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1. Inleiding
De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Een schone,
prettige en veilige leefomgeving draagt bij aan goede leefbaarheid. De
kwaliteit van de (openbare) ruimte wordt bepaald door de inrichting,
het beheer en het gebruik ervan. Bewoners en bezoekers ervaren de
ruimte als één geheel (groen, wegen, verlichting etc). Daarom worden
de bestaande sectorale plannen vervangen door één integraal
beleidsplan, het Beleidsplan openbare ruimte (BOR).

1.1 Beleidsplan openbare ruimte
De gemeente Noordoostpolder maakt een nieuw beleidsplan voor de openbare ruimte. Het
wordt een integraal plan dat de bestaande sectorale beleidsplannen voor openbaar groen,
wegen, verlichting etc vervangt. In het plan komen de gemeentebrede ambities voor
inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld keuzes over
kwaliteitsniveaus, over de functies die de openbare ruimte moet vervullen en over de mate
waarin (en voorwaarden waaronder) bewoners kunnen meedoen en meebepalen.
De centrale vraag die in het BOR wordt beantwoord is: Welke kwaliteiten moet de openbare
ruimte in de Noordoostpolder hebben? En hoeveel geld mag dat kosten?
Die kwaliteiten bestaan niet alleen uit het onderhoudsniveau of de beeldkwaliteit, maar ook
uit de mate waarin de openbare ruimte de gewenste voorzieningen en mogelijkheden biedt.

1.2 Doel van deze keuzenota
Voor u ligt een keuzenota. Deze nota is een stap in het proces om tot een beleidsplan voor de
openbare ruimte te komen. Tijdens de themabijeenkomst in februari 2013 vroegen wij u hoe
u betrokken wilde worden bij het maken van dat beleidsplan. De meesten van u gaven toen
de voorkeur aan een voorstel van het college, met een tussentijdse keuzenota (de
zogenoemde ‘optie 1,5’).
In deze nota doen wij u een voorstel voor de uitgangspunten van het nieuwe beleidsplan. Die
uitgangspunten gaan over:
- de functies die de openbare ruimte vervult. En de mate van belangrijkheid daarvan;
- een indeling in gebieden;
- de rol van het ‘algemeen belang’ en het ‘individueel belang’ in de openbare ruimte;
- de wijze waarop ‘passend organiseren’ wordt toegepast bij inrichting, beheer en
gebruik van de openbare ruimte;
- de wijze waarop ‘duurzaamheid’ wordt meegewogen bij inrichting, beheer en gebruik
van de openbare ruimte’.
Daarnaast stellen wij u in deze keuzenota een aantal onderwerpen voor waarop specifieke
nieuwe keuzes nodig zijn. We geven u per onderwerp steeds twee varianten met informatie
en afwegingen. De onderwerpen die in deze nota staan, zijn alleen de onderwerpen waarop
een nieuwe keuze mogelijk is. Het zijn tevens onderwerpen waarover u misschien onderling
van mening verschilt. De onderwerpen waarover wij een keuze van u vragen, zijn:
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-

Speelplaatsen;
Beheer door bewoners;
Regels en voorzieningen voor honden;
Onderhoudsniveaus;
Ligplaatsen voor woonboten;
Parkeren bedrijfsvoertuigen in woonstraten;
Standplaatsen voor marktkramen in dorpen.

Per onderwerp geven wij steeds één centrale beleidsvraag met twee keuzemogelijkheden:
een optie A en een optie B. Deze opties zijn zwart-wit gesteld om de verschillen tussen beide
opties zo scherp mogelijk te maken. Dat levert een duidelijk uitgangspunt op voor de
uitwerking van dat onderwerp in het BOR. Uiteraard worden deze keuzes in het BOR niet zo
zwart-wit uitgewerkt. De uitwerking in het BOR biedt ruimte voor nuancering en interpretatie.
Ook willen de keuzes die u op basis van deze nota maakt, niet zeggen dat uw keuze morgen
direct in de uitvoering toepasbaar is. De keuzes worden uitgewerkt in het BOR, en daarna
uiteraard ook nog in de instrumenten zoals bestemmingsplannen, APV, beheermaatregelen
en/of financiële heffingsmiddelen. Pas daarna zijn uw keuzes zichtbaar in de uitvoering. Wel
zijn de keuzes die u nu maakt, daar de basis voor.
In het BOR komen ook nog veel meer standpunten dan de onderwerpen in deze keuzenota.
Maar de keuzenota zou te lang worden als al die onderwerpen erin zouden staan. Bovendien
hebben wij over veel onderwerpen al een duidelijke beleidslijn. En soms is er geen ruimte
voor nieuwe keuzes door de (juridische of budgettaire) kaders. Daarom bevat deze keuzenota
alleen de onderwerpen waarover wij nu geen duidelijk standpunt hebben en er wel ruimte is
om een nieuw standpunt te kiezen.

1.3 Proces
De besluiten die u als raad op basis van deze keuzenota maakt, werken wij, samen met
bestaande beleidslijnen, uit tot het nieuwe Beleidsplan openbare ruimte. De keuzenota is dus
geen afzonderlijk beleidsdocument, maar vormt een stap in het proces om tot een
beleidsplan te komen. Dat plan bieden wij u in het voorjaar 2014 ter vaststelling aan.

1.4 Leeswijzer
Na deze inleiding, nemen wij u mee in onze visie op de openbare ruimte. Dat tweede
hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten die wij willen gebruiken voor het nieuwe beleidsplan.
Wij vragen u of u deze uitgangspunten met ons deelt.
Daarna volgen een aantal specifieke onderwerpen die open staan voor een nieuwe keuze. Die
stellen wij in hoofdstuk 3 aan u voor. U treft eerst per onderwerp een korte inleiding aan.
Hierin staat wat de huidige situatie is (incl eventueel bestaand beleid), wat de beleidsvraag is
en welke keuzemogelijkheden er zijn. Wij doen u daarbij, als college, voor ieder onderwerp
een voorstel. Graag vernemen wij of u instemt met het voorstel of dat u de andere variant
kiest.
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2. Uitgangspunten
De openbare ruimte is er om in behoeften te voorzien. Het vervult vele
functies. Denk aan gebruiksfuncties zoals verkeer en recreatie, maar
ook andere functies zoals aankleding van de woonomgeving,
natuurontwikkeling en behoud van cultuurhistorie.
Inrichting en beheer van de openbare ruimte is dan ook geen doel op
zich. En dat geldt ook voor het stellen van regels. Het zijn middelen om
de functies van de openbare ruimte mogelijk te (blijven) maken.

