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Korte inhoud voorstel 
 
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om voor de kern Bennebroek dezelfde gewenste 
beeldkwaliteit voor de openbare ruimte vast te stellen als voor de rest van de gemeente, te weten 
“basis” voor groen, straatmeubilair en verzorging en “laag” voor wegverhardingen. 
 
1. Aanleiding 
 

In juni 2008 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal (oud) de beeldkwaliteit “basis” vastgesteld voor 
alle onderdelen van de openbare ruimte. Bij de behandeling van de begroting 2010 heeft u voor de 
wegverhardingen de beeldkwaliteit bijgesteld naar “laag”.  
De gemeenteraad van Bennebroek heeft geen beeldkwaliteit vastgelegd voor de openbare ruimte. 

 
2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 
 

In het kader van de harmonisatie van het beheer van de openbare ruimte is het wenselijk ook voor 
Bennebroek een beeldkwaliteit vast te leggen. 
Daartoe hebben wij door ingenieursbureau Oranjewoud de huidige beeldkwaliteit in Bennebroek laten 
onderzoeken. Uit de in het najaar 2009 uitgevoerde schouw is gebleken dat de huidige kwaliteit rond of 
iets boven het basisniveau ligt. 
Aan de hand van de areaalgegevens en eenheidsprijzen voor het beheer zijn de benodigde budgetten 
berekend voor het handhaven van de voor Bloemendaal (oud) vastgestelde beeldkwaliteit. 
De bevindingen ten aanzien van de huidige beeldkwaliteit en benodigde budgetten zijn door 
Oranjewoud weergegeven in bijgevoegd “kwaliteitsplan openbare ruimte Bennebroek”. 
 
De benodigde budgetten voor groen, straatmeubilair en verzorging/reiniging zijn vergeleken met de 
beschikbare budgetten en personele middelen. Uit de vergelijking blijkt dat de beschikbare middelen in 
totaal ca. € 17.500,- ofwel 3% onder de volgens de normen benodigde € 597.000,- liggen. Daaruit kan 
de conclusie worden getrokken dat ook in Bennebroek de beeldkwaliteit “basis” kan worden 
gehandhaafd met de huidige inzet van personeel en middelen. 
 

 
3. Financiële aspecten/risico’s 
 

Het vaststellen van de beeldkwaliteit “basis” voor de kern Bennebroek heeft geen financiële 
consequenties. 

 
4. Voorstel 
 

Wij stellen uw raad voor in de kern Bennebroek dezelfde beeldkwaliteit voor de openbare ruimte vast te 
stellen als in de rest van de gemeente. 
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5. Uitvoering 
 

De werkpakketten van het eigen personeel en de voor het beheer ingehuurde aannemers zullen waar 
nodig worden aangepast opdat de gewenste beeldkwaliteit kan worden bereikt en gehandhaafd. Daarbij 
dienen de huidige budgetten en formatie als uitgangspunt. 

 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
R.Th.M. Nederveen , burgemeester. 
 
 
 
A.Ph. van der Wees , secretaris. 
 
 
 
 
 
 
Advies Commissie Grondgebied 
De commissie adviseert positief. Het onderwerp staat als bespreekpunt geagendeerd voor 
de raadsvergadering van 27 januari 2011.

  



 
 

 

 
De raad der gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2010 ; 
 
overwegende dat : 
 
voor de kernen Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Vogelenzang in 2008 de gewenste 
beeldkwaliteit van de openbare ruimte door de gemeenteraad is vastgesteld; 
 
voor de kern Bennebroek geen beeldkwaliteit voor de openbare ruimte is vastgesteld; 
 
de huidige beeldkwaliteit in Bennebroek voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit in de overige 
dorpskernen; 
 
de beschikbare budgetten voor onderhoud van de openbare ruimte in Bennebroek toereikend zijn 
voor het handhaven van deze beeldkwaliteit; 
  
 
 
 
 

b e s l u i t: 
 
 
voor het beheer van de openbare ruimte in de kern Bennebroek in overeenstemming met de 
andere kernen in de gemeente de volgende beeldkwaliteit conform de CROW-publicatie 288,  
Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010, na te streven : 
 

- “basis” voor openbaar groen, straatmeubilair en verzorging (zwerfvuil, onkruid) ; 
- “laag” voor wegverhardingen. 

 
Voorstel aanvaard met stem van GroenLinks tegen 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 27 januari 2011. 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , griffier 
 


