Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Westerveld
projectnr. 171626
revisie 1.2

Auteur(s)
Godfried Vis
Jacco Snuverink ook Lansink
Sander de Vries

Opdrachtgever

datum vrijgave
26-03-2008

beschrijving revisie 1.2
Definitief

goedkeuring

vrijgave

J.SoL / S.dV

G. Vis

projectnr.171626
maart 2008, revisie 1.2

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Westerveld

Inhoud

Blz.

Samenvatting

2

1
1.1
1.2
1.3

Inleiding
Aanleiding
Doelstellingen & ontwikkelingsrichting
Leeswijzer

4
4
4
5

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Uitgangspunten kwaliteitsvisie
Proces kwaliteitsvisie
Meetlat; Kwaliteitaspecten
Afbakening meetlat
Kwaliteitsniveaus
Kwaliteitscatalogus
Structuurelementen

6
6
7
7
7
9
11

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Huidige situatie
Nulmeting Westerveld
De resultaten puntsgewijs:
Huidig budget/begroting
Huidig beleid

14
14
15
16
17

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Ambitie
Wat is ambitie?
Waar is welke kwaliteit wenselijk?
Ambitie werkgroep gemeenteraad
Ambitie werkgroep dorpsgemeenschappen
Verschillen en overeenkomsten

19
19
19
20
21
22

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Scenario's
Handhaven huidige kwaliteit
Huidig budget handhaven
Bestuursignaal
Bewonerssignaal
Realistisch beeld

23
24
25
26
27
28

6

Participatie bewoners

29

7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

Strategie en aanbevelingen
Strategie voor middellange en korte termijn
Aanbevelingen voor optimale openbare buitenruimte
Primair beheerproces beheersen
Kwaliteit breder oppakken
Consequenties werken met BOR voor de organisatie

30
30
31
31
33
34

Colofon

35

Bijlagen
Basisinformatie
- arealen
- eenheidsprijzen
- structuurelementenkaart

blad 1 van 43

- budget/kwaliteitsniveau
- begroting 2008

Ruimtelijk Beheer Noord

projectnr.171626
maart 2008, revisie 1.2

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Westerveld

Samenvatting
De gemeente Westerveld heeft een groot beheerareaal. Daarvan is op dit moment niet
vastgelegd welke kwaliteit waar gewenst is en welke uitgangspunten t.a.v. het beheer en
onderhoud moeten worden aangehouden. In de praktijk werkt de gemeente al wel met
kwaliteitsafspraken richting aannemers. Maar deze afspraken zijn niet via de bestuurlijke
besluitvorming tot stand gekomen.
De raad heeft gevraagd om een kwaliteitsplan waarin de raad kan kiezen welke kwaliteit
ze wenselijk vinden voor de gemeente Westerveld. Dit kwaliteitsplan geeft daarnaast ook
inzicht in de financiële consequenties van de keuze zodat het in de praktijk ook waar
gemaakt kan worden.
Om de financiële consequenties van de kwaliteiten in beeld te kunnen brengen hebben
wij het areaal (alle bomen, verhardingen, meubilair enz.) en de normprijzen in beeld
gebracht. Voor het areaal zijn daartoe de reeds aanwezige gegevens aangevuld met de
nog ontbrekende data. De normprijzen zijn tot stand gekomen door overleg met de
beheerders van de gemeente en zijn gebaseerd op de ervaringsprijzen van Oranjewoud.
Door het uitvoeren van een schouw op ca. 60 locaties hebben wij een representatieve
indruk gekregen van de het huidige kwaliteitsniveau. Voor de verhardingen is de schouw
onderbouwd met resultaten uit de twee jaarlijkse weginspectie. Uit de schouw blijkt dat
de openbare ruimte over het algemeen basis scoort. Maar vooral bij de aspecten groen en
verharding scoort een groot aandeel laag.
Door het areaal met aan het kwaliteitsniveau gerelateerde normprijzen te berekenen
hebben wij per variant het benodigde beheerbudget bepaald. De opgestelde varianten;
1. Handhaven huidige kwaliteit
2. Huidig budget handhaven
3. Bestuursignaal
4. Bewonerssignaal
5. Realistisch beeld
1. Handhaven huidige kwaliteit
In dit scenario is uitgegaan van het huidige kwaliteitsniveau zoals die tijdens de schouw
is opgenomen. De extra kosten van dit scenario t.o.v. het huidige budget bedragen
1.800.000,-. De oorzaak van dit relatief hoge bedrag is te verklaren doordat de huidige
kwaliteit uitgaat van een constant beeld over het gehele areaal. Terwijl in werkelijkheid de
kwaliteit bestaat uit gemiddelde van scores, waaronder hoge en lage uitschieters.
2. Huidige budget handhaven
Op termijn wordt ingeteerd op de kwaliteit. De kwaliteit van de openbare ruimte zal
afzakken naar een niet in stand te houden niveau. Structurele achterstanden zullen na ca.
5 jaar zichtbaar worden. Het aantal klachten en meldingen zal toenemen, waardoor de
druk op service-onderhoud toe zal gaan nemen.
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3. Bestuursignaal
Dit scenario vertaald de wens van de werkgroep gemeenteraad. De rijbanen verhardingen
in het buitengebied en woongebied, mogen waar het kan 'een onsje' minder, terwijl de
fietspaden in het buitengebied hoog moeten zijn. De extra kosten van dit scenario t.o.v.
het huidige budget bedragen bijna 1.800.000,-.
4. Bewonerssignaal
Dit scenario is tot stand gekomen door inspraak van een aantal bewoners uit de gemeente
Westerveld. Hierbij valt op dat zij alle leefgebieden op een hoog onderhoudsniveau willen
hebben. Het scenario vraagt echter om een hoge inspanning en kosten en zal lastig te
realiseren zijn. De extra kosten van dit scenario t.o.v. het huidige budget bedragen
2.300.000,-.
5. Realistisch beeld
Het realistische beeld is samengesteld scenario van de huidige kwaliteit, beschikbaar
budget en gewenst beeld. De werkgroepen zullen duidelijk hun wensen terugvinden in dit
scenario, terwijl ook gekeken is naar het huidige budget. Dit scenario is goed te
realiseren. De extra kosten van dit scenario t.o.v. het huidige budget bedragen
1.700.000,-.
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1
Het kwaliteitgericht beheren
is een praktijkgerichte visie,
inclusief begrippenkader en
werkstrategie, gericht op het
meten en het voeren van een
discussie over de kwaliteit
van de woon -en
leefomgeving. Het model
brengt de relatie tussen
kwaliteit en kosten van de
inrichting en het beheer van
de openbare ruimte in beeld.
Daarbij wordt onder andere
gebruik gemaakt van
objectief meetbare
kwaliteitsnormen,
onderhoud -en
inrichtingsniveaus en
eenheids- of kostprijzen voor
de te onderscheiden
onderdelen of
structuurelementen binnen
de openbare ruimte.

1.1

Inleiding
'Kwaliteit van de openbare ruimte' is een breed begrip. Het is belangrijk dat een ieder die
betrokken is bij kwaliteit dezelfde taal spreekt. Wat voor de één een grote bron van
ergernis is, valt een ander niet eens op. Mag er wel eens zwerfvuil in het groen liggen?
Mag er verschil zijn tussen wegen in woonwijken en wegen in het buitengebied? Moet een
lantaarnpaal het altijd doen? En moet deze dan ook recht staan?
Is het heel (en dus veilig en niet stuk) en is het schoon? Dit zijn punten waar met name de
inwoners van de gemeente Westerveld, de gemeente op aanspreken als beheerder van de
openbare ruimte. De gemeente wil graag, maar een goede onderhoudstoestand kost geld.
Relevante vragen in dit kader van beheer en onderhoud zijn:
• Welke kwaliteit hebben we nu?
• Hoe verhoudt zich dat tot het huidig budget?
• Welke kwaliteit is waar gewenst?
• Wat kost dat?
• Welke keuzes gaan wij maken?
Om deze vraagstukken te kunnen beantwoorden is het kwaliteitgericht beheren
geïntroduceerd (zie het kader) : een systematiek dat zich richt op het beheer van de
openbare ruimte.

Aanleiding
Westerveld heeft een groot beheerareaal. Voor het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte is momenteel niet bestuurlijk vastgesteld aan welke kwaliteitseisen dit moet
voldoen en welke uitgangspunten er ten aanzien van het beheer en onderhoud moeten
worden aangehouden. In de praktijk werkt de gemeente al wel met kwaliteitsafspraken
richting de aannemers. Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (kortweg: KOR) moet hier
verandering in brengen. In het KOR wordt de relatie tussen kwaliteit en kosten in beeld
gebracht. Een veel gebruikte methode om deze relatie te leggen is de BOR-systematiek
(BOR staat voor Beheer Openbare Ruimte).

1.2
Gemeente Westerveld
bestaat uit 26 kernen. In
deze plattelandsgemeente
wonen Op een oppervlakte
van 28.300 hectare ruim
19.000 inwoners.

Doelstellingen & ontwikkelingsrichting
Basisdoelstelling: "bereiken van een optimale kwaliteit in het beheer door vastomlijnde
doelen, heldere afspraken en controleerbare resultaten". Om deze basisdoelstelling
fundament te geven zijn de onderstaande subdoelstellingen opgesteld.
• opzetten van beheerbeleid met als doel het benoemen van de beheerkwaliteit;
• communicatie richting bestuurders en beslissers met als doel bestuurders en
beslissers actief te betrekken bij de plan- en besluitvorming;
• communicatie richting beheerders met als doel een fundament te leggen voor
kwaliteitsgericht werken;
• communicatie richting inwoners met als doel inwoners en bedrijven te informeren
en bij de planvorming en uitvoering te betrekken.

blad 4 van 43

Ruimtelijk Beheer Noord

projectnr.171626
maart 2008, revisie 1.2

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Westerveld

1.3

Leeswijzer
De opbouw van deze rapportage wordt in onderstaand schema weergegeven. In de rechter
kolom is te lezen voor wie de hoofdstukken met name bedoeld zijn.