2.1 Waarom openbare ruimte?
De openbare ruimte maakt het gebied bruikbaar. Infrastructuur is er om woningen, bedrijven
en andere bestemmingen bereikbaar te maken. En beplanting en verlichting maken de
omgeving mooier, aangenamer en veiliger. Meestal zijn dit algemene belangen, belangen van
iedereen. Denk aan verkeer, landschap en natuur. Soms ligt het accent meer op het
individuele belang, bij het belang van de mensen die er gebruik van maken. Bijvoorbeeld het
belang van de bewoners bij de inrichting en aankleding van hun eigen straat. De mate van
algemeen en individueel belang verschilt per gebied en per functie.
Het (beoogde) gebruik van de openbare ruimte bepaalt de inrichting en het beheer van die
ruimte. En ook de rol van de gemeente. Denk aan de mate van regulering en handhaving van
regels. De gemeente is ondersteuner van individuele belangen, maar tegelijk beschermer van
algemene belangen.
Het doel van de openbare ruimte wordt daarom in het Beleidsplan openbare ruimte (BOR)
beschreven als: “De openbare ruimte is geschikt om alle functies te vervullen, in een gekozen
mate van belangrijkheid”.

2.2 Functies
Op veel functies die de (openbare) ruimte vervult, heeft de gemeente Noordoostpolder al een
visie (of werkt zij daaraan). Bijvoorbeeld de Woonvisie (functie woonomgeving), de
Recreatievisie (functie recreatie) en het Gemeentelijk Verkeer en vervoersplan (functie
verkeer). Daarnaast vragen wet- en regelgeving of beleid en belangen van andere
organisaties soms iets van onze openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij functies die een breder
belang vertegenwoordigen dan de gemeente zelf, zoals natuurontwikkeling en cultuurhistorie.

Keuzenota openbare ruimte
Pagina 7 van 32

2.3 Functies per gebied
De functies van de (openbare) ruimte verschillen vaak per gebied. Zo zijn de woonwijken
vooral woon-/leefomgeving, de bossen & parken recreatief gebied en de buitenwegen voor
(agrarisch) ondernemen. Op basis van die verschillende functies, komen wij tot de volgende
indeling in gebieden:
• centrumgebieden;
• woonwijken;
• bossen & parken;
• hoofdinfrastructuur (wegen en water);
• agrarisch landelijk gebied;
• agrarisch-recreatief landelijk gebied;
• glastuinbouwgebied.

Uitgangspunt 1 voor het BOR:
We hanteren een gebiedsindeling die past bij de functies die het gebied vervult. De
volgende gebieden worden onderscheiden: centrumgebieden, woonwijken, bossen &
parken, hoofdinfrastructuur, agrarisch landelijk gebied, agrarisch-recreatief landelijk
gebied en glastuinbouwgebied.

In figuur 1 zijn de functies van deze gebieden aangegeven. Daarbij staat met plussen en
minnen de mate waarin de functies belangrijk zijn voor dat gebied. Deze mate van
belangrijkheid vormt het gewicht bij belangenafweging bij keuzes over inrichting, beheer en
regulering van de openbare ruimte in het gebied.
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Figuur 1 Overzicht van functies per gebied en mate van belangrijkheid

Keuzenota openbare ruimte
Pagina 8 van 32

Toelichting op de figuur 1:

De centrumgebieden zijn de gebieden in de dorpen en wijken waar winkels, horeca en
andere voorzieningen zitten. Die voorzieningen zijn voor het hele dorp of de hele wijk.
Meestal liggen ze centraal in het dorp/ de wijk en vaak sluiten ze aan op de
hoofdinfrastructuur van het dorp of de wijk. Mensen uit het hele dorp/wijk komen erheen of
erdoor en verblijven er. Recreatie & ontmoeting (winkelen, horecabezoek) zijn de
belangrijkste functies van de centra (+++). Verkeer is ook een belangrijke functie van de
centrumgebieden vanwege de concentratie aan bezoekers (++). Ondernemen en werken is
een functie van de centra omdat de winkels, horeca etc ondernemers zijn die er hun bedrijf
uitoefenen (++). Met name in de dorpen, zijn de centra onderdeel van het oorspronkelijke
ontwerp en het oudste deel van het dorp. Zij behoren tot het DNA van het dorp (++). Boven
of nabij winkels zitten vaak woningen. De functie ‘wonen’ bestaat dus wel in de
centrumgebieden, maar de omgeving vervult meestal niet zo duidelijk een woonfunctie (geen
speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen voor bewoners etc). Het is daarom niet de
belangrijkste functie in deze gebieden (+). Zorgvoorzieningen en scholen liggen soms in de
centrumgebieden, maar niet persé. Daarom is ook deze functie niet als de belangrijkste
functie van de centrumgebieden genoemd (+). Natuur en waterberging zijn meestal geen
functies die in de centrumgebieden een grote rol spelen (-).
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De woonwijken zijn de gebieden in de dorpen en wijken waar bijna alleen maar woningen
staan. Meestal zijn ze opgebouwd als een logische eenheid. De woonwijken worden
voornamelijk gebruikt door de mensen die er wonen. Zij komen er dagelijks, voelen zich er
thuis, parkeren hun auto in de straat en kinderen spelen in de omgeving. Wonen/leefbaarheid
is daarom de belangrijkste functie van de woonwijk (+++). Verkeer is een nevenfunctie van
de woonwijk (+). Het bereikbaar zijn van de woningen is belangrijk voor de bewoners, maar
die straten hebben meestal geen belangrijke doorgaande functie voor overige verkeer. Ook
ondernemen (werken aan huis of een klein bedrijf in de woonwijk) is een nevenfunctie (+).
Hetzelfde geldt voor recreatie/ontmoeting (+) en zorg/scholen (+). Deze voorzieningen
komen voor in de woonwijk, maar zijn er niet noodzakelijk aan verbonden. De woonwijk
functioneert ook wanneer deze voorzieningen buiten de wijk liggen, en andersom geldt
hetzelfde. Voorzieningen voor waterberging/waterafvoer (bijv wadi’s en riolering) zijn
noodzakelijk om de belangrijkste functie (wonen/leefbaarheid) van de woonwijk in stand te
houden, maar geen zelfstandig belang in de woonwijk (+). Natuur is een belangrijke functie
van de woonwijken omdat dit een bijdrage levert aan het welzijn van de bewoners.
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Bedrijventerreinen zijn vooral in gebruik door ondernemers. Vooral voor bedrijven die er
productie, opslag en handel uitvoeren. Ondernemen en werken zijn dan ook de belangrijkste
functie van de bedrijventerreinen (+++). Bereikbaar zijn voor transport (verkeersfunctie) is
een belangrijke ondersteunende functie voor de bedrijventerreinen (++). Wonen is een
ondergeschikte functie (+).
Op sommige
bedrijventerreinen staan wel
woningen, maar die zijn
bedoeld als
bedrijfswoningen. Zij passen
bij de bedrijfsfunctie, maar
zij daar niet noodzakelijk
voor. Natuur is eveneens
een ondergeschikte functie
van de bedrijventerreinen.
Natuur levert een bijdrage
levert aan het welzijn van de
ondernemers en bezoekers
van het terrein.

