producten in op de aanbevelingen die door de Noordelijke Rekenkamer zijn gedaan 
en geven wij aan hoe deze aanbevelingen in dit meerjarenprogramma zijn verwerkt.  
 
Het werken met een meerjarenprogramma met een begroting voor 4 jaar heeft twee voordelen. Het  
voorkomt enerzijds een tussentijdse bestuurlijke besluitvorming over allerlei beheer- en 
onderhoudsinvesteringen. Anderzijds geeft dit programma het management, binnen de gestelde 
kaders, de mogelijkheid om het noodzakelijke beheer en onderhoud op de meest pragmatische en 
efficiënte wijze uit te voeren.  
 
Bij de vaststelling van het lopende meerjarenprogramma 2013-2016 hebben Provinciale Staten 
ingestemd om in deze periode extra middelen in te zetten voor het inlopen van het achterstallig groot 
onderhoud aan boordvoorzieningen langs vaarwegen. Deze gemiddelde  jaarlijkse investering van  
€ 1,6 miljoen is gefinancierd uit de afkoopsom Winschoterdiep/Rensel. Destijds is voorgesteld om dit 
bedrag in de jaren 2017-2020 weer terug te laten vloeien in deze afkoopsom. Wij stellen nu voor om 
deze terugvloeiing (inclusief de gederfde rente) uit te stellen tot de periode 2021-2024. Op deze wijze 
kunnen wij ons programma voor de grootschalige vervanging van boordvoorzieningen in de komende 
periode doorzetten en de kwaliteit sneller weer op niveau brengen. Ook zijn minder tussentijdse, 
kleinschalige hersteloperaties nodig om de veiligheid te garanderen.   
 
Functionaliteit (preventie van storingen en stremmingen), kosteneffectiviteit en duurzaamheid zijn de 
belangrijkste uitgangspunten van het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. De  
uitgangssituatie voor dit meerjarenprogramma en de benodigde jaarbudgetten voor het onderhoud per 
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product zijn bepaald door metingen, analyses en inspecties. Vervolgens zijn deze getoetst aan de 
geldende landelijke normen en richtlijnen. 
 
De provinciale infrastructuur is onderverdeeld in vijf hoofdproducten:  

1. Vaarwegen; 
2. Kunstwerken; 
3. Wegen; 
4. Verkeersmanagement; 
5. Materieel en huisvesting. 

 
Een overzicht van de geplande projecten voor de  hoofdproducten in de periode 2017-2020 is 
weergegeven in de bijlagen 2 t/m 4 van dit meerjarenprogramma.  
 
Bij de planning en uitvoering van dit meerjarenprogramma wordt zowel intern als extern intensief 
samengewerkt  met het Rijk, gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven.  
Steeds zijn wij op zoek naar een optimale afstemming en samenwerking met andere projecten, zodat 
ons beheer en onderhoud kosteneffectief kan worden uitgevoerd. Door deze samenwerking kunnen  
de totale maatschappelijke kosten zo laag mogelijk blijven en kan bovendien de overlast voor 
bewoners en gebruikers zoveel mogelijk worden beperkt. 
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1. Inleiding 
In dit meerjarenprogramma provinciale infrastructuur 2017-2020 beschrijven wij op welke wijze wij 
onze infrastructuur beheren en onderhouden. 
 
In de afgelopen periode is, mede naar aanleiding van het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer, 
de onderhoudstoestand van onze infrastructuur onderwerp van nader onderzoek geweest.  In dit 
meerjarenprogramma gaan wij bij de relevante producten in op de aanbevelingen die door de 
Noordelijke Rekenkamer zijn gedaan en geven wij aan hoe deze aanbevelingen zijn verwerkt. Voor 
een specifieke omschrijving van de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer verwijzen wij naar 
paragraaf 4.5. 
 
Aan de hand van inspecties en het opstellen van instandhoudingsplannen van onze infrastructuur is 
berekend welk bedrag benodigd  is om preventief beheer en onderhoud van onze infrastructuur uit te 
voeren. Met preventief onderhoud wordt bedoeld dat we niet wachten tot het object niet meer 
functioneert maar wordt het object in de huidige staat gehouden. Omdat een deel van ons areaal een 
onderhoudsachterstand heeft opgelopen in de afgelopen periode en omdat ons areaal veroudert, zijn 
extra middelen noodzakelijk. Deze middelen worden ingezet om in de komende periode de 
onderhoudstoestand van onze infrastructuur stapsgewijs weer op voldoende niveau te krijgen, zodat 
aan de verschillende richtlijnen en normen wordt voldaan. Daarom hebben wij via de voorjaarsnota 
2016 voorgesteld om extra middelen beschikbaar te stellen. Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 
2016 (d.d. 29 juni 2016) hebben Provinciale Staten de voorgestelde additionele middelen (€ 2,9 
miljoen per jaar) beschikbaar gesteld.  
 
Bij het uitvoeren van onze (onderhouds) projecten wordt nauwe afstemming gezocht met de andere  
afdelingen van de provincie maar ook met externe partijen zoals Rijk, waterschappen en gemeenten.  
Door het afstemmen en samenwerken kunnen wij ons beheer en onderhoud efficienter uitvoeren. Ook 
kunnen wij de overlast voor de burger zoveel mogelijk beperken. 
  
Wij hebben de overtuiging dat er, op basis van de beschikbare middelen, een evenwichtig opgebouwd 
meerjarenprogramma voor u ligt. Wij zetten in op preventief onderhoud, waarbij stapsgewijs steeds 
duurzamer wordt gewerkt. Met deze inzet blijft de huidige kwaliteit op niveau en zal de aanwezige 
onderhoudsachterstand geleidelijk worden ingelopen. Natuurlijk is het mogelijk om binnen het beheer 
en onderhoud andere keuzes te maken en of op korte termijn te besparen, bijvoorbeeld door groot 
onderhoud uit te stellen. Hier kiezen wij niet voor:  de rekening naar de toekomst verschuiven, leidt tot  
relatief extra hoge kosten.  
 
Samengevat gelden voor dit meerjarenprogramma onderstaande algemene uitgangspunten:  

 Door een adequate inzet van de beschikbare middelen en medewerkers zal stapsgewijs de 
huidige onderhoudsachterstand weggewerkt worden; 

 Duurzaamheid en duurzamer werken krijgt brede aandacht in de komende periode; 

 Samenwerking is essentieel: zo blijven wij efficiënt werken en kunnen wij, zoveel als mogelijk, 
overlast door werkzaamheden voorkomen.  

 
Verder gelden de volgende afspraken: 

 Dit meerjarenprogramma betreft  instandhouding en levensduurverlengende maatregelen van 
het areaal. Nieuwbouw en algehele vervanging van kunstwerken wordt niet gefinancierd uit dit 
meerjarenprogramma. Ook de aanleg van nieuwe wegen en totale vervanging en 
reconstructie van wegen wordt niet gefinancierd uit dit meerjarenprogramma. Deze 
investeringen zijn of worden met name ondergebracht in het provinciale MIT. 

 Grootschalig baggerwerk wordt niet gefinancierd uit dit meerjarenprogramma. In hoofdstuk 6 
wordt hierop nader ingegaan en geven wij een doorkijk naar de benodigde middelen voor 
grootschalig baggerwerk in de periode 2020-2030. Dit naar aanleiding van een aanbeveling 
van de Noordelijke Rekenkamer. 

 Verantwoording voor het uitgevoerde beheer en onderhoud vindt plaats via de reguliere 
planning en control cyclus. 

 Verschillen tussen werkelijke en begrote uitgaven/inkomsten zullen ten gunste of ten laste van 
de egalisatiereserve (Beheer Wegen en Kanalen, maximum plus € 3 miljoen of min  
€ 3 miljoen) worden gebracht. 
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 Het eindresultaat van het meerjarenprogramma 2017-2020 wordt gesaldeerd met het 
beschikbare budget van het meerjarenprogramma 2021-2024.  

 
 
Leeswijzer  
In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 een beeld gegeven van de omvang en de kwaliteit van de 
provinciale infrastructuur (het areaal). In hoofdstuk 3 komen de verschillende onderdelen ('producten') 
aan de orde. Per product wordt een korte omschrijving gegeven en wordt beschreven hoe het 
onderhoud wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gemaakte beleidskeuzes en 
hoe wij rekening houden met duurzaam beheer en onderhoud. Tenslotte geven wij per product een 
overzicht van de benodigde  jaarbudgetten.  
In hoofdstuk 4 komt de relatie tussen het meerjarenprogramma en andere beleidskaders van de 
provincie aan de orde. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen waarmee op middellange 
termijn rekening gehouden moet worden.  
In hoofdstuk 6 wordt specifiek ingegaan op grootschalig baggerwerk. 
In de bijlagen is o.a. via overzichtskaarten voor de belangrijkste producten aangegeven welke 
projecten en uitgaven gepland zijn voor de periode 2017-2020. Voor  het zien van gedetailleerde 
informatie wordt verwezen naar  www.provinciegroningen.nl/objecten/mjp  
 

http://www.provinciegroningen.nl/objecten/mjp
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2. Areaal en kwaliteit 

2.1 Areaal 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het areaal dat de provincie Groningen in 
eigendom, onderhoud en beheer heeft. 
 
Tabel 1. Omvang provinciale inftrastructuur  
 

Product Areaal (8 maart 2016) 

1. Vaarwegen  
 Boordvoorzieningen ca. 180 km 

 Lengte vaarwegen  t.b.v. (incidenteel) 
baggerwerk  

ca. 96,5 km 

Aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair 1 loswal 
27 steigers 
56 meldpunten recreatievaart 
6 wacht- en ligplaatsen beroepsvaart 
24 wacht- en ligplaatsen recreatievaart 
136 stuks boeien voor de betonning 
ca. 590 borden 

2. Kunstwerken  
Sluizen(schutsluizen) 6 stuks 

Schutsluiscomplex Lauwersoog 1 sluis, brug, bedieningsgebouw, voorhavens 
en steigers 

Vaste kunstwerken 75 vaste bruggen 
14 fietsbruggen 
64 viaducten 
33 onderdoorgangen 
ca. 600 duikers 

Beweegbare bruggen 48 stuks 

3. Wegen  
Boordvoorzieningen langs wegen ca. 32 km 
Hoofdrijbaanverhardingen ca. 517 km 

Fietspadverhardingen ca. 211 km 

Bermen en sloten ca. 516 ha bermen 
ca. 573 km sloten 

Beplantingen ca. 43.000 bomen 
ca. 209 ha bosplantsoen 
ca 14.000 m2 rotondes 

Openbare verlichting ca. 3900 lichtmasten 

Bewegwijzering ca. 800 objecten 

Overig wegmeubilair ca. 1880 km belijning en 30.000 m2 figuratie 
ca. 6000 verkeersborden, 9600 reflectorpalen 
 en 2300 m schrikhek 
ca. 67 km geleiderail 
ca. 7 km geluidscherm 
479 halteplaatsen  

4. Verkeersmanagement  

Verkeersregelinstallaties  44 installaties 
 

Gladheidsbestrijding ca. 517 km weg (15 strooiroutes) 
ca. 211 km fietspad (11 strooiroutes) 

5. Materieel en Huisvesting  

Auto’s 68 auto’s, 4 vrachtauto’s, 1 hoogwerker  
en 1 veegzuigauto 

Tractoren 16 tractoren, 1 graafmachine en 2 gazonmaaiers. 

Vaartuigen 1 inspectievaartuig, 2 werkschepen 
1 speedboot, diverse kleine werkboten 

Overig materieel en gereedschappen Diverse machines, werktuigen, gereedschappen en 
aanhangwagens 

Gebouwen 4 locaties (w.v. 1 in bruikleen van RWS) 
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2.2 Kwaliteit 

Om de kwaliteit van ons areaal te bepalen, als ook het benodigde onderhoud, wordt gebruik gemaakt 
van normen en richtlijnen. In de volgende paragraaf wordt voor de belangrijkste producten 
aangegeven welke normen en richtlijnen van toepassing zijn  

2.2.1 Normering en systematiek 

Conditiemeting wegen en CROW-richtlijnen 
Voor het onderhoud van de provinciale wegen wordt gewerkt volgens de (landelijke) systematiek en 
richtlijnen van het CROW (onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, 
openbare ruimte en verkeer en vervoer). Met een meetwagen wordt de 'zichtbare' kwaliteit van de weg 
gemeten. Daarbij wordt met name gelet op rafeling (loslaten van steentjes in het wegdek), 
spoorvorming, scheurvorming en langsonvlakheid. Deze informatie geeft ons een beeld van het 
benodigde onderhoud voor de komende jaren. Als huidige IPO-richtlijn geldt dat een 
onderhoudsachterstand van 7-9 % acceptabel wordt geacht. 
Naast deze meetgegevens houden we rekening met de ouderdom van de weg, mogelijke geplande 
andere projecten zoals reconstructies en klachten en meldingen.  
 
