
(bedragen in EUR 1.000)

Onderdeel Onderdelen (producten)

Kosten 
Minimum 
niveau

Kosten    
Basis 
niveau

Kosten    
Plus 

niveau

Huidige 
begroting 
(p.p. 2013)

Verschil 
(huidig ‐

goedkoopste)

Verschil 
(huidig ‐ 

verantwoord)

Verschil 
(huidig ‐ 
minimum)

Verschil 
(huidig ‐ 
basis)

Verschil 
(huidig ‐ 
plus)

1. Wegen 1 Kwaliteit wegen en fietspaden - Jaarlijks kleinschalige werkzaamheden (correctief 
onderhoud), herstellen van schades en maximale 
uitnutting van diverse onderdelen. Onderhoudsniveau 
komt overeen met niveau "matig" volgens CROW. 6.410€        

 ‐   Minder overlast voor weggebruikers door combineren 
van onderhoudswerkzaamheden. Onderhoudsniveau 
komt overeen met niveau "voldoende" volgens CROW. 

7.694€     

 ‐   Meer aandacht voor aanzien en comfort. Het 
onderhoudsniveau komt overeen met niveau "goed" 
volgens CROW. 

9.232€      5.449€            ‐961€                  ‐961€              ‐2.245€           ‐3.783€          
- Verantwoord  B&O (vastgesteld beleid): minimum 

kwaliteitsniveau plus overlastmanagement (€ 723) ‐1.684€             
(SUP HB#1460015) 2 Inrichting wegen en fietspaden - Inrichting volgens landelijke richtlijnen.

220€            

 ‐   Aanvulling met verkeersveiligheidsverhogende 
voorzieningen, zoals glasbollen, kantstrookverruwing, 
balises etc. 506€         

 ‐   Extra verkeersveiligheidsverhogende voorzieningen 
zoals bermversteviging, vergroten van obstakelvrije 
afstand en attenderende middenas op alle wegen. 1.273€      330€                110€                   ‐176€                  110€                ‐176€              ‐943€             

3 Bebording en bewegwijzering - Alleen wettelijk verplichte bebording, 
hoofdbewegwijzering zonder verlichte aanwijzers en 
alleen zeer grote toeristische attracties in 
hoofdbewegwijzering.

290€            

 ‐   Hierbij ook verlichting in hoofdbewegwijzering en 
kleinere toeristische attracties worden opgenomen in 
hoofdbewegwijzering. Nu ook vooraankondiging voor 
zijwegen van provinciale wegen. 

342€         

 ‐   Hoger schoonmaakniveau van alle bebording en 
bewegwijzering. 

502€          400€                110€                   58€                      110€                58€                  ‐102€             
4 Recreatieve voorzieningen - Geen voorzieningen en bestaande voorzieningen 

worden niet onderhouden of vervangen.

73€              

 ‐   Bestaande voorzieningen worden in stand gehouden 
en specifieke parkeerplaatsen voorzien van 
afvalbakken. 105€         

 ‐   Uitbreiding van het aantal rust- en recreatieplekken 
en aandacht voor uiterlijk. 

138€          100€                27€                      ‐5€                      27€                  ‐5€                   ‐38€               
5 Bushalteplaatsen - Bestaan uit halteperro of tegelplateau.

29€              

 ‐   Voor meer intensief gebruikte halteplaatsen 
voorzieningen als abri, verlichting, afvalbakken etc. 
Tevens drempelloze instap. 97€           

 ‐   Hoger schoonmaakniveau van alle voorzieningen. 

116€          100€                71€                      3€                        71€                  3€                    ‐16€               
6 Carpoolplaatsen - Voorzien van halfverharding en afgestemd op 

gebruiksintensiteit. 18€              

 ‐   Met elementen en asfaltverharding, voorzien van 
afvalbakken en verlichting. 31€           

 ‐   Hoger niveau van onderhoud. 

38€            30€                  12€                      ‐1€                      12€                  ‐1€                   ‐8€                  
7 Gladheidbestrijding - Alleen 7x24 uur op essentiële verbindingen tussen 

rijkswegen en grotere plaatsen en kernen in 
Flevoland. 744€            

 ‐   Alle provinciale wegen en fietspaden worden 7x24 
uur gestrooid. 