Bossen en parken. Naast de grote bossen in het
landelijk gebied (Kuinderbos, Voorsterbos etc), heeft
vrijwel iedere kern in Noordoostpolder een
gemeentelijk bos (dorpsbossen) en Emmeloord heeft
een aantal wijkparken. De bossen en parken vormen
het recreatieve uitloopgebied van de kernen. Daarom
is recreatie & ontmoeting de belangrijkste functie van
de bossen & parken (+++). Tegelijk zijn de bossen
en parken aan de randen van de kernen een
belangrijk landschappelijke element. Die functie is
even belangrijk (+++). De bossen & parken hebben
ook een natuurfunctie (++) en zij leveren een
bijdrage aan de waterberging & -afvoer (+).
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De hoofdinfrastructuur (wegen en water) heeft vooral een verkeersfunctie (+++).
Daarnaast zijn de vaarten, tochten, sloten en andere waterpartijen functioneel voor
waterberging en –afvoer (++). Enkele nevenfuncties van de (water)wegen zijn: wonen (op
woonboten) (+), (water)recreatie (+), natuur (+) en landschap/cultuurhistorie (+).
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Het landelijk gebied is vooral in gebruik door ondernemers. Vooral voor agrarische
bedrijven, glastuinbouw en recreatie of een combinatie daarvan. Ondernemen & werken is de
belangrijkste functie van het landelijk gebied (+++), in combinatie met de verkeersfunctie
(+++) en de landschappelijke functie (+++ m.u.v. glastuinbouwgebied). De verkeersfunctie
is belangrijk omdat de buitenwegen zorgen voor bereikbaarheid van de dorpen, bedrijven en
andere bestemmingen in de gemeente, zoals toeristische bestemmingen. De landschappelijke
functie is belangrijk omdat de beplantingen in het landelijk gebied onderdeel vormen van het
ontwerp van de polder. En dat ontwerp heeft cultuurhistorische waarde. Alleen in de
glastuinbouwgebied is die functie minder duidelijk aanwezig (+).
In het agrarisch-recreatief gebied (de oostrand van de polder) is recreatie uiteraard ook een
belangrijke functie (+++). De overige deelgebieden (het glastuinbouwgebied en het overige
agrarische gebied) vervullen ook een recreatieve functie, maar minder nadrukkelijk (+). Ook
natuur is een functie dei vooral speelt in het agrarisch-recreatief gebied (oostrand). In het
overige agrarische gebied speelt
deze functie in mindere mate (+).
Het landelijk gebied vervult verder
een belangrijke bijdrage aan de
functie waterberging & -afvoer
(++).
Het hele landelijk gebied heeft een
woonfunctie (+). Van oorsprong
vooral in de vorm van agrarische
bedrijfswoningen, maar
tegenwoordig ook steeds meer als
zelfstandige woningen, zonder
relatie met de bedrijven in het
gebied. Het is danook te
verwachten dat deze functie in de
toekomst belangrijker zal worden
in het gebied.
In het landelijk gebied zijn drie delen te onderscheiden die op sommige punten verschillen in
de functies die er plaatsvinden. In de tabel zijn deze gebieden onderscheiden. In deze
toelichting zijn ze wel gecombineerd, omdat dat een beter leesbare tekst oplevert. De
verschillen bestaan namelijk maar op enkele punten (recreatie, natuur en landschap).