Dieptepeilingen vaarwegen 
Om de bevaarbaarheid en eventueel aanwezige ondiepten in beeld te krijgen en te houden, worden 
onze vaarwegen eens per twee jaar gepeild. Door deze meting krijgen wij een gedetailleerd beeld van 
de waterdiepte op de vaarweg. Daaruit volgen de noodzakelijke acties op korte termijn (plaatselijk 
baggerwerk). Ook krijgen we zicht op de ontwikkelingen op langere termijn(slibaangroei) en kan 
grootschalig baggerwerk worden gepland.  Zoals eerder aangegeven maakt het grootschalig 
baggerwerk  geen onderdeel uit van dit meerjarenprogramma en moet dus buiten dit programma om 
worden gefinancierd. Wel is in hoofdstuk 6, conform de aanbeveling van de Noordelijke Rekenkamer, 
aangegeven wat de financiële consequenties zijn van het geraamde, uit te voeren grootschalig 
baggerwerk in de periode 2020-2030. 
 
Conditie beweegbare kunstwerken 
Om de conditie van de beweegbare kunstwerken op een eenduidige manier vast te leggen wordt 
gebruikt gemaakt van de Nederlandse Norm (NEN) 2767-4. Voor een meer uitgebreide uitleg van de 
NEN 2767-4 wordt verwezen naar bijlage 5. 
Objecten, zoals bruggen en sluizen, krijgen via deze methodiek op onderdelen een objectieve 
conditiescore. Helaas is het nog niet mogeljk om een totaalscore per object vast te stellen.  
Wij hebben ook de NEN 2767-4 toegepast bij de bepaling van de conditie van onze 
verkeersregelinstallaties.  
Met als basis het in 2015 door ons geïntroduceerde beheerprogramma iAsset is een gecombineerde 
inspectie uitgevoerd. Dat wil zeggen toestand-inspectie en instandhoudings-inspectie in één 
werkgang, met twee verschillende rapporten.  
Gedurende de uitvoering van dit meerjarenprogramma zullen wij de ontwikkeling van de NEN-
systematiek blijven volgen en waar mogelijk steeds uitgebreider toepassen op ons areaal, zodat de 
kwaliteit in toenemende mate op een objectieve wijze kan worden vastgelegd. 
 
Conditie andere producten 
Voor de andere producten is zoveel mogelijk via de NEN-systematiek of andere normen 
geïnventariseerd en gewaardeerd. Zo is bij inspecties van onze vaste kunstwerken bv. gebruik 
gemaakt van CUR-aanbevelingen. CUR-aanbevelingen zijn publicaties waarin afspraken tussen 
partijen in de bouw zijn vastgelegd. 
 

2.2.2 Uitgevoerd onderzoek en inspecties voor de “basismeting” 

Om het benodige beheer en onderhoud te kunnen bepalen worden regelmatig inspecties en metingen 
verricht. De resultaten hieruit bepalen onze planning en deze wordt indien nodig bijgesteld. Voor de 
basismeting (de meting die de basis vormt voor dit meerjarenprogramma) zijn in de periode september 
2015 tot en met maart 2016 de volgende onderzoeken en inspecties uitgevoerd: 
1. Inspecties kunstwerken  

242 kunstwerken (187 vaste bruggen, viaducten en tunnels, 48 beweegbare bruggen en 7 sluizen) 
zijn geïnspecteerd. De inspectiegegevens zijn verwerkt en vervolgens zijn in het beheerprogramma 
iAsset de kosten voor het onderhoud berekend en is de te verwachten restlevensduur ingeschat. Dit 
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betreft de integrale onderhoudskosten van de kunstwerken d.w.z. voor civiele techniek, bouwkundig, 
werktuigbouwkundig en electrotechnisch. 

2. Inspecties kanalen, boordvoorzieningen en aanlegvoorzieningen 
Ten behoeve van baggerwerk zijn dieptepeilingen uitgevoerd. De boordvoorzieningen en 
aanlegvoorzieningen zijn visueel geïnspecteerd. De staat van onderhoud en de restlevensduur zijn 
in kaart gebracht.  

3. Staat van onderhoud verhardingen (wegen en fietspaden) 
De onderhoudstoestand van de verhardingen zijn via metingen (met een meetwagen) en inspecties 
ingebracht in het beheerprogramma Gisib. Met behulp van dit programma is een meerjaren 
onderhoudsprogramma opgesteld (volgens landelijke CROW-systematiek) 

2.2.3 Overzicht “basismeting 2016” 

Het gehele areaal is medio 2016 op basis van inspecties gekwalificeerd. Deze situatie vormt het 
uitgangspunt (de 'basis') voor dit meerjarenprogramma. In onderstaande tabel 2 is een overzicht 
gegeven. 
 
Tabel 2  Omschrijving basissituatie van de producten 
 

Product Basismeting 2016 

1. Vaarwegen Winschoterdiep, A.G. Wildervanckkanaal, Aduarderdiep en Reitdiep: 
de oeverbescherming is voor het overgrote deel op orde. Op enkele 
trajecten moet de boordvoorziening  worden vervangen.  
Noord Willemskanaal en Oude Eemskanaal:  
een deel van de boordvoorziening is aan vervanging toe en dient in 
deze periode vervangen te worden. 
 
Voor de aanlegvoorzieningen geldt dat er sprake is van enige 
onderhoudsachterstand.  
 

2. Kunstwerken  
De houten deuren van de Robbengatsluis moeten worden vervangen. 
Dit gebeurt in fasen. 
 
De overige sluizen zijn van dusdanige kwaliteit dat in de komende 
periode geen groot onderhoud nodig is. 
 
Bij de beweegbare bruggen is voor een paar objecten groot onderhoud 
nodig in de komende periode. Extra investeren in m.n. beweegbare 
bruggen is nodig om de aanwezige onderhoudsachterstand in te lopen.  
 
De onderhoudstoestand van de electrotechnische installaties is goed te 
noemen, enkele zullen de komende jaren groot onderhoud nodig 
hebben dan wel worden vervangen. 
 
De vaste kunstwerken (bruggen en viaducten) en de beweegbare 
bruggen hebben, na de investeringen in de afgelopen periode, voor het 
merendeel (ca. 75 %) een goed en voor het overige (ca. 25%) een 
acceptabel kwaliteitsniveau. Aandachtspunten bij de bruggen zijn 
betonschade en voegovergangen 

3. Wegen  
Uit onze metingen blijkt, dat de onderhoudsachterstand momenteel ca. 
12% bedraagt. In de afgelopen periode is vanwege ontoereikend 
budget minder geïnvesteerd in de hoofdrijbaanverhardingen. Er is veel 
plaatselijk herstelwerk verricht.  Extra onderhoud is nodig om de 
onderhoudsachterstand stapsgewijs in te lopen. 
 
De fietspadverhardingen hebben voldoende kwaliteit.  
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De achterstand bij beplantingen langs onze wegen is in de afgelopen 
periode weggewerkt. Het onderhoud is op niveau. 
 
Ruim een kwart van de openbare verlichting is voorzien van 
energiezuinige armaturen met dimfunctie. 
 

4. Verkeers- 
    management 

 
De verkeersregelinstallaties verkeren in ruim voldoende staat.  
 
 
Het berekende jaarlijkse budget voor gladheidsbestrijding is in de 
afgelopen periode voldoende gebleken en zal in de komende periode 
worden gecontinueerd. 
 
Vanuit dit meerjarenprogramma wordt een financiële bijdrage geleverd 
aan het ingevoerde incident-management op de ring Groningen en de 
belangrijkste aansluitende provinciale wegen. 

5. Materieel en huis- 
    vesting 

 
De onderhoudstoestand van de auto’s en tractoren is goed. 
 
 
De Aquarius (inspectieschip PW18) voldoet niet meer aan de huidige 
eisen en dient te worden vervangen.  
 
Het steunpunt aan de Hogeweg in Groningen voldoet niet meer aan de 
eisen en zal worden afgestoten. Voor verdere centralisatie van de 
buitendienst is uitbreiding en modernisering van o.a. het gebouw aan 
de Oostersluisweg en de locatie in Pekela nodig.  

2.2.4 Van onderzoek en inspecties naar jaarbudget 

Vanuit de bovenstaande “basissituatie” is per product bekeken welk beheer en preventief onderhoud 
noodzakelijk is. Hierbij is per product gekeken naar verdere vergroening en verduurzaming van het 
beheer en onderhoud. De producten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. De financiële consequenties 
(beschikbaar jaarbudget) zijn vervolgens in beeld gebracht.   
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3 Productbeschrijving, afwegingskader en jaarbudget 
In deze paragraaf zijn de vijf hoofdproducten omschreven. Daarnaast worden van de verschillende 
producten de subproducten benoemd. Per product is een korte omschrijving en werkwijze 
aangegeven en wordt ingegaan op de beleidskeuzes die ten grondslag liggen aan het beheer en 
onderhoud van dit product. Tevens wordt ingegaan op de duurzame aspecten per product, die in 
ontwikkeling zijn of reeds worden toegepast. De kosten voor het onderhoud zijn uitgedrukt in een 
benodigd gemiddeld jaarbedrag. Dit hoofdstuk sluit af met een financieel totaaloverzicht van de 
producten. 

3.1. Vaarwegen 

Tot deze productgroep behoren de boordvoorzieningen (langs vaarwegen), het incidenteel 
baggerwerk en de aanlegvoorzieningen. Bij het beheer en onderhoud hanteren wij de uitgangspunten 
uit de Nota Beheer Vaarwegen provincie Groningen 2011-2020. 
 

3.1.1 Boordvoorzieningen  

Omschrijving en werkwijze 
Met boordvoorziening of beschoeiing wordt (in het algemeen) de oeverbescherming bedoeld. De 
boordvoorziening kan bestaan uit een damwand van hout, beton of staal of uit een oeverbescherming 
met stortsteen. De werkzaamheden aan boordvoorzieningen bestaan uit regulier en groot onderhoud. 
Het reguliere onderhoud houdt in dat constructies, die nog niet aan vervanging toe zijn, in een 
zodanige staat worden gehouden dat zij hun functies kunnen blijven vervullen. Dit komt neer op het 
repareren van kleine gaten, het vastzetten van gordingen, het repareren van verankeringen en het 
verwijderen van begroeiing achter en in de boordvoorzieningen. Groot onderhoud betreft het 
vervangen van boordvoorzieningen als die het einde van de technische levensduur hebben bereikt. 
Voor vervanging is een meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld, gebaseerd op inspectie van de 
feitelijke toestand.  
Een flink deel van de houten boordvoorziening is inmiddels vervangen door stalen damwand. Met 
onderstaand budget wordt in de komende jaren de aanwezige onderhoudsachterstand op een paar 
trajecten stapsgewijs weggewerkt. 
 
Tot dit product behoort ook het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers van het Reitdiep. Jaarlijks 
wordt hier 1/3 van de rietvegetatie gemaaid. 
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Op grond van uitgevoerd onderzoek naar de meest duurzame oeverbeschoeiing hebben wij enkele 
jaren geleden gekozen voor de toepassing van stalen damwand. Op plaatsen waar voldoende ruimte 
is, heeft een natuurlijke oever (bv. stortsteen) de voorkeur omdat bij een natuurlijke oever dieren 
makkelijker het kanaal kunnen oversteken 
In de komende periode zal worden onderzocht of begrazing met geiten een duurzaam alternatief kan 
betekenen voor het maaien van oevers, m.n. bij natuurvriendelijke oevers waar stortsteen is 
toegepast.  
Naast grootschalige vervanging worden door de eigen onderhoudsdienst kleinschalige vervangingen 
en reparaties uitgevoerd. 
 
