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1 Samenvatting
Het Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021 maakt inzichtelijk hoe, waar, wanneer en tegen welke
kosten het stedelijk beheer van de gemeente Papendrecht haar civiel technische onderdelen in de
openbare ruimte beheert en onderhoudt in de periode 2018-2021. Het beheerplan is breed
opgesteld en betreft de onderdelen, wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, havens,
straatmeubilair, verkeersregelinstallaties en waterbuspontons. Het Uitvoeringsplan IBOR 2015-2020
en het Wegenplan 2013-2017 vormen het vertrekpunt en het kader van het Civiele Technisch
Beheerplan. Bij vaststelling vervalt het Wegenplan 2013-2017.
Vanuit de beheervisie van de gemeente is het beheer en onderhoud op gericht om de kwaliteit van
de openbare ruimte op basisniveau in stand te houden, met uitzondering van het Centrumgebied
(hoog). Dit gebeurt door onderhoudsmaatregelen uit te voeren om de levensduur van de constructie
of object te realiseren. Na het einde van de levensduur wordt de constructie of object vervangen. In
het beheer vindt een doorontwikkeling plaats naar risico gestuurd onderhoud, waarbij per
constructie of object meer inzicht is in de risico's op parameters als veiligheid en functionaliteit. Het
beheer en onderhoud wordt hiermee efficiënter ingericht en geeft meer inzicht in de financiële
planningen.
Voor vervanging van de wegen is integraal met de beheersegmenten groen en riool een
meerjarenplanning opgesteld. Waar de verschillende beheersegmenten elkaar overlappen is het riool
(vGRP 2014-2018) leidend voor de meerjarenplanning. Gezien de aanlegjaren van de verschillende
wijken en de te verwachten levensduur van constructies is de verwachting dat op termijn de huidige
investeringen niet voldoende zijn.
Een onderdeel van het Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021 is de Leidraad Inrichting Openbare
Ruimte (LIOR). Deze LIOR geeft aan op welke gestandaardiseerde wijze in Papendrecht invulling
gegeven wordt aan werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud van de openbare ruimte. De LIOR
maakt inzichtelijke welke kaders de gemeente hanteert, en legt een basis voor alle betrokkenen bij
planvorming.
Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door het Stedelijk Beheer binnen de afdeling Beheer en
Uitvoering. De verschillende taakvelden hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de
verschillende werkprocessen. Daarnaast zoekt de gemeente naar samenwerking buiten de
gemeentegrenzen om kennis te delen en waar mogelijk efficiënter te kunnen opereren.
Verschillende ontwikkelingen hebben invloed op de toekomstige inrichting en beheer van de
openbare ruimte. Met name klimaatverandering is van grote invloed. Het toekomstig beheer (zoals
toepassen klimaat-adaptieve maatregelen) zal hierop anticiperen.
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In het Beheerplan een eveneens actieprogramma opgesteld voor de planperiode 2018-2021. Met het
actieplan wordt bereikt om het beheer en onderhoud conform de beheervisie en strategie te
behalen. De actiepunten zijn als volgt geformuleerd:

•
•
•
•
•
•

Doorontwikkeling naar risico gestuurd beheer (incl. constructieve veiligheid civiele
kunstwerken).
Aanscherping van verschillende rollen in het beheerproces middels
opdrachtgever/opdrachtnemer (OGON)
Implementatie en door ontwikkeling Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)
Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte.
Inzichtelijk maken van de vervangingstoename in de openbare ruimte
Het opstarten proces voor toewijzing installatie-verantwoordelijke voor de openbare
verlichting (en eventueel andere elektrische installaties) conform de NEN 3140 .

Gelijktijdig met het beheerplan is de technische notitie openbare verlichting opgesteld. Het
beheerplan zelf is voor de openbare verlichting algemeen opgesteld, met name op het gebied van de
verlichtingstechniek en LED (en daarmee energiebesparing). Dit is de aanleiding om voor openbare
verlichting een specifieke notitie openbare verlichting op te stellen, die aansluit met de kaders van de
Uitvoeringsplan IBOR 2015-2020 en richting gevend is voor de openbare verlichting in Papendrecht.
Actiepunten voorkomend uit de technische notitie zijn als volgt opgesteld:
•
•
•
•

Toepassing richtlijn openbare verlichting (ROVL-2011), waarbij afgeweken wordt op
onderdelen industrieterreinen en parken (vanwege flora en fauna).
Standaardisatie materiaal
Onderzoek naar gelijkspanning in de openbare ruimte
Een geleidelijke vervanging van conventionele verlichting naar LED verlichting
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2 Inleiding
2.1 Aanleiding
Een gemeente waar het voor iedereen goed wonen, goed leven en goed werken is, nu en in de
toekomst. Dit is de inzet van de gemeente Papendrecht.
De gebruiks- en belevingswaarde van de openbare
ruimte vormt een belangrijk onderdeel van een goede
woon- en leefomgeving in Papendrecht. Papendrecht
heeft in hoofdlijnen de transitie doorgemaakt van
een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente.
Op de ontwikkeling van Land van Matena na, is dit
voltooid. Dit betekent, dat er voorwaarden geschapen
moeten worden om deze waarden in stand te houden
of te verbeteren.
Een groot deel van Papendrecht is in de laatste decennia van de vorige eeuw aangelegd. Dit
betekent, dat een aanzienlijk deel van de civieltechnische objecten tegen het einde van de
theoretische levensduur komen (30 / 50 jaar) en in de komende jaren niet meer zullen functioneren
of veilig zijn. Deze objecten moeten vervangen worden.
Een goed beheer van de openbare ruimte is hiervoor essentieel.
Vanuit haar maatschappelijke en wettelijke zorgplicht kiest de gemeente Papendrecht voor een
veilige en duurzaam ingerichte openbare ruimte.
Voor een adequaat beheer van haar kapitaalgoederen stelt de gemeente meerjarenprogramma's en
beheerplannen op. Hiermee controleert de provincie Zuid-Holland dat het beheer binnen de
wettelijke kaders tegen maatschappelijk acceptabele kosten wordt uitgevoerd.
Op 26 mei 2015 is het Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte 2015-2020 vastgesteld.
Hierin is integraal met alle beheerdomeinen vastgelegd wat het kwaliteitsniveau de openbare ruimte
moet zijn en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn. Het "Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021"
is een verdere uitwerking van verschillende beheerdomeinen, zoals wegen, civiele kunstwerken,
openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.
Met de verschillende beheerplannen heeft de gemeente Papendrecht de goede instrumenten om te
laten zien hoe zij regie houdt op de instandhouding van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving,
waar het voor burgers goed toeven en het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich hier te vestigen.
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2.2 Doel Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021
Inzichtelijk te krijgen hoe, waar, wanneer en tegen welke kosten de verschillende civiel technische
beheeronderdelen in Papendrecht worden beheerd en onderhouden om de afgesproken kwaliteit
en functie in stand te houden en de leefomgeving voor de inwoners van Papendrecht aantrekkelijk
te houden of te verbeteren.
In 2013 is het Wegenplan 2013-2017 vastgesteld. Het Wegenplan beschrijft hoe de openbare wegen
worden beheerd en onderhouden, hoe we dat tot 2017 doen en hoeveel geld we daaraan gaan
besteden. Het wegenplan is een schakel tussen de politieke ambitie (wat willen we?) en de
praktische uitvoering (hoe gaan we dit realiseren?).
In 2015 is het Uitvoeringsplan IBOR 2015-2020 vastgesteld. Het Uitvoeringsplan IBOR brengt in beeld
hoe de openbare ruimte in de komende jaren in stand wordt gehouden. In het Uitvoeringsplan IBOR
is de gevraagde kwaliteit bevestigd en zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld.
Het Uitvoeringsplan IBOR en het Wegenplan vormen het vertrekpunt en het kader voor het op te
stellen Civiel Technisch Beheerplan, voor de periode 2018-2021. Het Civiel Technisch Beheerplan
loopt hiermee parallel met de planperiode van het Uitvoeringsplan IBOR. Bij vaststelling vervalt het
Wegenplan 2013-2017.
Het Civiel Technisch Beheerplan beschrijft het beheer van:
• Wegen.
• Civiele kunstwerken.
• Openbare verlichting (zie bijlage 4 "Zicht op Licht").
• Havens.
• Straatmeubilair.
• Verkeerregelinstallaties
• Waterbuspontons.
Het overig beheer van de openbare ruimte wordt beschreven in de onderstaande plannen:
• Groenbeheerplan (wordt separaat met het Wegenbeheerplan opgesteld).
• Onderhoudsplan vijvers en watergangen 2015-2026 (baggeren & beschoeiing).
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018, met daarin de zorgplichten afvalwater, hemelwater en
grondwater.
Bepaalde beheeronderdelen hebben een aparte status en zijn niet in dit beheerplan meegenomen:
• Parkeergarages
• Begraafplaatsen
• Sportvelden
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2.3 Positie Civiel Technisch Beheerplan en relaties met andere documenten
Binnen de gemeentelijke organisatie hebben verschillende niveaus invloed op het beheer en
onderhoud. De beheerplannen openbare ruimte vallen in het tactisch beheerniveau.

In het web van wettelijke kaders, beleidsstukken
etc. die betrekking hebben op het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte is de positie
van het Beheerplan conform naastliggend
schema.
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3 Randvoorwaarden en uitgangspunten
3.1 Inleiding
Het beheer en onderhoud wordt vormgegeven binnen (wettelijke) kaders.

De meest bepalende parameters zijn:
• Het wettelijk kader.
• Het beleid.
• De financiën.
Deze kaders zijn de uitgangspunten voor het opstellen van de
beheerplannen.

3.2 Wettelijk kader
Het Burgerlijk Wetboek regelt onder meer de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een
onrechtmatige daad. Voor een beheerder van de openbare ruimte betekent dit, dat deze
aansprakelijk gesteld kan worden voor schade veroorzaakt door gebreken aan objecten die onder
haar beheer valt.
Zo wordt door de wet geregeld dat de beheerder, om aansprakelijkheid te vermijden, aantoonbaar
een preventief onderhoudsbeleid en een goed werkend onderhoudssysteem moet hebben.
Zo zijn er meerdere wetten die direct van invloed zijn op het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte. Naast het Burgerlijk Wetboek is heeft met name de Wegenwet veel invloed op het beheer en
onderhoud. In bijlage 1A worden de belangrijkste wetten nader toegelicht.

3.3 Beleid
3.3.1 Inleiding
Beleidskaders zijn de randvoorwaarden die zijn bepaald door vastgesteld landelijk en gemeentelijk
beleid. In bijlage 1C zijn relevante beleidskaders die betrekking hebben op het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte kort toegelicht.
De meest bepalende beleidskaders voor het beheer en onderhoud zijn:

3.3.2 Structuurvisie Papendrecht 2020
De "Structuurvisie Papendrecht 2020" is het belangrijkste gemeentelijk beleidsdocument binnen de
nieuwe Wro en bepaalt de richting van de ontwikkelingen en processen die van belang zijn voor de
toekomst van Papendrecht.
De gemeente Papendrecht streeft naar een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige openbare
buitenruimte. Het gaat daarbij om de straten en de pleinen, de parken en plantsoenen,
waterpartijen en de oever van de Merwede, recreatiegebieden en recreatieve routes en over het
buitengebied.
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De bestaande groene, blauwe en recreatieve kwaliteiten van de wijken moeten behouden blijven.
Ontwikkelingen moeten deze kwaliteiten niet aantasten. Beheer en onderhoud moeten deze
kwaliteiten behouden en waar mogelijk versterken.

