
 

 

Gemeente 

Bloemendaal 

 
 

Aan de Gemeenteraad. 
 
Raadsvergadering : 26 juni 2008 
Nummer  : 44 
Commissie : Commissie Grondgebied 
Portefeuillehouder : wethouder drs. Th.H.M. Wolf mpa , weth. drs. R.A. Heerze 
Afdeling : I-Gemeentewerken -  
Opsteller : A.J.M. Janus 
Productiedatum : 16 april 2008 
Vaststellingsdatum b&w : 22 april 2008 
Fatale datum : n.v.t. 
Registratienummer : 2008007581 
Reg.nrs(s) bijlage(n) : 2008006586 , 2008006980, 2007005946, 2008010552, 2008011270 
Onderwerp : Beheerkwaliteit openbare ruimte  

Korte inhoud voorstel 

 

In dit voorstel vragen burgemeester en wethouders aan de raad om, aan de hand van een aantal 
scenario's met verschillende kwaliteitsniveaus en bijbehorende budgetten, een principekeuze te 
maken voor de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte. 
De financiële gevolgen van de gemaakte keuze zullen worden verwerkt in de begroting vanaf 2009.  
 

 
1. Aanleiding 
 

In het collegeprogramma 2006- 2010 zijn ambities opgenomen over de kwaliteit van het wegennet (een 8 
voor fiets- en voetpaden en een 6 voor overige wegen) en het openbaar groen (maken van een keuze voor 
een beheerkwaliteit (6 of 7) op basis van huidige kwaliteit en benodigde budget voor behoud of verbetering 
daarvan).  
 
Uw raad heeft ons college bij de behandeling van de begroting 2007 gevraagd om op basis van een 
onderzoek naar de huidige kwaliteit een plan van aanpak op te stellen om de kwaliteit van de fiets- en 
voetpaden in de huidige collegeperiode richting het door de raad gewenste hoge niveau (8) te brengen. 
 
Op basis van het op 15 mei 2007 in de commissie Grondgebied besproken plan van aanpak (2007005946) 
met bijbehorende projectplannen voor wegen en groen heeft de afdeling Gemeentewerken met 
ondersteuning van ingenieursbureau Oranjewoud de huidige beheerkwaliteit van de openbare ruimte 
bepaald. De resultaten zijn weergegeven in bijgevoegd rapport “verkenning” (2008006980).  Voor de 
beoordeling van de kwaliteit heeft Oranjewoud een indeling van zeer hoog tot zeer laag gebruikt die 
aansluit bij de landelijke (CROW) normen. De beoordeling is vertaald in gemiddelde rapportcijfers en is 
daarmee goed te vergelijken met de door uw raad aangegeven niveaus. 
Daarna zijn met behulp van een nauwkeurige inventarisatie van de beheerarealen en eenheidsprijzen de 
kosten van het beheer op verschillende kwaliteitsniveaus bepaald. 
In twee workshops is de mening van de burgers over de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte 
gevraagd.  Verslagen van de workshops zijn als bijlage opgenomen in de rapporten van Oranjewoud. 
De resultaten van de rekensessies en workshops zijn samengevat in een aantal scenario’s in het 
bijgevoegde rapport “kwaliteitsplan BOR” (2008006586). 

 
2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 
 

In het plan van aanpak kwaliteitsbeelden en de projectplannen staan als doelstellingen : 
- het helder en eenduidig vastleggen van de beoordelingscriteria voor de door de raad aangegeven 

kwaliteitscijfers; 
- vaststellen van de huidige kwaliteitsniveaus volgens die eenduidige criteria; 
- bepalen van de kosten van beheer op verschillende kwaliteitsniveau; 
- de gewenste kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte ter besluitvorming voorleggen aan uw raad.  
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De eerste drie doelstellingen komen uitgebreid aan de orde in de rapporten van Oranjewoud en zijn 
toegelicht in de commissie Grondgebied op 15 mei. Kortheidshalve wordt verwezen naar de rapporten. 
Aan de laatste doelstelling wordt met dit voorstel voldaan. 

 
 
3. Financiële aspecten/risico’s 
 

Alle in het kwaliteitsplan BOR opgenomen beheerscenario’s vereisen hogere beheerbudgetten dan thans 
beschikbaar.  Het verschil met het huidig beschikbare budget varieert van € 250.000,- tot € 450.000,- per 
jaar. Daarnaast is eenmalig een extra budget nodig om het achterstallig onderhoud aan de wegen weg te 
werken zodat overal wordt voldaan aan een basisniveau (6). Het extra benodigde budget zal vanaf 2009 
structureel beschikbaar moeten zijn om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven. 