Uitgangspunt 2 voor het BOR:
De mate van belangrijkheid geldt bij keuzes over inrichting, beheer en gebruik van het
gebied.
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2.4 Belangen, context en participatie
Sommige functies vertegenwoordigen vooral een algemeen belang. Dit zijn de functies die
voor alle bewoners van de Noordoostpolder even belangrijk zijn, ongeacht de plaats. Denk
hierbij aan de functies verkeer, natuur, landschap & cultuurhistorie en waterberging & afvoer. De verkeersfunctie van een doorgaande weg is niet alleen belangrijk voor de
bewoners die aan die weg wonen, maar voor alle bewoners van de polder omdat zij allemaal
veilig over die weg moeten kunnen rijden. Hetzelfde geldt voor de andere genoemde functies.
Het bijzondere landschap van de polder wordt niet gevormd door het uiterlijk van slechts één
weg, maar ‘werkt’ juist doordat alle buitenwegen en dorpsbossen gezamenlijk bijdragen aan
de herkenbaarheid van het ontwerp. En de gebieden in de kernen die bijzonder zijn vanuit de
historie (onderdeel van het DNA van het dorp), bepalen niet alleen de historie van die paar
straten, maar van het hele dorp.
Andere functies vertegenwoordigen vooral een individueel belang. Zij hebben vooral
betekenis voor de beperkte groep bewoners die er gebruik van maakt. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de functies ‘wonen & leefbaarheid’ en ‘ondernemen & werken’. Wonen en ondernemen
zijn vooral functies die worden gebruikt door de mensen die op die plaats wonen (hun eigen
woonstraat, buurt, speelplaats etc) of er een bedrijf hebben of bezoeken (ondernemers op
een bedrijventerrein, met hun klanten en leveranciers).
Bij enkele functies die hierboven nog niet zijn benoemd, ligt het accent minder duidelijk op
het algemeen belang of het individueel belang. Zij zitten er ongeveer tussenin. Dat geldt voor
de functies ‘recreatie & ontmoeting’ en ‘zorg & scholen’. Dit zijn meestal functies voor de
gebruiker (individueel), maar wel door een grote groep individuele gebruikers. Bij een
zorgpost komen bijvoorbeeld vele patiënten, maar iedere dag weer andere. Hetzelfde geldt
voor toeristen en recreanten.
Bij functies met een hoog algemeen belang vervult de gemeente een sterkere regisserende
rol dan bij functies met een hoog individueel belang. Zo is het borgen van verkeersveiligheid
op doorgaande wegen (hoofdinfrastructuur en landelijk gebied) een aspect waarop de
gemeente veel regie houdt. En het inrichten van een woonwijk een aspect waarop de
gemeente juist veel ruimte biedt voor ideeën van bewoners.

Uitgangspunt 3 voor het BOR:
Bij functies met een hoog ‘algemeen belang’ houdt de gemeente veel regie. Bij functies met
een hoog ‘individueel belang’ biedt de gemeente juist veel ruimte voor ideeën en wensen
van bewoners.

Uiteraard is de lijn tussen ‘individueel belang’ en ‘algemeen belang’ meestal niet heel scherp
te trekken. Het zit in accentverschillen en kan op verschillende niveau’s worden geclusterd.
Zo zijn belangen die over een heel dorp of wijk gaan, meestal een logische tussenvorm
waarin de individuele belangen van de bewoners uit een dorp worden gecombineerd tot een
algemeen belang voor het hele dorp. Deze belangen komen bijvoorbeeld tot uitdrukking in de
dorpsvisies. Op dat niveau moeten het BOR en de dorpsvisies logisch op elkaar aansluiten
(zie ook het plan van aanpak voor het opstellen van het BOR).
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Passend organiseren
De processen in de openbare ruimte zijn divers van karakter (inrichting, onderhoud, gebruik).
Ook zijn ze anders wanneer ze in een ander gebied spelen. Het renoveren van een
woonstraat is anders dan het uitvoeren van regulier onderhoud aan een buitenweg of een
bos.
Een groot deel van de processen die plaatsvindt in de openbare ruimte zijn gericht op het
realiseren en instandhouden (ofwel: beheren) van infrastructurele werken. Zeker in
gebieden waar de verkeersfunctie belangrijk is, zijn dit processen met een hoog ‘algemeen
belang’. Deze processen zijn vooral gericht op de technische uitvoering ervan. Hierbij kan
weinig ruimte voor inspraak van individuele bewoners worden geboden, omdat het doel van
de voorziening (de verkeersveiligheid van een weg) daar nauwelijks ruimte voor biedt.
Uitgedrukt in termen van het ‘passend organiseren’1 zijn deze processen
‘systeemgedreven’ of ‘contextgericht-systeemgedreven’. Omwonenden worden
uiteraard geïnformeerd over de uitvoering, maar er wordt meestal geen mogelijkheid tot
inspraak geboden.
Een ander deel van de processen in de openbare ruimte is gericht op de behoefte aan die
voorziening en het gebruik ervan. Denk aan de inrichting van een speelplaats of de
renovatie van een woonstraat. Zeker in gebieden of voor functies met een hoog ‘individueel
belang’ (zoals wonen & leefbaarheid) past het om bewoners daarbij al in de fase van
voorbereiding en besluitvorming te betrekken. Zij kunnen hun wensen en ideeën kenbaar
maken en eventueel kiezen tussen verschillende ontwerpen. Deze processen zijn dus meer
contextgericht dan de processen voor zuiver infrastructurele werken. Daarbij moet wel
bedacht worden dat het ‘individueel belang’ in de openbare ruimte meestal niet precies
overeenkomt met het belang van één bewoner of één woning, maar vaak het belang van een
hele straat of buurt is. De (over)buren hebben immers net zoveel belang bij de straat.
Uitgedrukt in termen van het ‘passend organiseren’ zijn deze processen ‘contextgerichtsysteemgedreven’ of ‘contextgedreven’.

Uitgangspunt 4 voor het BOR:
De processen die de gemeente uitvoert in de openbare ruimte passen bij de context. Het
BOR sluit aan op de indeling van de vier processtrategieën uit het concept ‘passend
organiseren’.

Uiteraard wordt de toepassing van deze processtrategieën in het BOR concreet uitgewerkt per
gebied (centrum, woonwijk, landelijk gebied etc) en per proces in dat gebied (ontwerp,
inrichting, renovatie, beheer, regels stellen etc).