Onderwerp

Met name bedoeld voor

Samenvatting

Iedere (snelle) lezer

1

Inleiding

Iedere lezer

2

Uitgangspunten kwaliteitsvisie
Hierin wordt de gehanteerde systematiek
uitgelegd.

Geïnteresseerde lezer

3

Huidige situatie
In dit hoofdstuk wordt de huidige kwaliteit
beschreven. Verder komt het huidig budget ter
sprake en worden de belangrijkste punten uit het
huidige beleid genoemd.

Iedere lezer

4

Ambitie
In dit hoofdstuk wordt de ambitie voor de
openbare ruimte beschreven. Waar is welke
kwaliteit wenselijk.

Geïnteresseerde lezer

5

Scenario's
Er zijn 5 scenario's geformuleerd waaruit de raad
een keuze kan maken. Deze kunnen worden
afgeleid uit de verzamelde input uit de
hoofdstukken 2, 3 en 4. Elk scenario is voorzien
van een kwaliteitsprofiel en het benodigd budget.

Iedere lezer

6

Participatie bewoners

Geïnteresseerde lezer

7

Strategie en aanbevelingen
Welke stappen liggen ten grondslag om van het
kwaliteitsplan tot besluitvorming en
implementatie hiervan te komen. In dit hoofdstuk
wordt een handvat gegeven voor de te doorlopen
strategie

Iedere lezer

Hoofdstuk
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2

Uitgangspunten kwaliteitsvisie
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de systematiek waarmee de kwaliteitsvisie is
opgebouwd. De systematiek sluit aan bij de doelstellingen zoals verwoord in hoofdstuk 1
en geeft de gemeente een uitvoeringsinstrument voor het bepalen van de beleidskaders
voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

De beheerder, bestuurder en burger hanteren meestal totaal verschillende begrippen als
het gaat om de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook de beheerders van verschillende
disciplines of uit verschillende delen van de gemeente gebruiken elk hun eigen jargon.
Vaak denkt men daarbij over hetzelfde te praten. In de praktijk bestaat er verschil van
mening over de betekenis van de gehanteerde begrippen. Voor een goede communicatie
is het van belang dat alle betrokkenen dezelfde taal (gaan) spreken.

2.1

Proces kwaliteitsvisie
In het schema dat hieronder is uitgezet, wordt het doorlopen proces van de kwaliteitsvisie
schematisch uitgelegd. In de tabel ernaast wordt overzichtelijk weergegeven in welk
hoofdstuk de onderwerpen worden behandeld.

Meetlat

Onderwerp

2.2

Meetlat; kwaliteitaspecten

3.1

Nulmeting

3.3

Begroting

4.3

Ambitie

4.4

Kosten

5

Scenario's

Ambitie

Schouw

Begroting

Kosten

Scenario
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2.2
2.2.1

Meetlat

Schouw

Ambitie

Begroting

Kosten

Scenario

2.2.2

Meetlat; Kwaliteitaspecten
Afbakening meetlat
De kwaliteitsvisie beschrijft het beleidskader voor de kwaliteit van de openbare ruimte in
de gemeente Westerveld. Om tot een zo goed mogelijke beschrijving te komen van het
beleidskader is allereerst de bandbreedte van het beheer afgebakend.
Het beheer van de openbare ruimte in Westerveld richt zich op de kenmerken heel en
schoon.
§ Technische staat: is het heel?
De technische staat is een kwaliteitskenmerk waarmee de technische en/of
vakkundige eisen worden aangegeven die gesteld worden aan park -en
straatmeubilair, groen, verharding en verlichting.
§ Verzorgingsgraad: is het schoon?
De verzorgingsgraad is een kwaliteitskenmerk waarmee de eisen voor schoonheid en
netheid worden aangegeven. Dit wordt uitgedrukt in eisen over de toegestane
hoeveelheden onkruid, zwerfvuil en graffiti.

Kwaliteitsniveaus
De kwaliteiten zijn in vijf kwaliteitsniveaus uit te drukken; Voor een eerste indruk zijn per
kwaliteitsniveau een beschrijving en een impressie met algemene foto's op de volgende
pagina uitgewerkt.

Wat wordt meegenomen?
Technische staat
- verharding
- groen
- meubilair
- (kunstwerken)
- (water)
Verzorging
- zwerfvuil
- onkruid
- graffiti

blad 7 van 43

Ruimtelijk Beheer Noord

projectnr.171626
maart 2008, revisie 1.2

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Westerveld

•

zeer hoog: uitstekend onderhouden, als nieuw;

•

hoog: goed onderhouden, bijna niets op aan te merken;

•

basis: voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken;

•

laag: sober tot onvoldoende, enige achterstanden bij het onderhoud;

•

zeer laag: onvoldoende onderhouden, flinke achterstanden, kapot.

(Voor een uitvergrote versie van de kwaliteitsniveaus verwijzen wij u naar de kwaliteitscatalogus)

De niveaus 'hoog', 'basis' en 'laag' vormen de kern van elke kwaliteitsdiscussie. Ze bieden
ruimte om te differentiëren: waar moet het beter en waar mag het wat minder. De
systematiek sluit aan op landelijk gangbare normeringen van bijvoorbeeld CROW,
Nederland Schoon en Alterra.
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2.2.3

Kwaliteitscatalogus
In een apart document is een kwaliteitscatalogus gemaakt, die samengesteld is in
samenwerking met de beheerders van de gemeente. Deze catalogus sluit aan bij de
bestaande prestatiebestekken (o.a. bermonderhoud, onkruidbeheersing op verharding).
De kwaliteitscatalogus is een beschrijving van de kwaliteitsniveaus per categorie, waarin
met behulp van foto's en meetbare normen duidelijkheid wordt verschaft in het gestelde
niveau.
De catalogus is, zonder dat er veel inhoudelijke kennis voor nodig is, gemakkelijk te
gebruiken en ideaal voor communicatie richting bestuurders en bewoners. De
kwaliteitsnormen geven de maximaal geaccepteerde norm aan waaraan een aannemer
minimaal moet voldoen. De gehanteerde kwaliteitsniveaus in deze catalogus worden
landelijk door Oranjewoud toegepast.
Uitsnede kwaliteitsblad 'Technische staat Hagen' uit kwaliteitscatalogus op de volgende
pagina.
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Technische staat Hagen
Kwaliteitsbeschrijving:

§

De hagen zijn strak in vorm geknipt.
De hagen zijn compleet en er is nauwelijks tot geen sprake van
uitval in de hagen.
De vitaliteit van de hagen is goed.

Kwaliteitsnorm:
§
§
§
§

< 5% heeft geen goede kwaliteit, of achterstand.
< 5% is niet strak gesnoeid.
Achterstand in snoei leidt niet tot structurele schade.
< 5% uitval in de hagen.

Hoog

§
§

Kwaliteitsbeschrijving:

§

De hagen zijn redelijk strak in vorm gesnoeid.
De hagen zijn grotendeels compleet, er is spake van enige uitval
in de hagen.
De vitaliteit van de hagen is voldoende.

Kwaliteitsnorm:
§
§
§

§

< 20% heeft geen goede kwaliteit, of achterstand.
< 20% is niet strak gesnoeid.
Achterstand leidt niet tot structurele schade.
< 20% uitval in de hagen.

Basis

§
§

Kwaliteitsbeschrijving:
§
§
§

De hagen zijn grotendeels niet strak in vorm gesnoeid.
De hagen zijn niet volledig, er is veel uitval in de hagen.
De vitaliteit van de hagen is matig.

§
§
§
§
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2.2.4

Structuurelementen
De kwaliteit in gemeente Westerveld hoeft niet overal gelijk te zijn. Het dorpscentrum kan
in kwaliteit verschillen met bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Daarom zijn er
structuurelementen benoemd die duidelijk verschillen in functionaliteit, inrichting en
gebruik. In de bijlage is de totale structuurelementenkaart te vinden.
Uitsnede structuurelementenkaart voor het dorp Havelte

Wat we onder structuurelementen verstaan wordt hieronder beschreven en verduidelijkt
met beeldmateriaal.

Dorpscentrum
Het centrum wordt gedefinieerd als een clustering van
winkels en voorzieningen of een gebied met een grote
cultuurhistorische waarde, zoals de brinken, in het hart van
de dorpen.
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Woongebied
Woongebieden liggen meestal tussen de dorpscentra en de
grens met de bebouwde kom/buitengebied. De
gebruiksintensiteit van dit structuurelement is gemiddeld.
Woongebieden omvatten grote oppervlakten om te
beheren. Het is de directe woon- en leefomgeving van de
meeste inwoners van de gemeente.
Wanneer er in de dorpskernen groen en speelplekken met
een buurt- of wijkfunctie aanwezig zijn, vallen deze onder
de benaming woongebied.
Niet alle wegen in de woongebieden hebben de zelfde
gebruiksintensiteit.

Buitengebied
Het structuurelement buitengebied is gelegen buiten de
bebouwde kom. Dit gebied heeft een agrarisch, recreatief
of natuurlijk karakter. Verspreid in dit gebied komen
huizen voor. De gebruiksintensiteit is over het algemeen
laag. In het gebied komen alleen erftoegangswegen voor.