3.3.3 Beheervisie Papendrecht
De openbare ruimte heeft vele functies: het is de ontmoetingsplek van de samenleving, het is de plek
voor vele economische en maatschappelijke activiteiten, voor transport en vervoer en voor
ontspanning, de plek waar kinderen spelen en opgroeien, bewoners en bezoekers genieten van het
groen, water en buitenlucht.
Om deze functies blijvend te kunnen garanderen onderhouden we de wegen, het groen, de
lichtmasten, enz. en vervangen we ze bij einde levensduur.
De algemene uitgangspunten van de beheervisie zijn:
• Vervanging van constructies vindt zoveel mogelijk integraal plaats. Riolering is (indien van
toepassing) leidend, tenzij een constructie direct bij einde levensduur vervangen moet worden.
De keuze van de vervanging wordt gebaseerd op inrichting en op de beheerstrategie.
• Groot onderhoud wordt uitgevoerd om de levensduur van de constructie te realiseren.
• Klein onderhoud wordt uitgevoerd om, tot het moment van groot onderhoud of vervanging, de
afgesproken kwaliteit in stand te houden.

•
•

•
•

Waar mogelijk en effectief, wordt het onderhoud gestuurd op beeldkwaliteit in plaats van op
onderhoudsfrequenties.
Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte wordt gehandhaafd of gerealiseerd op Basisniveau.
Hierbij is de openbare ruimte veilig en matig schoon. Zwerfvuil en onkruidgroei kunnen beperkt
voorkomen.
Het centrumgebied "De Meent" wordt op een hoog kwaliteitsniveau gehandhaafd. Van het
centrumgebied met de functie van winkelgebied , maken veel mensen gebruik. Een intensiever
onderhoud met een hoger niveau houdt het gebied aantrekkelijk.
Het klein en groot onderhoud wordt integraal beschouwd conform het IBOR 2015-2020
(Integraal Uitvoeringsplan Openbare Ruimte).
De openbare ruimte wordt duurzaam beheerd. Het streven is naar een minimalisering van
gebruik en uitstoot van milieubelastende stoffen door het beheer en onderhoud efficiënt uit te
voeren.
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Het beheer van de openbare ruimte is op te splitsen in vijf verschillende beheerdomeinen en het
gegevensbeheer.

Civiel Technisch Beheer zorgt voor een goede en veilige omgeving voor verkeerstromen en
andere gebruikers van de openbare ruimte en voor een goede en veilige instandhouding
van de functionaliteit van constructies en tijdige vervanging.
Groenbeheer zorgt voor een veilige, harmonieuze en verzorgde eenheid van het groen
(bomen, heesters, gras etc.) en voor veilige speelplaatsen.
Waterbeheer zorgt voor een gezonde, veilige en leefbare watermilieu en voor bescherming
tegen wateroverlast of hoog water.
Rioolbeheer zorgt voor een goed functionerend riool- en afwaterings-systeem en voorkomt
grondwateroverlast.

Databeheer zorgt voor het registreren, archiveren van data voor het beheersystemen en het
leveren van output van gegevens aan de beheerders.

Geobeheer zorgt voor de basisregistratie van grootschalige topografie (BGT), van adressen en
gebouwen (BAG), de kadastrale metingen en gegevens.

Het beheer van de openbare ruimte wordt integraal benaderd. Dit wil zeggen dat het beheer van alle
domeinen in de openbare ruimte worden gekoppeld tot een samenhangend geheel. Dit wordt
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) genoemd.
Voor een integrale beheer van de openbare ruimte zijn twee vastgestelde planvormingen van
toepassing, namelijk:
• Vervangingsprojecten naar aanleiding van het GRP2014-2018.
• Het uitvoeringsplan IBOR 2015-2020
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3.3.4 Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2014-2018)
Voor het rioolbeheer is de meerjarenplanning uit het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 20142018 (vGRP 2014-2018) leidend voor de reconstructies van wegen en groen.
Het huidige GRP betreft de planperiode 2014-2018. Riool en wegen hebben een nauwe functionele,
fysieke en financiële samenhang.
• Functioneel: De riolering zorgt voor de ontwatering van wegen en voor de juiste
grondwaterstand.
• Fysiek:
Het riool ligt vaak midden onder de weg.
• Financieel: Bij rioolvervanging dient de weg geheel of gedeeltelijk te worden
opgebroken.
De vervanging van de riolering, betekent dus gelijktijdig een integrale aanpak van de openbare
ruimte.
Het gelijktijdig uitvoeren van weg- en rioolvernieuwing beperkt de kosten en geeft minder overlast
aan de omgeving. De verdeling van de kosten zijn 80% ten laste van het rioolbeheer en 20% ten laste
van weg- en groenbeheer. De onderhoudskosten van het riool worden aan de inwoners van
Papendrecht doorberekend via de rioolhefing.

3.3.5 Uitvoeringsplan "Integraal Beheerplan Openbare Ruimte" (IBOR 2015-2020)
Het Uitvoeringsplan IBOR 2015-2020 brengt in beeld hoe en
tegen welke middelen de openbare ruimte in stand wordt
gehouden en vervangen. Dit door middel van een integrale
samenwerking en afstemming van alle beheerdomeinen.
In het Uitvoeringsplan IBOR staat wat de kwaliteit van de
openbare moet zijn en welke middelen hiervoor beschikbaar
worden gesteld. Het geeft een kader voor integraal beheer en
samenwerking bij klein en groot onderhoud in de civiel
technische- , groen- en waterbeheerdomeinen
Het doel is een samenhangende planvorming, logische en
efficiënte uitvoering dat financieel beheersbaar is.
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De opgave is om, conform de Beheervisie het bestaande kwaliteitsniveau voor de openbare
ruimte (niveau basis) te handhaven of te realiseren. Hierbij is de openbare ruimte veilig en
matig schoon. Onkruidgroei en zwerfvuil zijn beperkt aanwezig.
Alleen het centrumgebied "De Meent" wordt op een hoog kwaliteitsniveau gehandhaafd. Van
het centrumgebied met de functie van winkelgebied , maken veel mensen gebruik. Een
intensiever onderhoud met een hoger niveau houdt het gebied aantrekkelijk.
De inwonertevredenheid dient gehandhaafd te blijven tegen maatschappelijk verantwoorde
kosten Dit wordt onder andere ook bereikt door de betrokkenheid van bewoners te
vergroten.
Sleutelwoorden uit het Uitvoeringsplan zijn :
Integraal:

Het onderkennen van de samenhang tussen de verschillende objecten die de
openbare ruimte vormen en het onderhouden van de objecten in de
onderlinge samenhang.

Duurzaam:

Het onderhoud op een efficiënte manier met een minimalisering van gebruik
en uitstoot van milieubelastende stoffen en het gebruik van duurzame
materialen.

Samen:

Het delen van verantwoordelijkheden tussen gemeente, burgers en
bedrijven, die allen belang hebben bij goed functionerende en prettige woonen werkomgeving. De gemeente stelt de kaders voor een optimale
samenwerking.
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3.4 Financiën
De beschikbare middelen zijn bepalend voor de ambities uit de beheerplannen. De financiering van
het beheer en onderhoud van de civieltechnische werken is onder te verdelen in drie soorten.

3.4.1 Jaarlijkse begroting:
Het benodigde budget voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte is berekend op basis van
het areaal, de kernwaarden en de vastgestelde kwaliteit.

Jaarbegroting 2017:

Civiel Technisch Beheer en Onderhoud:

€ 2.352.000

Uitgangspunt IBOR 2015-2020: In 2018 wordt dit opgehoogd met € 100.000 voor de aanpak van
elementenverharding. Na 2021 wordt dit jaarlijks opgehoogd met € 100.000
Vanaf 2018 worden de kapitaallasten uit de Investeringen van Maatschappelijk Nut van het
voorgaande begrotingsjaar in de begroting opgenomen

3.4.2 Investeringen van Maatschappelijk Nut
Met ingang van 1 januari 2017 worden de investeringen van de kapitaalgoederen
(vervangingsprojecten) in de openbare ruimte gefinancierd middels "Investeringen van
Maatschappelijk Nut" conform het wijzigingsbesluit (2016) van het "Besluit Begroting en
Verantwoording" (BBV).
Dit betekent, dat de kapitaallasten
voortvloeiend uit deze investeringen in het
aansluitende begrotingsjaar worden
opgenomen in de begroting.
De "Investeringen van Maatschappelijk Nut"
komen in plaats van de voorzieningen ten
behoeve van vervangingsprojecten.

3.4.3 Voorzieningen
Voor de vervangingen van de waterbuspontons en voor het baggeren van de haven blijven de
bestaande voorzieningen gehandhaafd.

Totaal Jaarlijkse donatie 2017 t/m 2021 in de voorzieningen
Waterbuspontons en baggeren havens € 97.500
In bijlage 1C worden de financiële kaders nader gespecificeerd.
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4 Beheer en Onderhoud van de openbare ruimte Papendrecht
4.1 Inleiding
De gemeente Papendrecht staat voor een professioneel en deskundig inrichten van de openbare
ruimte ten behoeve van alle gebruikers. De inrichting moet voorspelbaar zijn (bv een rode fietspaden
en trottoirs met grijze tegels), maar ook aantrekkelijk en attractief.
Een goede samenhang tussen inrichting, beheer en het gebruik is daarom essentieel.

•
•
•

Een goede inrichting geeft een hogere belevings- en gebruikskwaliteit en is afgestemd op het
toekomstig beheer.
Een goed beheer houdt de woonomgeving in stand.
Door de gebruikers in het proces te betrekken kan er meer maatwerk worden geleverd en
wellicht overlast bij werkzaamheden.

In dit hoofdstuk is nader beschreven hoe de gemeente Papendrecht het beheer heeft vormgegeven
en op welke wijze de gebruikers bij het proces worden betrokken.
In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan hoe de gemeente Papendrecht de openbare ruimte wil
inrichten om een goede samenhang tussen inrichting, beheer en gebruik te krijgen.
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4.2 Beheer openbare ruimte Papendrecht
De openbare ruimte wordt beheerd binnen de vastgestelde kaders en volgens de beheervisie zoals in
hoofdstuk 3 is beschreven.

4.2.1 Ambities
De constructie moet voldoen aan de kernwaarden, ambities en kwaliteitsniveaus zoals is
vastgelegd in de beheerplannen.

4.2.2 Cyclisch
De verschillende soorten onderhoud worden uitgevoerd om de te verwachten (theoretische)
levensduur van de constructie te kunnen te halen.

