
 

 

 

 

 

 

Fractie: PU 

Naam: T. van Steen 

Onderwerp: Onderhoudsniveaus 

Datum indiening vragen: 2 december 2016 

 

Opmerking Gerrit Taal: 

Donderdag 1 december telefonisch gesproken met dhr. Van Steen. Vragen 

hebben betrekking op het onderhoud van het groen en niet van de overige 

disciplines. 

 

Vragen: 

1. Welk onderscheid wordt gemaakt v.w.b. onderhoudsniveaus in de openbare ruimte? 

Met andere woorden; over hoeveel verschillende werkzaamheden/posten hebben we het, 

en welke zijn dat? En wordt voor al deze niveaus separaat een onderhoudsniveau en 

budget vastgesteld? 

Antwoord: 

In onderhoudsniveaus zijn 5 niveaus te onderscheiden, A+, A, B, C, D. De 

niveaus zijn een landelijk gebruikte standaard, uitgebracht door het CROW. Zie 

ook: http://www.crow.nl/publicaties/kwaliteitscatalogus-openbare-ruimte-

2013  

In onderstaande afbeelding een korte uitleg waar de niveaus voor staan.  

 

 
 

 

In het onderhoud van de openbare ruimte meerdere disciplines te herkennen.  

 

Technisch onderhoud  

Onder technisch onderhoud wordt snoeiwerk, herstraten, asfaltonderhoud etc. 

verstaan. 

Dit betreft de elementen: 

 - groen 

 - meubilair  

 - Openbare verlichting  

 - speelplaatsen 

 - verhardingen 

 



Verzorgend onderhoud 

Verzorgend onderhoud is onkruidbeheersing in het groen en op verharding en 

straatreiniging. 

Dit betreft de elementen: 

 - straatreiniging 

 - zwerfvuil groen 

 - onkruidbestrijding groen  

 - onkruidbestrijding verharding 

 

Verder worden er 5 afzonderlijke structuurelementen onderscheiden. Dit zijn: 

- woonwijken 

- bedrijventerreinen 

- hoofdstructuur (hoofdwegen) 

- bossen&parken 

- landelijkgebied 

 

Per discipline en structuurelement zijn in het beleidsplan openbare ruimte 

onderstaande onderhoudsniveaus vastgesteld. 

 

  
 

Vanaf 2017 is er totaal € 240.000 extra beschikbaar gesteld voor de verhoging 

van het verzorgend onderhoud groen (schoffelwerk) van C naar B niveau in de 

woonwijken en hoofdwegen en het centrum naar A.   

 

2. Welk bedrag is voor komend jaar begroot voor onderhoudskosten openbare ruimte? 

Antwoord: 

Uit telefonisch overleg blijkt dat de vraag in hoofdzaak betrekking heeft op 

openbaar groen.  

 

Het nieuwe beheerplan openbare ruimte is in voorbereiding. Dit vormt de 

operationele vertaalslag van het beleidsplan openbare ruimte. Dit plan wordt 

begin 2017 aan het college voorgelegd. Een herzien overzicht van de 

onderhoudskosten openbare ruimte is hier onderdeel van. Wijzigingen als 

gevolg van verbod op Roundup, verhoging onderhoudsniveaus en de effecten 

van incidentele middelen voor bermen, bomen en bossen zijn hierin verwerkt.  

 

De onderhoudskosten voor het openbare groen staan opgenomen in de 

begroting 2017.  

Totaal voor 2017 beschikbaar voor uitvoering ad-hoc en planmatig/cyclisch 

groenonderhoud in de programmabegroting beschikbaar:  

 

Cyclisch onderhoud groen technisch en verzorgend onderhoud € 1.287.600  

Ad-hoc onderhoud technisch en verzorgend onderhoud  €    218.822   

Totaal beschikbaar 2017 onderhoud groen:   € 1.506.422  



 

3. Welk bedrag is voor komend jaar begroot voor onderhoudskosten van openbaar 

groen? 

Antwoord: 

Zie 2 

 

4. Wanneer de motie wordt uitgevoerd om alle onderhoudsniveaus in de openbare ruimte 

op te schalen naar niveau A, welke structurele begrotingswijziging is hiervoor nodig ten 

opzichte van komend jaar? 

Antwoord: 

Uit telefonisch overleg blijkt dat de vraag in hoofdzaak betrekking heeft op 

openbaar groen.  

 

De extra kosten t.o.v. de begroting 2017 om het verzorgend onderhoud en 

technisch onderhoud van dorpen en woonwijken incl. de hoofdroutes, maar 

exclusief de bedrijfsterreinen, bossen en parken en het landelijk gebied, op A 

niveau uit te voeren bedragen: 

 

Per jaar extra benodigd voor onderhoud  groen van dorpen en woonwijken   

 incl. de hoofdroutes naar volledig A niveau   

  
 

  

Verzorgend onderhoud groen op A niveau   € 543.400 

Technisch onderhoud groen op A niveau   € 1.205.500 

  
Totaal extra benodigd per jaar t.o.v. beschikbaar 2017 : € 1.748.900 

 

Kanttekening 

Het verhogen van het technisch onderhoudsniveau naar A is zeer ambitieus en 

niet haalbaar zonder incidentele investeringen in het groen om dit mogelijk te 

maken. Dat kan zijn aanvulling, ander assortimentskeuze en dergelijke. 