1

In het concept ‘Passend organiseren’ worden 4 processtrategieën onderscheiden:
1 mens- en contextgedreven
2 systeemgedreven
3 contextgericht-systeemgedreven
4 contextgedreven
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2.5 Duurzaamheid
De tijden van voortdurende groei zijn voorbij; de focus zal meer komen te liggen op kwaliteit
en minder op kwantiteit. Om dat inhoud te geven hanteren we de term duurzaam of beter
nog: generatiebestendig. We houden rekening met verleden, heden en toekomst. In al ons
handelen zijn we ons bewust van onze historie en houden we rekening met toekomstige
bewoners. De generatiebestendige benadering is in dit collegeprogramma terug te zien en in
het vastgestelde Duurzaamheidsplan 2012-2015. We hebben oog voor zowel mens (people),
leefomgeving (planet) en welvaart (profit).
Duurzaamheid is uitgangspunt voor ons gemeentelijk handelen. Voor de openbare ruimte
betekent dit dat wij kiezen voor ontwerpen die toekomstbestendig zijn. Dat geldt voor het
ontwerp, maar ook voor de gebruiks- en beheerfase. We willen een openbare ruimte die nu
geschikt is voor zijn/haar functie, maar die ook in de toekomst geschikt is voor nieuwe of
aangepaste functies. Zo zal het landelijk gebied geschikt moeten zijn voor de huidige
agrarische functie, maar ook rekening moeten houden met de toenemende woonfunctie
ervan. Tegelijk mag wel bewust worden gekozen voor een beperking tot alleen die
voorzieningen die ook werkelijk bijdragen aan de beoogde functionaliteit van het gebied.
Naast deze toekomstgerichte benadering van de functionaliteit van het ontwerp, spelen in de
ontwerpfase ook duurzame overwegingen voor de gebruiks- en beheerfase een rol. Denk aan
de keuze voor materiaal (kwaliteit, herbruikbaarheid, herkomst en productieproces) en aan
het energie- en waterverbruik van voorzieningen of installaties. Ook de kosten en
inspanningen die nodig zijn om de openbare ruimte functioneel in stand te houden, worden in
deze fase meegewogen.
Tot slot houden wij rekening met de cultuurhistorische waarde van het gebied. Het unieke
ontwerp van de polder met het karakteristieke landschap en het DNA van de dorpen vormen
een vaste inspiratiebron bij keuzes over wijzigingen in de openbare ruimte.

Uitgangspunt 5 voor het BOR:
Duurzaamheid is een uitgangspunt bij inrichting en beheer van de openbare ruimte. In de
ontwerpfase besteden wij aandacht aan de functies voor nu en in de toekomst en houden
wij rekening met de waarden uit het verleden. Ook kijken we in de realisatiefase bewust
vooruit naar de beheer- en gebruiksfase.
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3. Keuzes per onderwerp
Elk gebied vervult andere functies. Daardoor zijn de onderwerpen
waarover een keuze gevraagd wordt, voor het ene gebied vaak
belangrijker dan voor het andere gebied. In het vorige hoofdstuk gaven
wij die onderwerpen per gebied al aan. In dit hoofdstuk stellen wij u
per onderwerp een keuze voor. Wij bieden u daarbij ook een
alternatief.

3.1 Speelplaatsen
In de dorpen en wijken in Noordoostpolder liggen veel speelplaatsen voor kinderen. Het
gebruik van de speelplaatsen en de behoefte eraan is echter in de afgelopen jaren sterk
veranderd. Daarom stemde u bij de evaluatie van het huidige speelplaatsenbeleid in met de
aanbeveling om een nieuwe norm te gaan stellen.

Oude beleid
Het oude beleid (Nota Speelplaatsenbeleid 2006) ging uit van één openbare speelplaats is als er minimaal 10
kinderen (4-8 jaar) binnen een straal van 100 meter wonen. Hoe meer kinderen in die cirkel, des te
uitgebreider het aantal speeltoestellen dat de speelplaats dan kreeg (in categorieën A t/m C ingedeeld). Deze
cirkels overlappen soms, waardoor dubbeltellingen ontstaan. Bovendien blijven de speelplaatsen vaak
bestaan, ook wanneer de kinderen ouder zijn geworden en er minder kinderen van 4-8 jaar binnen de straal
van 100 meter wonen.
De meeste speelplaatsen zijn nu ingericht met traditionele speeltoestellen. De helft hiervan zou als ‘natuurlijke
speelplaats’ ingericht worden, maar dat aandeel is tot nu toe nog niet gehaald.

Ontwikkelingen

Het gebruik van de openbare speelplaatsen is afgenomen. De vrije tijdsbesteding van
kinderen is veranderd. Zij gaan vaker naar de buitenschoolse opvang en naar clubjes.
Daarnaast speelt de ontgroening een rol. Verder hebben kinderen behoefte aan andere
speelvoorzieningen. De kleinsten (2 tot 6 jaar) vinden de speeltoestellen nog wel leuk, maar
oudere kinderen (vanaf 6 jaar) vragen om een andere speelomgeving, zoals een trapveldje of
een heuvel om tegenop te fietsen. Om aan te sluiten bij die behoefte wordt een aantal van de
huidige speelplaatsen die nu traditionele speeltoestellen hebben (glijbaan, wipkip etc) nu
omgevormd naar speelplaatsen voor ‘natuurlijk spelen’.
Bezuinigingstaakstelling
Momenteel ligt er een bezuinigingstaakstelling voor de speelplaatsen van
€ 50.000 (structureel). Dit betekent dat er nieuwe besluiten nodig zijn over het aantal
speelplaatsen en de inrichting daarvan. Efficiencymaatregelen kunnen nu al worden genomen
en zijn ook al in voorbereiding. Denk aan het verwijderen van speelplaatsen die dicht bij
scholen liggen of die dicht bij elkaar liggen. Daarnaast vormen wij één bestaande speelplaats
om tot een beweegtuin voor ouderen. Uiteraard bespreken wij deze maatregelen met (een
vertegenwoordiging van) de bewoners uit de buurt.
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Er is behoefte aan een nieuw besluit over de spreiding van speelplaatsen. De beleidsvraag
waar u met het Beleidsplan Openbare Ruimte een antwoord op geeft, is:
Waar verzorgt de gemeente Noordoostpolder speelplaatsen?

