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Geachte leden van de raad

Op 5 september2017 heeft het college besloten de raad via de bestuurlijke notitie "Wegonderhoud in
Coevorden 2017-2021" voorstellen te doen over het toekomstig wegonderhoud met de daarbij behorende
financiële consequenties. In de vergadering van 17 oktober 2017 is besloten om voor het wegonderhoud
voor 2018 het bestaande budget van € 685.000 jaarlijks structureel met € 500.000 te verhogen en voor
2018 en 2019 incidenteel met € 1.500.000. Om het besluit te effectueren wordt de raad jaarlijks op de
hoogte gesteld van de uit te voeren maatregelen in het kader van het wegonderhoud.
Jaarlijks worden alle wegen, fiets- en voetpaden door deskundigen geschouwd. Op basis van deze schouw
wordt een onderhoudsprogramma gemaakt. De schouw van 2017 is de basis geweest voor het opstellen
van het onderhoudsprogramma 2018. Dit programma is via het geautomatiseerde beheersysteem
uitgedraaid. Op basis van deze uitdraai is nog een nadere inspectie aan deze wegen uitgevoerd om een
verfijning van de maatregelen uit te voeren. Dit is noodzakelijk om de maatregelen op besteksniveau uit
te kunnen werken. Uitgangspunt hierbij zijn de conclusies die genoemd staan in de vastgestelde
bestuurlijke notitie. In de bijlagen staan de wegen (incl. fiets- en voetpaden) aangegeven waar en welke
maatregelen wij in het kader van het wegonderhoud gaan uitvoeren.
Door de raad is voor het wegonderhoud van 2018 een krediet beschikbaar gesteld van
€ 2.685.000. De kosten van de nu voorgesteld onderhoudsmaatregelen worden geraamd op
€ 2.609.000. In de notitie "Wegonderhoud gemeente Coevorden 2017-2021"is voorgesteld om 1/6 deel
(16%) van het krediet te besteden aan elementen verharding. In deze raming wordt voor een bedrag van
€ 348.000 aan reparatie van element verhardingen besteed. Dit komt erop neer dat 13% van de raming
besteed wordt aan het herstel van elementverhardingen.
Indien blijkt dat er na de aanbesteding een financieel voordeel is ontstaan, zal er een voorstel voor het
college worden opgesteld op welke wijze dit voordeel ingezet gaat worden in het wegonderhoud.
De bijlagen bij dit voorstel zijn beschikbaar voor met name de verenigingen van Plaatselijk Belangen en
inwoners. Via de lokale websites zullen deze gegevens ter informatie verstrekt worden.
Tijdens de uitvoering zullen de betrokken bewoners via brieven op de hoogte worden gebracht van de
werkzaamheden en zal hier ook via de Social Media aandacht aan worden besteed. Tevens zullen bij
wegstremmingen vooraf informatieborden geplaatst worden bij het betreffende wegvak.
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Tekening totaalonderhoud 2018
Asfaltonderhoud 2018 exel bestand
Elementen onderhoud 2018 exel bestand
Slijtlagen onderhoud 2018 exel bestand
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