4.2.3 Risico-gestuurd
De uit het cyclisch model voortkomende onderhoudsmaatregelen of vervangingen worden
individueel beoordeeld. Er worden pas maatregelen getroffen indien de constructie niet
meer voldoet aan haar functie of vastgestelde kwaliteit.
Er wordt een risicoanalyse gemaakt, van de gevolgen zijn en indien noodzakelijk worden
maatregelen getroffen om de functie langer in stand te houden (risico-gestuurd onderhoud).
De te onderzoeken parameters zijn:
•
Veiligheid
•
Functionaliteit
•
Financieel
•
Acceptatie
•
Wetgeving
Van de genoemde risico’s worden budgettair keuzes gemaakt: functionaliteit, veiligheid,
voorkoming van kapitaalsvernietiging en/of op acceptatieniveau en gezocht naar een juist
evenwicht in de projectinvesteringen.
In bijlage 6 worden de risico-paramaters nader
toegelicht.
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4.2.4 Monitoring
Alle objecten in de openbare ruimte worden periodiek geïnspecteerd om de
onderhoudstoestand en het onderhoudsmoment te bepalen en of het object nog voldoet aan
haar functie en afgesproken kwaliteitsniveau.
De inspecties variëren van globale visuele inspecties tot nader
constructief onderzoek. De frequentie en soort inspectie hangt af van
het type constructie en het risico bij het falen van de constructie.
Op basis van deze inspecties wordt bepaald welke eventuele
onderhoudsmaatregelen nodig zijn of dat de constructie moet
worden vervangen Aansluitend wordt de (meerjaren-) planning
geactualiseerd inclusief de financiële gevolgen.
Eén keer per 7 weken wordt door het team Wijkonderhoud (WO) een wijkschouw gehouden,
waarbij de openbare ruimte visueel op al zijn facetten wordt beoordeeld, inclusief het groen,
zwerfvuil etc. Dit vindt plaats naast de reguliere inspecties.

4.2.5 Meldingen openbare ruimte
Indien burgers gebreken aan de openbare ruimte constateren
(losse tegels, kapotte brugleuning etc. dan kan men dat
telefonisch of via internet melden aan het "meldpunt Veiligheid,
Leefbaarheid en Onderhoud", WhatsApp of overige sociale media
van de gemeente.
Bij binnenkomst van een melding, worden de melding doorgezet
naar de betrokken afdeling.
Als er sprake is van een veiligheidsrisico of grote overlast, dan
wordt het probleem zo snel mogelijk (uiterlijk 5 werkdagen)
opgelost.
In de andere gevallen wordt beoordeeld of / wanneer er een
maatregel moet worden en getroffen. Eventueel wordt dit
overlegd met de beheerder.
Gebreken aan de openbare verlichting kunnen door de burger rechtstreeks worden gemeld
aan bureau-OVL. De meldingen betreffende openbare verlichting die via het meldpunt
binnenkomen worden ook direct doorgezet naar bureau-OVL.
De meldingen worden geregistreerd en de voortgang van de meldafhandeling wordt bewaakt.
Ook de melder kan de status van de melding volgen via internet (elke melding krijgt een
zaaknummer.
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4.3 Organisatie beheer en onderhoud van de openbare ruimte
4.3.1 Stedelijk Beheer
Alle gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte worden beheerd door de afdeling Beheer
en Uitvoering.

De openbare ruimte wordt beheerd en onderhouden door de teams Beheer, Werkvoorbereiding,
Groot onderhoud en Wijkonderhoud onder de noemer "Stedelijk Beheer".
Missie Stedelijke Beheer:
Stedelijk Beheer richt zich op de instandhouding van een goed functionerende en
toekomstgerichte openbare ruimte, waarin mensen zich prettig voelen.
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•

•

•
•

Team Beheer (B)geeft binnen de
beleidskaders de richting aan en is
opdrachtgever.
Team Werkvoorbereiding (WVB) verzorgt de
werkvoorbereiding en aanbestedingen voor
projecten en dagelijks onderhoud.
Verkeersmaatregelen etc. valt ook onder het
team werkvoorbereiding.
Team Groot Onderhoud (GO) begeleidt de
uitvoering van projecten en calamiteiten.
Team Wijkonderhoud (WO) voert het
dagelijks onderhoud uit

4.3.2 Wijkgericht werken:
De gemeente wil de leefbaarheid verbeteren en de verantwoordelijkheid van burgers voor hun
woonomgeving vergroten.
Problemen en wensen in de wijken worden zoveel mogelijk
gezamenlijk (burgers, bedrijven, organisaties, gemeente) aangepakt.
Het taakveld "Wijkgericht werken" coördineert, legt contacten te
leggen, bemiddelt tussen partijen, ondersteunt en regisseert
activiteiten met als doel om de sociale cohesie in de wijk te
vergroten.
De website puurpapendrecht.nl helpt als online buurtplatform bewoners om vragen, ideeën,
evenementen etc. met elkaar te delen. Voor activiteiten worden in overleg delen van de openbare
ruimte toegewezen.
Op deze wijze wordt de invloed van de gebruikers (burgers) op de inrichting en het beheer van de
openbare ruimte vergroot.

Civieltechnisch Beheerplan 2018-2021

Pagina 19 van 48

4.3.3 Samenwerkingsverbanden
Stedelijk Beheer neemt deel in verschillende
samenwerkingsverbanden in de regio met als doel om door
samenwerking de kwaliteit van het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte te optimaliseren.
Enkele voordelen zijn:
• Kennisdeling
• Minder capaciteit nodig
• Financieel voordeel bij inkoop van producten of diensten
Hierbij is het wel van belang dat de beheerder de regie
houdt.

4.3.3.1

Samenwerking met de zes Drechtsteden
Op diverse onderdelen vindt samenwerking plaats tussen de zes
Drechtsteden (gezamenlijk of met één of meer afzonderlijke
gemeente binnen de Drechtsteden).
Dit betreft voornamelijk gezamenlijke inkoop (op diverse
onderdelen) en kennisuitwisseling voor het openbaar groen en
bedrijfsprocessen via de Drechtsteden.

Daarnaast vindt samenwerking plaats bij:
• Inkoop speeltoestellen en kunststof ondergronden (gezamenlijk bestek)
• Verkeersregelinstallaties (VRI's): dagelijks beheer, aankoop installaties en inzet expertise op
projectbasis
• Wegen: weginspectie en dagelijks onderhoud asfalt
• Beheer van de HOV DRIS-panelen (dynamische reis informatie systeem van het Hoogwaardig
Openbaar Vervoer)
• Waterbuspontons: onderhoud via Drechtsteden
• Baggeren havens
• Kennisuitwisseling voor onderhoud en beheer van het openbaar groen en het gezamenlijk
organiseren van de uitvoering (boomonderhoud).
• Sociale werkvoorziening "Drechtwerk": Inzet bij eenvoudige werkzaamheden in
de openbare ruimte, zoals het leegmaken van afvalbakken, schoonmaakwerk,
het bewaken van de fietsenstalling etc.
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4.3.3.2 Bureau OVL Lek- en Merwede
De gemeente Papendrecht heeft samen met negen andere gemeenten in
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een Gemeenschappelijke Regeling
(met een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB)) ingericht
voor:
• Dagelijks beheer
• Databeheer
• Directievoering en toezicht op het onderhoudsbestek voor de
openbare verlichting.
De gemeenschappelijke regeling opereert onder de naam "Bureau openbare verlichting Lek- en
Merwede". De samenwerkende gemeenten zijn de gemeenten Giessenlanden,
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard,
Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Vianen en Zederik.
Het groot onderhoud en vervanging van de installatie wordt door Papendrecht niet aan bureau-OVL
uitbesteed.
4.3.3.3 Havenbedrijf Rotterdam
De monitoring (dieptemeting) en baggerwerkzaamheden worden in samenwerking met Dordrecht
uitgevoerd.
4.3.3.4 Gemeenschappelijke Afvalwaterketen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden -GAAV
In het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Afvalwaterketen Alblasserwaard
Vijfheerenlanden (GAAV), wordt door negen gemeenten en het Waterschap Rivierenland
samengewerkt op het gebied van beheer en onderhoud in de afvalwaterketen.
Het doel is om richting 2020 door bundeling van kennis en capaciteit de personele kwetsbaarheid te
verminderen, de kwaliteit van de taakuitvoering te vergroten en de kostenstijging te beperken.
Verder vindt een harmonisatie plaats van beleid door het gezamenlijk opstellen van een
basisdocument van het vGRP.
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4.4 Proces beheer en onderhoud civiel technische onderdelen:
4.4.1 Algemeen:
Voor de werkwijze van het beheer en onderhoud van de civieltechnische werken geldt in het
algemeen:
• Op basis van de (visuele)inspecties wordt een actuele situatie inzichtelijk gemaakt van de
onderhoudstoestand van de verschillende beheeronderdelen. De inspectiegegevens worden
(indien mogelijk) ingevoerd in het beheersysteem. Met deze gegevens wordt na een
maatregeltoets een meerjarenplanningen opgesteld en de verschillende onderhoudsmaatregelen
bepaald om de constructie in stand te houden.
• Na een (risico-)analyse van deze maatregelen en een toetsing van de ambities wordt bepaald
welke onderhoudsmaatregelen getroffen moeten worden (inclusief vervangingen) en wat de
financiële consequenties zijn.
• De per beheerdiscipline opgestelde onderhoudsmaatregelen worden integraal beschouwd,
waarna binnen de financiële kaders op basis van prioriteit een onderhoudsplanning wordt
opgesteld voor de korte en langere termijn. Deze kaders zijn opgenomen in de voorzieningen en
"maatschappelijk nut"- investeringen.
• Wanneer bij groot onderhoud of een (integraal) vervangingsproject duidelijk is wat er moet
gebeuren en welke middelen beschikbaar zijn, maakt Beheer (B) een (project-)opdracht voor
Werkvoorbereiding (WVB).
• WVB inventariseert tevens de eventuele belangen van derden (andere overheden, bewoners,
bedrijven. Na afronding van de voorbereidende werkzaamheden wordt de projectopdracht van
Beheer doorgezet naar het team Groot Onderhoud of Wijkonderhoud. Als duidelijk is waar en
wat moet gebeuren kunnen projecten en onderhoudswerken worden uitgevoerd.
• Daarnaast is er het dagelijks onderhoud zoals schoonmaakwerkzaamheden, straatreiniging etc.,
klachtenafhandeling. Hiervoor verstrekt beheer jaaropdrachten aan Wijkonderhoud
Per beheeronderdeel zijn er onderlinge verschillen. Onderstaand wordt de systematiek per
onderdeel in een processchema weergegeven of beschreven.
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4.4.2 Beheer en onderhoud verhardingen
4.4.2.1 Inleiding
De inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Papendrecht verwachten veilige en
functionele wegen. Wegen zorgen ervoor dat het verkeer op een effectieve wijze mogelijk is. Zonder
wegen geen verkeer, zonder verkeer geen economische activiteiten.
Dit wordt gerealiseerd door:
• Aanleg en herinrichting wegen met "Duurzaam Veilig" als leidraad.
• Begaanbaar houden van de wegen door dagelijks en klein onderhoud.
• Groot onderhoud om de technische levensduur te realiseren
• Vervangen van wegen waarvan het einde van de levensduur is bereikt, niet meer functioneert en
niet meer veilig is.
• Integrale afstemming met het Gemeentelijk Rioleringsplan om overlast en kosten te beperken.
4.4.2.2