Beschikbaar budget 
Onderstaand budget is als investeringskrediet beschikbaar gesteld. Voor het onderdeel 
boordvoorzieningen langs vaarwegen zien de begrote jaarlijkse kosten er als volgt uit: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Boordvoorzieningen vaarwegen € 2.275.000 

 
Bij de start van het lopende meerjarenprogramma 2013-2016 is er voor gekozen om versneld in te 
zetten op de grootschalige vervanging van boordvoorziening langs vaarwegen.  Provinciale Staten 
hebben destijds ingestemd met de inzet van extra middelen in deze periode voor het inlopen van dit 
achterstallig groot onderhoud aan boordvoorzieningen. Destijds is besloten deze gemiddelde jaarlijkse 
investering van € 1,6 miljoen  te financieren uit de afkoopsom Winschoterdiep/Rensel. Bovendien is 
besloten om dit bedrag in de jaren 2017-2020 weer terug te laten vloeien in deze afkoopsom. Wij 
stellen nu voor om deze terugvloeiing (inclusief de gederfde rente) uit te stellen tot de   periode 2021-
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2024. Op deze wijze kunnen wij ons programma voor de grootschalige vervanging van 
boordvoorzieningen in de komende periode doorzetten en de kwaliteit sneller weer op niveau 
brengen.  Door deze aanpak zijn bovendien minder tussentijdse, kleinschalige hersteloperaties nodig 
om de veiligheid te garanderen.  
Een overzicht van de geplande projecten en uitgaven in boordvoorzieningen langs vaarwegen is 
opgenomen in bijlage 2. Zie voor detail informatie www.provinciegroningen.nl/objecten/mjp  
 

3.1.2 Incidenteel baggerwerk 

Omschrijving en werkwijze 
Voor vaarwegen geldt een minimum profiel. Diepte en breedte van dit profiel zijn gebaseerd op het 
toegelaten maatgevende schip. Voor de scheepvaart geldt dat de gegarandeerde nautische diepte 
van het profiel in stand moet worden gehouden. Ook mogen er geen diepe gaten ontstaan vlakbij de 
oevers en kunstwerken (bv. spoelgaten door de schroefwerking van schepen) omdat hierdoor de 
stabiliteit van de oever in gevaar komt.  
Gemeten plaatselijke ondieptes worden gebaggerd. Diepere gaten die gevaar opleveren voor de 
stabiliteit van oevers en kunstwerken worden aangevuld. Afhankelijk van de mate van verontreiniging 
wordt de baggerspecie in verschillende stort- of doorgangsdepots geborgen.  
De vaarwegen worden eens per 2 jaar geïnspecteerd (gepeild). Dit gebeurt met een zogenaamde 
'multibeam-meting' waardoor gedetailleerde kaartoverzichten ontstaan van de gemeten waterdiepte. 
De peilingen zijn de basis voor de meerjarenplanning van incidenteel (kleinschalig) baggerwerk. Met 
name de vaak al bekende locaties waar snelle aanslibbing plaatsvindt zijn zo beter te monitoren en 
geven een besparing op de “ad-hoc”-metingen. De dieptepeilingen worden ook gebruikt voor het 
grootschalig baggerwerk.  
In dit meerjarenprogramma worden alleen de kosten meegenomen voor incidenteel (kleinschalig) 
baggerwerk. Voor een beschrijving van grootschalig baggerwerk wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Bij de verwerking van baggerspecie gaat de voorkeur uit naar duurzame verwerking van het 
baggerslib. Het baggerslib krijgt dan weer een functie en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor wierde- of 
landschapsherstel of ten behoeve van ophoging of verbetering van een landbouwperceel. Omdat het 
bij incidenteel baggerwerk vaak gaat om kleinere hoeveelheden lukt het meestal niet om een 
duurzame verwerking toe te passen. Afzet vindt daarom meestal plaats in eigen baggerdepots of 
baggerdepots van derden. 
 
De tijdsperiode van het meerjarenprogramma 2017-2020 zal worden benut om het grootschalig 
baggerwerk gedegen in kaart te brengen en een meerjarenonderhoudsprogramma hiervoor op te 
stellen. Zoals eerder aangegeven wordt grootschalig baggerwerk buiten dit meerjarenprogramma om 
gefinancierd. Voor een toelichting op het te verwachten grootschalig baggerwerk in de periode 2020-
2030 wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 
 
Beschikbaar budget 
Op basis van de uitgaven voor incidenteel baggwerk in de afgelopen jaren zijn onderstaande jaarlijkse 
kosten begroot: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Baggerwerk (incidenteel) € 175.000 

 

3.1.3 Aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair 

Omschrijving en werkwijze 
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het repareren en vervangen van paalmutsen, 
wrijfgordingen,  het onderhouden van verhardingen en het onderhoud en vervangen van steigers en 
meldpunten voor de recreatievaart. Ook het plaatsen van betonning (tonnen op het water om de 
vaargeul te markeren), alsmede het onderhoud en de vervanging van borden t.b.v. aanduidingen, 
verwijzingen en verboden langs de vaarwegen horen bij dit product.  
De remmingwerken bij de bruggen en sluizen vallen hier niet onder, omdat deze horen bij de bruggen 
en sluizen. De hiermee verband houdende kosten vallen dus onder het product kunstwerken van dit 
meerjarenprogramma. 

http://www.provinciegroningen.nl/objecten/mjp
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Beschikbaar budget 
Voor aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair zien de begrote jaarlijkse kosten er als volgt uit: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair 
- Aanlegvoorzieningen 
- Betonningen 
- Meldpunten 
- Bebordingen 

 
Totaal: 

 
€ 20.000 
€ 14.300 
€ 10.000 
€ 28.200 
+----------- 
€ 72.500 

 

3.1.4 Diversen vaarwegen 

Omschrijving en werkwijze 
In dit product zijn een aantal algemene kosten opgenomen, zoals o.a. waterschapslasten (belasting 
waterschappen bv. watersysteemheffing). 
 
Beschikbaar budget 
Op grond van de kosten in de afgelopen periode is het volgende jaarlijkse budget geraamd: 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Diversen vaarwegen €  131.860 

 

3.1.5 Baten vaarwegen  

Omschrijving en werkwijze 
Dit product betreft o.a. de opbrengst van leges en kade- en havengelden. Ook de rijksbijdrage voor 
beheer en onderhoud van het Noord-Willemskanaal valt binnen dit product. 
 
Beschikbaar budget 
Op grond van de ontvangsten in de afgelopen periode zijn de volgende jaarlijkse baten geraamd: 

Product Jaarlijkse baten 2017-2020 

Baten vaarwegen - € 501.400 

 

3.2 Kunstwerken 

 
Algemeen 
Tot deze productgroep behoren de sluizen, de vaste kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers) en de 
beweegbare bruggen. Omdat voor het schutsluiscomplex Lauwersoog aparte financieringsafspraken 
gelden (medefinanciering provincie Fryslân) is deze als apart product vermeld.  
Een overzicht van de geplande projecten voor het onderhoud van kunstwerken in de periode 2017-
2020 is op een kaart in bijlage 3 aangegeven. Zie voor detail informatie 
www.provinciegroningen.nl/objecten/mjp 
 
 
Implementatie onderhoudsmanagementsysteem 
De Noordelijke Rekenkamer heeft  in haar onderzoek (2015) aanbevolen om voor kunstwerken een 
onderhoudsmanagement-systeem te implementeren waarin zowel de onderhoudsgeschiedenis van 
het kunstwerk, als ook de uitkomsten van inspecties en afwijkingen van technische 
onderhoudstermijnen worden vastgelegd. 
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan de keuze en implementatie van een 
onderhoudsmanagementsysteem (iASSET). In 2015 en het voorjaar van 2016 zijn alle data (o.a. 
leeftijd, type, onderhoudsbehoefte) van onze kunstwerken in het systeem opgenomen, zodat de 
implementatie in gang is gezet. Het benodigde jaarbudget voor kunstwerken is nu gebaseerd op de 
cijfers uit het onderhoudsmanagementsysteem. Wat de Noordelijke Rekenkamer heeft aanbevolen 
werkt dus nu in de praktijk. 

http://www.provinciegroningen.nl/objecten/mjp
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Bij de programmering van het groot onderhoud wordt uitgegaan van vaste onderhoudscycli. Er worden 
meerjarenprogramma's opgesteld met een looptijd van 20 tot 30 jaar. Elk jaar wordt een 
onderhoudsplan gemaakt. Bij de uiteindelijke keuze voor het onderhoud wordt de werkelijke toestand - 
via de meest recente inspectie - en het beschikbare budget betrokken.  Afwijkingen ten opzichte van 
de theoretisch noodzakelijk geachte onderhoudsacties worden geregistreerd. 
 
Omschrijving en werkwijze 
De werkzaamheden aan de sluizen, de vaste kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers) en de 
beweegbare bruggen bestaan uit inspectie, preventief onderhoud, verhelpen van storingen en groot 
onderhoud. Het betreft onderhoud aan de bovenbouw (vaak staal) en het betonwerk, de 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen van het kunstwerk, onderhoud en vervanging 
van onderdelen en het onderhoud van het bijbehorend terrein. Hieronder valt ook het herstellen van 
schades als gevolg van calamiteiten zoals bv. aanrijdingen. Om storingen zo snel mogelijk op te 
heffen werken wij met een 7x24 uur storingsdienst. 
 
Beleidskeuzes  
Er is gekozen voor preventief onderhoud aan de kunstwerken om de beschikbaarheid zoveel mogelijk 
te borgen zodat zo weinig mogelijk storingen c.q. stremmingen ontstaan. Door het uitvoeren van 
preventief onderhoud worden de onderhoudskosten op de langere termijn geoptimaliseerd. 
Het merendeel van het budget is nodig voor regulier onderhoud, zoals vervanging van onderdelen en 
doorsmeren. De ruimte in het budget is beperkt. Bij noodzakelijk groot onderhoud, bijvoorbeeld het 
vervangen van sluisdeuren of conserveren van de val van een brug, moet het budget (tijdelijk) fors 
verhoogd worden. 
Bij het inplannen van de werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met bv. 
werkzaamheden aan de weg: geclusterd uitvoeren betekent immers minder stremming en overlast.   

3.2.1 Sluizen 

 
Duurzaamheid 
Bij de vervanging van sluisdeuren wordt in het algemeen gekozen voor staal in plaats van hout. Ook 
deuren van composiet (vezelversterkt kunststof) kunnen in de toekomst een duurzamer alternatief 
betekenen bij onze sluizen. Voor derden (prov. Drenthe)hebben wij reeds deze deuren toegepast in 
de praktijk. 
 
Beschikbaar budget 
Op basis van gegevens uit het onderhoudsmanagementsysteem, laatste inspecties en  
ervaringscijfers blijkt dat voor dit product het volgend budget benodigd is: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Sluizen €   178.600 

 

3.2.2 Sluiscomplex Lauwersoog 

Omschrijving en werkwijze 
Het sluiscomplex te Lauwersoog bestaat uit de sluis, de brug en de voorhavens met alle 
voorzieningen die hier bij horen. Het sluiscomplex wordt voor gezamenlijke rekening van de provincie 
Fryslȃn en de provincie Groningen onderhouden. Provincie Groningen financiert voor en het grootste 
deel van de kosten wordt jaarlijks op 50/50 basis verrekend. De provincie Groningen is 
eigenaar/beheerder en voert het werk uit.  
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid  
Bij de realisatie van nieuwe wachtsteigers in Lauwersoog is de afgelopen jaren gekozen voor een 
modulair systeem: de drijvende steigerdelen kunnen eenvoudig worden losgekoppeld. Hierdoor wordt 
zowel onderhoud aan de steigers als de toegankelijkheid voor baggerwerk eenvoudiger dus 
goedkoper. 
De houten deuren worden stapsgewijs vervangen door stalen deuren. 
 
Beschikbaar budget 
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Op basis van gegevens uit het onderhoudsmanagementsysteem, laatste inspecties en ervaringscijfers 
blijkt dat voor dit product het volgend budget benodigd is:  
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Schutsluiscomplex Lauwersoog €   383.000 

 
 
Op basis van de afgelopen jaren verwachten wij onderstaande jaarlijkse baten (bijdrage van de 
provincie Fryslȃn): 
 

Product Jaarlijkse baten 2017-2020 

Baten Schutsluiscomplex Lauwersoog incl. AKP €  -151.900 

 
 

3.2.3 Vaste kunstwerken 

Omschrijving en werkwijze 
Onder de vaste kunstwerken wordt verstaan de vaste bruggen, viaducten, onderdoorgangen (tunnels) 
en duikers. Deze bestaan voornamelijk uit gewapend beton.  
 
