
Openbaar Gebied 18 april 2016 

Integraal beleidsplan openbaar gebied  



WEL: 

 Wegen, reiniging en gladheidbestrijding, straatmeubilair, 
verkeersmeubilair, openbare verlichting, elektrische 
installaties, oppervlakte water, civiele kunstwerken, 
bomen, openbaar groen, spelen en bewegen, riolering, 
klimaatadaptatie, duurzaamheid en ecologie 

 

NIET: 

 Begraafplaatsen, sportaccommodaties, afvalinzameling, 
energie 

Over welke kapitaalgoederen of 
onderwerpen gaat het beleidsplan 



 Over de eigen discipline heen kijken en zaken die elkaar 
beïnvloeden op elkaar afstemmen 

 Inrichting, aanleg, onderhoud, beheer en vervanging op 
elkaar afgestemd 

 

Wat bedoelen we met ‘Integraal’? 



Waarom een beleidsplan openbaar 
gebied? 

 Ambitie, kaders en kosten op integrale wijze op elkaar 
afstemmen 

 Duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen 
garanderen 



Waarom een beleidsplan openbaar 
gebied? 

 Richtinggevend voor het opstellen van het beheerplan 
openbaar gebied, inclusief een 
meerjarenonderhoudsbegroting en –planning. 

 Extra aandacht van de provincie NH 
⁻ Actueel beleidskader 

⁻ Nagestreefd kwaliteitsniveau 

⁻ Vertaling van de financiële consequenties 

 Afspraken met de provincie NH 
⁻ De begroting van 2018 is in overeenstemming met het 

vastgestelde beleid, de nagestreefde beeldkwaliteit en de 
meerjarenonderhoudsplanning 

 

 



Functie, doel, ambitie 
& beeldkwaliteit 

Instandhouden 
functie en doel 

Beleidsplan Openbaar Gebied 
₋ Wat willen we bereiken en waarom 
₋ Welke (beeld-)kwaliteit wordt nagestreefd 
₋ Welke financiële middelen zijn hiervoor nodig 
₋ Welke werkwijze is gewenst 
₋ Ambitie: waar zetten we op in 
 
 

Beheerplan Openbaar Gebied 
₋ Hoe gaan we dit bereiken 
₋ Wanneer gaan we welke werkzaamheden doen: 

meerjarenonderhoudsplannen en 
uitvoeringsplannen 

₋ Welke financiële middelen zijn wanneer nodig 

Welke documenten zijn nodig? 



Wat zijn de kaders? 

1. Duurzame instandhouding 

2. Sober & doelmatig 

3. Participatie, beleving en inwonerstevredenheid 

4. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en ecologie 

5. Financieel evenwicht 

 

 



1. Duurzame instandhouding 

 Borging van de levensduur van de kapitaalgoederen 
 De inrichting, de aanleg, het onderhoud, het beheer en 

de vervanging van kapitaal goederen in het openbaar 
gebied in samenhang met elkaar 

 Kapitaalgoederen voldoen aan hun functie en doel 



2. Sober & doelmatig 

 Leveren van een basisniveau 
 Sturen op beeldkwaliteit 

₋ Uitgangspunt is beeldkwaliteitsniveau CROW C 
₋ Indien het gebruik of een efficiënte werkwijze er om vraagt 

beeldkwaliteitsniveau CROW B toepassen 



3. Participatie, beleving en 
burgertevredenheid 

 Ambitie is maximale participatie 
 Sturen op burgertevredenheid 
 Betrekken van mensen met een afstand op de 

arbeidsmarkt 



4. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en 
ecologie 

 Een leefomgeving die leefbaar, veilig, gezond en 
aantrekkelijk is 

 Een toekomstgericht en toekomstbestendig openbaar 
gebied 



5. Financieel evenwicht 

 Eerst de basis op orde 
₋ Beleidsplan 
₋ Gegevensbeheer 
₋ Beheerplan 
₋ Meerjarenonderhoudsplanning 
₋ Begroting 

 Groeien naar een begroting die in overeenstemming is 
met het vastgestelde beleid, de nagestreefde 
beeldkwaliteit en de meerjarenonderhoudsplanning 



5. Financieel evenwicht 

 Overzicht 2016 
₋ Beschikbaar dagelijks/groot onderhoud: €5.170.000,-- 
₋ Benodigd: €5.410.000,-- 

 
₋ Beschikbaar vervangingsinvesteringen: €1.700.000,-- 

Oplopend naar €2.905.000,-- in 2019 
₋ Benodigd €5.495.000,-- 

 
 Voorstel is om vanaf 2017 jaarlijks €300.000,-- beschikbaar 

te stellen om de begroting in evenwicht te krijgen 



 Het vaststellen van de 5 kaders om richting te geven aan 
het opstellen van het beheerplan openbaar gebied, 
inclusief een meerjarenonderhoudsbegroting en –
planning. 

 Jaarlijks €300.000,-- extra opnemen in de begroting t.b.v. 
de duurzame instandhouding van het openbaar gebied. 

Wat vragen wij van u? 