Processchema beheer en onderhoud verhardingen:
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4.4.3 Beheer en onderhoud openbare verlichting
4.4.3.1 Inleiding:
Openbare verlichting vervult een belangrijke functie op het gebied van verkeers- en sociale
veiligheid.
Openbare verlichting zorgt tijdens de duisternis voor een goed zicht op de weg en daarnaast zorgt
het ervoor dat de burger zich, ook na het invallen van de duisternis, aangenamer en veiliger voelt op
straat. Het dagelijks beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door bureau-OVL
De gemeente hanteert bij aanleg van openbare verlichting de Richtlijn Openbare Verlichting ROVL2011 van de NSVV.
4.4.3.2

Processchema beheer en onderhoud openbare verlichting
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4.4.4 Beheer en onderhoud Verkeersregelinstallaties
4.4.4.1 Inleiding
Een verkeersregelinstallatie (VRI) , is een verzameling van losse elementen die nodig zijn om één of
meerdere verkeersstromen te regelen middels het geven van optische signalen aan weggebruikers.
De VRI moet zorgdragen voor een zo goed mogelijke afwikkeling van het verkeer op conflictvlakken.
Het beheersysteem voor de VRI's en het correctieve onderhoud wordt namens Papendrecht
uitgevoerd door Dordrecht.
Het Dynamische Reizigers Systeem (DRIS) wordt ook beheerd en onderhouden door Dordrecht.
Pollers (verzinkbare palen ) worden beheerd en onderhouden door Papendrecht.
4.4.4.2

Processchema beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties
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4.4.5 Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
4.4.5.1 Inleiding
Civiele kunstwerken zijn belangrijke elementen binnen de openbare ruimte. De civiele kunstwerken
zijn onder andere onvermijdelijke verbindingen in de verkeersstructuren (bruggen), verbindingen in
grote waterstructuren (duikers) , recreatieve elementen (vlonders) in de wijken. Het overgrote deel
van de civiele kunstwerken heeft betrekking op het water, de weg infrastructuur of een combinatie
daarvan. Het falen van een civiel kunstwerk kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid en/of
mobiliteit in de openbare ruimte.
4.4.5.2

Processchema beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties
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4.4.6 Beheer en onderhoud verkeers-/ straatmeubilair
4.4.6.1 Inleiding
Verkeers-/straatmeubilair (of wegmeubilair) betreft voorwerpen in de openbare ruimte zoals
afvalbakken, banken, verkeerszuilen, straatnaam- en verwijzingsborden.
De verkeersborden zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van verkeer en dienen te voldoen
aan de criteria leesbaarheid, begrijpelijkheid, uniformiteit en continuïteit.
4.4.6.2 Beheer en onderhoud verkeers-/straatmeubilair
Het beheer en onderhoud van het straatmeubilair wordt uitgevoerd door Wijkonderhoud en wordt
voornamelijk gestuurd op meldingen en de wijkschouw.
Binnen de begroting is budget om het weg-/straatmeubilair geleidelijk te vervangen, waarbij wordt
gestreefd naar zoveel mogelijk uniformiteit.
Om de rust en sociale veiligheid te bevorderen is de openbare ruimte gebaat bij een beperkte aantal
elementen. Bij eventuele vervanging wordt daarom afgewogen of het element al dan niet wordt
teruggeplaatst.
Deze overweging geldt ook voor verkeersborden om een geloofwaardig en handhaafbaar stelsel van
verkeertekens te realiseren.

4.4.7 Beheer en onderhoud waterbuspontons
Het beheer en onderhoud van de waterbuspontons wordt uitgevoerd binnen de regionale
samenwerking van de Drechtsteden. De gemeente Dordrecht is hierin het aanspreekpunt.
Het klein, groot onderhoud en de vervangingen lopen via deze regionale samenwerking.
Het dagelijks onderhoud (zoals het reinigen van de afvalbakken) op de pontons wordt door
Wijkonderhoud uitgevoerd.
Eén keer per 5 jaar worden de pontons geïnspecteerd.

4.4.8 Baggeren havens
Elke 2 jaar worden de haven gemonitord. Dit wordt uitgevoerd door het Haven Bedrijf Rotterdam.
Op basis van de monitoring is de meerjarenplanning van de voorziening opgesteld en wordt het
baggerwerk voorbereid en uitgezet. Op projectbasis wordt hiermee vaak samengewerkt met de
gemeente Dordrecht.
De baggercyclus per haven is ca. 16 jaar.
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5 Ontwikkelingen
5.1 Inleiding
Het beheerplan betreft een periode van vier jaar. In deze periode zullen zich de nodige
ontwikkelingen voordoen, die van invloed zullen zijn op het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte en waarop geanticipeerd moet worden.

5.2 Ruimtelijke ontwikkelingen:
•

•

Vanaf de jaren vijftig heeft de gemeente Papendrecht decennialang een forse groei
meegemaakt. Op enkele ontwikkelingen na (Land van Matena) is de groei eruit en is de
gemeente inmiddels getransformeerd tot een beheergemeente. De komende decennia zullen
veel constructies die het eind van de levensduur hebben bereikt en niet meer veilig en/of
functioneel worden vervangen. Dit biedt de kans om de openbare ruimte aan te passen aan de
eisen van de huidige tijd en de visie op de toekomst.
Binnen de bebouwde omgeving van de gemeente zijn nog verschillende locaties, waar
ontwikkelingen mogelijk zijn. Deze inbrei-locaties zorgen voor een uitbreiding van de arealen en
geven vaak een upgrade van de omgeving.

5.3 Maatschappelijke ontwikkelingen:
•

De burger is de laatste jaren steeds mondiger geworden en wil graag betrokken worden bij
beslissingen over haar directe woonomgeving. De gemeente Papendrecht wil hier graag vervolg
aangeven door bewoners en bedrijven binnen bepaalde randvoorwaarden te laten participeren
in de openbare ruimte. De gemeentelijke organisatie zal zicht steeds meer moeten inrichten om
deze participatie vorm te geven. Het taakveld Wijkgericht Werken is hiervoor een mooi
startpunt.

5.4 Duurzaamheidsontwikkelingen
•

•
•
•
•

De verandering van het klimaat heeft effect op de wegen in de gemeente Papendrecht. Het
hemelwater van intensief wordende regenbuien kan niet altijd meer worden verwerkt via de
bestaande regenwaterafvoeren. Er wordt gezocht naar alternatieven om de neerslagpieken
lokaal te bergen en de afvoer buiten het gebied te vertragen. Inmiddels zijn er enkele projecten
in voorbereiding (Vincent van Goghlaan e.o., Willem Kloosstraat e.o.) , waarbij het hemelwater
via de verharding wordt afgevoerd naar nabij liggende groenstroken en waterpartijen.
De verwachting is, dat er een toename zal komen van het elektrisch verkeer en de bijbehorende
innovatieve voorzieningen.
De vergroening van de openbare verlichting wordt voortgezet door de vervanging van
confessionele naar energiezuinige lichtbronnen (LED) en het gebruik van groene energie.
Er komen steeds meer innovaties op het gebied van materialen voor constructies. Aspecten die
hierbij spelen zijn de levensduur, het onderhoud en de productie.
Door Standaardisatie van materialen wordt de (duurzame) keus van deze materialen vastgelegd
en worden efficiënt gebruikt.
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5.5 Ontwikkeling van cyclisch- naar risico gestuurd onderhoud naar
assetmanagement
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte ontwikkelt zich steeds meer van cyclisch
gestuurd onderhoud naar risico-gestuurd onderhoud.
Bij elke onderhoudsmaatregel (vervanging) wordt afgewogen wat de consequenties zijn indien
er geen of een beperkte onderhoudsmaatregel wordt getroffen. Parameters hierbij zijn de
risico's, de functie en de kosten (korte en lange termijn).
Dit kan betekenen, dat een bepaald project of onderhoudsmaatregel niet direct wordt
uitgevoerd, maar het kan ook betekenen dat er een zwaardere maatregel noodzakelijk is.
Deze methodiek is een opmaat naar een volledig assetmanagementsysteem, waarbij een
constructie vanaf initiatief-fase tot en met sloop na einde levensduur op alle aspecten wordt
beschouwd. Op deze wijze komt er meer inzicht in de daadwerkelijke kosten op de korte en
lange termijn. Vindt er alleen noodzakelijk plaats en kan de begroting beter worden afgestemd
op de jaarlijkse onderhoudsbehoefte.
De trend is om de openbare ruimte conform een assetmanagementsysteem te beheren en
onderhouden.

5.6 Ontwikkeling kosten Grond-, Weg- en Waterbouw
Voor het beheer en onderhoud van infrastructuur is het CBS-indexcijfer voor de Grond-, Weg,en Waterbouw een indicatie voor wijzigingen van de eenheidsprijzen. Dit als mogelijke
indexering van de budgetten. Op basis van de CBS-statistiek is er een prijsstijging van
toepassing van 6% ten opzichte van 2010. Dit betekent een gemiddelde stijging van 1% per
jaar. De prognose is dat deze toename zich zal voortzetten, sterker dan in de afgelopen jaren.
Dit mede door het verdwijnen van verschillende aannemers.
Naast de jaarlijkse indexatie van de kosten, ontstaan er ook meerkosten in het verdwijnen van
het gronddepot in Land van Matena. Het vervoer van grond moet hierbij over grotere
afstanden plaatsvinden, waardoor meerkosten ontstaan. Jaarlijks is dit € 50.000. Een
prijsstijging heeft gevolgen op de werkzaamheden in de planperiode 2018-2021.
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6 Standaardisering materiaalgebruik conform Leidraad Inrichting
Openbare Ruimte
6.1 Inleiding
Om de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk op het vastgestelde kwaliteitsniveau te onderhouden is
het belangrijk om bij nieuwe ontwikkelingen of (her) inrichting van de openbare ruimte uniforme
kwaliteitseisen vast te leggen waaraan de constructies en inrichting van de openbare ruimte moeten
voldoen.
Door een goede afstemming voorafgaand aan het ontwerpproces zal de openbare ruimte een
verzorgdere indruk geven. Gelijke oplossingen voor gelijke plekken
Dit is de aanleiding om een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) op te stellen waarin op een
gestandaardiseerde wijze invulling wordt gegeven aan deze kwaliteitseisen.
De onderhoudsbudgetten zijn gebaseerd op de materialen en constructies, zoals in de LIOR zijn
omschreven. Afwijkingen van de LIOR heeft dus mogelijk direct consequenties voor het
onderhoudsbudget.
Er is voor gekozen om de LIOR mee te nemen in het civiel technisch beheerplan 2018-2020, omdat
het een wezenlijk onderdeel vormt over het beheer van de gemeente. De LIOR betreft wel het gehele
domein van de openbare ruimte, dus inclusief riolering, groen, afvalinzameling etc.