Bedrijventerrein
Onder dit structuurelement vallen de industriegebieden en
de bedrijfsterreinen. De gebruiksintensiteit van dit
structuurelement is gemiddeld tot laag. De belasting van
deze wegen is echter wel hoog, door het zware verkeer.

Begraafplaats
Begraafplaatsen zijn gebieden met een bijzondere functie.
Het groen heeft vaak een cultuurlijk karakter.
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Groengebieden en parken
Het gaat hier om locaties met een groen/parkachtig
karakter die over het algemeen een recreatieve functie
hebben. Deze gebieden komen in de gehele gemeente
voor, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Hiertoe
behoren ook de entourages van de
sportvelden/sportparken.

Hoofdstructuur
De hoofstructuur wordt gevormd door lijnvormige
elementen die een belangrijke structurerende rol spelen
in de ruimtelijke opbouw van de gemeente. Dit wordt
gecombineerd met een belangrijke verbindingsfunctie.
De gebruiksintensiteit is hoog.
Omdat wijken, dorpen en allerlei functies door middel
van hoofdstructuurlijnen gekoppeld worden, brengt de
hoofdstructuur samenhang en oriëntatie in de gemeente.
Vanuit dat oogpunt worden o.a. de hoofdroutes voor
autoverkeer (verbindings- en ontsluitingswegen) tot de
hoofdstructuur gerekend.
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3

Huidige situatie

3.1

Nulmeting Westerveld

In dit hoofdstuk wordt de totale indruk van de openbare ruimte toegelicht, daarnaast
wordt het huidig budget en beleid kort beschreven.
§
§
§
§

De openbare ruimte scoort in Westerveld over het algemeen Basis;
Groen blijft achter ten opzichte van de andere onderdelen;
Verharding buitengebied scoort een matige basis, terwijl dit het grootste areaal
betreft.
Weginspectiecijfers zijn omgerekend naar kwaliteitscijfers om de schouw te
onderbouwen.

Onderstaand schema laat het schoolrapport per onderdeel zien; verhardingen, groen,
meubilair, oevers, kunstwerken en verzorging.

Hoofdstructuur

Groengebieden/parken

Totaalindruk

Structuurelement

Dorpscentrum

Scenario

De resultaten van de schouw zijn breed uit geanalyseerd en in een document 'Nulmeting
BOR Westerveld' beschreven.

Begraafplaats

Kosten

Buitengebied

Begroting

Bedrijventerreinen

Ambitie

Woongebied

Schouw

Verharding

6,9

7,3

6,1

6,8

6,5

6,9

8,0

6,9

Groen

6,1

5,0

6,9

6,8

5,5

6,5

6,7

6,2

Meubilair

6,7

8,0

7,2

7,0

7,0

7,0

7,3

7,2

Oevers

8,0

-

7,0

-

-

-

10,0

8,3

Kunstwerk

-

-

8,0

-

-

-

-

8,0

Verzorging

7,1

6,8

8,1

7,2

6,7

7,4

6,8

7,2

Onderdeel

Meetlat

Om de huidige situatie in de gemeente Westerveld te kunnen beoordelen heeft een
schouw plaatsgevonden. De gemeente is in mei en augustus 2007 geschouwd. De
onderdelen van 'schoon' zijn in mei en augustus gemeten, de onderdelen van 'heel en
veilig' zoals verharding, groen en meubilair is eenmaal gemeten in augustus 2007. Voor
de 'verzorgende' facetten kan de periode van de schouw van invloed zijn op de score. Om
deze invloeden van deze momentopname af te vlakken is er gekozen voor een meting in
twee seizoenen.
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3.2

De resultaten puntsgewijs:
Technische staat verhardingen
De algemene indruk voor het onderdeel verhardingen scoort een basis (rapportcijfer 6,9).
Structuurelement groengebieden/parken scoort hoog, hierbij hoort echter wel de
kanttekening dat hier naar verhouding weinig verharding voorkomt. Structuurelement
buitengebied scoort een lage basis met een substantieel deel laag, terwijl dit areaal juist
erg groot is. Ook de woonwijken scoren basis, maar ook in dit structuurelement komt een
aandeel laag voor.
Opmerking!
Om de cijfers uit de schouw beter te kunnen onderbouwen, zijn nog de resultaten van de
weginspectie van 2005 omgerekend naar kwaliteitscijfers. Hieruit blijkt dat het
kwaliteitsniveau destijds een stuk lager was (rapportcijfer 4,19). De reden waarom het
huidige cijfer hoger is, is te verklaren uit het feit dat er na de inspectie van 2005 veel
onderhoud aan het wegareaal is uitgevoerd. Dit onderhoud is bekostigd door een
financiële injectie van 2 x 2,5 miljoen. De inspectiecijfers komen uit het Geïntegreerd
Beheer Informatiesysteem van de gemeente, alwaar het gehele wegbeheer administratief
wordt bijgehouden.
Technische staat groen
De algemene indruk voor het onderdeel groen scoort een lage Basis (rapportcijfer 6,2).
Het aandeel Laag in de structuurgebieden bedrijventerreinen en hoofdstructuur zorgt
ervoor dat de algemene indruk naar beneden wordt gehaald. Zeer lage en Zeer hoge
niveaus komen niet voor. 20% van de bomen scoort een Laag niveau. Deze constatering
komt overeen met de conclusies uit het bomenbeheerplan dd. 20 mei 2006.
Technische staat meubilair
Meubilair scoort over het algemeen een hoge basis (rapportcijfer 7,2). Het
structuurelement met het meeste meubilair, de woongebieden, scoort het laagst maar wel
een ruime basis.
Technische staat water/oevers
Het onderdeel water/oevers scoort gemiddeld een 8,3. Kanttekening, de score is behaald
door een beperkt aantal locaties. (5 stuks)
Verzorging
De verzorging scoort gemiddeld over de twee rondes een 7,2. Het grootste gedeelte van
de openbare ruimte ziet er netjes uit. Er komt weinig zwerfvuil, ongewenste kruiden en
graffiti/beplakking voor in het straatbeeld. Het deel dat Basis scoort, ziet er redelijk
verzorgd uit. Er komen enige ongewenste kruiden in het groen/verharding of zwerfvuil
voor, met name op bedrijventerreinen en dorpscentra.

Totaal Westerveld 2007
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Zeer hoog
Hoog
Basis
Laag
Zeer laag

Verharding
algemeen

Groen
algemeen

Meubilair
algemeen

Oevers
algemeen

Deze Basiskwaliteit is een gemiddelde. Bij het merendeel van de items is
er ook een groot deel met een kwaliteitsniveau Hoog. Dit houdt in dat de
omgeving er voor dat item schoon en netjes uitziet, het heeft op kort
termijn nog geen onderhoud nodig. Een aantal items hebben tevens een
aandeel met het kwaliteitsniveau Laag of Zeer laag. Dit speelt met name bij
het onderdeel Ongewenste kruiden in het groen en op de verharding.

Verzorging
algemeen
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3.3

Meetlat

Schouw

Ambitie

Begroting

Kosten

Scenario

Hoeveelheden:
totale gemeente 28.300 ha.
•
2.090.996 m2 rijbaan
•
260.119 m2 fietspad
•
95.504 m2 voetpad
•
348.498 m2 parkeerpl/str.
•
41 ha. beplanting
•
74 ha. gazon
•
290 ha. bermen
•
3,3 km. haag
•
53.200 bomen
•
292 bankjes
•
47 afvalbakken
•
4.908 lichtmasten
•
5.700 bebording

Norm/eenheidsprijzen:
•
prijspeil 2006
•
alleen uitvoeringskosten
(planmatig)
•
uurtarief  33,-

Huidig budget/begroting
De begroting voor het beheer en onderhoud van de totale openbare ruimte omvat  4,2
miljoen. Het totaal bedrag in de begroting bestaat uit veel posten voor allerlei
werkzaamheden. Een deel van de begroting is bestemd voor het planmatig onderhoud en
komt uit op  3,1 miljoen. Een ander deel wordt besteed aan het overig onderhoud en
overhead  1,1 miljoen. De kosten die voor de ambitie worden berekend betreffen alleen
de kosten voor het planmatig onderhoud.
Beheer 
begroting

Planmatig
onderhoud BORaspecten

Reguliere technische en verzorgende onderhoudswerkzaamheden
binnen de technische levensduur van de aspecten die binnen BOR
zijn meegenomen.

 3,1 mln.

Overig
onderhoud en
overhead

Overige aspecten, zoals zuigen van kolken, actualisatieonderhoud, serviceonderhoud, specifieke taken
(gladheidbestrijding), beleidgestuurde taken, overige taken,
voorzieningen en het apparaat/de organisatie.

 1,1 mln.

Totaal budget

 4,2 mln.