Duurzaamheid 
In 2015 is bij vervanging van een vaste brug een eerste proef genomen met toepassing van 
gerecycled beton. Gesloopt beton kan na bewerken (breken, zeven, reinigen) uitstekend worden 
hergebruikt als toeslagmateriaal in nieuw beton. Op deze manier wordt het materiaal op een 
milieuvriendelijke manier hergebruikt en wordt een bijdrage geleverd aan een circulaire economie. 
De werkzaamheden aan onze vaste kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd met ander 
onderhoud (bv. groot onderhoud aan de weg) zodat de overlast voor de verkeersdeelnemers zo 
beperkt mogelijk is. 
 
Beschikbaar budget 
Op basis van gegevens uit het onderhoudsmanagementsysteem, laatste inspecties, en 
ervaringscijfers blijkt dat voor dit product het volgend budget benodigd is: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Vaste kunstwerken €   715.000 

 

3.2.4 Beweegbare bruggen 

 
Duurzaamheid 
Draaipunten (o.a. lagers) worden zo mogelijk vetvrij uitgevoerd, zodat gebruik en verbruik van 
smeermiddelen wordt teruggedrongen. Plaatselijk passen wij kunststof-onderdelen toe zoals 
schampstroken of brugdek-delen. 
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met andere projecten op het wegtraject 
zodat de overlast voor de verkeersdeelnemers zo beperkt mogelijk is. Ook de werkzaamheden aan de 
bruggen zelf worden zo veel als mogelijk geclusterd aangepakt. 
 
Beschikbaar budget 
Op basis van gegevens uit het onderhoudsmanagementsysteem, laatste inspecties en ervaringscijfers  
blijkt dat voor dit product het volgend budget beschikbaar is: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Beweegbare bruggen € 1.100.000 
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3.2.5 Diensten derden (o.a.afstandsbediening)  

 
Omschrijving en werkwijze 
Op basis van samenwerkingsovereenkomsten beheren, onderhouden en bedienen wij kunstwerken 
van o.a. het Rijk, provincie Drenthe en diverse gemeenten. Voor een nadere omschrijving hiervan 
wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 
Voor het uitvoeren van deze bediening en/of onderhoud ontvangen wij een vergoeding op basis van 
het vastgesteld provinciaal uurtarief. Materialen en middelen worden daarnaast rechtstreeks 1 op 1 
doorberekend.  
 
Geraamde jaarlijkse baten 
De onderstaande geraamde baten zijn gebaseerd op de ontvangen inkomsten in de afgelopen 
periode. 
 

Baten kunstwerken (w.o. afstandsbediening) €  -358.700 

 

3.3 Wegen  

Tot deze productgroep behoren de boordvoorzieningen langs wegen, de hoofdrijbaanverhardingen, de 
fietspadverhardingen, bermen en sloten, de beplanting langs wegen en het wegmeubilair (openbare 
verlichting, bewegwijzering, wegmarkering, wegbebakening, geleiderail, geluidschermen en 
haltevoorzieningen). 
 

3.3.1 Boordvoorzieningen langs wegen 

Omschrijving en werkwijze 
De boordvoorzieningen) zorgen voor stabiliteit van de wegberm en daardoor ook voor stabiliteit van de 
weg. De werkzaamheden bestaan uit het in stand houden van de boordvoorzieningen langs wegen 
door het uitvoeren van reparaties en door het vervangen van de boordvoorzieningen aan het einde 
van de levensduur. Voor vervanging is een meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld, gebaseerd op 
inspectie van de feitelijke toestand. Door de toename van steeds zwaarder (en breder) verkeer is ook 
uitbreiding van boordvoorziening noodzakelijk (zie ook paragraaf 5.2). 
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Op meerdere plaatsen zal vrijgekomen houten damwand uit andere infraprojecten worden hergebruikt. 
Waar grotere lengtes nodig zijn in verband met de belasting wordt stalen damwand toegepast. 
 
Beschikbaar budget 
Onderstaand budget is als investeringskrediet beschikbaar gesteld. Uit het meerjaren 
uitvoeringsprogramma blijkt dat de volgende (gemiddelde) jaarlijkse kosten worden verwacht: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Boordvoorzieningen langs wegen €   224.000 

 

3.3.2 Hoofdrijbaanverharding 

Omschrijving en werkwijze 
Verhardingsonderhoud kan worden onderscheiden in groot, normaal en klein onderhoud. Groot 
onderhoud bestaat uit het vervangen c.q. versterken van de verharding door een of meer extra 
asfaltlagen om de restlevensduur weer op 20 jaar te brengen. Normaal onderhoud is gericht op het 
herstel van schade in combinatie met een beperkte verlenging van de restlevensduur. Klein 
onderhoud betreft kleine gebreken die worden geconstateerd bij de dagelijkse inspectie en die direct 
moeten worden hersteld. 
Met een 'meetauto' wordt het ene jaar de kwaliteit van de ene weghelft gemeten, het jaar daarop wordt 
de andere weghelft 'gemeten'. De schadekenmerken rafeling (loslaten van steentjes in het wegdek), 
spoorvorming/dwarsonvlakheid, scheurvorming en langsonvlakheid worden in beeld gebracht. Deze 
vier kenmerken worden in een totaalscore omgezet die aangeeft hoe een wegvak ( telkens van 100m 
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meter) scoort op genoemde schadekenmerken. Als deze totaalscore onvoldoende is, dan is de richtlijn 
overschreden. 
De meetgegevens van alle wegen worden omgezet in een basisplanning. Deze basisplanning geeft 
aan welke wegdelen onvoldoende scoren en vervolgens worden voor het gehele wegenareaal de 
kosten berekend voor het benodigde onderhoud, zonder rekening te houden met het beschikbare 
budget. Met deze werkwijze wordt voldaan aan de aanbeveling van de Noordelijke Rekenkamer om 
gebruik te maken van de basisplanning, zodat het verschil tussen uitgesteld en tijdig onderhoud 
duidelijk wordt. 
Na beoordeling van deze basisplanning, op basis van ervaringsgegevens, visuele inspecties en 
'inpassing', prioritering en afstemming met andere investeringen en plannen van provincie en 
(mogelijk) derden wordt een budgetplanning opgesteld, die rekening houdt met het beschikbare 
budget. Op deze wijze wordt zoveel als mogelijk ingespeeld op andere ontwikkelingen en/of projecten 
die gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. De budgetplanning is een geprioriteerde lijst met 
wegvakken die in de komende vier jaar voor groot onderhoud in aanmerking komen en die past 
binnen het beschikbare budget.  
In bijlage 4 zijn zijn op een overzichtskaart de geplande projecten en uitgaven voor het 
wegenonderhoud voor dit meerjarenprogramma 2017-2020 aangegeven. 
 
Binnen het IPO zijn landelijke richtlijnen bepaald aan welke eisen verhardingen moeten voldoen. 
Daarbij is o.a. bepaald dat een onderhoudsachterstand van 7-9 % acceptabel wordt geacht. 
Op grond van de metingen in 2016 hebben wij momenteel een onderhoudsachterstand van 12%. Wij 
verwachten dat deze onderhoudsachterstand aan het eind van dit meerjarenprogramma (2020) is 
teruggebracht tot ca. 8 %. 
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Omdat gewerkt wordt met een gestandaardiseerde, landelijke systematiek (CROW) liggen vele 
uitgangspunten omtrent het onderhoud van wegen vast. De toepassing van geluidsarm asfalt baseren 
wij op de lopende afspraken die hiervoor gemaakt zijn: hiervoor wordt aanvullend budget beschikbaar 
gesteld. Geluidsarm asfalt heeft echter een kortere levensduur dan traditioneel asfalt. 
In het kader van innovatie en veiligheid zijn wij in 2015 en 2016 proeven gestart met reflectie in asfalt, 
zodat de zichtbaarheid van de weg verbetert en minder verlichting nodig is. Bovendien hebben wij, 
samen met de markt, een innovatief asfaltmengsel ontwikkeld dat zowel reflecterend is als de 
geluidproductie reduceert. Dit innovatieve mengsel wordt momenteel middels een praktijkproef getest. 
De eerste resultaten van deze proef zien er veelbelovend uit. 
Bij ons wegenonderhoud wordt al het weggefreesde asfalt opnieuw weer gemengd, dus hergebruikt. 
Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan de circulaire economie. 
 
Beschikbaar budget 
Uit de hierboven genoemde budgetplanning blijkt, dat het volgende jaarlijkse budget beschikbaar is: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Hoofdrijbaanverhardingen € 3.800.000 

 

3.3.3 Fietspadverharding 

Omschrijving en werkwijze 
Bij fietspadverhardingen onderscheiden wij klein en groot onderhoud. Klein onderhoud bestaat uit 
kleinschalige herstelwerkzaamheden aan verhardingen. Groot onderhoud bestaat uit het aanbrengen 
van overlagingen en het herstraten van elementenverhardingen (tegels en klinkers). 
Binnen bebouwde kommen vindt regelmatig veeg- en zuigwerk plaats. 
De fietspaden worden eens per vier jaar gemeten met de Fietspad Comfort Meter (FCM) en tevens 
visueel geïnspecteerd. Bij deze FCM-meting speelt het comfort een belangrijke rol. Deze metingen en 
inspecties (conform de CROW-normen) bepalen de basisplanning. Hierdoor wordt, vergelijkbaar met 
bovenstaande bij hoofdrijbanen, een basisplanning zichtbaar. Deze basisplanning houdt nog geen 
rekening met het beschikbare budget en met andere projecten (bv. groot onderhoud of reconstructie 
van wegen). Door de basisplanning af te stemmen met andere projecten en daarbij de meest recente 
visuele inspecties te betrekken wordt een budgetplanning gemaakt: de planning waarbij onderhoud 
van fietspaden wordt ingedeeld in efficiënte eenheden en zoveel als mogelijk wordt gecombineerd c.q. 
afgestemd met andere werkzaamheden, rekening houdend met het beschikbare budget. 
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Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Daar waar mogelijk en nodig passen wij bij grootschalige onderhoudswerkzaamheden  betere en 
duurzamere materialen toe, bijvoorbeeld betonverharding. Wij zijn in 2015 met een proef gestart 
waarbij we reflecterend materiaal toepassen op een fietspad voor het verbeteren van de zichtbaarheid 
en veiligheid bij duisternis. 
 
Beschikbaar budget 
Uit de hierboven genoemde budgetplanning blijkt, dat het volgende jaarlijkse budget beschikbaar is: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Fietspadverhardingen €    400.000 

 

3.3.4 Bermen en sloten 

Omschrijving en werkwijze 
Bermen en sloten vervullen een belangrijke functie voor de weg. Bermen moeten voldoende steun 
bieden aan het weglichaam. De bodem moet voldoende draagkrachtig zijn om voertuigen ruimte te 
geven die in geval van nood in de berm moeten uitwijken. De bodemopbouw moet zodanig zijn dat het 
hemelwater inclusief het afstromende water van de verharding goed wordt afgevoerd. De bermen 
bieden verder plaats aan wegmeubilair, kabels en leidingen en bevorderen een goede inpassing van 
de weg in het landschap. En, last but not least, vervullen bermen een belangrijke ecologische waarde. 
  
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Maaien van wegbermen en slootschonen is een seizoensgebonden activiteit die veel van onze eigen 
capaciteit vroeg in de afgelopen jaren. Daarnaast was bij deze activiteiten, door aangescherpte 
veiligheidseisen, steeds meer verkeersbegeleiding nodig. Wij willen meer aandacht besteden aan de 
primaire zorgtaak op de wegen, ook gedurende het groeiseizoen. Daarom is in de vorige periode 
2013-2016 besloten om het maaien van bermen en schonen van sloten grotendeels uit te besteden. 
We hebben de markt uitgedaagd om een zo duurzaam mogelijk resultaat te bereiken bij het maaien 
en slootschonen, door bijvoorbeeld duurzame verwerking van het vrijkomende bermgras en 
slootmateriaal toe te passen. Op deze wijze wordt ook de markt door ons gestimuleerd een bijdrage te 
leveren aan de circulaire economie.  
 