6.2 Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) + vertrekpunt bij projecten
•

•

De LIOR maakt inzichtelijk welke kaders de gemeente hanteert en
bakent de speelruimte voor alle betrokkenen bij planvorming af. Het
houdt bovendien rekening met praktische zaken als toekomstig beheer
en onderhoud door standaardisering van materiaalgebruik en
constructies.
De LIOR biedt een gemeenschappelijke taal voor beheerders,
stedenbouwers, (landschaps-) architecten, projectleiders,
beleidsmedewerkers, ontwikkelaars, civiel- en cultuurtechnisch
werkvoorbereiders en toezichthouders.

De LIOR wordt naast intern gebruik van kracht gesteld in overeenkomsten
tussen gemeente en derden, waarbij de openbare ruimte in meer of mindere mate onderdeel is van
de openbare ruimte.
De LIOR is een dynamisch document. Het wordt regelmatig geactualiseerd op basis van ervaringen en
nieuwe (technische) ontwikkelingen. Omdat de LIOR een onderdeel contractstuk wordt tussen
gemeenten en derden is het van belang een goed versiebeheer te voeren.
De meest recente (concept-)versie is in bijlage 4 opgenomen.
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7 Evaluatie Civiel Technisch Beheer periode 20132013-2017
7.1 Inleiding
De periode voor 2018 zijn voor de verschillende beheeronderdelen afzonderlijke (beheer)plannen
opgesteld:
• Wegenplan 2013-2017
• Uitvoeringsplan IBOR 2015-2020
• Beheer en onderhoudsplan vijvers en watergangen 2013-2024 (baggeren + beschoeiing)
• Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (jaarlijks vastgesteld)
Verder zijn er op basis van inspecties en nadere onderzoeken meerjarenplannen opgesteld voor het
asfaltonderhoud en het onderhoud van civiele kunstwerken.
Met de vaststelling van het vGRP 2014-2018 is integraal met verhardingen een meerjarenplanning
opgesteld voor de vervangingsinvesteringen in de wegen en het groen.
In dit hoofdstuk en bijlage 2 wordt kort geëvalueerd wat in de periode 2013-2017 is gedaan aan het
Civiel Technische Beheer en wat daadwerkelijk buiten is gerealiseerd.
De evaluatie vormt het nieuwe startpunt voor het Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021.
Tevens is een korte analyse gemaakt van een benchmark in 2015 door Antea. In deze benchmark
wordt het beheer en onderhoud van 123 gemeenten met elkaar vergeleken.

7.2 Samenvatting evaluatie beheer en onderhoud periode 2013-2017
7.2.1 Impuls inlopen onderhoudsachterstand
In 2015 is éénmalig € 2.150.000 verstrekt om een inhaalslag te maken op de onderhoudsachterstand
van elementenverharding, civiele kunstwerken en asfaltverhardingen. Het geplande werk voor deze
inhaalslag is gerealiseerd.

7.2.2 Wegenplan 2013-2017
In het Wegenplan 2013-2017 zijn strategische beleidsuitspraken verwoord over het beheer en
onderhoud van verhardingen in de periode 2013-2017.
• Strategie met riolering
• Integrale benadering
• Optimalisering van de voorbereiding en de uitvoering van onderhoud
• Functionele wijzigingen alleen bij vervangingen
• Standaardisatie materialen
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Om dit te realiseren is in het wegenplan een actieprogramma opgesteld.
Met de vaststelling van IBOR 2015-2020 en het vGRP 2014-2018 wordt dit actieprogramma voor een
belangrijk deel gerealiseerd.
• Uitvoeringsprogramma Integraal Beheer Openbare (IBOR) 2015-2020):
Onderhoudsmaatregelen treffen als het echt nodig is. Het leidt tot een efficiëntere aanpak van
kleinschalig groot onderhoud. Het programma kan binnen het beschikbare budget worden
uitgevoerd.
• vGRP 2014-2018: Met een doorkijk van vervangingsprojecten tot 2025 is een goede afstemming
met rioolbeheer gedaan en duidelijk hoe de kosten verdeeld worden.

7.2.3 Meldingen openbare ruimte 2010-2015
Via de melddesk kunnen burgers en bedrijven klachten en meldingen doen over gemeentelijke
aangelegenheden. Van het totaal aantal meldingen (3690 st) in 2016 hebben 1691 meldingen
betrekking op de openbare ruimte (incl. 547 meldingen betreffende afval en milieu).
In paragraaf 3 van bijlage 2 staat een overzicht van meldingen openbare ruimte in de periode 20102016. Onderstaand een kleine analyse van dit overzicht.
Meldingen wegen:
Naast het aantal meldingen voor afval & milieu neemt het aantal meldingen van losliggende tegels
(wegen) vanaf 2010 toe. (64 meldingen in 2010, 289 meldingen in 2016)
De toename van meldingen in het straatwerk is te verklaren door:
• Door een optimalisatie van het meldingenregistratiesysteem wordt de aard van de melding beter
geregistreerd
• Door het ouder wordend areaal van de elementen ontstaan meer schades aan de verharding
Meldingen openbare verlichting:
Het aantal meldingen betreffende openbare verlichting neemt gestaag af.
(335 meldingen in 2010. 108 meldingen in 2016)
Burgers en bedrijven weten steeds meer de directe melding naar Bureau OVL te vinden, zodat er bij de
gemeentelijke helpdesk minder meldingen worden geregistreerd. Dit betekend niet dat er minder
meldingen van de openbare verlichting zijn.
Overige meldingen:
Het aantal meldingen van de overige onderdelen blijft redelijk constant of er is sprake van een
geleidelijke daling.
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7.3 Benchmark Beheer Openbare Ruimte 2015
In 2015 is een benchmark "Beheer Openbare Ruimte" gehouden.
Met de benchmark "Beheer Openbare Ruimte" is onderzocht
wat de prestaties en onderliggende processen zijn in het beheer
en onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte
van verschillende gemeenten.
De prestaties van de deelnemende gemeenten in de
benchmark en referentiegemeenten worden met elkaar
vergeleken, op zoek naar de leidende voorbeelden en "best
practices". Elk afzonderlijke gemeente kan haar conclusies
trekken uit de gepresenteerde gegevens.
In onderstaande tabel staan enkele uitkomsten van de
benchmark. Dit schetst op de onderdelenwegen en openbare
verlichting een beeld van de onderhoudslasten van
Papendrecht in vergelijking met het gemiddelde van de benchmark-gemeenten. Voor de overige
civieltechnische onderdelen is geen vergelijkingsmateriaal voorhanden.

Uit deze getallen mogen geen harde conclusies worden getrokken, omdat de deelnemende
gemeenten onderling verschillen (bijvoorbeeld afwijkende financieringen, lokale omstandigheden
zoals ondergrond en de verhouding binnen-/buitengebied). Wel kan gesteld worden dat
Papendrecht onder het gemiddelde zit met de beschikbare middelen voor het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte.
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8 Beheerarealen en kwaliteit
8.1 Inleiding
De infrastructuur van de openbare ruimte wordt vormgegeven door de zogenaamde
kapitaalgoederen (bruggen, wegen, lichtmasten, bomen etc.). Deze kapitaalgoederen vormen het
beheerareaal van de afdeling Beheer en Uitvoering van de gemeente Papendrecht.
De omvang van de openbare ruimte in Papendrecht betreft 5.544.000 m2.
Hiervan wordt 1.559.000 m2 (water, groen en verhardingen) beheerd door derden, zoals Waterschap
Rivierenland, Rijkswaterstaat en andere particuliere instanties. Ook de sportvelden worden hierin
meegerekend.
Het overige deel, waar de gemeente Papendrecht wel de verantwoordelijkheid heeft over het beheer
en onderhoud, bedraagt 3.985.000 m2.
Te verdelen in:
Verharding
Groen
Water

1.716.000
1.613.000
611.000

m2
m2
m2

De totale vervangingswaarde van alle objecten in beheer van de gemeente Papendrecht bedraagt ca.
400 miljoen euro.
Dit hoofdstuk beschrijft het beheerareaal van de objecten binnen het kader van dit civiel technisch
beheerplan en de huidige onderhoudskwaliteit van deze objecten.

8.2 Afbakening beheerobjecten civiel technisch beheerplan 2018-2021
De arealen van de beheerobjecten binnen het kader van het civieltechnisch beheerplan zijn:
Verharding
Lichtmasten
Verkeersregelinstallaties
Civiel technische kunstwerken
Waterbuspontons
Straatmeubilair

1.716.000
6200
5
453
3

m2
st
st
st
st
st
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8.3 Wegen
8.3.1 Areaal verhardingen
Wegen zorgen ervoor dat het verkeer op een effectieve wijze mogelijk is. Zonder wegen geen
verkeer, zonder verkeer geen economische activiteiten. Wegen vormen een belangrijk onderdeel van
de openbare ruimte. De veiligheid en de functie van de openbare ruimte zijn belangrijk voor de
beleving van de inwoners en bezoekers van de gemeente. De gemeente is eigenaar van, en daarmee
verantwoordelijk voor, de openbare ruimte in haar gebied.
De verhardingen zijn te onderscheiden in:
Asfaltverhardingen
Elementenverharding
Overige verhardingen
Markering en belijning

408.000
1.256.000
50.500
39.000

m2
m2
m2
m1

8.3.2 Onderhoudskwaliteit elementenverharding
In het Uitvoeringsplan is aangegeven dat steeds meer elementen in de openbare ruimte het eind van
hun levensduur naderen. Dit betekent dat de komende periodes meer in het teken staan van groot
onderhoud en vervanging, met name voor de wijken ten zuiden van de Burgemeester Keijzerweg.
Wanneer een integrale vervanging met riolering niet mogelijk is (bijv. kwaliteit riolering), wordt
grootschalig onderhoud elementenverharding (IBOR-wegen) uitgevoerd. Om een gebied op
kwaliteitsniveau "basis" te brengen is het echter niet altijd noodzakelijk de verharding in zijn geheel
te vervangen. Een voorbeeld hierbij zijn de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in de
Marnixstraat e.o., waarbij de verouderde tegels en versleten trottoirbanden zijn vervangen. De
bestrating van de rijbaan is hergebruikt. Op deze manier krijgen oudere gebieden een nieuwe impuls
voor de verharding, tot het moment van integrale vervanging met de riolering. Bij het beschikbaar
stellen van een financiële impuls, wordt deze aanpak doorgezet.
Het uit te voeren klein onderhoud voor elementenverharding heeft met name betrekking op
wortelopdruk en zettingsverschillen (verzakkingen t.g.v. de ondergrond). In 2016 zijn in dit kader
circa 200 meldingen afgehandeld. Daarnaast hebben we steeds meer te maken met
bewonerswensen (kleine aanpassingen).
De kwaliteit van de wegen wordt beoordeeld op basis van een periodieke weginspectie conform de
CROW-richtlijnen. De laatste inspectie heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2016. Het
algemene kwaliteitsbeeld van de technische staat van de verhardingen voldoet aan het vastgesteld
kwaliteitsniveau, die vastgesteld is in het Uitvoeringsplan IBOR 2015 – 2020. De kwaliteit van circa
15% staat hierbij onder spanning, hoofdzakelijk bij de elementenverharding: de woonstraten en
voetpaden. Dit loopt op na 2021 met de huidige middelen naar 20%.
Daarom geldt een aanbeveling voor een aanvullende investering in de begrotingspost IBOR-wegen
voor groot onderhoud elementenverharding (van 295K naar 995K) om de huidige basiskwaliteit te
handhaven, met daarin een geleidelijke groei vanaf 2019 vanwege de inbedding van de organisatie
en de noodzaak voor middellange en lange termijn. In de perspectiefnota 2019 worden deze
aanvullende financiële middelen aangevraagd om het noodzakelijk grootschalig onderhoud
elementenverharding te realiseren.
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Gewenste stijging budget groot onderhoud
elementenverharding (IBOR)
€1.200.000
€1.000.000
€800.000
€600.000
€400.000
€200.000
€2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ook komt uit de langjarige cyclische berekening (periode 20 jaar) naar voren dat de jaarlijkse kosten
voor groot onderhoud van de elementenverharding na 2025 aansluit op dit financiële niveau.