Naast het planmatig onderhoud en het overige onderhoud is er ook een deel gereserveerd
voor serviceonderhoud. Serviceonderhoud is in Westerveld een integraal en belangrijk
onderdeel in het budget. In de berekening van Oranjewoud is service niet meegenomen.
Het advies is om gemiddeld 5% van het benodigd budget te reserveren voor servicetaken,
zoals bijvoorbeeld het herstellen van calamiteiten en/of klein onderhoud van
verhardingen. Het gaat hierbij om een bedrag tussen de  150.000 tot 200.000. De
huidige servicekosten zijn opgenomen in de begroting van Overig onderhoud en
overhead.
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3.4
Beleidsdocumenten die
betrekking hebben op de
openbare ruimte in
Westerveld:
•
•
•

Beleidsplan Openbare
Verlichting
Bomenbeheerplan
Bermbeleidsvisie

Overige nota's:
•
•

•

Onkruidbestrijdingsplan
Gemeentelijk Verkeers -en
Vervoersplan (GVVP)
Fietspadenplan
Gladheidsbestrijdingsplan
Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP)
Bomenverordening
Landschapbeleidsplan
Diverse
bestemmingsplannen
POP (provinaciaal
omgevingsplan)
Structuurvisie

•

Kadernota's

•
•
•
•
•
•
•

Huidig beleid
Het huidig beleid van de gemeente met betrekking tot de openbare ruimte bestaat uit
verschillende beleidsnota's. In deze beleidsstukken staan richtlijnen en uitgangspunten
vermeld waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van de
kwaliteitsvisie. In het kader hiernaast worden alle relevante beleidsnota's kort toegelicht.
Hieronder volgen de belangrijkste conclusies uit de documenten.
Beleidsplan Openbare Verlichting
• Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten dient rekening gehouden te worden met de
invoering van de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
• Verlichtingsniveau gelijk of iets lager dan het gestelde in de NPR I320I-I voor
uitbreidingen en reconstructies.
• In de gehele gemeente dezelfde schakeltijden (=23.00) voor avondbranders.
• Dimmen openbare verlichting indien wenselijk (bij ontwikkeling- en
uitbreidingsplannen).
• Bij nieuwe verlichtingsprojecten of aanpassing van de bestaande verlichting wordt er
gekozen voor aluminium masten. Voor verblijfsgebieden zijn dat paaltopmasten van 4
meter en wegen met een verkeersfunctie zijn dat 6 tot 8 meter hoge masten met een
uithouder.
• Toepassen energiezuinige lampen met daarbij behorende voorschakelapparaten.
• Overname speciale aanbevelingen van de NSvV voor verlichting op rotondes.
• Waarborgen optimaal verlichtingsniveau à in vroeg stadium Team beheer overleg
maatregelen.
• Reclame-uitingen en sfeerverlichting aan lichtmasten worden niet toegestaan.
Bomenbeheerplan
• Doelen
o Doelmatig beheer
o Zorgvuldig beheer
o Ontwikkeling
o Duurzaamheid
• Grote lijnen
o Buitengebied wordt gevormd door de hoge cultuurhistorische waarde
van het landschap.
o Aansluiting zoeken bij ontstaansgeschiedenis van het landschap.
o Samenhang en herkenbaarheid van het natuur- en cultuurlandschap
versterken.
• Inhoudelijk
o Per kern een beschrijving met:
§ De actuele stand van zaken
§ Beleidsnotitie
§ Structuurvisie
o 2004 bomen geïnventariseerd (ca. 50.000 stuks)
o Actualisatie onderhoudsgegevens bomen buitengebied in 2006
o ± 15.000 bomen hebben hun eindbeeld nog niet bereikt
o Eens per drie jaar wordt het totale bomenbestand gecontroleerd
o Circa 150 bomen hebben extra aandacht nodig
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o
o

Kernen en het buitengebied voldoen aan basisopzet groenstructuur,
enkele incidenten daargelaten.
Inhaalslag op korte termijn om achterstanden weg te werken worden
geraamd op circa  600.000,-

Bermbeleidsvisie
•

•

•
•

•

•
•
•

Een natuurlijker beheer van de bermen mag niet ten koste gaan van de primaire
verkeerskundige en wegbouwkundige functies van de bermen zoals het
aanbrengen van grasstenen waar dit absoluut noodzakelijk is, leggen van kabels
en leidingen, plaatsen brandkranen enz.
Bij de nieuwe aanleg en reconstructie van plattelandswegen, fiets- en voetpaden,
die nieuwe bermen dusdanig aanleggen dat er een natuurlijk beheer kan worden
uitgevoerd.
Ongewenste kruiden (o.a. sint jacobskruiskruid) in de bermen na melding of
signalering direct verwijderen.
Indien bermen door veelvuldig gebruik, kapot gereden worden (o.a. oogst
werkzaamheden landbouw, defensieoefeningen, kabel- en
leidingwerkzaamheden nutsbedrijven etc.), de veroorzaker verplichten de
bermen te herstellen.
De bestaande bermen waar mogelijk verschralen d.m.v. het uitvoeren van een
natuurlijk beheer, te beginnen in natuurgebieden en te ontwikkelen
natuurgebieden en gebieden met veel landschappelijke waarde.
De bermen een belangrijker functie geven bij het ontwikkelen en herstellen van
de natuur- en landschapswaarden.
Nastreven om door verschraling van de bermen de belevingswaarde van het
omliggende landschap voor de weggebruikers aantrekkelijker te maken.
Na instemming van de raad met de uitgangspunten van de bermbeleidsvisie,
door een werkgroep bestaande uit o.a. landbouw- en natuurorganisaties en het
waterschap, een bermbeheerplan op laten stellen.
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4

Ambitie

4.1

Wat is ambitie?
Voor we komen tot de gewenste ambitie zijn er nog een aantal aspecten die genoemd
moeten worden. Want wat is een ambitie nou precies?

Meetlat

Schouw

Ambitie

Begroting

Kosten

Ambitie is niets anders dan de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte voor verzorging
en technische staat in de verschillende structuurelementen in gemeente Westerveld. Een
ambitie is een doel om te bereiken en geeft aan wat voor product je wilt bieden aan
bewoners en bezoekers (o.a. toeristen). Bij het bepalen van de ambitie zijn er
keuzemogelijkheden in kwaliteit (de vijf kwaliteitsniveaus), deze hebben natuurlijk
consequenties voor je kosten. Met andere woorden: Kwaliteit heeft z'n prijskaartje.

Scenario

4.2
Werkgroep dorpsgemeenschappen
Delegatie die de bewoners van de
gemeente vertegenwoordigen.

Waar is welke kwaliteit wenselijk?
In een tweetal separate workshops zijn de ambities van de werkgroep gemeenteraad en
de werkgroep dorpsgemeenschappen vastgesteld. In de eerste workshop is de materie
rondom het kwaliteitgericht beheren toegelicht en heeft men met behulp van het BORspel leren omgaan met kwaliteit. In de tweede workshop is de daadwerkelijke ambitie
gekozen. In de onderstaande paragrafen zijn de uitkomst van de gewenste kwaliteit per
doelgroep beschreven. De afzonderlijke ambities zijn ook vertaald naar een scenario
waaruit uiteindelijk gekozen kan worden.
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Verharding
Groen
Meubilair
Verzorging
Verhouding tot huidige kwaliteit
Huidige kwaliteit verzorging in
buitengebied is Hoog!
Het verschil tussen een niveau
Hoog en Basis voor verzorging in
het buitengebied verschilt qua
inspanning niet zo heel veel,
maar qua kosten wel aanzienlijk.

Nuance kwaliteit wegen
buitengebied en woongebied
Op de wegen waar het kan, mag
het onderhoudsniveau laag zijn.
Hierbij is in overleg bepaald
welk percentage van het areaal
het betreft. Dit percentage kan
worden vertaald naar wegen
waar het minder kan en mag.
In feite wordt de technische
levensduur van de betreffende
wegen opgerekt en dus zijn de
onderhoudskosten lager.

* Nuances in:
**Nuances in:

H
H
H
H*** H*** H***
H
H
H
H
H
H

B
B
H
H

Kosten

Groengebieden/parken

B*
B
B
B

Hoofdstructuur

B
B
B
B

Dorpscentrum

B**
B
B
B

Begraafplaats

Beschrijving
In dit kwaliteitsprofiel is de wens van de werkgroep gemeenteraad vertaald naar
kwaliteitsniveaus. Over het algemeen ambiëren zij een kwaliteit die gericht is op
soberheid en efficiënt instandhouden van de buitenruimte. Daarbij zijn de onderstaande
nuances per gebiedstype te onderscheiden.

Buitengebied

Achtergrond
De basis voor dit
kwaliteitsprofiel is de workshop
Ambitie op 19 december 2007
met de werkgroep van de
gemeenteraad. In drie groepen is
de ambitie gekozen. Deze
ambitie is ontstaan door input
tijdens de workshop. (In de
bijlage zijn de gedetailleerde
uitkomsten van de workshop te
vinden)

Ambitie werkgroep gemeenteraad

Bedrijventerreinen

4.2.1

Woongebied

projectnr.171626
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€ 2.415.000
€ 1.499.000
€ 395.000
€ 589.000
€ 4.898.000

Fietspaden buitengebied (Hoog)
Gedeelte rijbanen buitengebied (Laag)
Gedeelte rijbanen woongebied (Laag)

In de kostenberekening is een aanname gedaan voor een verhouding van 70/30 voor het toekennen van de
kwaliteit. 70% van de rijbanen worden op Basis berekend en 30% op Laag. Een gedetailleerde toekenning
(welke straat kan dan op Laag en welke absoluut niet) is momenteel niet mogelijk en zal bij een volgend
vraagstuk aan de orde kunnen komen met behulp van een verdiepingslag.