 
4. Voorstel 
 

Wij verzoeken uw raad zich uit te spreken over de gewenste beheerkwaliteit van de openbare ruimte door 
één van de in de rapporten van Oranjewoud gepresenteerde scenario’s te kiezen.  

 
5. Uitvoering 
 

Nadat u een keuze hebt gemaakt voor de gewenste kwaliteitsniveaus worden de financiele consequenties 
verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2009. Na vaststellen van de begroting worden vanaf 2009 de 
benodigde werkzaamheden uitgevoerd om de gewenste niveaus te behalen en/of te behouden, en worden 
door regelmatig monitoren de effecten van deze werkzaamheden gemeten.  

 
 

  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
W.H. de Gelder , burgemeester. 
 
 
 
A.Ph. van der Wees , secretaris. 
 
 
Advies Commissie 
 
15 mei 2008 : 
Het voorstel wordt van de raadsagenda van 29 mei 2008 afgevoerd en eerst nogmaals besproken in 
de cie GG van 12 juni 2008. Vooraf zal nog aanvullende informatiedoor de extern adviseur worden 
verstrekt. 
 
 
Advies Commissie d.d. 12 juni 2008: 
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De commissie heeft het voorstel besproken. Het wordt een behandelpunt. 
 
Gekozen is voor scenario 3 met aandacht voor opname in de meerjarenbegroting vanaf  2009. 
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De raad der gemeente Bloemendaal; 
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gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van  22 april 2008; 
 
gelezen de rapporten “Bloemendaal BOR, Verkenning : huidige situatie in beeld” d.d. 9 januari 2008 
en “Kwaliteitsplan BOR” d.d. 2 april 2008 van Oranjewoud; 
 
overwegende dat de in de programmabegroting aangegeven rapportcijfers voor de kwaliteit van 
wegen en groen niet aansluiten op de landelijke CROW-normering voor kwaliteitsniveaus en dat die 
als volgt kunnen worden vertaald:  
 

rapportcijfer Kwaliteitsniveau CROW omschrijving 

9,5-10 Zeer hoog Nieuw, onbeschadigd, zeer schoon 

7,5 – 9,4 Hoog Nauwelijks schade, schoon, goed verzorgd 

5,5 – 7,4 Basis Enige schade , geen achterstallig onderhoud. Onkruid, 
graffiti en zwerfvuil komen voor. 

3,5 – 5,4 Laag Structureel schade (maar nog niet ernstig), versleten en 
vuil straatbeeld, plaatselijk veel zwerfvuil en/of onkruid.  

0- 3,4 Zeer laag Structureel ernstige schade en slijtage, onveilig. Veel 
zwerfvuil en onkruid. 

 
gehoord de toelichting van Oranjewoud in de raadscommissie Grondgebied van 15 mei 2008 en in de 
ingelaste informatiebijeenkomst van 4 juni 2008; 
 
gelezen de aanvullende ambtelijke memo 2008010552 en de aanvulling van Oranjewoud op het 
rapport Beeldkwaliteit d.d. 6 juni 2008; 
 
 

b e s l u i t: 
 
In principe te kiezen voor een beeldkwaliteit van de openbare ruimte in de hele gemeente 
Bloemendaal volgen scenario 3 uit onderstaand overzicht, 
 

scenario omschrijving Kosten/jaar Extra kosten/jaar 

1 Huidig budget handhaven, kwaliteit neemt af 
(wegen op termijn naar Zeer laag) 

€ 1,850.000,- 0 

2 Handhaven huidige kwaliteitsniveaus 
(volgens schouw van september 2007) 

€ 2.300.000,- €    450.000,- 

3 Kwaliteitsniveau Basis voor alles € 2.150.000,- €    300.000,- 

4 Kwaliteitsniveau Basis m.u.v. fiets- en 
voetpaden en groen cultuurparken (Hoog) 

€ 2.250.000,- €    400.000,- 

5 Kwaliteitsniveaus uit workshops  € 2.400.000,- €    550.000,- 

6 Kwaliteitsniveau Hoog voor alles € 3.000.000,- € 1.150.000,- 

7 Kwaliteitsniveau Basis m.u.v. fiets- en 
voetpaden (n.b. dit scenario staat niet in de 

rapporten  van Oranjewoud) 

€ 2.200.000,- €    350.000,- 

 
en verzoekt het college de financiële gevolgen van deze keuze ter nadere besluitvorming op te nemen 
in de meerjarenbegroting vanaf 2009.  
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 26 juni 2008. 
 
 , voorzitter 
 
 , griffier 