8.3.3 Onderhoudskwaliteit asfaltverharding
De kwaliteit aan asfaltwegen is zowel visueel als structureel te beoordelen, waarbij structureel
onderzoek maatgevend is. Om te beoordelen hoelang een asfaltweg meegaat wordt asfaltonderzoek
uitgevoerd. Afhankelijk van de verkeersfunctie van deze wegen, komen een aantal wegen voor deze
planperiode voor vervanging in aanmerking. Dit zijn de Platanenlaan, Pontonniersweg, Jan Steenlaan,
gedeelten van de Burgemeester Keijzerweg en de Veerweg. Bij deze wegen is de verkeersfunctie van
belang. Ook wordt groot onderhoud uitgevoerd, waarbij de deklaag van de wegen wordt vervangen.
Wegen die verderop in de planperiode in aanmerking komen zijn Oosteind, Bosch en Westeind. Om
de restlevensduur van deze dijkwegen te behalen is in 2016 & 2017 groot onderhoud uitgevoerd,
waarbij een slijtlaag over de asfaltconstructie is aangebracht.
Bij het vervangen van de asfaltrijbaan vindt niet alleen gericht op de asfaltconstructie, maar ook het
efficiënter inrichten van de rijbaan. Voorbeelden zijn het verbreden van de middenberm (en
versterken groenstructuur) van de Veerweg en Platanenlaan in 2017. Bij einde levensduur van de
asfaltconstructie vindt op projectniveau onderzoek plaats naar het aanbrengen van een
rijbaanscheiding (bijvoorbeeld aanbrengen lage haag) om te voldoen aan de inrichting Duurzaam
Veilig Verkeer. Voor beide herinrichtingsmaatregelen wordt 25% meerkosten van het totale
asfaltbudget voorzien.
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8.4 Openbare verlichting
8.4.1 Areaal openbare verlichting
Het areaal van de openbare verlichting is als volgt opgebouwd:
Lichtmasten
6200 st
Armaturen op lichtmasten
6300 st

8.4.2 Onderhoudskwaliteit openbare verlichting
Om de kwaliteit van de openbare verlichting te beoordelen heeft in samenwerking met Bureau OVL
in 2016 een schouw plaatsgevonden. Uit deze schouw blijkt dat de kwaliteit van de openbare
verlichting ruim voldoende is (ingericht conform de richtlijn Openbare Verlichting), met op enkele
locaties een hoog niveau. Knelpunten zijn onder andere enkele doorgaande fietspaden en
woongebieden, waar geen of onvoldoende verlichting is.
Een groot aantal verbeteringen van de knelpunten worden in deze planperiode opgevangen in het
regulier onderhoud van de openbare verlichting of bij integrale vervangingsprojecten. Bij een aantal
grootschalige locaties is dit niet mogelijk. Het gaat hierbij om doorgaande fietsroutes (zoals het
fietspad N3, Veerweg) en het fiets-/voetpad bij de Rembrandtlaan waar veel scholieren gebruik van
maken. Eveneens een tweetal woongebieden in de wijk Wilgendonk, waarbij in meerdere de
woonstraten het te donker wordt ervaren vanwege de grote onderlinge afstanden van de
lichtmasten. Op deze locaties is een grote behoefte aan verbetering van de inrichting. In de
technische notitie "Zicht op Licht"- 2016 is een kwaliteitskaart en knelpuntenlijst opgenomen wat
een algemeen beeld schept van de onderhoudstoestand.
Bij vervanging en nieuwbouwprojecten wordt, daar waar mogelijk en effectief, LED- verlichting
aangebracht. Doordat in Papendrecht het merendeel van de OVL voorzien is van recente
technologie, zijn de kosten voor onderhoud op een relatief laag (landelijk) niveau. Daarentegen zijn
daardoor de energiebesparingsmogelijkheden beperkter. Mede door de verwachte prijsstijging van
de netwerkkosten wordt de energiebesparing gecompenseerd. Bij de Energietransitie zijn vooralsnog
geen gevolgen voor het ov-netwerk, bij aanleg wordt specifiek gestuurd op duurzaam gebruik.
Bij ontwerp en fabricage van armaturen gaan leveranciers er vanuit dat armaturen 20 jaar mee gaan.
Voor masten geldt een vervanglevensduur van 40 jaar. In 2014 heeft onderzoek plaatsgevonden naar
de huidige technische levensduur van de lichtmasten. Dit is uitgevoerd met behulp van
stabiliteitsmetingen aan de oudste lichtmasten in Papendrecht. Na onderzoek wordt uitgegaan van
vervanging van 50 jaar voor lichtmasten en armaturen na 25 jaar, omdat de risico's aanvaardbaar
zijn. In deze planperiode wordt een nieuwe stabiliteitsmeting uitgevoerd, omdat jongere lichtmasten
mogelijk een kortere levensduur hebben doordat deze lichter geconstrueerd zijn.
Ondanks de verlenging van levensduur moet in de volgende planperiode rekening worden gehouden
met extra investeringen om de toekomstige vervangingsgolf te kunnen opvangen. Na 2020 is een
forse stijging in kosten waar te nemen in vervanging lichtmasten/armaturen. Deze stijging zorgt
ervoor dat het gemiddeld budget voor OVL hoger komt te liggen. De meerkosten bedragen jaarlijks
vanaf 2021 € 40.000,-; vanaf 2024 wordt dit € 70.000,-.

Civieltechnisch Beheerplan 2018-2021

Pagina 37 van 48

8.5 Verkeersregelinstallaties
8.5.1 Areaal verkeersregelinstallatie (VRI), Drispalen en pollers
Papendrecht heeft vijf verkeersregelinstallaties. Alle
installaties staan bij kruisingen, die de Burgemeester
Keijzerweg kruisen. De instelling van installaties zijn
variabel, zodat bijvoorbeeld bij filevorming op de A15
of de N3 de doorstroming beperkt wordt.
Op de Kluifrotonde in de Burgemeester Keijzerweg is
voor de fiets- en voetgangers op twee locaties
dynamische verlichting aangebracht. Dit vanwege een
extra aanduiding van de huidige voorrangsregeling
voor de fietsers- en voetgangers.
In 2017 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de toekomstige verkeersafwikkeling van het kruispunt
Burgemeester Keijzerweg – Veerweg. Deze enkelstrooksrotonde raakt (volgens de verwachte
prognose) voor het jaar 2030 tijdens de avondspits overbelast. De wachtrijen ontstaan vooral op het
zuidelijke deel van de Veerweg, maar ook op de overige richtingen neemt de reistijd toe. De rotonde
zit zodoende op het randje van zijn capaciteit. Een turborotonde of een kruispunt met
verkeerslichten kunnen voor deze verkeersafwikkeling het verkeer goed verwerken, waarbij de
voorkeur is voor een verkeersregelinstallatie (VRI). Een VRI heeft minder ruimte nodig dan een
(turbo)rotonde. Ook voor de doorstroming van het OV kunnen verkeerslichten een voordeel bieden
ten opzichte van een rotonde. De kosten voor het ombouwen van de bestaande enkelstrooksrotonde
naar een VRI-kruispunt zijn geraamd op circa € 2 miljoen.
Daarnaast zijn er 3 Poller-installaties met totaal 7 pollerpalen (elektrisch gestuurde verzinkbare palen
die uit de grond schuiven) om het autoverkeer te reguleren. Deze verzinkbare palen (pollers) staan
op de Veerpromenade en bij de Kokardebloem. Met behulp van een transponder (beschikbaar voor
hulpdiensten, bedrijven en omwonenden) wordt de Poller bediend.
In de Drechtsteden zijn de haltes van openbaar vervoer voorzien van displays met actuele
vertrektijden: DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem). De Provincie heeft de aanleg en de
eerste vijf jaar onderhoud voor haar rekening genomen. Contractueel is overeengekomen dat het
eigendom, beheer en onderhoud met ingang van 1 januari 2014 door de gemeente wordt
uitgevoerd.
Verkeersregelinstallaties
Pollers*
DRIS-paal**
DRIS-paal ***

5
7
31
3

st
st
st
st

* Poller - elektrisch gestuurde inzinkbare paal in het wegdek voor regulering autoverkeer
** Dynamisch Reizigers Informatiesysteem bij busstations
*** Dynamisch Reizigers Informatiesysteem bij waterbushaltes
Per 1 januari 2017 staan er 25 elektrische laadpalen in de openbare ruimte, dit naast de twee
elektrische laadpalen in de parkeergarages. De plaatsing van deze laadpalen en het onderhoud
wordt, in afstemming met de afdeling Beheer & Uitvoering, uitgevoerd door Allego.
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8.5.2 Onderhoudskwaliteit verkeersregelinstallaties
De VRI's hebben een kwaliteitsniveau variërend van Basiskwaliteit of hoger. In samenwerking met
Dordrecht worden de installaties jaarlijks geïnspecteerd en noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. De
VRI's worden vervangen na het einde van de technische levensduur (15 jaar). In 2019 en 2021
worden 2 installaties vervangen.
De Pollers worden in 2023 vervangen.