*** Voorstel om bomen en bermen op een Basisniveau te beheren gezien de huidige
kwaliteit van de bomen en de bermen. Het is zeer kostbaar om deze categorieën op een
Hoog niveau te beheren. Bomen en bermen op Basisniveau beheren in deze
structuurgebieden levert een besparing op van  68.000,- op jaarbasis. Dit bedrag is niet
doorgerekend in de totale kostenpost voor groen in bovenstaande tabel.
Woongebied
De woongebieden is een relatief groot structuurelement in de gemeente Westerveld, waar
ook nog eens de meeste inwoners wonen. Daarom moeten zowel de technische staat, als
de verzorging op een acceptabel niveau onderhouden worden. Echter op de secundaire
straten in de wijk mag de technische staat verharding 'een onsje minder'.
Bedrijventerrein
De bedrijventerreinen hebben als basis een functionele en praktische, maar sobere
inrichting. Het terrein moet een ruimtelijke uitstraling hebben. De inrichting van het
terrein mag simpel doch doelmatig zijn.
Buitengebied
De wegen met haar boomstructuur midden in het agrarisch landschap rond de kernen van
de gemeente hebben een duidelijk karakteristieke beeld. De bezoekers (toeristen)
waarderen het Drentse platteland met al haar natuurschoon. Dit moet er dan ook verzorgd
uitzien, maar op locaties waar het kan mag de kwaliteit van de verharding wel een 'onsje
minder'. Belangrijk is dat het buitengebied een landelijke en recreatieve uitstraling heeft
met goed begaanbare fietspaden.
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Begraafplaats
Een begraafplaats wordt geassocieerd met een rustige en respectvolle omgeving. Door de
aanwezigheid van groen en de verhardingsmaterialen schelpen, natuursteen en gebakken
bestrating wordt een natuurlijke omgeving gecreëerd. Kernwoorden zijn sereen en
verzorgd.
Dorpscentrum
Het dorpscentrum moet een hoge kwaliteit van de openbare ruimte uitstralen. Het moet er
aantrekkelijk en sfeervol uitzien. Het dorpscentrum moet het visitekaartje van het dorp
zijn, waarbij inwoners en toeristen centraal staan.
Hoofdstructuur
Net als het dorpscentrum moet ook de hoofdstructuur een hoge kwaliteit van de openbare
ruimte uitstralen. Het beheer van de hoofdstructuur richt zich op een veilige en
functionele openbare ruimte. De hoofdstructuur moet functioneren als een uitnodigend
onderdeel van de gemeente Westerveld. Elke bezoeker van de gemeente maakt immers
gebruik van dit onderdeel van de openbare ruimte. Voor de automobilist is comfort een
belangrijk aspect. Bomen en bermen hoeven niet op een hoog niveau onderhouden te
worden, aangezien dit zeer hoge kosten met zich meebrengt.
Groengebieden/parken
Groengebieden en parken moeten een hoge kwaliteit van de openbare ruimte uitstralen.
Het moet er aantrekkelijk uitzien en uitnodigen tot recreatie. Daarom moeten de
verzorging en het meubilair van een hoog niveau zijn.

4.2.2

Ambitie werkgroep dorpsgemeenschappen

Begraafplaats

Dorpscentrum

Hoofdstructuur

Groengebieden/parken

H
H
H
H

B
B
B
B

B
B
H
B

H
H
H
H

H
H
H
H

H
H
H
H

B
B
H
H

Kosten

Buitengebied

Verharding
Groen
Meubilair
Verzorging

Bedrijventerreinen

Achtergrond
Het kwaliteitsprofiel van dit
scenario is gebaseerd op de
input die gegeven is tijdens de
workshop 'Ambitie Bewoners'
van 22 januari 2008.
Gedetailleerde inputgegevens
van de bewoners is te vinden in
de bijlage.

Woongebied

Beschrijving
Dit profiel schetst de wensen van de bewoners uit de gemeente Westerveld. Zij willen over
het algemeen een schone en leefbare omgeving alwaar de openbare ruimte het meest
gebruikt wordt. De minder intensief gebruikte gebieden mogen hier en daar een steekje
laten vallen.

€ 2.680.000
€ 1.589.000
€ 483.000
€ 640.000
€ 5.392.000

Woongebied
"Daar leven wij!" is een uitspraak van bewoners dat aangeeft dat zijn hun eigen
leefomgeving belangrijk vinden. Zowel de verzorging als de technische staat van
openbare ruimte moet zorgvuldig onderhoud krijgen. Het woongebied moet er pico bello
uitzien.
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Bedrijventerrein
De bedrijventerreinen moeten functioneel en praktisch zijn met een goede wegontsluiting.
Hier is een zeer goed onderhouden gebied niet nodig, als het maar doelmatig gebruikt
kan worden. Bereikbaarheid en comfort zijn typerende kenmerken voor dit gebied.
Buitengebied
Het buitengebied wordt veel gebruikt door fietsende toeristen. De fietspaden moeten
daarom veilig en comfortabel zijn, waarbij de recreatieve functie blijft gewaarborgd.
Zwerfvuil mag bijna niet voorkomen.
Begraafplaats
Kenmerkende eigenschappen voor begraafplaatsen zijn rust en stilte. Beplantingen zijn
vitaal, zwerfvuil komt niet voor. Het zorgvuldige onderhoud versterkt de beleving van de
bezoekers ten gunste van hun gedenkplaats.
Dorpscentrum
Het dorpscentrum is schoon. Het meubilair, de verhardingen en het groen zien er goed
onderhouden uit. De dorpscentra laten bij de toerist een niet-te-vergeten indruk achter.
Hoofdstructuur
De hoofdstructuur moet net als het dorpscentrum moet een hoge kwaliteit uitstralen. Het
beheer van de hoofdstructuur richt zich op een veilige en functionele openbare ruimte.
Het functioneert als een uitnodigend onderdeel van de gemeente.
Groengebieden/parken
Beplantingen en verhardingen zien er redelijk uit, waarbij de recreatieve functie
gewaarborgd is. Het gebied is nagenoeg vrij van zwerfvuil en de bankje en afvalbakken
geven een solide indruk.

4.2.3

Verschillen en overeenkomsten
•

Het grootste verschil tussen de ambitie van de dorpsgemeenschappen en de
gemeenteraad zit met name in het kwaliteit van het woongebied.

•

De ambitie van de 'bewoners' kost  500.000,- meer dan de ambitie van de
werkgroep gemeenteraad.

•

Op begraafplaatsen, in dorpscentra en op hoofdstructuren hebben zowel de
'bewoners' als de raadsleden dezelfde ambitie.
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5

Scenario's
De beschreven scenario's geven de vijf mogelijke keuzes in kwaliteit weer voor de
openbare ruimte. Het door de raad te kiezen scenario dient als bestuurlijk kader voor de
lange termijn, maar ook als opdracht voor de korte termijn.

Meetlat

Schouw

Ambitie

Begroting

Kosten

Bij elk scenario is het benodigd budget voor planmatig onderhoud bepaald.

Scenario
Scenario

Benodigd jaarlijks budget

Handhaven huidige kwaliteit



4,906 miljoen

Huidig budget handhaven



3,100 miljoen

Bestuursignaal



4,898 miljoen

Bewonerssignaal



5,392 miljoen

Realistisch beeld



4,798 miljoen

(Referentie: Alles op Basisniveau handhaven kost in Westerveld  4,8 miljoen)
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Hoofdstructuur

Groengebieden/parken

B
B
B
B

B
L
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B
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B
B
B
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B
B
B
B

B
B
B
B

H
B
B
B

Kosten

Dorpscentrum

Verharding
Groen
Meubilair
Verzorging

Begraafplaats

Beschrijving
Dit scenario gaat uit van de huidige kwaliteit. Over het algemeen is er een basisniveau
met enkele uitzonderingen naar een hoog niveau. Verharding in het buitengebied scoren
ook regelmatig een laag niveau. De kwaliteit in Westerveld laat op dit moment een
gelijkmatig beeld zien.

Buitengebied

Achtergrond
Het kwaliteitsprofiel van dit
scenario is ontleend aan de
schouw 2007.

Handhaven huidige kwaliteit

Bedrijventerreinen

5.1

Woongebied
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€ 2.506.000
€ 1.410.000
€ 351.000
€ 639.000
€ 4.906.000

Voor het handhaven van de huidige kwaliteit is meer budget nodig dan momenteel
beschikbaar is ( 1,8 miljoen). Dit is op het eerste gezicht een vreemde constatering.
Hierbij moet opgemerkt worden dat:
• Dit scenario van een constant beeld uitgaat (in standhouden kwaliteitsniveau).
De huidige situatie uit de schouw is een gemiddelde van allerlei scores,
waaronder ook uitschieters naar boven en beneden. Lage uitschieters zijn onder
andere te vinden in groen (bomen) en verharding (wegen buitengebied);
• In het bomenbeheerplan is vastgesteld dat een groot deel van het bomenbestand
in de gemeente een achterstand heeft. Oranjewoud meet een gemiddeld
basisniveau. De items die de achterstanden volgens het beheerplan veroorzaken
zijn ook door Oranjewoud geconstateerd. Op dit moment is het gemiddeld nog
net een basisniveau, maar zal binnen zeer korte termijn naar een laag niveau
zakken;
• De marktsituatie is momenteel gunstig. Hierdoor kan de gemeente meer
onderhoud plegen voor hetzelfde budget. Dit heeft een verhoogd effect op de
vastgestelde kwaliteit buiten. Oranjewoud rekent niet met marktprijzen omdat
deze niet representatief zijn voor het bepalen van lange-termijn-budgetten.
• De huidige kwaliteit van de verharding is onder andere bereikt door een
financiële injectie (2 x 2,5 miljoen euro), dat gefinancierd is uit andere middelen.
Conclusie
De huidige kwaliteit kan niet gehandhaafd blijven met huidige budget. Op lange termijn is
het budget ontoereikend.
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5.2

Huidig budget handhaven
Beschrijving
Dit scenario heeft als uitgangspunt het handhaven van de bestaande budgetten voor de
verschillende onderdelen van de buitenruimte. Dit scenario laat het effect van het beheren
met het huidige budget op langere termijn zien.