Beschikbaar budget 
Door de uitbesteding van maaien en slootschonen zijn de 'out-of-pocket' kosten in eerste instantie 
substantieel hoger. Stapsgewijs wordt  bespaard op materieel.  De betrokken medewerkers worden 
ingezet voor de zorgtaak waardoor schades sneller worden hersteld, de levensduur van objecten kan 
worden verlengd en de veiligheid toeneemt. Op grond van aanbestedingen en jaarlijkse kosten uit de 
vorige periode is het volgende jaarlijkse budget benodigd: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Bermen en sloten € 1.675.000 

 

3.3.5 Beplantingen 

Omschrijving en werkwijze 
Het onderhoud aan de laanbeplantingen (bomenrijen) wordt voornamelijk uitbesteed, op basis van 
een snoeicyclus van 3 jaar. Het lokaliseren en saneren van zieke iepen wordt provinciebreed 
gecoördineerd door de Stichting Iepenwacht Groningen. Daarnaast wordt ingezet op het lokaliseren 
en bestrijden van de eikenprocessierups. 
Onderhoud aan bosplantsoen wordt in eigen beheer uitgevoerd. 
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Deelopdrachten worden, inclusief aanvullende duurzaamheidscriteria, in de markt gezet. Door het 
gebruik van electrisch snoeigereedschap beperken we de geluidshinder. Ook de hoogwerkers zullen 
binnenkort electrisch worden aangedreven. 
Het vrijkomend materiaal wordt duurzaam afgezet, waardoor energie uit biomassa geproduceerd kan 
worden. Bij het in de markt zetten van een nieuw snoeibestek (2018) zullen afgewogen 
duurzaamheidscriteria worden ingebracht. 
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Beschikbaar budget 
Op basis van de lopende bestekken en de kosten in de afgelopen periode zijn de volgende jaarlijkse 
kosten geraamd: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Beplantingen € 712.600 

 

3.3.6 Wegmeubilair 

Omschrijving en werkwijze 
Het wegmeubilair bestaat uit openbare verlichting, bewegwijzering, wegmarkering, wegbebakening, 
geleiderail, geluidsschermen en haltevoorzieningen. 
Bij openbare verlichting gaat het om lichtmasten, armaturen, schakelkasten en ondergrondse 
electriciteitskabels.  
De bewegwijzering omvat de wegwijzers en bijbehorende borden langs en boven de rijbanen. 
Wegmarkering en bebakening worden in een zodanige staat gehouden dat het verkeer op een veilige 
wijze plaats kan vinden. Voor geleiderail geldt, dat deze de voertuigkerende functie moet kunnen 
vervullen. Geluidschermen worden op zo onderhouden dat de beoogde geluidwering wordt behouden. 
Haltevoorzieningen tenslotte, worden in een zodanige staat gehouden dat busreizigers, inclusief 
mindervaliden, comfortabel en veilig kunnen in- en uitstappen.  
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Momenteel werken we aan het actualiseren van de beleidsnota omtrent openbare verlichting. In deze 
actualisatie zullen wij ook aandacht besteden aan de invloed van de kleur van het licht op flora en 
fauna. Rond de zomer van 2017 zullen wij deze nota ter vaststelling aan Provinciale Staten 
aanbieden. De huidige ambitie is om de verlichting langs provinciale wegen te minimaliseren zonder 
dat dit ten koste gaat van verkeers- en sociale veiligheid. Zo wordt mede ingespeeld op het beleid dat 
wij donkerte zien als kernkwaliteit  en besparen wij energie.  
Voor openbare verlichting is een herverdeling afgesproken met de gemeenten. Deze nieuwe verdeling 
zal in de komende periode worden doorgevoerd. Stapsgewijs wordt verder gewerkt aan de toepassing 
van energiezuinige led-verlichting.  
Gegalvaniseerde geleiderail leidt op termijn tot zink-verontreiniging. In de komende periode wordt 
bezien of houten rail of bijvoorbeeld rail van Corten-staal een duurzamer alternatief kan betekenen. 
Voor bushaltes kennen we geen eenduidig, samenhangend en provinciebreed beleid. Wij zien, 
evenals gemeenten en OV-bureau, het ontbreken hiervan als een knelpunt. In samenwerking met 
onze stakeholders werken aan een nota 'Bushaltebeleid provincie en gemeenten in Groningen'. Wij 
verwachten deze nota in het eerste kwartaal van 2017 aan Provinciale Staten ter vaststelling aan te 
kunnen bieden. 
 
Beschikbaar budget 
Op basis van de kosten in de afgelopen jaren en de meerjarencalculatie inclusief de noodzakelijke 
vervangingen is onderstaand budget beschikbaar: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Wegmeubilair € 1.280.000 

 

3.3.7 Diversen wegen 

Omschrijving en werkwijze 
Onder dit product vallen de algemene kosten, o.a. de waterschapslasten. Dit zijn de belastingen die 
wij betalen aan het waterschap, o.a. op grond van het gebruik en de oppervlakte. 
 
Geraamde kosten 
Op basis van de kosten in de afgelopen periode zijn de volgende jaarlijkse kosten geraamd: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Diversen wegen € 237.300 
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3.3.8 Baten wegen 

Omschrijving en werkwijze 
Onder dit product vallen de opbrengsten van leges, ontheffingen en vergunningen.  Diverse bedrijven 
en particulieren maken gebruik van provinciaal terrein of provinciaal water (ligplaats e.d.). Ook deze 
baten van gebruik provinciaal terrein zijn hier ondergebracht. Jaarlijks vindt indexatie plaats.  
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Inning van de inkomsten vindt plaats op grond van de provinciale omgevingsverordening. 
 
Geraamde inkomsten 
Op basis van voorgaande jaren worden de volgende inkomsten van dit product geraamd: 
 

Product Jaarlijkse baten 2017-2020 

Baten wegen €    -143.200 

 
 

3.4 Verkeersmanagement 

Tot deze productgroep behoren de verkeersregelinstallaties, de gladheidsbestrijding, de bediening 
van bruggen en sluizen, de handhaving en de scheepvaartinspectie. 

3.4.1 Verkeersregelinstallaties (VRI) 

Omschrijving en werkwijze 
Deze productgroep bestaat uit verkeerslichten (de zgn. VerkeersRegeIinstallaties ,VRI’s)  en 
zebrapaden met verkeerslichtregeling, de zgn. Geregelde voetgangers oversteekplaatsen (GOP). De 
installaties zijn niet wettelijk verplicht, maar wel gewenst in het kader van verkeersveiligheid en een 
vlotte verkeersafwikkeling. Kernpunten zijn constructieve veiligheid, betrouwbaar functioneren en veilig 
voor verkeersdeelnemers. Op verkeers(regel)installaties zijn diverse nationale en Europese normen 
van toepassing.   
De verkeersregelinstallaties worden jaarlijks visueel en technisch geïnspecteerd, gevonden 
gebreken worden hersteld. Storingen en defecten worden direct verholpen. Na gemiddeld 17 jaar 
worden de belangrijkste delen (regelunit en armaturen) vervangen wegens technische en  
economische veroudering. Vervanging gebeurt aan de hand van een meerjarig vervangingsschema.  
Uitgezonderd het verhelpen van storingen, lampen wisselen en (visueel) inspecteren, worden  
alle onderhoudswerkzaamheden uitbesteed d.m.v. onderhoudscontracten en bestekken. 
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Bijna alle installaties beschikken inmiddels over energiezuinige led-lampen.  
 
Beschikbaar budget 
Op grond van het meerjaren vervangingsschema, de jaarlijkse inspecties en de kosten in de 
afgelopen periode worden de volgende kosten geraamd: 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Verkeersregelinstallaties €   90.000 

 
Op een aantal kruispunten beheren wij ook de VRI's van andere beheerders op dit kruispunt. Hiervoor 
ontvangen wij een vergoeding. Op grond van de afgelopen periode worden de volgende opbrengsten 
geraamd:  
 

Product Jaarlijkse baten 2017-2020 

Baten Verkeersregelinstallaties €    -42.000 

 

3.4.2 Gladheidsbestrijding 

Omschrijving en werkwijze 
Gladheidsbestrijding is gericht op het voorkomen en bestrijden van gladheid op de wegen en 
fietspaden door winterse neerslag en aanvriezing.  
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Ten behoeve van de verkeersveiligheid wordt preventief gestrooid. De wegen en fietspaden worden 
met een mengsel van zout en calciumchloride gestrooid met behulp van zogenaamde 
natzoutstrooiers. 
Voor het waarnemen van de gladheid maakt de provincie gebruik van de diensten van een 
weerkundig adviesbureau en van het eigen gladheid meldsysteem (GMS). Aan de hand van 
meetgegevens van het GMS en de actuele weersverwachting adviseert het weerbureau om wel of niet 
te strooien. De uiteindelijke beslissing om te strooien ligt bij ons zelf. Het gladheidsbestrijdingsseizoen 
loopt van 15 oktober tot 15 april. 
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Bij de gladheidsbestrijding werken wij volgens het geldende beleidsplan. Wij hebben o.a. het 
uitgangspunt dat alle strooiroutes binnen 2,5 uur gestrooid moeten kunnen worden. Ieder jaar wordt 
op basis van het beleidsplan en de opgedane ervaringen een nieuw uitvoeringsplan opgesteld. 
Uitgangspunt is dat de bereikbaarheid zoveel als mogelijk wordt gegarandeerd via een adequate 
gladheidsbestrijding die op de meest duurzame wijze wordt uitgevoerd. In 2016 is ook het 
'natzoutstrooien' op fietspaden gestart, waardoor opnieuw minder zout nodig is. Met behulp van een 
nieuw strooi-management systeem zijn wij in staat om steeds nauwkeuriger te strooien, zodat met 
steeds minder zout hetzelfde resultaat kan worden bereikt en het mileu zo weinig mogelijk wordt 
belast. Zo is bijvoorbeeld in het winterseizoen 2014-2015 op het traject Groningen-Lauwersoog een 
besparing van ca. 35% zout bereikt. 
Voor het product gladheidsbestrijding is het uitgangspunt dat de huidige inzet gehandhaafd kan 
blijven, zodat zowel voor de verkeersveiligheid, de hulpverleningsdiensten als voor het economische 
verkeer de bereikbaarheid voldoende gegarandeerd wordt.  
 
Beschikbaar budget 
Op grond van ervaringsgegevens van de afgelopen periode (gemiddeld aantal strooibeurten, zoutprijs 
e.d) worden de volgende jaarlijkse kosten geraamd: 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Gladheidsbestrijding  €  730.600 

3.4.3 Bediening van bruggen en sluizen 

Omschrijving en werkwijze 
In de afgelopen jaren hebben wij, grotendeels in eigen beheer, een modern 
afstandbedieningssysteem ontwikkeld. Via het project "Bediening op Afstand Provincie Groningen' 
vindt momenteel uitbreiding, verdere concentratie en modernisering van de afstandsbediening plaats. 
Dit project zal ultimo 2017 worden afgerond.Uiteindelijk worden al onze bruggen, maar ook 
aansluitende bruggen van derden, bediend vanuit vier (in de zomer) of drie (winterseizoen) centrale 
posten. Met deze systematiek bereiken wij, dat de belangrijkste vaarwegen voor beroepsvaart en 
recreatievaart in onze provincie beschikken over een moderne, veilige en bedrijfszekere technologie.  
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
De bediening van bruggen en sluizen zien wij als een regio-opgave. Het mag voor de 
vaarweggebruiker in principe niet uitmaken wie de vaarwegbeheerder is: de reis moet veilig en vlot 
verlopen. Daarom werken wij intensief samen met andere vaarwegbeheerders in de regio om via 
afstandsbediening te komen tot een veilige en efficiënte bediening van bruggen en sluizen ten 
behoeve van de vaarweggebruiker. Momenteel wordt samengewerkt in de bediening met 
Rijkswaterstaat, provincie Drenthe, waterschappen en gemeenten. Deze samenwerking is gevat in 
overeenkomsten.  
 

3.5 Materieel en huisvesting 

Tot deze productgroep behoren de huisvesting (buitendiensten), materieel en gereedschappen, 
auto’s, vrachtwagens en tractoren en de vaartuigen. Het onderhoud van het materieel vindt plaats in 
een modern geoutilleerde werkplaats aan de Oostersluisweg te Groningen. 
 