Keuzemogelijkheden:
A.

Een spreiding van de speelplaatsen op basis van het aantal kinderen dat in een
buurt/dorp woont. Waar veel kinderen wonen, komt een speelplaats, waar
weinig/geen kinderen (meer) wonen wordt de speelplaats opgeruimd.

B.

Een spreiding van de speelplaatsen op basis van de geografie en de omgeving.
In iedere buurt/dorp komt een speelplaats. Daarbij wordt rekening gehouden
met de omgeving, zoals met verkeersveiligheid en diversiteit aan
speeltoestellen/speelplaatsen.

Afwegingen:
- Een spreiding op basis van het aantal kinderen dat in de buurt woont (optie A), sluit
vooral aan op de behoefte van de kinderen die dichtbij de speelplaats wonen.
- Een spreiding op basis van het aantal kinderen dat in de buurt woont (optie A), levert
weerstand bij het opheffen ervan, omdat ook bezoekende kinderen (bijv oppaskinderen)
gebruik maken van de speelplaats.
- In iedere buurt/dorp een speelplaats (optie B), betekent overal op redelijke afstand een
speelplaats. Daarmee wordt niet alleen voorzien in behoeften van kinderen in de directe
omgeving, maar ook van oppaskinderen etc.
- Er ligt een bezuinigingsopgave voor de speelplaatsen. Er moet een aantal speelplaatsen
verdwijnen en voorlopig zullen er geen nieuwe speelplaatsen komen. Dat geldt zowel bij
optie A. als bij optie B. De nieuwe norm (optie A of optie B) zal daarom vooral een norm
zijn om te bepalen welke speelplaatsen overblijven.

Voorstel college: keuzemogelijkheid
B. Deze mogelijkheid sluit aan bij de
omgeving en is meer tijdloos dan
optie A. Uit de evaluatie bleek dat de
behoefte aan een speelplaats niet
alleen wordt bepaald door het aantal
kinderen dan in de buurt woont.
Speelplaatsen worden ook gebruikt
door bijvoorbeeld kinderen van
oppasadressen, zoals
gastouderopvang of oppasopa’s en oma’s. Hieraan komt optie B.
tegemoet. Bovendien hoeven de
speelplaatsen bij optie B. niet te
worden verwijderd wanneer het
aantal kinderen in de buurt afneemt.
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3.2 Beheer door bewoners
In sommige dorpen in de Noordoostpolder voeren bewoners vrijwillig actief onderhoudswerk
uit in de openbare ruimte. Het gaat meestal om het verwijderen van onkruid, zwerfafval en
afgevallen bladeren. Soms werken de bewoners samen in een groengroep of groenbrigade en
voeren zij hun aciviteiten op vaste dagen uit in een heel dorp. Soms zijn het individuele
acties van bewoners die het plantsoen voor hun eigen huis bijhouden.

Huidige situatie
Tijdens het opstellen van het Groenbeleidsplan 2010-2014 praatte de raadscommissie over vrijwillige inzet van
bewoners. De verwachting was dat hiermee geld kon worden bespaard. Of dat er in ieder geval meer kwaliteit
kon worden gehaald met minder kosten. Het groenbeleidsplan bevat daarom de lijn dat bewoners een welkome
aanvulling kunnen leveren op het onderhoud dat de gemeente (door een aannemer) uitvoert. In de praktijk
levert dit geen kostenbesparing op, omdat de aannemer het onderhoud op basis van een beeldbestek uitvoert.
Daarnaast kent het groenbeleidsplan een soort ‘adoptiemogelijkheid’. Bewoners kunnen ervoor kiezen om
plantsoenen geheel zelf te gaan onderhouden. Hiermee is in de afgelopen tijd ook ervaring opgedaan.

Ervaring met ‘adoptiemogelijkheid’
De gemeente biedt actief een ‘adoptiemogelijkheid’ voor plantsoenen aan. Dit is onderdeel
van het omvormingsproject. Bewoners kunnen ervoor kiezen om plantsoenen geheel zelf te
gaan onderhouden. De gemeente vormt die plantsoenen dan niet om naar gras. Deze
mogelijkheid is nu in bijna alle dorpen en wijken aangeboden (alleen in Nagele nog niet. En in
enkele dorpen loopt het overleg erover nog). In 6 dorpen en 4 wijken, zijn met 14
bewoners(groepen) afgesproken dat zij zelf het onderhoud te gaan uitvoeren. Het gaat in
totaal om ca 6.000 m2. De besparing die hiermee wordt gerealiseerd, is echter beperkt.
Slechts maximaal € 2.795 per jaar (6.077 m2 * € 0,46). Dit komt doordat:
- de besparing bestaat uit lage vermeden kosten. De kosten die bespaard worden, zijn
immers de kosten voor het maaien van gras, want het gaat om plantsoen dat anders
omgevormd was naar gras. En de kosten voor het maaien van gras zijn zeer laag
(maximaal € 0,46 per m2 per jaar).
- het aantal m2 laag is. Dit komt doordat er relatief weinig bewoners zijn die de plantsoenen
zelf willen onderhouden.
- Verder is er relatief veel ambtelijke begeleiding nodig. Zowel bij het opstarten als bij het
ondersteunen van een
bewonersgroep (bijv. verzoek om
vanuit de gemeente te zorgen voor
afvoer van het afval). De kosten
van deze extra ambtelijke inzet zijn
overigens in de bovenstaande som
nog niet eens meegerekend.
Naast deze initiatieven zijn er in
vrijwel alle dorpen ook een paar
bewonersgroepen die specifieke
groene objecten onderhouden.
Bijvoorbeeld onderhoud van de
begraafplaats, bloembakken,
sportvelden, een rotonde of enkele
(centrale) plantvakken in het dorp.
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Mening van bewoners
Uit onderzoek2 (over de openbare ruimte als totaal) blijkt dat ca tweederde van de bewoners
bereid is om zelf onderhoud uit te voeren. Maar het gaat daarbij vooral om incidentele
inspanningen (bijv een opzomerdag). Het reguliere structurele onderhoud zien zij als een
verantwoordelijkheid en taak van de gemeente. Overigens gingen deze resultaten vooral over
bewoners en activiteiten die nu ook al plaatsvinden. Het gaat daarbij vooral om activiteiten
zoals zwerfafval opruimen en bladruimen.
De beleidsvraag waar u met het Beleidsplan openbare ruimte een antwoord op geeft, is: In
hoeverre rekent de gemeente op inzet van de bewoners bij onderhoud van de
openbare ruimte?