Dorpscentrum

Hoofdstructuur

Groengebieden/parken

L
ZL
B
B

L
L
L
B

L
L
B
B

L
L
B
B

L
L
L
B

B
L
L
B

Kosten

Begraafplaats

L
L
L
B

€ 1.600.000
€ 1.100.000
€ 100.000
€ 300.000
€ 3.100.000

Het onderhoudsniveau zal voor alle disciplines en structuurelementen een niveau omlaag
gaan, omdat er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn om het areaal in stand te
houden. Vooral voor de bomen en de verharding in de gemeente is dit niet wenselijk;
• De vitaliteit van bomen gaat (blijvend) achteruit, het kost veel inspanning en geld
om de bomen vervolgens weer op niveau te krijgen.
• Bij verharding is er sprake van kapitaalsvernietiging.
Kwaliteitsverloop asfalt

In het figuur hiernaast is de kwaliteitsafname van
asfaltverhardingen weergegeven. Het gebruik van de
verharding, met name de belasting van zware voertuigen is van
invloed op de kwaliteit. Het figuur geeft aan dat wanneer asfalt
niet op de juiste momenten wordt onderhouden, de
kwaliteitsafname van een bepaald moment ineens heel snel
gaat. Dit komt o.a. door weersinvloeden, UV straling breekt
namelijk het bitumen en dus de samenhang af. De belasting
van de weg blijft wel hetzelfde en dus neemt de kwaliteit van
de verharding af.

Kwaliteit

Kapitaalsvernietiging
Het financiële verschil tussen
de technische onderhoudsbehoefte (basisplanning =
optimum) en de planning met
een budgettaire beperking. Het
verschil geeft aan hoeveel het
wegonderhoud duurder is
geworden omdat het onderhoud
niet tijdig kan worden
uitgevoerd. Bij asfalt zal de
kapitaalsvernietiging groter zijn
dan bij elementen. Oorzaak
hiervan is dat de kosten bij
geen onderhoud aan asfalt
onevenredig oplopen.

Buitengebied

Verharding
Groen
Meubilair
Verzorging

Bedrijventerreinen

Verwachting toekomstig kwaliteitsbeeld (5-10 jaar)

Woongebied

Achtergrond
Het kwaliteitsprofiel van dit
scenario is gebaseerd op het
beschikbare budget zoals
beschreven in hoofdstuk 3.3
huidig budget/begroting.

Conclusie
Wanneer het huidige budget voor het onderhoud
aan de openbare ruimte in Westerveld
gehandhaafd blijft, zal de kwaliteit steeds verder
afzakken en zal uiteindelijk geen niveau meer in
stand gehouden kunnen worden. Er worden grote
risico's gelopen voor wat betreft de veiligheid voor
zowel verharding als voor bomen. Een nadelig
gevolg kan zijn dat er meer klachten en meldingen
Tijd
binnen komen. De kans op schadeclaims is zeer
aannemelijk. Daarnaast zullen er vaker calamiteiten (brandjes blussen) moeten worden
opgelost. Wil men na een aantal jaren de knelpunten aanpakken dat geldt zeker voor het
'opkrikken' van verharding dat er eenmalig zware investeringen gedaan moeten worden.
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Verharding
Groen
Meubilair
Verzorging

Nuance verharding rijbanen
buitengebied en woongebied
In de kostenberekening is een
aanname gedaan voor een
verhouding van 70/30 voor het
toekennen van de kwaliteit.
70% van de rijbanen worden op
Basis berekend en 30% op
Laag. Een gedetailleerde
toekenning (welke straat kan
dan op Laag en welke absoluut
niet) is momenteel niet mogelijk
en zal bij een volgend vraagstuk
aan de orde kunnen komen met
behulp van een verdiepingslag.

H
H
H
H*** H*** H***
H
H
H
H
H
H

B
B
H
H

Kosten

Groengebieden/parken

B*
B
B
B

Hoofdstructuur

B
B
B
B

Dorpscentrum

B**
B
B
B

Begraafplaats

Beschrijving
Dit kwaliteitsprofiel vertaalt de wens van de werkgroep gemeenteraad in een scenario. De
dorpscentra en hoofdstructuren zijn schoon en technisch heel. Dit geeft de gebruiker
(inwoner en toerist) een herkenbaar en leefbaar gevoel, waarbij veiligheid hoog in het
vaandel staat.

Buitengebied

Achtergrond
Dit scenario heeft als input de
uitkomsten van de workshop
'Ambitie' gemeenteraad.

Bestuursignaal

Bedrijventerreinen

5.3

Woongebied

projectnr.171626
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€ 2.415.000
€ 1.499.000
€ 395.000
€ 589.000
€ 4.898.000

* In het buitengebied mag het op het gebied van verharding rijbanen een 'onsje minder'
waar het kan. Fietspaden moeten daarentegen op een hoog niveau worden onderhouden.
(toekenning 70/30 kwaliteit)
** In het woongebied mag het op het gebied van verharding rijbanen een 'onsje minder'
waar het kan. (toekenning 70/30 kwaliteit)
*** Voorstel om bomen en bermen op een Basisniveau te beheren gezien de huidige
kwaliteit van de bomen en de bermen. Het is zeer kostbaar om deze categorieën op een
Hoog niveau te beheren.
Conclusie
Het areaal wordt op een verantwoorde manier onderhouden, waar bij
kapitaalsvernietiging niet aan de orde is. Om dit scenario te realiseren is er een
structureel tekort van  1,8 miljoen t.o.v. het huidige budget.
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Hoofdstructuur

Groengebieden/parken

H
H
H
H

B
B
B
B

B
B
H
B

H
H
H
H

H
H
H
H

H
H
H
H

B
B
H
H

Kosten

Dorpscentrum

Verharding
Groen
Meubilair
Verzorging

Begraafplaats

Beschrijving
Dit scenario vertaalt de wens van de bewoners in kwaliteitsniveaus. Woongebieden en
dorpscentra moeten er verzorgd en heel uitzien, leefbaarheid staat centraal. Zwerfvuil
mag nagenoeg niet voorkomen en ook onkruidgroei is uit den boze. Het buitengebied en
bedrijventerreinen mogen er wat soberder uit zien. Hier en daar ligt wat zwerfvuil en ook
onkruidgroei komt er en der voor.

Buitengebied

Achtergrond
Bij de samenstelling van dit
scenario zijn de uitkomsten van
de workshop 'Ambitie'
bewoners als input gebruikt.

Bewonerssignaal

Bedrijventerreinen

5.4

Woongebied
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€ 2.680.000
€ 1.589.000
€ 483.000
€ 640.000
€ 5.392.000

Conclusie
Dit scenario is het ideaalbeeld van de bewoners uit Westerveld, dit scenario brengt echter
wel hoge kosten ( 2,3 miljoen tekort t.o.v. het huidige budget) met zich mee (wat in de
portemonnee van de bewoners gevoeld gaat worden).
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5.5
Achtergrond
•
Huidige kwaliteit
•
Beschikbaar budget
•
Gewenst beeld
•
Vastgestelde 'achterstanden'

Nuance verharding rijbanen
buitengebied en woongebied
In de kostenberekening is een
aanname gedaan voor een
verhouding van 70/30 voor het
toekennen van de kwaliteit. 70%
van de rijbanen worden op Basis
berekend en 30% op Laag. Een
gedetailleerde toekenning (welke
straat kan dan op Laag en welke
absoluut niet) is momenteel niet
mogelijk en zal bij een volgend
vraagstuk aan de orde kunnen
komen met behulp van een
verdiepingslag.

Realistisch beeld
Beschrijving
Dit kwaliteitsprofiel laat een realistisch beeld ten aanzien van de huidige kwaliteit,
beschikbaar budget en gewenst beeld.

* In het buitengebied mag het op het gebied van verharding rijbanen een 'onsje minder'
waar het kan. Fietspaden moeten daarentegen op een hoog niveau worden onderhouden.
(toekenning 70/30 kwaliteit)
** In het woongebied mag het op het gebied van verharding rijbanen een 'onsje minder'
waar het kan. (toekenning 70/30 kwaliteit)
*** Voorstel om bomen en bermen op een Basisniveau te beheren gezien de huidige
kwaliteit van de bomen en de bermen. Het is zeer kostbaar om deze categorieën op een
Hoog niveau te beheren. Dit resulteert in een lagere kostenpost voor groen van  29.000,die nog van het totaal moet worden verminderd.
Het woongebied wordt intensief gebruikt, waardoor een hoog niveau niet/nauwelijks
haalbaar is.
Ten aanzien van de achterstanden van de kwaliteit van bomen is het niet realistisch om in
welk structuurgebied dan ook hiervoor een Hoog niveau te eisen. Wel kunnen bepaalde
aspecten van het groen in bepaalde structuurelementen een hoog niveau krijgen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan gazon en sierbeplanting.
In belangrijke gebieden en accentgebieden wordt zwerfvuil niet geaccepteerd. Ook
onkruiden in groen en verharding en graffiti komen maar incidenteel voor.
Conclusie
De openbare ruimte wordt op een verantwoorde manier onderhouden, terwijl er ook nog
extra aandacht is voor onder ander het centrum en de begraafplaatsen.
Ten opzichte van het huidige budget is  1,7 miljoen euro structureel tekort.
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6
KOR
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte

Participatie bewoners
Tijdens de workshop ambitie bepalen voor bewoners is de vraag gesteld in hoeverre de
bewoners betrokken willen blijven bij het kwaliteitsgericht beheren van hun gemeente.
Met de reacties als input hebben wij drie voorstellen waarbij de bewoners al dan niet
actief betrokken zijn en blijven bij het KOR.
•

Betrokkenheid KOR tijdens reguliere bijeenkomsten
Tweejaarlijks houdt de gemeente samen met dorpsgemeenschappen een overleg.
Tijdens dit overleg kunnen de meetresultaten vanuit de schouw besproken worden.
Deze methode verdiend op dit moment de voorkeur bij de gemiddelde bewoner.