3.5.1 Materieel 

Omschrijving en werkwijze 
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Het overgrote deel van ons materieel bevindt zich in het centrale gebouw van de buitendienst aan de 
Oostersluisweg te Groningen. Verder bevindt zich nog materieel op de steunpunt-locaties in Pekela, 
Garmerwolde, Overschild en op een opslagterrein te Groningen (Ruisscherbrug). 
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
Stap voor stap wordt gewerkt aan de verduurzaming van het wagenpark, machines en materieel. De 
nadruk ligt hierbij vooral op de brandstofkeuze, omdat hiermee op korte termijn de grootste 
duurzaamheidswinst behaald kan worden. Bij de vervanging van auto's zijn momenteel voorwaarden 
opgenomen, dat op het investeringsmoment steeds de meest duurzame auto wordt geleverd. 
Voor auto’s kan het jaarbudget iets naar beneden worden bijgesteld vanwege verdergaande 
efficiency. Voor tractoren geldt dat de kosten zullen afnemen vanwege het feit dat het maaien van 
bermen niet meer in eigen beheer wordt uitgevoerd. De kosten voor vaartuigen nemen toe vanwege 
de hogere exploitatielasten en kapitaalslasten van de werkschepen en het nieuwe inspectieschip.  
Ten behoeve van het adequaat uitvoeren van de inspectietaken op het water zal in de komende 
periode het huidige inspectieschip worden vervangen.  Bij de bouw en inrichting van dit nieuwe schip 
zullen duurzaamheidsaspecten, zoals soort brandstof en verbruik, materiaalkeuze e.d. een belangrijke 
rol spelen.  
In de Voorjaarsnota 2016 hebben Provinciale Staten ten behoeve van de vervanging van het huidige 
inspectieschip een investeringskrediet beschikbaar gesteld. 
 
Beschikbaar budget 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Materieel en gereedschappen €    617.900 

Auto’s, vrachtwagens en tractoren € 1.002.300 

Vaartuigen €    310.000 

 

3.5.2. Huisvesting 

Omschrijving en werkwijze 
Onderhoud van ons wagenpark, materieel en objecten vindt grotendeels plaats in of vanuit ons 
centrale gebouw aan de Oostersluisweg. Wij beschikken daar over een moderne en goed 
geoutilleerde werkplaats.  
 
Beleidskeuzes en duurzaamheid 
In de komende periode zal verdere centralisatie van de huisvesting van de buitendienst plaats vinden. 
Hiertoe zal het gebouw aan de Oostersluisweg en het steunpunt in Pekela worden uitgebreid en 
gemoderniseerd. Hierbij zullen duurzaamheidsaspecten zoals energieverbruik, materiaalkeuze e.d.  
een belangrijke rol spelen. 
Zodra de nieuwe huisvesting gereed is zullen de overtollige gebouwen worden verkocht. 
In de Voorjaarsnota 2016 hebben Provinciale Staten ten behoeve van de grondaankoop en uitbreiding 
c.q. modernisering van de gebouwen voor de buitendienst een investeringskrediet beschikbaar 
gesteld. 
  
Beschikbaar budget 
 

Product Jaarlijkse kosten 2017-2020 

Huisvesting  
Kapitaalslast investeringskrediet : 
Nieuwbouw vaartuig en huisvesting 

€    414.500 
€    400.000 
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3.6 Overzicht jaarbudget (excl. apparaatskosten personeel) 

Hierna is een overzicht weergegeven van de benodigde middelen voor de komende vier jaren. De genoemde 
bedragen sluiten aan op de producten in de voorgaande subparagrafen, met uitzondering van het product onder 
3.1.1 Boordvoorzieningen vaarwegen en 3.3.1 Boordvoorzieningen wegen, omdat bij boordvoorzieningen sprake 
is van investeringsbudgetten die leiden tot  kapitaallasten in plaats van jaarlijkse exploitatiekredieten. De 
kapitaallasten zijn niet opgenomen in de onderstaande tabel.  

 

 
 

Producten MJP  2017-2020 

gemiddeld per jaar

Exploitatie
2201 Onderhoud en Beheer Vaarwegen

Baggerwerk 175.000                                         

Aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair 72.500                                            

Diversen vaarwegen 131.800                                         

Baten vaarwegen -501.400                                        

2201 Totaal Onderhoud en Beheer Vaarwegen -122.100                                        

2202 Kunstwerken Vaarwegen

Sluizen 178.600                                         

Sluis complex Lauwersoog 383.000                                         

Baten sluis Lauwersoog incl. apparaatskosten -151.900                                        

Vaste kunstwerken(stond bij 2101) 715.000                                         

Beweegbare bruggen 1.100.000                                      

Baten kunstwerken (afstandsbediening) -358.700                                        

2202 Totaal Kunstwerken Vaarwegen 1.866.000                                      

2101 Onderhoud beheer Wegen en fietspaden

Hoofdrijbaanverharding 3.800.000                                      

Fietspadverharding 400.000                                         

Bermen en sloten 1.675.000                                      

Beplantingen 712.600                                         

Wegmeubilair 1.280.000                                      

Diversen wegen 237.300                                         

Baten wegen -143.200                                        

2101 Totaal Onderhoud beheer Wegen en fietspaden 7.961.700                                      

2102 Verkeersmanagement

Verkeersregelinstallaties 90.000                                            

Baten VRI's (aandeel andere overheden) -42.000                                          

Gladheidsbestrijding 730.600                                         

2102 Totaal Verkeersmanagement 778.600                                         

Materieel en huisvesting 1)

Auto's 766.100                                         

Tractoren 236.200                                         

Vaartuigen 310.000                                         

Overig materieel  en gereedschappen 617.900                                         

Huisvesting 414.500                                         

Kapitaallasten Vaartuig en huisvesting(nwe investering) 394.660                                         

Totaal Materieel en Huisvesting 2.739.360                                      

Totale exploitatiekosten 13.223.560                   

Terugverdienen incidentele Boordvoorziening 2013-2016 -1.642.923                    

Doorschuiven Terugverdienen Boordvoorzieningen naar 2021-2024 1.642.923                      

Totale exploitatiekosten 13.223.560                   

Investering Boordvoorziening Wegen en vaarwegen. 2) 2.500.000                      

1) Inclusief kapitaallasten voor 2017 (Tractoren € 16.430, Vaartuigen € 122.060 en Huisvesting € 173.860)

2) de kapitaallasten worden gefinancierd uit de algemene middelen.

Vanwege uitbesteding van maaien en slootschonen is dit budget verhoogd. Eigen 

medewerkers worden extra ingezet voor preventief regulier onderhoud 
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4. Relatie meerjarenprogramma en beleid  

4.1 Beleidskader 

Het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur is een wettelijke taak. Bij dit beheer en 
onderhoud van wegen, vaarwegen en kunstwerken wordt uiteraard rekening gehouden met de 
provinciale belangen en doelen die in de Omgevingsvisie 2016-2020 zijn verwoord. 
Een belangrijk hoofddoel van de Omgevingsvisie is dat de provincie Groningen het aantrekkelijke 
woon- en leefklimaat in de provincie willen verbeteren.Dit wordt onder meer gedaan door het 
verbeteren van de bereikbaarheid. Dit meerjarenprogramma valt met name onder het provinciale 
belang 'Bereikbaarheid'. 
Daarnaast heeft dit meerjarenprogramma ook raakvlakken met andere provinciale belangen uit de 
Omgevingsvisie, bv. 'Aantrekkelijk vestigingsklimaat', 'Ruimtelijke kwaliteit' en 'Beschermen landschap 
en cultureel erfgoed'.  
Bij de uitvoering van dit meerjarenprogramma is het uitgangspunt, dat projecten zoveel mogelijk 
integraal worden uitgevoerd, zodat 'meekoppelkansen' worden benut. Verschillende meerjaren 
uitvoeringsprogramma's (bv. verkeersveiligheid en fiets) lopen gelijk op met dit meerjarenprogramma. 
Ook kansen voor flora en fauna worden meegenomen. Zo worden bijvoorbeeld in combinatie met 
reeds gepland onderhoud aan een weg of vaarweg ook faunapassages gerealiseerd. Concreet 
voorbeeld hiervan is de aanpassing van de oevers van het Winschoterdiep als onderdeel van het 
Natuurnetwerk Nederland. 
 
De provincies hebben zich in het Klimaat- en Energieakkoord 2007-2011 gecommitteerd, om vanaf 
2010 voor tenminste 50% van de provinciale inkopen aan de duurzaamheidscriteria te voldoen. 
Duurzaamheid gaat over de balans tussen welzijn van mensen, de zorg voor het milieu en de 
economische vooruitgang. Deze drie aspecten moeten in onderling verband worden bekeken. De 
provincie Groningen heeft de ambitie om 100% duurzaam in te kopen. Dit wil zeggen dat milieu, 
welzijn en economie als duurzaamheidsaspecten moeten worden meegenomen in het 
inkoopproces. Zo is bijvoorbeeld bij de aanbesteding van het maaibestek rekening gehouden met de 
duurzame afvoer van materiaal en bij de vervanging van auto's in het provinciale wagenpark is in de 
aanbestedingsvoorwaarden opgenomen dat de meest duurzame auto wordt geleverd. 

 
De core business voor de afdeling beheer en onderhoud  is het in stand houden van provinciale 
wegen en vaarwegen en de daarbij behorende objecten. Hiervoor wordt veel ingekocht. Dit kunnen 
producten zijn (bijvoorbeeld tractoren, auto's e.d.) maar ook diensten en werken voor bijvoorbeeld 
reparaties aan wegen en vaarwegen tot vervanging van openbare verlichting. 
 
Binnen het areaal zijn ook een paar monumenten aanwezig: het sluiscomplex te Zoutkamp en de brug 
bij Ellerhuizen. De brug bij Roodehaan is industrieel erfgoed. In principe worden deze objecten niet 
vervangen, maar eeuwigdurend in stand gehouden. Vanwege de cultuurhistorische waarde van deze 
monumenten zal in de komende periode voor deze objecten een specifiek instandhoudingsplan 
worden opgesteld. Naast financiering uit dit meerjarenprogramma zal dan worden bekeken in 
hoeverre structurele (monumenten)subsidies kunnen worden ingezet.  

4.2 Infrastructuur en aardbevingen 

Nu onze regio de laatste jaren is geconfronteerd met aardbevingen als gevolg van aardgaswinning, 
moeten wij ook voor onze infrastructuur extra alert zijn en adequaat reageren op de risico's die 
hiermee gepaard gaan. Wij zijn daarom gestart met de inventarisatie van kwetsbare objecten en 
zetten een aangepast inspectie-regime in. Concreet betekent dit dat wij na een aardbeving (van een 
bepaalde kracht) in een bepaalde straal rond het epicentrum de meest kwetsbare infrastructuur 
specifiek gaan inspecteren. Wij gaan bovendien werken aan een adequaat monitoringsysteem in 
samenwerking met andere infrabeheerders, kennisinstellingen en de NAM. 
Als provincie faciliteren wij tevens het Platform Aardbevingsbestendige Infrastructuur, waarin de 
beheerders van infrastructuur in onze regio zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze wordt kennis 
gedeeld, gebundeld en op elkaar afgestemd. Ook de NAM en de organisatie rondom de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) is betrokken bij dit Platform.  
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4.3 Duurzame infrastructuur 

De komende jaren willen wij de duurzame instandhouding van onze infrastructuur verder ontwikkelen, 
zodat een bijdrage wordt geleverd aan de ambitie van de provincie om koploper duurzaamheid te 
worden. 
Bij alle infrastructurele projecten is er expliciet aandacht voor duurzaamheid, dus ook bij het beheer en 
onderhoud. Dit betekent dat er bij alle projecten en investeringen een transparante afweging wordt 
gemaakt om tot een zo duurzaam mogelijke keuze te komen. De drie zogenaamde blauwe afdelingen 
van de provincie Groningen werken samen binnen de provinciale organisatie en met het bedrijfsleven 
en kennisinstellingen in verdere ontwikkeling van duurzame technieken en het beoordelen van 
duurzaamheid. Ook wordt er via pilotprojecten samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven 
duurzame innovatie gestimuleerd en duurzame ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur in de 
praktijk gebracht c.q. uitgetest. Zo is er bijvoorbeeld een praktijkproef gestart met geluidreducerend 
asfalt dat tevens extra reflecterend is. 
Ook van de opdrachtnemers wordt gevraagd gebruik te maken van de 'Aanpak Duurzaam GWW'. 
Kern hiervan is het meewegen van duurzaamheidsaspecten in een vroeg stadium, zoadat gestreefd 
wordt naar een optimale balans tussen People, Planet en Profit. Hierbij wordende landelijk 
beschikbare instrumenten (omgevingswijzer, ambitieweb, Dubocalc en CO2 prestatieladder) 
toegepast. 
 