Keuzemogelijkheden:
A.

De gemeente biedt bewoners de gelegenheid om een deel van het openbaar
groen te adopteren. De betreffende m2 worden geheel door de bewoners (in de
vorm van een groengroep) onderhouden.

B.

De gemeente voert het onderhoud van alle plantsoenen uit, op het
onderhoudsniveau dat in het Beleidsplan openbare ruimte wordt vastgesteld.
Bewoners kunnen vrijwillig aanvullende werkzaamheden uitvoeren zoals extra
onkruid of zwerfafval verwijderen.

Afwegingen:
Betrokkenheid van bewoners bij het onderhoud van openbaar groen kan bijdragen aan
het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de buurt. En van de bewoners bij
hun directe omgeving.
De belangstelling om groen te ‘adopteren’ (optie A) is zeer beperkt. Bewoners zien het
onderhoud van de groenvoorzieningen als een taak van de gemeente. En ook de
verantwoordelijkheid voor de continuïteit daarvan.
Bewoners willen best een bijdrage leveren, maar vooral als incidentele activiteit (bijv
jaarlijkse opzomerdag of burendag) (optie B).
Er wordt al veel gedaan door vrijwilligers en ook vanuit andere taken (verenigingswerk,
mantelzorg) wordt al een groot beroep gedaan op vrijwilligers. Het is wellicht niet
redelijk om te verwachten dat er veel vrijwilligers beschikbaar zijn om regulier
onderhoud uit te voeren.
De gemeente realiseert bij beide opties geen kostenbesparing. ‘Adoptie’ van
plantsoenen (optie A) kost meer begeleiding vanuit de gemeente, dan het uitvoeren van
onderhoud door een aannemer. En de vrijwillige aanvulling op het onderhoud (optie B)
levert geen besparing op omdat de aannemer dan evengoed zijn werk moet uitvoeren.
Voorstel college: keuzemogelijkheid B. Uit ervaringen en gesprekken met bewoners
blijkt dat bewoners en dorpsverenigingen graag zien dat de gemeente
verantwoordelijk blijft voor het beheer van de openbare ruimte. Bovendien kost het
opstarten en begeleiden van ‘adoptieplantsoenen’ extra gemeentelijke uren.

2

Uit ‘Straatbeeld volgens inwoners’, het rapport dat in 2012 is opgesteld door K. de Vries over haar
onderzoek naar het beeld dat bewoners hebben van de openbare ruimte in Noordoostpolder.
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3.3 Regels en voorzieningen voor honden
Bewoners met honden en bewoners zonder honden hebben soms verschillende
verwachtingen van de gemeente. Bijvoorbeeld over de ruimte en voorzieningen die de
gemeente in de openbare ruimte biedt voor honden. En over de regels die zij stelt. Zowel
hondenbezitters als niet-hondenbezitters vragen de gemeente regelmatig om uitleg over de
huidige situatie. Bewoners die overlast van honden ervaren, vinden dat de gemeente meer
toezicht en handhaving zou moeten uitvoeren op de naleving van de regels. Bewoners die
hondenbelasting betalen, vinden dat de gemeente die belasting zou moeten investeren in
voorzieningen voor honden. Verder zijn bewoners niet overal tevreden met de bestaande
hondenlosloopgebieden.

Huidige situatie
In de APV van onze gemeente staan regels voor hondenbezitters. Samengevat zijn die:
1. Binnen de bebouwde kom geldt een aanlijnplicht. Enige uitzondering daarop zijn de
hondenlosloopgebieden (meestal in parken of groenstroken);
2. In speeltuinen en op stranden mogen geen honden komen;
3. Op de straten, grasvelden of anders plaatsen waar mensen lopen, mag geen hondenpoep
blijven liggen. De eigenaar van de hond moet de poep meteen opruimen. Bovendien is hij/zij
verplicht om daarvoor een opruimmiddel (zakje, schepje o.i.d.) bij zich te hebben.
De gemeente Noordoostpolder heeft geen voorzieningen zoals hondenuitlaatveldjes (hondentoilet)
of gratis zakjes voor hondenpoep.
Het college zet actief in op toezicht en handhaving van de regels voor honden. Sinds vorig jaar
heeft de gemeente bijvoorbeeld speciaal hiervoor een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
aangesteld. En begin dit jaar voegde de raad met een amendement een regel aan de APV toe,
waarin hondenbezittens verplicht werden gesteld om opruimmiddelen bij zich te hebben.
De gemeente Noordoostpolder heft hondenbelasting. Er is echter geen relatie tussen deze heffing
en de kosten die de gemeente maakt voor honden. De opbrengst van de hondenbelasting maakt
deel uit van de algemene middelen.

Proef; bewoners bepalen losloopgebied
Bij wijze van proef wordt momenteel in de Emmeloordse wijk de Zuidert aan de bewoners
gevraagd waar zij het hondenlosloopgebied willen hebben. Vanuit de gemeente wordt slechts
gekeken naar de verkeersveiligheid en de duidelijkheid van de begrenzing. De bewoners
geven zelf, via het wijkplatform, aan welk deel van de wijkpark zij als hondenlosloopgebied
willen gebruiken.
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De beleidsvraag waar u met het Beleidsplan Openbare Ruimte een antwoord op geeft, is:
Welke rol speelt de gemeente bij het voorkomen van overlast door honden?