940€         

 ‐   Groter capaciteit bij sneeuwbestrijdingsacties en 
hogere frequentie bij preventieve strooirondes. 

1.261€      751€                7€                        ‐189€                  7€                    ‐189€              ‐510€             
8 Calamiteitenafhandeling  ‐   Op alle provinciale wegen 24 uur per dag een 

calamiteitencoordinator beschikbaar. 
29€              

 ‐   Actief calamiteitenbeheer tijdens spituren op 
werkdagen voor ringen van Almere. 

164€         

 ‐   Actief calamiteitenbeheer tijdens spituren op 
werkdagen voor de belangrijkste provinciale wegen. 

491€          30€                  1€                        1€                        1€                    ‐134€              ‐461€             
7.813€         9.879€     13.051€   7.190€           ‐623€                  ‐1.993€              ‐623€             ‐2.689€          ‐5.861€         

2. Kunstwerken 1 Vaste bruggen en viaducten - Jaarlijks kleinschalige werkzaamheden (correctief 
onderhoud), herstellen van schades en maximale 
uitnutting van diverse onderdelen

255€            

 ‐   Minder overlast voor weggebruikers door combineren 
van onderhoudswerkzaamheden. Toepassen van 
voertuigkerende leuningen t.b.v. de 
verkeersveiligheid. 300€         

 ‐   Aandacht voor uiterlijk en aanbrengen antigrafity 
systemen 

340€          275€                20€                      ‐25€                    20€                  ‐25€                ‐65€               
(SUP HB#1469361) 2 Fietsbruggen - Jaarlijks kleinschalige werkzaamheden (correctief 

onderhoud), herstellen van schades en maximale 
uitnutting van diverse onderdelen

90€              

 ‐   Minder overlast voor weggebruikers door combineren 
van onderhoudswerkzaamheden. Slijtlagen op 
brugdek worden net voor einde levensduur vervangen 
ter voorkoming van ongevallen 

100€         

‐   Aandacht voor uiterlijk en landschappelijke inpassing 
van de fietsbruggen 

110€          90€                  ‐€                    ‐10€                    ‐€                ‐10€                ‐20€               
3 Tunnels en onderdoorgangen - Jaarlijks kleinschalige werkzaamheden (correctief 

onderhoud), herstellen van schades en maximale 
uitnutting van diverse onderdelen

50€              

 ‐   Minder overlast voor weggebruikers door combineren 
van onderhoudswerkzaamheden. Verlichting 
vroegtijdig vervangen ivm sociale veiligheid. 
Toepassen van voertuig kerende leuningen t.b.v. de 
verkeersveiligheid. 

60€           

‐   Aandacht voor uiterlijk en aanbrengen antigrafity 
systemen 

70€            60€                  10€                      ‐€                    10€                  ‐€                ‐10€               
4 Duikers - Geen onderhoudswerkzaamheden, alleen indien 

(constructieve) veiligheid in geding is
110€            

 ‐   Aanbrengen (voertuigkerende) leuningen bij duikers 
ter attendering van wegverkeer 

160€         

 ‐   Aandacht Flora en Fauna door aanleg faunapassage 
door duikers 

210€          ‐€                ‐110€                  ‐110€                  ‐110€              ‐160€              ‐210€             
505€             620€          730€          425€                ‐80€                    ‐145€                  ‐80€                ‐195€              ‐305€             

3. Groen 1 Bomen ‐ Bomen worden verwijderd. 531€             ‐ Instandhouding huidige boomstructuur. 235€          ‐ Uitbreiding van huidige boomstructuur. 371€          232€                ‐3€                      ‐3€                      ‐299€              ‐3€                   ‐139€             
(SUP HB#1018869) 2 Landschappelijke beplantingen ‐ Landschappelijke beplantingen worden verwijderd.

269€            
‐ Instandhouding huidige landschappelijke 

beplantingen. 115€         
‐ Ontwikkeling (beleving en ecologie) van de randen 

van de landschappelijke beplantingen. 182€          103€                ‐12€                    ‐12€                    ‐166€              ‐12€                ‐79€               
3 Bermen ‐ Maairegime afgestemd op gewenste hoogte gras. Maai 

en afvoeren van gras in de bermen. 660€            
‐ Voorkomen van klachten door overlastsoorten 

676€         
‐ Ontwikkeling van de bermen (ecologie en beleving)

706€          557€                ‐103€                  ‐103€                  ‐103€              ‐119€              ‐149€             
4 Sloten ‐ Voldoen aan de eisen van de Keur van het 

Waterschap 334€            
‐ Voorkomen van klachten 

437€         
‐ Ontwikkeling (ecologie en beleving) van de sloten.