 

 
 
 
Het toepassen van schone energie, energiebesparing en innovatie krijgt verder brede aandacht in ons 
meerjarenprogramma. Zo zijn er stappen gezet om te komen tot een duurzaam wagenpark, is er bij 
openbare verlichting nadrukkelijke aandacht voor vermindering van lichtmasten en energiezuinige 
verlichting en gebruiken wij (deels) stand-alone installaties die op zonne-energie werken (bv. bij ons 
gladheidsmeldsysteem). 
De komende periode zullen wij, samen met kennisinstellingen en bedrijven, bij het beheer en 
onderhoud van onze infrastructuur steeds trachten tot een zo duurzaam mogelijke keuze te komen. 

4.4 Randvoorwaarden en wettelijke verplichtingen 

Bij het beheer en onderhoud van (provinciale) infrastructuur moet worden voldaan aan wettelijke 
verplichtingen. De belangrijkste zijn: 

 Provinciewet 

 Wegenwet 

 Wegenverkeerswet 

 Wet Geluidhinder 

 Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) 

 Wet Milieubeheer 

 Flora- en Faunawet* 

 Boswet* 

 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 

 Scheepvaartverkeerswet 

 Binnenvaartwet 

 Binnenvaartpolitiereglement (BPR) 
 
*deze wetten gaan per 1 januari 2017 op in de nieuwe Wet Natuurbescherming 
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De bovengenoemde wet- en regelgeving is natuurlijk uitgangspunt en kaderstellend voor dit 
meerjarenprogramma. Daarnaast zijn er diverse (landelijke) richtlijnen en normen ontwikkeld, onder 
meer door het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Wegenbouw (CROW), het ministerie 
van Infrastructuur & Milieu en de International Organisation for Standardisation (ISO). Deze richtlijnen 
en normen hebben soms het karakter van een aanbeveling en soms nagenoeg de status van een 
wettelijke verplichting (bij voorbeeld normen voor de veiligheid van machines). Wanneer wordt 
afgeweken van de richtlijnen en normen zullen wij dit gemotiveerd toelichten. 
 

4.5 Uitgevoerd onderzoek in het kader van provinciale infrastructuur 

 
Onderzoek Noordelijke Rekenkamer 
De Noordelijke Rekenkamer heeft in 2014 onderzoek verricht naar het onderhoud van de 
infrastructuur in de noordelijk provincies. Haar rapport is verschenen in april 2015. De belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten die door hen (d.d. 24 
juni 2015) zijn overgenomen, zijn: 

 Bij de onderhoudsprogrammering van wegen gebruik te maken van basisplanningen, zodat 
berekend kan worden hoe groot het verschil is tussen de kosten van uitgesteld onderhoud en de 
kosten van tijdig onderhoud; 

 Voor kunstwerken een onderhoudsmanagementsysteem te implementeren waarin zowel de 
onderhoudsgeschiedenis van het kunstwerk, als ook de uitkomsten van inspecties en afwijkingen 
van technische onderhoudstermijnen worden vastgelegd; 

 Voor de vaarwegen niet alleen het kleinschalige maar ook het grootschalige baggeronderhoud 
onder het onderhoudsprogramma te scharen. Hierdoor kan meer grip worden gekregen op de 
structurele onderhoudskosten en valt te voorkomen dat bij voortduring inzet van incidentele 
middelen nodig is om de kwaliteit van de vaarwegen weer op het gewenste peil te krijgen.  
 

In hoofdstuk 3 van dit meerjarenprogramma zijn wij bij de  producten, waar dat aan de orde is, 
ingegaan op de bovenstaande aanbevelingen die door de Noordelijke Rekenkamer zijn gedaan en 
hebben wij aangegeven hoe deze aanbevelingen in dit meerjarenprogramma zijn verwerkt. 
Samengevat hebben wij, naar aanleiding van bovenstaande drie punten, de volgende acties 
ondernomen: 

- In dit meerjarenprogramma is de basisplanning bij de onderhoudsprogrammering van wegen 
inzichtelijk gemaakt; 

- Het onderhoudsmanagementsysteem iAsset is inmiddels geïmplementeerd; 
- De (financiële)gevolgen van de opname van grootschalig baggerwerk in het volgend 

meerjarenprogramma (2021-2024) is beschreven in hoofdstuk 6. 
 
Onderzoek Interprovinciaal Overleg 
In opdracht van het landelijk platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW) en het IPO 
Vakberaad Beheer en bouw is in 2015 een landelijk, online belevingsonderzoek onder weggebruikers 
uitgevoerd. 
Uit dit onderzoek is gebleken, dat de weggebruiker in het algemeen tevreden is, maar dat 
weggebruikers in de provincie Groningen t.o.v. het landelijk gemiddelde minder vaak tevreden zijn 

over het rijcomfort (78%, landelijk 84%), de zichtbaarheid van markeringen, rotondes en 
turborotondes.  
De provincie Groningen heeft een redelijk groot areaal erftoegangswegen, waar het 
onderhoudsniveau vanwege functie en gebruik doorgaans wat lager ligt dan bij stroom- en 
gebiedsontsluitende wegen. Dit heeft dan natuurlijk effect op de kwaliteitsbeleving. 

In de komende periode gaan wij extra aandacht besteden aan de markering, met name op de 
erftoegangswegen. 
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4.6 Vervanging van infrastructuur 

Kunstwerken 
De vervanging van onze kunstwerken is momenteel geregeld via het provinciale MIT 2010-2020. Bij 
de totstandkoming van het MIT 2020-2030 zullen de benodigde vervangingsinvesteringen voor die 
periode worden meegewogen. Omdat een groot deel van de kunstwerken in de komende decennia 
het einde van de technische levensduur bereikt, zal met name na 2025 een forse vervangingsopgave 
ontstaan. 
De totale vervangingswaarde van onze kunstwerken wordt geschat op ca. € 590 mln. In de periode 
2021-2030 schatten wij de totale vervangingsopgave van onze kunstwerken op ca. € 37 mln.  
Deze vervanging kan gedeeltelijk worden gefinancierd uit de beschikbare afkoopsom. Aanvullende 
middelen zullen beschikbaar moeten komen uit nieuw beleid (evt. opwaardering) of via het MIT. 
Uiteraard streven wij via inspecties en preventief onderhoud naar een optimale levensduur van onze 
kunstwerken. 
 
Wegen 

Voor onze wegen geldt dat wij in dit meerjarenprogramma via metingen en een 
meerjarenonderhoudsprogramma de kosten meenemen voor groot onderhoud (nieuwe asfaltlaag 
aanbrengen) en regulier onderhoud (pleksgewijze renovatie). Alleen de vervangingskosten voor de 
'toplaag' wordt dus meegenomen. In de opgevoerde kosten is geen rekening gehouden met het 
compleet vervangen van een weg, dus inclusief de totale fundering. Vanwege de toename van 
zwaarder verkeer is het echter denkbaar dat in de toekomst de totale vervanging van een weg 
noodzakelijk is, waardoor de kosten aanzienlijk toe kunnen nemen. 
 

4.7 Vaarwegen 

In de Omgevingsvisie is het belang van de vaarwegen voor onze economie weergegeven, zowel voor 
goederenvervoer als recreatie en toerisme. Transport over water willen wij passend faciliteren. 
Verdere ontwikkeling en opwaardering van het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal heeft 
hierbij prioriteit. Wij hebben het voornemen om in 2017, vanwege de toename van grotere schepen, 
op deze vaarwegen een aantal remmingwerken te vervangen. Daarnaast willen wij de bocht verruimen 
tussen beide vaarwegen en de sluis te Zuidbroek verwijderen. Middels Voordracht 52/2016 heeft u 
(d.d. 28 september 2016) inmiddels ingestemd met dit voorstel. 

4.8 Digitalisering als basis 

In de afgelopen jaren is er een flinke vooruitgang geboekt op het gebied van beschikbare data en het 
werken met deze data. Op de portal www.provinciegroningen.nl/objecten is veel informatie 
beschikbaar over de provinciale infrastructuur, maar ook over eigendom en beheer van deze 
infrastructuur. Deze data zijn open data, dus beschikbaar voor een ieder.  
De 'data op orde' is tevens de basis voor vele werkzaamheden in het veld. Bij meldingen, inspecties 
e.d. in het veld kunnen GPS-data gekoppeld worden aan onze infrastructuur, waardoor in zeer korte 
tijd de benodigde achtergrondinformatie beschikbaar is. Ook lopende vergunningen zullen worden 
gekoppeld aan locaties, waardoor de handhaving sterk wordt verbeterd. 
Ook bij aanbesteding van werk kunnen potentiële inschrijvers de data (bv. oppervlakte van bermen 
inclusief obstakels) van deze portal halen. 
Het Verkeersloket van de afdeling Beheer en Onderhoud levert stremmingsinformatie aan de 
Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).  Serviceproviders nemen deze data af en kunnen 
hun gebruikers daarmee beter bedienen. Het gaat dan met name om startdata en tijdstippen van 
stremmingen en omleidingen. Deze worden namelijk via het NDW live doorgeleverd aan o.a. 
routeplanners in de auto. Op deze manier draagt het Verkeersloket steeds meer bij aan het up-to-date 
houden van informatie voor burgers en bedrijfsleven.  
 
De technologische ontwikkelingen gaan snel. Wij willen optimaal blijven inspelen op de mogelijkheden 
die deze ontwikkeling biedt voor een adequaat en efficiënt beheer van onze infrastructuur. Zo zullen 
wij o.a. inspelen op 'The internet of Things', waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het 
netwerk en gegevens kunnen uitwisselen. 
 

http://www.provinciegroningen.nl/objecten
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5. Ontwikkelingen  

5.1 Samenwerking en werk voor derden 

Gedurende het lopende meerjarenprogramma 2013-2017 zijn verdere stappen gezet in de  
samenwerking met andere (overheids)organisaties. Er is gebruik gemaakt van de expertise van o.a. 
Rijkswaterstaat bij incidentmanagement op onze belangrijkste wegen.  
Als uitvloeisel van de overdracht van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aan het Rijk (per 1-1-2014) 
wordt het vaste onderhoud op deze vaarweg nog door ons uitgevoerd tot 1 januari 2019. Daarna zal 
Rijkswaterstaat dit onderhoud in de markt zetten. Daarnaast bedienen wij de bruggen op deze 
hoofdvaarweg nog tot ultimo 2023 voor het Rijk. Daarna zal het Rijk de bediening van ons overnemen. 
Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat andere overheidsorganisaties graag gebruik maken 
van onze expertise op het gebied van zowel de bouw, ontwerp en afstandsbediening als het beheer 
en onderhoud van met name beweegbare bruggen. 
Inmiddels voeren wij beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit aan beweegbare bruggen voor de 
provincie Drenthe en verschillende gemeenten. 
Onze samenwerking met derden en het werk wat wij voor derden uitvoeren speelt ook een rol bij de 
beoordeling of wij als provincie belastingplichtig op basis van de Vennootschapsbelastingplicht. 
Binnen de afdeling vinden zowel werkzaamheden plaats voor de eigen organisatie als voor derden. 
Dat wij ook werkzaamheden verrichten voor derden is gelegen in het professionaliseren van de 
gezamenlijke publieke wettelijke taak en in het creëren van een voldoende brede basis voor een 
volwaardige en professionele uitvoering van de eigen werkzaamheden. Om de samenwerking met 
derden en werk voor derden goed vast te leggen worden door de afdeling overeenkomsten 
afgesloten. 