8.6 Civieltechnische kunstwerken
8.6.1 Areaal civieltechnische kunstwerken
De civieltechnische kunstwerken bestaan uit een divers aantal soorten objecten met verschillende
soorten constructies zoals houten en bruggen, geluidsschermen etc. De arealen in deze paragraaf zijn
in grote groepen verdeeld.
De ca. 600 stuks civieltechnische objecten zijn als volgt in te delen:
Bruggen

184

st

Duikers

126

st

Vlonders / steigers

25

st

Geluidsschermen

4.200

m1

Vangrail

1.000

m1

Keerwanden

3.000 m1

Damwand

1.500 m1

8.6.2 Kwaliteit civieltechnische kunstwerken
De civieltechnische kunstwerken worden regulier visueel en
technisch geïnspecteerd. Indien deze inspecties daar aanleiding
aangeven, zoals gevaarzetting, vindt er nader constructief
onderzoek plaats. Naar aanleiding van deze inspecties en nader
onderzoek zijn onder andere de bevestigingsbouten van de
vloerplaten aan de onderzijde loopbrug BK-weg, groot
onderhoud duikerbrug Veerweg en de keermuren van de
Onderslag hersteld.
Door de gemeenteraad is in 2015 éénmalig € 525.0000,- aan
aanvullende middelen ter beschikking gesteld om de
verkeersbrug in de Jan Steenlaan te vervangen voor een
duikerbrug. Dit vanwege het bezwijken van het landhoofd aan de noordzijde.
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In 2017 vindt naast een totale quickscan van alle civiel technische objecten, ook een constructieve
scan op alle verkeersbruggen plaats. Ook heeft constructief onderzoek plaatsgevonden aan de
keermuren bij de Wipmolen. Voor het onderdeel constructieve veiligheid, zie hoofdstuk 9.3.2. Het
doel voor de civiele kunstwerken is, om in de komende planperiode de constructieve onderbouwing
en berekeningen van de verschillende objecten verder te borgen. Dit vindt plaats door middel van
een onderzoeksprogramma, waarbij metingen en onderzoek plaats vinden om de belaste objecten te
beoordelen. Geraamde kosten om deze datavergaring uit te voeren, wordt geraamd op een jaarlijks
bedrag van € 25.000,-.
In 2017 heeft een technische visuele inspectie plaatsgevonden aan alle gemeentelijke
geluidsschermen. Op basis van deze inspectie is een meerjarenplanning opgesteld. Deze maatregelen
betreffen het ophogen van het grond onder de geluidsscherm, het bijwerken van de conversering
van het staalwerk, het verwijderen van de graffiti en het vervangen van de geïmpregneerde grenen
delen van de constructie. Voor de periode van tien jaar, zijn hierbij de jaarlijkse kosten hoger dan het
beschikbaar budget. In de perspectiefnota 2019 wordt een éénmalige financiële impuls aangevraagd
om het noodzakelijk grootschalig onderhoud uit te voeren. Kosten worden hierbij geraamd op €
125.000,-. Het herstellen van de geluidsscherm langs de Burgemeester Keijzerweg, waarbij
afschuiving van een paneel plaatsvond is met een verhoogd prioriteit in 2017 uitgevoerd.

8.7 Waterbuspontons
De Waterbus Rotterdam-Drechtsteden is een vorm van
openbaar vervoer te water, die vaart tussen Rotterdam en
Dordrecht, en binnen de regio Drechtsteden. Binnen
Papendrecht zijn drie waterbushaltes aanwezig. Deze zijn
gelegen op Westeind, Veerdam en Oosteind. De pontons zijn
eigendom van de gemeente. Het beheer en onderhoud vindt in
samenwerking met de Drechtsteden plaats.
Het dagelijks onderhoud (reinigen, legen afvalbakken etc.) wordt uitgevoerd door Wijkonderhoud.
In 2015 heeft een inspectie van de drie afmeerlocaties plaatsgevonden. Aan de hand van deze
beoordeling is herstel op basis van veiligheid en risico uitgevoerd. De afmeervoorzieningen zit
hierdoor op basiskwaliteit. De uitvoering van onderhoud is gericht op instandhouding van de
voorzieningen.
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8.8 Verkeers- / Straatmeubilair

8.8.1 Inleiding
Eén van de verantwoordelijkheden van de gemeente is zorg te dragen voor een veilige en vlotte
afwikkeling van het verkeer. Veilig verkeer bij nacht zonder reflecterende bebording is moeilijk te
realiseren. De juiste bestemming vinden zonder een goed bewegwijzeringsysteem is voor bijv.
hulpdiensten bijna onmogelijk.
De verschillende bebordingen en overige objecten in de openbare ruimte vallen onder de noemer
verkeers-/straatmeubilair.

8.8.2 Areaal verkeers-/straatmeubilair
Verkeersborden
3.770 st
Brandkranen
932 st
Banken
432 St
Afvalbakken
393 st
Fietsenrekken
274 st
Paaltjes (uitneembaar)
* st
Hekwerken
28.500 m
Abri's**
st
* onbekend
**De ABRIS worden beheerd en onderhouden door een externe commerciële partij, die de Abri's
onder voorwaarden exploiteert ten behoeve van reclamedoeleinden

8.8.3 Kwaliteit verkeers-/straatmeubilair
Voor verkeersborden bestaat één belangrijk criterium: zichtbaarheid. De algemene eisen die aan
bewegwijzering gesteld worden zijn:
• leesbaarheid (zowel lettergrootte als reflectieklasse)
• begrijpelijkheid
• uniformiteit
• continuïteit.
Objecten in de openbare ruimte, waaronder verkeersvoorzieningen, dienen te voldoen aan de
wettelijke en functionele eisen die eraan gesteld worden. Door middel van adequaat beheer en
onderhoud wordt de kwaliteit duurzaam gewaarborgd.
De kwaliteit voor het straatmeubilair richt zich op het veilige gebruik van de verschillende elementen.
Het onderhoud is er op gericht om meer uniformiteit en meer herkenbaarheid aan te brengen.
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In de gemeente zijn in 2017 alle verkeersborden geïnventariseerd. Met behulp van de
plaatsingsvoorschriften en verkeersregels is geconcludeerd dat circa 15% van het aantal borden
verwijderd kan worden. Het vervangen, verplaatsen, verwijderen en bijplaatsen van verkeersborden
wordt gecombineerd met reguliere werkzaamheden en reconstructiewerkzaamheden.
De brandkranen worden beheerd onderhouden door waterleidingbedrijf Oasen in opdracht van en
afgestemd met de afdeling Beheer & Uitvoering.

8.9 Havens
8.9.1 Areaal havens
In Papendrecht zijn zes havens. Papendrecht heeft vier havens in beheer en onderhoud.
Het beheer en onderhoud beperkt zich tot de instandhouding van de minimale vaardiepte en een
enkele meerpaal. De overige objecten vallen onder de civiele kunstwerken (kademuren etc.) of zijn
de verantwoordelijkheid van de gebruikers. (aangrenzende bedrijven etc.)
De onder beheer van de gemeente havens zijn:
Kooihaven
38.850 m2
Ketelhaven
139.540 m2
Schaarhaven (Papendrechts deel)
11.900 m2
Jachthaven
14.800 m2
Verder heeft de loswal in de Kooihaven een walstroomvoorziening voor binnenvaartschepen. Deze
voorziening is voor huishoudelijk gebruik aan boord van de schepen.

8.9.2 Kwaliteit havens
In dit kader is de havendiepte maatgevend voor de kwaliteit. De havendieptes worden één keer per
twee jaar gemonitord. Vanaf 2017 is voor de verschillende havens onderhoudsbaggerwerk gepland
om te blijven voldoen aan de minimale vaardiepte.
In de Kooijhaven is een verankerde, stalen damwandconstructie uit 1964 aanwezig met een lengte
van circa 415 meter. De leeftijd van deze damwand is 53 jaar. In het verleden werden
damwandconstructies ontworpen voor een levensduur van 50 jaar. Bij de laatste inspectie in 2011
wordt over de gehele oppervlakte corrosie waargenomen. Verwacht wordt dat de constructie nog 10
tot 15 kan functioneren, waarna de materiaalafname dusdanig is dan vervanging noodzakelijk is.
Geraamde kosten voor vervanging is € 950.000,-. In 2017 wordt een nieuwe inspectie uitgevoerd,
waarbij de materiaalafname wordt gemeten.
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9 Wat gaan we doen in de planperiode 2018
2018-2021
2021
9.1 Inleiding
Elke vier jaar is het voornemen om het beheerplan te actualiseren en door het college te laten
vaststellen. Actualisatie vinden onder meer plaats op basis van wijzigingen in de wet- en regelgeving,
nieuw gemeentelijk beleid en toename in het areaal.
In deze periode van vier jaar worden op verschillend fronten acties uitgevoerd om binnen de
verschillende kaders te voldoen aan de beheervisie. Dit zijn zowel de daadwerkelijke werkzaamheden
die buiten worden uitgevoerd alsmede organisatorische acties en aandachtspunten voor het Stedelijk
Beheer. De gemeenteraad wordt jaarlijks via de reguliere planning & control-cyclus geïnformeerd
over de voortgang en ontwikkelingen.

9.2 Van Beheerplan naar uitvoeringsplan
In bijlage 5 zijn de geplande projecten opgenomen met een doorkijk van 10 jaar (2017 t/m 2026). Elk
jaar vindt er een actualisatie plaats van de lijst, waarbij steeds weer 10 jaar vooruit wordt gekeken.
De projecten worden integraal afgestemd met het vGRP.

Civieltechnisch Beheerplan 2018-2021

Pagina 43 van 48

9.3 Actieprogramma 2018-2021
Om de visie op het beheer en de bijbehorende strategie te bereiken zijn de volgende actie gepland
voor de komende planperiode 2018-2021.

9.3.1 Risico-gestuurd beheer => Assetmanagement
Het doel van het assetmanagement is het opstellen en realiseren van instandhoudingsplannen (risico
gestuurd) waarin veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie
(LifeCycleCosting) optimaal zijn ingericht voor een zo'n effectief mogelijk beheer.
De systematiek wordt onderstaand weergegeven

In de volgende paragraaf ("Constructieve veiligheid bruggen en viaducten") wordt nader ingegaan
hoe wij de constructieve veiligheid gaan borgen in de beheerorganisatie.
De systematiek geldt ook voor de andere civieltechnische werken en is een aanzet voor
assetmanagement.
In de komende planperiode wordt de ontwikkeling naar risico-gestuurd beheer (en
assetmanagement) verder geïmplementeerd en verankerd in het beheer. Er wordt in kaart gebracht
of/welke organisatorische- en financiële consequenties dit heeft. Afhankelijk van de analyses en
besluitvorming in de komende planperiode wordt het assetmanagement verder geconcretiseerd.
Per beheeronderdeel wordt een risicoanalyse gemaakt en geborgd in het beheer van de openbare
ruimte. Naast bovengenoemde aspecten worden omgevingsaspecten meegenomen in de
inventarisaties en analyse.