467€          334€                ‐€                    ‐€                    ‐€                ‐103€              ‐133€             
5 Rotondes ‐ Sobere inrichting rotondes 62€               ‐ Variatie bij inrichting van rotondes 43€            ‐ Meer variatie bij inrichting van rotondes 57€            35€                  ‐8€                      ‐8€                      ‐27€                ‐8€                   ‐22€               
6 Natuurmaatregelen ‐ Plaatsing van wildspiegels en schermen.

3€                
‐ Aanleg van faunatunnels op locaties waar dieren 

aangereden worden. 26€           
‐ Aanleg van faunatunnels op locaties waar  

aanrijdingen met dieren verwacht mogen worden. 6€              3€                    ‐€                    ‐3€                      ‐€                ‐23€                ‐3€                  
1.859€         1.532€      1.789€      1.264€            ‐126€                  ‐129€                  ‐595€              ‐268€              ‐525€             

4. Openbare 
verlichting

1 Verlichting wegen - Openbare verlichting wordt alleen toegepast waar dit 
vanuit de richtlijnen minimaal gewenst is vanuit de 
verkeersveiligheid.

261€             - Meer aandacht voor rol verlichting bij 
verkeersveiligheid.

354€          - Als het basisniveau, met als aanvulling dat er ook 
wegvakverlichting wordt geplaatst en meer aandacht 
voor vormgeving en reinigen.

686€          211€                ‐50€                    ‐50€                    ‐50€                ‐143€              ‐475€             

(SUP HB#1455851) 2 Verlichting fietspaden - Openbare verlichting wordt alleen toegepast waar dit 
vanuit de richtlijnen minimaal gewenst is vanuit de 
verkeersveiligheid. 6€                

- Meer aandacht voor rol verlichting bij 
verkeersveiligheid.

16€           

- Als het basisniveau, met als aanvulling dat meer 
aandacht voor vormgeving en reinigen.

23€            9€                    3€                        3€                        3€                    ‐7€                   ‐14€               
267€             370€          709€          220€                ‐47€                    ‐47€                    ‐47€                ‐150€              ‐489€             

Inhoudelijke criteria Minimum niveau Inhoudelijke criteria Basis niveau Inhoudelijke criteria Plus niveau
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(bedragen in EUR 1.000)

Onderdeel Onderdelen (producten)
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niveau
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Verschil 
(huidig ‐
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(huidig ‐ 
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(huidig ‐ 
plus)Inhoudelijke criteria Minimum niveau Inhoudelijke criteria Basis niveau Inhoudelijke criteria Plus niveau

5. Verkeersregel 
installaties

1 Verkeersregelinstallaties - De VRI's werken los van elkaar.                                 - De VRI's werken samen met de dichtsbij gelegen 
installaties.                              

- Alle VRI's zijn op afstand benaderbaar en op afstand 
te besturen.                      

(SUP HB#1288559) - Controle van de werking vindt basis op waarneming 
en jaarlijkse inspectie.  Na melding worden alle VRI's 
binnen 4 uur gerepareerd.

- Controle van de werking vindt 24 uur per dag op 
afstand plaats.                   

- Controle van de werking vindt 24 uur per dag op 
afstand plaats.                   

- Regeling is afgestemd op het verwachte 
verkeersaanbod. 205€            

- Regeling wordt periodiek geactualiseerd en is 
afgestemd op het verwachte verkeersaanbod. 411€         

- Regeling wordt continu geactualiseerd en is 
afgestemd op het verkeersaanbod. 568€          128€                ‐77€                    ‐77€                ‐283€              ‐440€             

- Verantwoord  B&O (vastgesteld beleid): minimum 
kwaliteitsniveau plus tovergroen (€ 11) ‐88€                  

2 Verkeerssturende middelen - Bij stremmingen wordt het verkeer omgeleid middels 
vaste beborde routes.

1€                

- Op de ringen van Almere en de Markerwaarddijk 
worden actieve monitorings- en sturingsmiddelen 
gebruikt. 31€           

- Op de drukste wegen en de Markerwaarddijk worden 
actieve monitorings- en sturingsmiddelen gebruikt.