5.2 Belasting van onze infrastructuur 

Door de ontwikkeling naar steeds groter, breder en zwaarder verkeer op onze wegen en vaarwegen 
neemt de belasting op onze infrastructuur toe. Bij het beheer en onderhoud zien wij bij wegen steeds 
meer noodzaak om bermen te verstevigen met bv. bermbeton en bij smalle wegbermen moet 
boordvoorziening aangebracht worden om de berm en weg voldoende te ondersteunen. Dit speelt 
m.n. bij wegen die als 'karakteristiek in het landschap' betiteld kunnen worden. Op de langere termijn 
zal een toename van de belasting wellicht ook gevolgen hebben voor de fundering van onze wegen: 
deze zal, vaker dan nu het geval is, moeten worden verstevigd. 
De kunstwerken (vaste en beweegbare bruggen) zijn in het algemeen voldoende bestand tegen de 
toegenomen belasting. De normen voor nieuwe kunstwerken worden echter wel voortdurend 
opgeschroefd. 
Voor onze vaarwegen geldt, dat door de toename van grotere, bovenmaatse schepen in de 
beroepsvaart de risico's toenemen op aanvaarschade en onderspoeling bij kunstwerken.  
Ook nieuwe technieken voor wat betreft de aandrijving van schepen, denk aan LNG-aandrijving, 
kunnen van invloed zijn op het gebruik van onze vaarwegen door m.n. de te hanteren 
veiligheidsvoorschriften. Dit geldt o.a. bij de scheepswerven en de (toekomstige) bunker-locaties. 

5.3 Juridische zaken 

5.3.1. Toewijzing en overdracht vaarwegen 
Met het vaststellen van de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en de 
Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (d.d. 1 juni 2016) door Provinciale staten, is het 
vaarwegbeheer van vaarwegen toebedeeld aan de verschillende vaarwegbeheerders die daarvoor 
verantwoordelijk zijn. Het gaat om een toedeling van het nautisch beheer en het vaarwegbeheer. De 
aanwijzingsbevoegdheid van PS geldt niet voor het aanwijzen van vaarwegen aan het Waterschap en 
het Rijk. Daarnaast hebben wij in de afgelopen periode een gedeelte van het Hoendiep binnen de 
gemeente Groningen overdragen aan de gemeente Groningen.  
 
5.3.2 Integrale vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 
In januari 2016 hebben wij ingestemd met een verdere integratie van VTH binnen de provincie. Een 
groot deel van de toezicht- en handhavingstaken is overgeheveld naar de Omgevingsdienst. Op het 
gebied van beheer en onderhoud blijven de inspectietaken (weginspectie en inspectie scheepvaart) 
berusten bij de afdeling Beheer en Onderhoud. 
 
5.3.3 Damwand vergunningplichtig 
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In de afgelopen periode is gebleken, dat bij de vervanging van boordvoorziening rekening gehouden 
moet worden met een vergunningplicht. Het aanbrengen van stalen damwand wordt gezien als een 
bouwwerk, ook bij vervanging. Aan deze vergunningplicht zijn leges gekoppeld en dat brengt een 
kostenstijging met zich mee.  
 
5.3.4 Beheersituatie Drentsche Diep 
Reeds geruime tijd is er onduidelijkheid omtrent de beheersituatie van het Drentsche Diep (verbinding 
tussen het Winschoterdiep en het Zuidlaardermeer). Hoewel werd aangenomen, dat via o.a. fusie van 
waterschappen het vaarwegbeheer en nautisch beheer berustte bij het Waterschap Hunze en Aa's, 
heeft het waterschap aangegeven dat er geen bewijs van overdracht is en dat zij het beheer dus niet 
hebben. Het waterschap beroept zich op een historische overeenkomst, dat de provincie 
vaarwegbeheerder is van de 'economische vaarroute' naar Zuidlaren, voor zover gelegen binnen de 
provinciegrenzen. Wij gaan er daarom van uit dat wij het vaarwegbeheer en het nautisch beheer 
hebben van het Drentsche Diep, waardoor het areaal vaarwegen enigszins is uitgebreid.  
 
5.3.5 Grondduikers onder wegen en vaarwegen 
In de komende periode zullen wij nader onderzoek uitvoeren naar de aard en kwaliteit van m.n. de 
grondduikers onder het Winschoterdiep en de N355 (Groningen-Zuidhorn-Friese grens). Mogelijk zit 
hier een risico voor wat betreft noodzakelijke vervanging of noodzakelijke verwijdering van de 
duiker(s). Wanneer er meer duidelijkheid is over de risico's zullen wij met voorstellen komen in de 
risicoparagraaf. 
 
5.3.6 Nadeelcompensatie kabels en leidingen 
Voor onze provincie geldt de Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen 2006 (inclusief 
wijzigingen 2013), waarin wordt geregeld in hoeverre beheerders recht hebben op nadeelcompensatie 
wanneer kabels en leidingen verlegd moeten worden. Enkele verzoeken om forse schadevergoeding 
op grond van de Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen zijn in behandeling. Deze lopende 
procedures kunnen betekenen, dat wij een financiële bijdrage moeten leveren in de compensatie. Op 
dit moment kan nog geen inschatting worden gegeven van deze mogelijke risico's. 
Wij werken daarnaast aan een uitvoeringsprotocol kabels en leidingen met de verschillende 
nutsbedrijven om de samenwerking in projecten, waar kabels en leidingen nadrukkelijk een rol kunnen 
spelen, te verbeteren. Hierbij gaat het er om, dat overheden en nutsbedrijven o.a. eerder anticiperen 
op elkaars grote infrastructurele projecten, zodat zo mogelijk gezamenlijk wordt opgetrokken, 
belangentegenstellingen worden voorkomen en kosten worden bespaard. 
 

5.4 Huisvesting 

Momenteel beschikken wij, naast een centrale werkplaats (Oostersluis), over vier steunpunten voor de 
buitendienst: Garmerwolde, Pekela, Groningen (Hogeweg) en een steunpunt van Rijkswaterstaat dat 
bij ons tijdelijk in gebruik is (Overschild). Vanuit efficiency-overwegingen en omdat een aantal lokaties 
niet meer voldoet, willen wij de activiteiten van de buitendienst de komende periode concentreren op 
twee lokaties: een centraal gebouw bij de Oostersluis en een steunpunt in Pekela. Het huisvesten van 
de dienst op één lokatie is vanwege de gladheidsbestrijding niet goed mogelijk: om de 
gladheidsbestrijding adquaat uit te voeren hebben wij minimaal twee locaties, gespreid over de 
provincie, nodig. Beide steunpunten zullen hiertoe duurzaam worden uitgebreid c.q. aangepast. In de 
Voorjaarsnota 2016 die door u is vastgesteld d.d. 29 juni 2016, heeft u hiervoor een 
investeringskrediet beschikbaar gesteld. 
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6 Grootschalig baggerwerk 
  
Het grootschalig baggerwerk werd tot op heden altijd gefinancierd buiten het meerjarenprogramma om 
via additionele middelen.  
De Noordelijke Rekenkamer heeft aanbevolen niet alleen het kleinschalige maar ook het grootschalige 
baggeronderhoud onder dit meerjarenprogramma te scharen. Volgens de Rekenkamer kan hierdoor 
meer grip worden gekregen op de structurele onderhoudskosten en valt te voorkomen dat bij 
voortduring inzet van incidentele middelen nodig is om de kwaliteit van de vaarwegen weer op het 
gewenste peil te krijgen.  
 
In de komende periode van dit meerjarenprogramma (2017-2020) zal nog geen grootschalig 
baggerwerk uitgevoerd worden. Voor de periode van 2017-2020 is dus nog geen jaarbudget 
meegenomen voor grootschalig baggerwerk. 
Daarom laten wij hier zien welke (financiële) consequenties dit heeft voor het meerjarenprogramma in 
de periode 2020-2030. De kosten voor het onderhoud van baggerspeciedepots komen niet ten laste 
van dit meerjarenprogramma, maar worden gefinancierd uit een specifieke voorziening. 
Grootschalig baggerwerk vraagt een lange voorbereidingstijd. De tijdsperiode van het 
meerjarenprogramma 2017-2020 zal worden benut om het grootschalig baggerwerk gedegen in kaart 
te brengen en een meerjarenonderhoudsprogramma hiervoor op te stellen.  
 
Voor de periode 2020-2030 wordt, op basis van de uitgevoerde dieptepeilingen en de daaruit 
opgestelde berekeningen, momenteel een investeringsbedrag geraamd van € 17,8 mln, dat zou dan in 
die periode neerkomen op € 1.780.000,- gemiddeld per jaar.  
 

Overzicht globale kostenraming grootschalig baggerwerk provinciale vaarwegen 2020-2030 

Vaarweg Geraamde kosten 

Aduarderdiep €  3.200.000 

Reitdiep (Stad Groningen-Dorkwerdersluis) €  4.300.000 

Reitdiep (Platvoetbrug-Garnwerd) €  2.000.000 

Reitdiep (Garnwerd-Zoutkamp) €  5.500.000 

Oude Eemskanaal €  1.400.000 

Zijtak A.G. Wildervanckkanaal €  1.400.000 

                                                                                        Totaal € 17.800.000 

                                                               Gemiddeld per jaar € 1.780.000 

 
Deze kostenraming is slechts een ruwe schatting omdat de baggerkosten vooral worden beinvloed 
door transportkosten en afzetmogelijkheden. De kosten hiervan kunnen enorm uiteenlopen. In de 
praktijk moeten steeds, per grootschalig baggerproject, afspraken worden gemaakt over de afzet van 
het baggerslib. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar duurzaam hergebruik van baggerspecie (werk 
met werk maken) waarbij vaak milieuvriendelijker en goedkoper gewerkt kan worden en de 
baggerspecie ook nog een waardevolle functie krijgt. Duurzaam hergebruik is echter, o.a. vanwege 
aanwezige verontreiniging in het slib, niet altijd mogelijk. 
 

7 Tot slot 
Het onderhoud van onze infrastructuur is een van de kerntaken van ons, waarmee een aanzienlijk 
financieel belang is gemoeid. Een adequaat beheer en onderhoud van infrastructuur is van groot 
belang voor de veiligheid en bereikbaarheid van onze regio en daarmee ook voor onze economie en 
leefbaarheid.  
Met de presentatie van dit meerjarenprogramma gaan wij er van uit dat wij, mede dankzij de extra 
beschikbaar gestelde middelen via de Voorjaarsnota 2016,  stapsgewijs de huidige 
onderhoudsachterstand weg kunnen werken.  Wij zullen ons blijven inzetten voor een adequate inzet 
van de beschikbare middelen, zodat op termijn weer het gewenste kwaliteitsniveau wordt bereikt.  
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Bijlage 1 Afkortingenlijst 
 
ARBO  Arbeidsomstandigheden (Wet) 
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording 
BPR  Binnenvaartpolitiereglement 
CROW  Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en 

verkeer en vervoer  
CUR  Civieltechnisch Centrum Uitvoering, Research en Regelgeving 
FCM  Fietspad Comfort Meter 
Gisib  Beheerprogramma voor de verwerking van meetgegevens op wegen en fietspaden 
GOP  Geregelde voetgangersoversteekplaats (zebrapad met verkeerslicht) 
GMS  Gladheidsmeldsysteem 
ISO  International Organisation for Standardisation 
LED  Energiezuinige lampen op basis van dioden (Light Emitting Diodes) 
MIT   Meerjaren Investeringsprogramma Transport 
NCG  Nationaal Coördinator Groningen 
NDW  Nationale Databank Wegverkeersgegevens 
NEN  Nederlands Norm (van het Nederlands Normalisatie Instituut) 
RWS  Rijkswaterstaat 
RVV  Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
VRI  Verkeersregelinstallatie (verkeerslicht) 
WABO  Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht  
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Bijlage 2 Overzicht projecten boordvoorzieningen provinciale vaarwegen 2017-2020  
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Bijlage 3 Overzicht geplande projecten kunstwerken 2017-2020 
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Bijlage 4 Overzicht geplande projecten provinciale wegen 2017-2020 
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Bijlage 5  Toelichting Nederlandse norm NEN 2767-4 
 
 
De NEN 2767-4 is een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en 
eenduidige wijze vast te leggen. Wij krijgen hierdoor meer inzicht in de soorten gebreken en kunnen 
beter prioriteren. Bovendien is een toetsingsmiddel en sturingsmechanisme voor beheer en 
onderhoud voorhanden. 
De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een zespunts schaal. 
Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en score 6 is de slechtst aan te treffen conditie. 
Deze conditiescore geeft echter geen concreet beeld van veiligheid en functioneren van een object 
maar signaleert afwijkingen en potentieel onveilige situaties. 
Hieronder zijn de scores in tabelvorm weergegeven. 
 

Conditiescore Omschrijving Toelichting 

1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken 

2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 

3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering 
Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in 
gevaar 

4 Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel 
in gevaar 

5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 

6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop 

 