9.3.2 Constructieve veiligheid civiele bruggen en viaducten
In 2009 is door VROM een landelijk onderzoek uitgevoerd naar hoe de constructieve veiligheid van
bestaande bruggen en viaducten geborgd is bij beheerders. De algemene conclusie van dit onderzoek
was, dat veel beheerders deze borging niet op orde hadden en dat met name bij oudere kunstwerken
de risico's niet bekend zijn. Een belangrijke reden hiervoor is, is dat door hogere verkeersintensiteit
en gewicht van voertuigen op de oudere bruggen de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten niet
meer corresponderen met de werkelijke situatie en er geen constructieve gegevens
(constructieberekeningen / tekeningen) meer zijn.
In Papendrecht zijn de afgelopen vijf jaar de civiele kunstwerken (en bruggen) intensiever
geïnspecteerd, zodat een goed beeld is van de onderhoudstoestand van de constructie en of op korte
termijn sprake is van een veiligheidsrisico.
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Vanwege de relatief grotere gevolgen bij het falen van een bijvoorbeeld een drukke verkeersbrug
(veiligheid, mobiliteit) wordt prioriteit gelegd bij het verder onderzoek naar de constructieve
veiligheid en het borgen van de constructieve veiligheid in het beheer. Dit sluit goed aan bij de
ontwikkeling naar assetmanagement.
In de komende periode wordt "Constructieve Veiligheid" verder geborgd in het beheer van de civiel
technische kunstwerken. Het doel is om in de komende planperiode de constructieve onderbouwing
en berekeningen van de objecten, door middel van datavergaring te borgen in het beheersysteem.

9.3.3 Aanscherping rollen opdrachtgever/ opdrachtnemer (OGON)
In het proces van beheer en onderhoud hebben de verschillende taakvelden binnen Stedelijk Beheer
hun eigen rol en verantwoordelijkheid. De beheerders hebben de verantwoordelijkheid om de
openbare ruimte conform de beleidsvisie in stand te houden. In deze rol fungeert Beheer als
opdrachtgever aan de taakvelden Werkvoorbereiding, Groot onderhoud en Wijkbeheer om deze
instandhouding te realiseren middels project- en jaaropdrachten.
In de komende periode worden de verschillende rollen en bijhorende verantwoordelijkheden verder
aangescherpt door onder andere:
1. Jaaropdrachten voor het dagelijks onderhoud aan Wijkonderhoud.
Beheer geeft jaaropdrachten voor het dagelijks onderhoud aan Wijkonderhoud en zorgt voor
voldoende middelen. Als opdrachtnemer levert Wijkonderhoud periodiek een rapportage.
2. Jaaropdracht klacht-gestuurd / niet planmatig onderhoud van de elementenverhardingen.
Naast gepland onderhoud wordt naar aanleiding van klachten/meldingen, Wijkschouw of
inspecties klein onderhoud uitgevoerd indien er een veiligheidsrisico is voor de weggebruiker.
Dit zogenoemde niet-planmatige onderhoud dient goed gefineerd te worden. De maatregel moet
zich beperken tot het opheffen van het veiligheidsrisico. Er zijn niet voldoende middelen om
gelijktijdig nog meer cosmetische maatregelen te treffen. De uitgevoerde werkzaamheden dienen
inclusief de uitgaven gerapporteerd te worden, inclusief de financiële voortgang van het
beschikbare budget. Middels bijvoorbeeld een openpostenbestek kunnen prijzen met
verschillende aannemers worden afgesproken en de uitgaven worden beheerst.
Voorbeeld:
Indien naar aanleiding van een bewonersmelding een paar trottoirtegels opnieuw gesteld moeten
worden, dan moet de maatregel zich beperken tot het wegnemen van het veiligheidsrisico voor
de weggebruiker. Uitbreiding van de maatregel om cosmetische redenen mogen niet uitgevoerd
worden.
3. Bewaking projectopdrachten
In elk jaar wordt middels de begroting vastgesteld welke investeringen van Maatschappelijk Nut
in dat jaar gepland zijn. Voor een evenwichtige begroting dienen de geplande investeringen in het
betreffende jaar worden gerealiseerd. Dit betekent, dat Beheer strakker moet gaan sturen op
haar projectopdrachten aan Werkvoorbereiding en Groot Onderhoud. Beheer en Groot
Onderhoud moeten regulier rapporteren over de voortgang en bij capaciteitsproblemen
maatregelen nemen (bijvoorbeeld inhuur derden).
Eventuele vertragingen kunnen tijdig via de P&C-cyclus worden gerapporteerd.
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9.3.4 Implementatie en actualisatie LIOR
De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte moet gemeengoed worden bij de verschillende disciplines
van Stedelijk Beheer, Ruimtelijke Ontwikkeling en externe ontwikkelaars. Na vaststelling van de LIOR
wordt goed gecommuniceerd naar de betrokkenen dat de LIOR de standaard is bij het onderhoud van
de openbare ruimte en bij nieuwe ontwikkelingen. In opdrachtomschrijvingen wordt verwezen
worden naar LIOR. Bij kleine onderhoudsmaatregelen moet er op worden toegezien dat conform LIOR
wordt gehandeld.
Naar aanleiding van technische ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht kan de LIOR regelmatig
geactualiseerd worden. Een goed versiebeheer is essentieel, mede omdat de LIOR een contractstuk is
voor ontwikkelende partijen.

9.3.5 Klimaat-adaptief beheer
Naast een verdere uitrol van al gerealiseerde onderdelen, vindt aanvang plaats van grootschalige
uitrol van klimaat-adaptieve maatregelen in de openbare ruimte. De klimaatverandering heeft
volgens de verwachtingen grote gevolgen voor het leefmilieu op de korte en langere termijn. Een
belangrijk gevolg waarmee gemeenten op korte termijn te maken kunnen krijgen is het optreden van
extreme neerslag, waarbij in relatief korte tijd veel neerslag valt. Veel rioolstelsels en andere
afwateringssystemen zijn niet berekend op deze extremen waardoor er wateroverlast kan ontstaan.
Vanwege de klimaatveranderingen en bijbehorende wateroverlast zijn waterbergende maatregelen
onderzocht, voor het realiseren van klimaat-adaptieve maatregelen bij integrale
vervangingsprojecten. Ook wordt onderzocht naar andere geschikte planten en boomsoorten die
bestendig zijn om de droge en natte periode op te vangen. De verwachting is dat deze maatregelen
toereikend zijn om de verandering in klimaatverandering op te vangen. De omgeving wordt
natuurlijker ingericht, daarnaast wordt de waterbeleving in de omgeving vergroot. De wijk is beter
bestemd tegen extreme regenval ten gevolge van de klimaatverandering.
De eerste grootschalige toepassing in Papendrecht vindt in 2017 plaats in de Vincent van Goghlaan
en omgeving.
In deze planperiode wordt bij groot onderhouds-projecten en reconstructies onderzocht of klimaatadaptieve maatregelen nodig en mogelijk zijn. Tevens wordt onderzocht welke gevolgen het
toepassen van klimaat-adaptieve maatregelen heeft voor het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte.

9.3.6 Wijkgericht Werken /Bewonersparticipatie
Met name via Wijkgericht Werken worden bewoners en bedrijven steeds meer betrokken bij de
directe woonomgeving. Dit resulteert tevens in meer bewonersinitiatieven met verzoeken om lokale
aanpassingen van de openbare ruimte. (een extra parkeerplaats, een extra speeltoestel etc.)
Hiervoor is geen budget beschikbaar.
Om bewoners betrokken te houden wordt onderzocht op welke wijze en met welke middelen deze
initiatieven kunnen worden gehonoreerd.
Verder wordt gekeken op welke wijze bewoners nog meer betrokken kunnen worden door
bijvoorbeeld zelfbeheer, etc.
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9.3.7 Integrale vervanging /afstemming
Gezien de aanlegjaren van de verschillende wijken is het aannemelijk dat de komende jaren
verschillende civiel technische objecten aan het einde van de levensduurduur komen en vervangen
moeten worden. In de begroting is voor de (middel-)lange termijn geen dekking gereserveerd.
In deze planperiode wordt inzichtelijk gemaakt wat de komende jaren (ca. 15 jaar vooruit) wat er
vervangen moet worden, wat de financiële consequenties zijn en hoe door een integrale benadering
een efficiënte aanpak wordt gerealiseerd.

9.3.8 Aanvullende communicatie vervangingsprojecten
Grootschalige vervangingsprojecten op doorgaande wegen, zoals de Veerweg, Burgemeester
Keijzerweg, Pontonniersweg, hebben een grote impact voor bewoners en bedrijven, met name op
het gebied van verkeershinder. Door het huidige communicatietraject bij deze vervangingsprojecten
uit te breiden met het maken van bereikbaarheidsfilm worden inwoners en bedrijven aanvullend van
deze werkzaamheden op de hoogte gebracht.
In deze planperiode wordt het bestaande communicatietraject aangevuld met het realiseren van
bereikbaarheidsfilm bij grootschalige vervangingsprojecten op de doorgaande wegen. Deze
bereikbaarheidsfilmpjes worden verspreid via de sociale media en reguliere persberichten. Bij de
perspectiefnota 2018 worden hiervoor aanvullende financiële middelen voor aangevraagd.

9.3.9 NEN 3140 en Installatieverantwoordelijkheid elektrische installaties
De gemeente Papendrecht is eigenaar van de elektrische installatie ten behoeve van de openbare
verlichting. Het werken aan en het gebruik van een elektrische installatie is niet zonder gevaar. Bij
onzorgvuldig handelen kan dit snel leiden tot ernstig letsel, brand en falen van de gemeentelijke
dienstverlening.
Daarom moet de gemeente voldoen aan de wettelijke verplichtingen en daarbij horende regelgeving.
De installatie moet veilig worden aangelegd, veilig in stand worden gehouden en bij werkzaamheden
aan de installatie moeten veilige werkmethoden worden gehanteerd.
De gemeente moet aantoonbaar voldoen aan de eisen om het gevaar voor personen te verkleinen en
volgens de Arbowet beleid formuleren dat gericht is op een zo groot mogelijke veiligheid waardoor
de kans op gevaar wordt verkleind.
Indien in het bedrijfsproces de NEN 3140 wordt gehanteerd, dan voldoet de gemeente aantoonbaar
aan de eisen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de aanwijzing van een gecertificeerde
"Installatieverantwoordelijke".
De installatieverantwoordelijkheid van elektrische installaties is niet aantoonbaar geborgd. In deze
planperiode wordt geregeld dat door het implementeren van de NEN3140 en het aanwijzen van een
installatieverantwoordelijke aantoonbaar wordt voldaan aan de eisen voor het veilig beheer van de
openbare verlichtingsinstallatie. Dit kan ook worden ingevoerd voor overige elektrische installaties,
die in beheer zijn van de gemeente zoals pompgemalen etc.
In 2017 wordt de installatieverantwoordelijkheid voor de openbare verlichting vanuit Bureau-OVL
opgestart en in 2018 ter vaststelling aan het College aangeboden waarbij het iv-schap voor de
openbare verlichting bij Bureau OVL komt te liggen. Voor de overige installaties is in 2017 een
regionale inventarisatie gestart, waarbij onderzocht wordt naar samenwerking voor de
installatieverantwoordelijkheid.
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10 BIJLAGEN:
10.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten
10.1.1 Wettelijk kader
10.1.2 Beleidskader
10.1.3 Financieel kader

10.2 Evaluatie civiel technisch beheer periode 2013-2016
10.3 "Zicht op licht"- technische notie OVL en VRI's
10.4 Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)
10.5 Uitvoeringsplan civiel technische werken van 2017 t/m 2021
10.6 Parameters risico gestuurd beheer
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