Optioneel
•

Bewoners gaan zelf schouwen
Met behulp van een vereenvoudigde meetlat gaan bewoners zelf de kwaliteit van
de openbare ruimte meten.
Hiervoor is momenteel geen belangstelling onder de bewoners. Dit kan echter in de
toekomst veranderen.

•

Wijkbudget
Naast het beheer van de openbare ruimte kan er ook gekeken worden naar het
gebruik en inrichting en veiligheid van de woongebieden. Met behulp van een
wijkgericht budget kan ingespeeld worden op de wensen van de bewoners.
De gemeente oriënteert zich op deze vraag of deze meer wijkgerichte aanpak past
binnen het beleid van de gemeente. Daarom is op korte termijn geen invulling van
het wijkbudget te verwachten.
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7

Strategie en aanbevelingen

7.1

Strategie voor middellange en korte termijn
Deze rapportage richt zich met name op de vragen: wat wil ik en wat spreek ik af? In dit
rapport worden meerdere keuzemogelijkheden voorgesteld, waarbij het gevaar ontstaat
om de weg kwijt te raken. Het is daarom goed om stapsgewijs na te denken over de te
volgen richting. De te volgen richting moet in de voorstellen naar het bestuur worden
ingevuld. Deze paragraaf geldt als leidraad voor die voorstellen.
De keuzes die voorliggen zijn:
1. Wat willen wij uiteindelijk: 'over 5 tot 10 jaar willen we daar zijn'.
Kies een scenario als ambitie voor de lange termijn.
2. Wat hebben we te willen: 'de komende 1 á 2 jaar kunnen we dit besteden'.
Kies het scenario passend bij de financiële ruimte voor de korte termijn.
3. Wat spreken we af: 'hoe snel kan dat, wat heeft prioriteit, wegwerken
achterstanden of verbeteren kwaliteitsniveaus'.
• Wegwerken achterstanden bomen;
• Achterstanden wegwerken t.a.v. de schouwresultaten;
• Achterstanden wegwerken t.a.v. de wegen;
• Inhaalslagen.

Maak afspraken over het groeipad tussen de korte en lange termijn.

Met deze bestuurlijke opdracht kan team Beheer aan het werk:
4. Hoe bereik ik dat:
Tijd à Prioritering; welke aspecten brengen we als eerste op niveau
Aandacht à Integrale en interactieve planvorming; kunnen we in het onderhoud
verschillende aspecten combineren zodat het efficiënter gebeurt. Hierbij is
betrekken van bewoners aan te raden zodat die ook hun inbreng hebben in wat
zij belangrijk vinden dat aangepakt moet worden.
Geld à Voor sommige aspecten moet eerst een uitwerking plaatsvinden in een
technisch beheerplan zodat precies in beeld wordt gebracht wat het op niveau
brengen gaat kosten.
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Aanbevelingen voor optimale openbare buitenruimte

7.2
7.2.1

Primair beheerproces beheersen
Een beheerproces kent minimaal drie groepen van deelnemers die ieder naar eigen
verantwoordelijkheid hun invloed uitoefenen. Het zijn de bestuurders (gemeenteraad of
college van Burgemeester en Wethouders), de bewoners (wijkraden, bedrijfverenigingen)
en de beheerder (beleidsadviseurs, regievoerders, toezichthouders, uitvoerders)
In het proces onderscheiden we vier onderdelen op twee niveaus;
Het eerste niveau, ambitie en monitor, richt zich met name op het beleid van bestuur en
bewoner. Het tweede niveau, opdracht en toezicht, worden de globale termen van de
ambitie vertaald naar concrete afspraken over de te leveren prestaties die de ambitie waar
moeten maken. Dit niveau richt zich met name op de opdracht en het realiseren hiervan.
De vier begrippen zijn niet los van elkaar te zien. Ze gaan in elkaar over en vormen een
cirkelgang met onderlinge beïnvloeding die leidt tot een beheersbaar proces.
Om in de gemeente Westerveld tot een optimalere openbare buitenruimte te komen doen
wij aanbevelingen voor het beheerproces met behulp van de vier begrippen.

AM BITIE

M ONITOR

b e l e i d s keuze
in t ermen van
amb ities

t o et s ing o f
amb it ieniveau
wo rd t g ehaa ld

OPDR AC HT

TOEZIC HT

fo rmulering in
t ermen van
p res ta t ie-eis en

co nt ro le
p res t at ie d o o r
t o ezicht

Ambitie
Als eerste zal een stap voorwaarts gezet moeten worden waarbij het kwaliteitsplan
geïmplementeerd wordt. Dit betekent dat de strategie voor de korte en lange termijn
vastgelegd moet worden. Op korte termijn zullen de achterstanden van de bomenkwaliteit
weggewerkt moeten worden, om verdere achteruitgang te voorkomen. In het
bomenbeheerplan van 2006 staan de acties die uitgevoerd dienen te worden met het
benodigd budget.
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De nuance die in dit rapport zijn gemaakt voor de wegen in het buitengebied en het
woongebied (70% basis en 30% laag) moeten in een meerjarenplan verder uitgewerkt
worden. Voor elke weg wordt gekeken welk kwaliteitsniveau (basis - laag) haalbaar is. Op
basis van een technische inspectie wordt voor de komende vijf jaar aangegeven welke
wegen onderhouden moeten gaan worden.

AM BITIE

M ONITOR

b e le id s keuze
in termen van
ambities

to et sing o f
amb itieniveau
wordt g ehaald

OPDRACHT

TOEZICHT

fo rmulering in
termen van
pres tatie-eis en

co nt ro le
pres tatie d o or
to ezicht

AM BITIE

M ONITOR

b e le id s keuze
in termen van
a mb ities

to ets ing o f
amb itieniveau
wo rd t g ehaald

OPDRACHT

TOEZICHT

fo rmulering in
termen van
p res tatie-eis en

co ntro le
p res tatie d o o r
to ezicht

AM BITIE

M ONITOR

b e le id s keuze
in termen van
ambities

to et sing o f
amb itieniveau
wordt g ehaald

OPDRACHT

TOEZICHT

fo rmulering in
termen van
pres tatie-eis en

co nt ro le
pres tatie d o or
to ezicht

Opdracht
Momenteel heeft de gemeente al een aantal prestatiebestekken lopen voor het
onderhoud van onder andere de bermen, de begraafplaatsen en onkruidbeheersing.
Onderzocht wordt om ook andere disciplines zoals verhardingen en meubilair op basis
van innovatieve contracten op de markt te gaan zetten. Met een outputgericht bestek
worden de disciplines onderhouden op een vooraf vastgestelde kwaliteit. De kwaliteit
wordt omschreven met behulp van prestatie-eisen en een afbeelding in een
prestatiebestek.
Naast het onderzoeken naar mogelijkheden om andere disciplines op basis van
innovatieve contracten op de markt te zetten dient er ook rekening gehouden te worden
met het vastgestelde Ontwikkelplan Buitenbedrijf. Ook worden voor bepaalde
werkzaamheden vaak combinaties gezocht, zoals herinrichtingen van wegen gezamenlijk
uitvoeren met het vervangen/afkoppelen van riolering, aanleg groen, verkeersveiliger
leefomgeving waardoor ook meer subsidies en bijdragen te verkrijgen zijn.

Toezicht
Op prestatiebestekken dient toezicht gehouden te worden. Op dit moment gebeurt dit al
voor de bestaande bestekken. Op de nieuwe bestekken zal ook toezicht moeten worden
gehouden om de kwaliteit te waarborgen en de aannemer op z'n verantwoordelijkheden
te wijzen. Een integrale toezichthouder op de verschillende bestekken is een optie.

Monitor
De laatste stap, voordat de cirkel weer opnieuw gaat lopen, in het beheerproces is de
monitor. Bij monitoring gaat het er om dat de totaalindruk wordt opgenomen. Bij
monitoring worden de resultaten van het toezicht naar de oorspronkelijke ambities
omgezet. De werkprocessen kunnen op basis van deze resultaten worden aangepast en
men kan verantwoording afleggen aan de bestuurder. De uitkomsten van een goed
uitgevoerde monitoring worden teruggebracht naar de beleidsuitgangspunten en dienen
tevens als basis voor de actualisering van meerjaren- of werkplannen. Deze stap biedt ook
de mogelijkheid om de stand van zaken voor wat betreft de kwaliteit van de openbare
ruimte de communiceren richting burgers.
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7.2.2

Kwaliteit breder oppakken
Dit kwaliteitsplan Openbare Ruimte beschrijft enkel de fysieke kwaliteit die bepaald wordt
door het beheer. Echter kwaliteit omvat meer! In de onderstaande figuur staat
schematisch weergegeven hoe kwaliteit breder te definiëren is.