373€          1€                    ‐€                    ‐€                ‐30€                ‐372€             
- Verantwoord  B&O (vastgesteld beleid): minimum 

kwaliteitsniveau plus DRIPS Markerwaarddijk
(€ 16) ‐16€                  
206€             442€          941€          129€                ‐77€                    ‐104€                  ‐77€                ‐313€              ‐812€             

6. Vaarwegen 1 Vaarwegbak - Diepte vaarwegbak op diepte 2.40 meter eens in 45 
jaar baggeren 210€            

 ‐   Diepte vaarwegbak op 2.80 meter, eens in de 15 jaar 
baggeren 180€         

 ‐   Incidentele ondiepten worden meteen weggebaggerd 

210€          200€                20€                      20€                      ‐10€                20€                  ‐10€               
(SUP HB#1413715) 2 Oeverconstructies - Jaarlijks kleinschalige werkzaamheden (correctief 

onderhoud), herstellen van schades en maximale 
uitnutting van diverse onderdelen 330€            

 ‐   Minder overlast voor vaarweggebruikers door 
combineren van onderhoudswerkzaamheden. 
Planmatig onderhoud 540€         

 ‐   Gericht op uiterlijk van de oeverconstructies 

600€          760€                430€                   430€                   430€                220€                160€               
3 Objecten - Jaarlijks kleinschalige werkzaamheden (correctief 

onderhoud), herstellen van schades en maximale 
uitnutting van diverse onderdelen

1.758€        

 ‐   Minder overlast voor vaarweggebruikers door 
combineren van onderhoudswerkzaamheden. 
Onderhoudsregime gericht op voorkomen van 
storingen 1.913€     

 ‐   Aandacht voor uiterlijk van de objecten, deze zien 
er netjes uit 

2.113€      1.595€            ‐163€                  ‐318€                  ‐163€              ‐318€              ‐518€             
4 Afmeervoorzieningen - Handhaven van alle wachtsteigers, passantensteigers 

worden niet onderhouden of vervangen

25€              

 ‐   Handhaven van passantensteigers en 
onderhoudsprogramma ter voorkoming van hinder 
voor de vaarweggebruikers 55€           

 ‐   Aanbrengen van extra voorzieningen, uitbreiding van 
steigers als daar behoefte voor is. 

90€            50€                  25€                      ‐5€                      25€                  ‐5€                   ‐40€               
5 Taluds en plasbermen - Oevers worden 1x per 2 jaar gemaaid. 

Natuurvriendelijke oevers worden aangelegd conform 
wettelijke afspraken 168€            

 ‐   Maaifrequentie minimaal 1x per jaar ter beperking 
van overlast voor aanliggend grondgebied 

270€         

 ‐   Aandacht voor een aantrekkelijke en gevarieerde 
inrichting van de oeverconstructies die past bij het 
achterland 310€          225€                57€                      57€                      57€                  ‐45€                ‐85€               

6 Bediening objecten - Bediening tussen 6u en 22u voor alle sluizen 
gedurende het hele jaar en beperking in weekenden 
en feestdagen 180€            

 ‐   Bediening tussen 6u en 22u, zonder beperkingen 

225€         

 ‐   Bediening 7x24uur voor de drie belangrijkste sluizen 
voor de beroepsvaart en locale 
scheepvaartbegeleiding op de objecten 385€          155€                ‐25€                    ‐25€                    ‐25€                ‐70€                ‐230€             

7 Nautisch toezicht - Toezicht en schouwen gericht op veiligheid en 
reactief optreden

45€              

 ‐   Meer aandacht voor preventie, handhaving op 
ligplaatsen en beperking van overlast voor 
aanwonenden 75€           

 ‐   Vaarweggebruikers actief informeren en begeleiden 
bij het gebruik van de vaarwegen en plaatsen van 
informatieve bebording 150€          45€                  ‐€                    ‐€                    ‐€                ‐30€                ‐105€             

2.716€         3.258€      3.858€      3.030€            344€                   159€                   314€                ‐228€              ‐828€             

TOTAAL 13.366€       16.101€    21.078€    12.258€          ‐609€                  ‐2.259€              ‐1.108€           ‐3.843€           ‐8.820€          
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