Normaliter zou verversing van openbaar groen plaats vinden in het kader van 

herstructurering of grootschalige renovatieplannen c.q. groot onderhoud. Dat 

gebeurt daar waar het mogelijk is nu. In een keer naar niveau A betekent 

echter veel meer renovatie dan nu het geval is. Een tussenweg kan zijn om het 

technisch onderhoud te verhogen van C naar B niveau. De technische kosten 

zitten vooral in het renoveren, snoeien van beplantingen, het inboeten van open 

plaatsen in beplanting het renoveren van gazons etc.  

 

De kosten worden dan: 

Per jaar extra benodigd voor onderhoud  groen van dorpen en woonwijken   

 incl. de hoofdroutes naar verzorgend  op A niveau en technisch B niveau 

  
 

  

Verzorgend onderhoud groen op A niveau   € 543.400 

Technisch onderhoud groen op B niveau   € 408.600 

  
Totaal extra benodigd per jaar t.ov. beschikbaar 2017 : € 952.000 

 

De genoemde prijzen zijn voor 2017. Na 2017 komen er extra 

onderhoudskosten bij doordat het wettelijk verbod op toepassing van 

onkruidbestrijdingsmiddelen in het groen van kracht wordt in 2018. Zie ook 

vraag 7. 

 



5. Wanneer de motie wordt uitgevoerd om alle onderhoudsniveaus in openbaar groen op 

te schalen naar niveau A, welke structurele begrotingswijziging is hiervoor nodig ten 

opzichte van komend jaar? 

Antwoord: 

Zie vraag 4 

 

 

6. Wanneer we het over de schoffelwerkzaamheden hebben in het openbaar groen, welke 

structurele begrotingswijziging ten opzichte van komend jaar is nodig om op lange 

termijn onderhoudsniveau A te handhaven? 

Antwoord: 

De extra kosten t.o.v. de begroting 2017 om het verzorgend onderhoud en 

technisch onderhoud van dorpen en woonwijken incl. de hoofdroutes, maar 

exclusief de bedrijfsterreinen, bossen en parken en het landelijk gebied, op A 

niveau uit te voeren bedragen voor: 

 

- verzorgend onderhoud € 543.400 per jaar. 

 

Een risico hierin is het verbod op gebruik van chemische middelen. Bij een 

groeizaam seizoen (regelmatig neerslag en warm) is het, met en verbod op 

chemische middelen, voor de aannemer praktisch onmogelijk om op ieder 

moment aan het gewenste niveau te voldoen.  

 

7. Blijft het, in het kader van de nieuwe regelgeving m.b.t. onkruidbestrijding in de 

perken en op trottoirs (het verbod op chemische bestrijding), op lange termijn werkbaar 

om het onderhoudsniveau B te handhaven? Is dit niet dweilen met de kraan open?  

Antwoord: 

Zonder extra middelen in verband met het verbod op chemische middelen is het 

onderhoudsniveau op een B niveau niet te handhaven. Bij de perspectiefnota in 

het voorjaar 2017 worden de extra kosten als gevolg van dit wettelijk besluit 

voorgelegd. 

De effecten hiervan zijn: 

 

Distelbestrijding. 

Jaarlijks is er ca € 15.000 nodig voor de distelbestrijding met chemische 

middelen. De distels moeten nu machinaal en handmatig worden gemaaid. De 

kosten hiervan bedragen € 60.000. 

 

Chemische onkruidbestrijding openbaar groen. 

De chemische onkruidbestrijding is voornamelijk gericht op de bestrijding van 

wortelonkruiden. Deze kosten bedragen ca. € 8.000 per jaar. Als deze 

chemische bestrijding zullen de wortelonkruiden handmatig verwijderd moeten 

worden. Dit is in de gevallen waar het hardnekkige wortelonkruiden betreft niet 

altijd mogelijk.  

De extra kosten voor het handmatig verwijderen van de wortelonkruiden kost 

ca. € 48.000. 

Daarnaast is er jaarlijks € 19.000 extra nodig om pleksgewijs de beplanting 

inclusief wortelonkruiden te rooien en te vervangen met nieuwe grond en 

nieuwe beplanting. 

 

Zie ook de opmerking hierover bij vraag 6. 

 

8. Aangezien de onderhoudswerkzaamheden arbeidsintensiever gaan worden, komen de 

kosten voor niveau A en B op lange termijn dan niet dicht bij elkaar? Is dit inzichtelijk? 

Antwoord: 

Onderhoudskosten komen niet dichter bij elkaar, omdat een aannemer minder 

arbeid hoeft te verrichten voor B niveau dan voor A niveau. Ook is het moment 



wanneer de aannemer ingrijpt voor een B niveau later dan voor een A niveau.  

 

Kanttekening algemeen 

Concern voor Werk is niet in staat om de voorgestelde verhoging van het 

verzorgend onderhoud geheel met eigen mensen uit te voeren. Deze organisatie 

kan het groenonderhoud uitvoeren tot op B-niveau. Om het groen op A-niveau 

te onderhouden moet CvW in een aantal wijken een onderaannemer in zetten. 

De rest van de wijken, dorpen en bedrijventerreinen kan Concern voor Werk 

dan met eigen mensen blijven doen. Ook moet er rekening gehouden worden 

dat het in 1 stap van onderhoudsniveau C naar onderhoudsniveau A enige jaren 

kan duren voordat de inspanningen het gewenste resultaat hebben. 

 

Datum beantwoording vragen: 13 december 2016 

Contactpersoon: G. Schaapman 

E-mail adres:  g.schaapman@noordoostpolder.nl 

Tel: +31 (0)648134638 

 