Inrichting

Sociaal

fysieke kwaliteit

kwaliteit
Economisch
Fysiek

Gebruik

Beheer

De kwaliteit van de openbare ruimte wordt niet alleen bepaald door de mate van beheer.
Ook de inrichting en het gebruik spelen een belangrijke rol in de kwaliteit.
Om het gebruik en de inrichting te onderzoeken en te optimaliseren zijn er nieuwe
instrumenten nodig. Een belevingsscan is zo'n nieuw instrument. Bij een belevingsscan
wordt er door de ogen van de gebruiker naar de openbare ruimte gekeken. Tijdens een
workshop wordt onder andere aandacht geschonken aan:
1. gebruik en actie: is er iets te doen en
te beleven.
2. comfort en beheer: is het schoon en
heel, kan ik er zitten.
3. uitstraling en identiteit: is het mooi,
aantrekkelijk en knus.
4. toegankelijk en bereikbaar: kunnen
mensen er komen.
5. sociale veiligheid en omgang: voel ik
me veilig, praten mensen met elkaar,
is er overlast.

De Appel staat symbool voor een frisse, gezonde, levendige
leefomgeving.
Als alle vijf de partjes terugkomen en in balans zijn, wordt de
leefbaarheid van de plek door de bewoners als goed ervaren.

Dergelijke workshops verdienen de voorkeur om met zo'n breed
mogelijk groep mensen te doen zoals: bewoners, verschillende
afdelingen gemeente die verwantschap hebben met de openbare
ruimte, waterschappen, recreatieschappen etc.
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Een ander instrument voor een nog betere kwaliteit van de openbare ruimte is het
opstellen van een handboek ontwerprichtlijnen. De ontwerprichtlijnen voor het inrichten
van de openbare ruimte hebben het doel een kwalitatief goede openbare ruimte te
realiseren, die geschikt is voor de gebruiksdoelen en die in stand kan worden gehouden.
Daarom is het al in het stadium van planontwikkeling belangrijk te weten welke eisen
vanuit beheer worden gesteld en deze in een handboek vast te leggen.

7.2.3

Consequenties werken met BOR voor de organisatie
Het implementeren van het kwaliteitsplan heeft gevolgen voor de organisatie. Dit
betekent vooral in de eerste jaren dat er met het kwaliteitsplan gewerkt wordt een
toename in werkdruk voor de beheerders. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn:
• De huidige werkwijze waar nodig aanpassen op het meer planmatig aanpakken van
het beheer. Deze aanpassing vraagt in het begin meer tijd omdat eerst de nieuwe
werkwijze eigen gemaakt moeten gaan worden. Daarna kan wellicht het planmatig
werken volgens het kwaliteitsplan iets efficiënter gebeuren. Te denken valt aan het
opstellen van prestatiebestekken in plaats van traditionele RAW bestekken. Deze weg
is reeds ingeslagen. De komende periode wordt onderzocht welke werkzaamheden
zich hiervoor lenen en welke niet.
• Het structureel monitoren van de kwaliteit is een extra belasting op de werkdruk van
de organisatie. De jaarlijkse terugkoppeling van de behaalde kwaliteit richting het
bestuur is een nieuwe taak.
• Voor het wegwerken van de achterstanden, na het kiezen van een scenario, vraagt
ook extra inzet van de organisatie. De achterstanden moeten in bestekken worden
uitgewerkt naast de reguliere opdrachten. Voor wegen moet een meerjarenplan
worden opgesteld waarin de achterstanden en de strategie (70% basis, 30% laag
voor buitengebied en woonwijken) verder is uitgewerkt.
• Hogere beheerbudgetten voor het reguliere onderhoud heeft als gevolg van een
bepaald gekozen scenario geen effect op de organisatie. Het hogere kwaliteitsniveau
wordt vertaald in het bestaande bestek en de aannemer voert de opdracht uit conform
afspraak. Deze werkwijze blijft gelijk aan de huidige werkwijze. Dit geldt echter niet
voor gecombineerde werken. Deze werken zijn wel van invloed op de organisatie. Hier
zal wellicht extra capaciteit voor nodig zijn, die eventueel ingehuurd kan worden.
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Colofon
Deze rapportage is tot stand gekomen door medewerking van:
Gemeente Westerveld
D. Buiter
medewerker team Beheer (integraal)
F. Jansen
medewerker team Beheer (wegen)
J. Postma
medewerker team Beheer (groen)
B. Spliet
teamleider Beheer (integraal)
J. Swart
medewerker team Beheer (beheerplannen)
H. Geertsma
wethouder Financiën en belastingen, Beheer openbare ruimte, Milieu,
Verkeer en vervoer
Werkgroep gemeenteraad gemeente Westerveld
Werkgroep dorpgemeenschappen gemeente Westerveld
Ingenieursbureau Oranjewoud
G. Vis
J. Snuverink ook Lansink
S. de Vries
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senior adviseur Beheer (integraal)
projectingenieur Beheer (wegen)
projectingenieur Beheer (groen)
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BIJLAGE 1: BASIS INFORMATIE
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Areaal
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Eenheidsprijzen
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Structuurelementenkaart
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Budget/kwaliteitsniveau (totaalprijzen per kwaliteitsniveau GBI/Ambitie)

ZEER HOOG

HOOG

BASIS
LAAG

ZEER LAAG
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Uitkomsten workshop werkgroep gemeenteraad
Bedrijventerrein en buitengebied: alle onderdelen op Basisniveau
Groengebieden: meubilair en verzorging Hoog, verharding en groen Basis
Woongebieden: verharding Basis, groen Hoog, meubilair Hoog, verzorging Basis
Begraafplaats: verharding Basis, groen Hoog, meubilair Hoog, verzorging Hoog
Hoofdstructuur: verharding, groen en meubilair Hoog, verzorging Basis
Dorpscentrum: verharding, groen en verzorging Hoog, meubilair Basis

Ambities werkgroepen gemeenteraad
Hieronder staan de uitkomsten van de workshop van de drie werkgroepjes onder elkaar.
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Uitkomsten workshop werkgroep dorpsgemeenschappen
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Begroting 2008
Ecl

Omschrijving ECL

2.008

2008

2008

2008

2008

planmatig

overige

totaal

overige

onderhoud

kosten

vlgs Orjw

ramingen

2008

Verhardingen
30004 Personeel van derden (piekwerk)
31010 Elektra
34000 Overige goederen en diensten
34002 WSW-werkzaamheden
34008 Onderhoud
34014 Pachten en erfpachten

0
83.940
1.960
58.300

293.190

293.190

6.190

34018 Herstelwerkzaamheden ivm schade

19.880

34022 Belastingen

58.363

34060 Verzekeringen

83.940

1.960
58.300

6.190
19.880
58.363

5.500

5.500

34200 Bebakening en belijning

12.940

12.940

34202 Molgoten vegen

30.660

30.660

34216 Aanschaf schelpen

38.200

38.200

34218 Groot onderhoud wegen - normaal budget

918.000

918.000

34218 Groot onderhoud wegen - extra 2008

993.000

34220 Gladheidsbestrijding
42100 Schadevergoedingen
61000 Kapitaallasten
62265 Frontoffice
62510 Team Vergunningverlening en Handhaving
62610 Team Beheer
62620 Buitenbedrijf

993.000

52.560

52.560

0
894.408

894.408

0
1.690

1.690

294.122

294.122

478.076

310.749

167.327

4.240.979

1.663.999

617.829

1.959.151

4.240.979

Groen
31010 Elektra

300

300

33000 Duurzame zaken (project Dwingeloo)

85.000

85.000

34000 Overige goederen en diensten

36.900

21.900

34008 Onderhoud

17.230

17.230

34008 Onderhoud

98.900

34206 Maaien bermen en sloten

164.220

164.220

34208 Bermen afnemen

26.780

26.780

34210 Boomverzorging

38.550

38.550

34212 Snoeionderhoud

22.430

22.430

34204 Beplantingsmaterialen

11.810

11.810

34000 Overige goederen en diensten

30.400

30.400

577.165

577.165

34008 Onderhoud

90.800

90.800

34010 Aanschaf klein materiaal

13.440

13.440

34002 WSW-werkzaamheden

34022 Belastingen

2.937

34036 Contributies en lidmaatschappen

2.000

34512 Afvoer plantsoenafval
34022 Belastingen
34036 Contributies en lidmaatschappen

15.000
98.900

2.937
2.000

26.300

26.300

6.098

6.098

250

250

34060 Verzekeringen

1.400

1.400

34514 Kosten boomplantdag

7.800

7.800

42000 Subsidies en bijdragen

5.100

5.100

61000 Kapitaallasten

4.766

4.766

61000 Kapitaallasten

518

518

62510 Team Vergunningverlening en Handhaving

48.593

48.593

62610 Team Beheer

98.939

98.939

62610 Team Beheer

77.765

77.765

62610 Team Beheer

37.728

62620 Buitenbedrijf

422.523

274.640

147.883

1.956.642

1.289.365

487.515

speelterreinen - doet niet mee

37.728
0

179.762

243.913

1.956.642
243.913

Begraafplaatsen
31010 Elektra
34000 Overige goederen en diensten
34002 WSW-werkzaamheden

100

100

31.340

31.340

122.400

122.400

34008 Onderhoud

1.790

1.790

34022 Belastingen

1.382

34036 Contributies en lidmaatschappen
34060 Verzekeringen
60600 Onderhoudfonds gebouwen
61000 Kapitaallasten
62510 Team Vergunningverlening en Handhaving

60

180

180

4.825

4.825

50.603

50.603

4.225

62610 Team Beheer

31.568

62620 Buitenbedrijf

22.149

62710 Team Inwonerszaken (BUZA)

27.432

62720 Team Inwonerszaken (Bel/WOZ)

totalen uitgaven programma 3
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1.382

60

4.225
31.568
14.397

7.752
27.432

1.572

1.572

299.626

138.587

70.660

6.741.160

3.091.951

1.176.004

0

90.379

299.626

2.229.292

6.741.160

Ruimtelijk Beheer Noord