Keuzemogelijkheden:
A.

De gemeente zet haar huidige lijn voort: Gemeentelijke regels (in de APV) om
overlast te voorkomen. En daar actief toezicht op houden en handhaving
uitvoeren.

B.

De gemeente vertrouwt meer op bewoners, door:
1) alleen basisregels te stellen (in de APV). Bijvoorbeeld regels om de
(verkeers)veiligheid te borgen. En zet actief in op toezicht en handhaving
van die regels;
2) voorzieningen te bieden om hondenbezitters te helpen overlast te
voorkomen;
3) bewoners mee te laten denken over de plaatsen van de voorzieningen
(losloopgebieden, afvalbakken e.d.).

Afwegingen:
Overlast door honden(poep) wordt door veel mensen als ergernis ervaren. De gemeente
kan actief regels stellen en handhaven met als doel om die overlast te verminderen
(optie A);
De taak van de gemeente is om het algemeen belang beschermen. De gemeente kan
zich daarom best beperken tot het stellen van regels die de (verkeers)veiligheid,
gezondheid e.d. beschermen (optie B).
Oorzaak en oplossing van dit probleem zitten voornamelijk in het gedrag van
hondenbezitters. Door hen bij het probleem te betrekken, voelen zij zich wellicht meer
aangesproken (optie B).
De gemeente heeft nu geen voorzieningen (zoals zakjes, schepjes of
hondenuitlaatveldjes) en ook geen budget daarvoor in de begroting. Bij optie B zal dus
budget voor die voorzieningen gevraagd moeten worden via de eerstvolgende
beleidsplanning.
De gemeente heeft een buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst, speciaal maar die
werkt niet alleen voor het houden van toezicht op naleving van de regels voor honden.
Zijn taken zijn breder en hij/zij zal bij het verminderen van regels voor honden
zijn/haar uren inzetten voor controle op naleving van andere regels uit de ‘ergernissen
top 10’. Het eventueel verminderen van regels voor honden (optie B) levert dus geen
directe kostenbesparing op.
Bij ‘alleen basisregels’ (optie B) worden regels gesteld om bijvoorbeeld de
verkeersveiligheid te borgen. Dit kan betekenen dat de een aanlijnplicht zijn voor
honden op de openbare weg niet langer geldt voor bijv paden in parken en bossen of
voetgangerszones.

Voorstel college: Keuzemogelijkheid B. De gemeente wil meer vertrouwen op de
bewoners. Overlast door honden is vooral een probleem in gedrag en mentaliteit.
Bewoners mogen best medeverantwoordelijk worden voor de oplossing van dat
probleem.
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3.4 Onderhoudsniveaus
Wegen, groen en andere elementen onderhouden wij nu op één gekozen onderhoudsniveau
per element. Meestal maken wij wel onderscheid tussen de gebieden (centrum, woonwijk
etc), maar niet meer dan dat. Te overwegen valt om ook onderscheid te maken in ‘technisch
beheer’ en de ‘netheid’ van objecten. Het technische beheer gaat over ‘heel’ en ‘veilig’. Dit
heeft met de functionaliteit te maken en ook met de levensduur van objecten. Denk
bijvoorbeeld aan het voorkomen van verzakking aan de fundering van een weg of aan
reparatie van speeltoestellen om te voorkomen dat daar delen van af kunnen vallen.
Technisch beheer is dus niet altijd zichtbaar, maar kan grote gevolgen hebben wanneer het
wordt verwaarloosd. Bovendien kost het wegwerken van achterstallig onderhoud vaak meer
dan nu goed onderhouden. De netheid gaat meer over ‘schoon’ en ‘mooi’. Hoe schoon
moeten objecten zijn en welke uitstraling hebben we het over? Denk aan het verwijderen van
onkruid, zwerfafval en graffiti. Het verlagen van de netheid heeft geen effect op de
levensduur van het object, het verlagen van het technische onderhoud wel.

Huidige situatie
Voor verschillende onderdelen in de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus vastgelegd in beleid. Dat is
bijvoorbeeld terug te vinden in het Groenbeleidsplan 2010-2014, het Wegenbeleidsplan 2008-2011 en het
Verlichtingsplan 2008-2012. In vrijwel al deze plannen wordt onderscheid gemaakt in de onderhoudsniveaus
van verschillende gebieden (centrum hoger dan woonwijk en andere gebieden etc), maar niet tussen
‘technisch beheer’ en ‘netheidsonderhoud’.

Ontwikkelingen
In het verleden zijn al diverse bezuinigingsrondes op het budget voor het beheer van de
openbare ruimte doorgevoerd. Verlagen van het onderhoudsniveau en opnieuw prioriteren (of
uitstellen) van onderhoud zijn vaak de aspecten waarop die bezuinigingen hun weerslag
hebben. Dit soort effecten zijn voor de toekomst ook niet uitgesloten. Wanneer minder
(financiële) middelen beschikbaar zijn, is een gekozen beleidslijn nodig om prioriteiten te
stellen. Dat geldt voor de uitvoering van regulier cyclisch onderhoud, maar ook voor het
afhandelen van klachten en meldingen.
De beleidsvraag waar u met het beleidsplan Beleidsplan Openbare Ruimte antwoord op geeft,
is: Hoe belangrijk vindt de gemeente het ‘technisch beheer’ en het
‘netheidsonderhoud’?

Keuzemogelijkheden:
A. Het ‘technische beheer’ is belangrijker dan het ‘netheidsonderhoud’. Het
technisch beheer verdient meer aandacht, zorg en prioriteit dan het
netheidsonderhoud.
B. Het ‘technische beheer’ en het ‘netheidsonderhoud’ zijn even belangrijk. Wij
besteden aan beide aspecten evenveel zorg, aandacht en prioriteit.
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Afwegingen:
- Het uitstellen van technisch onderhoud levert op lange termijn extra kosten op
(achterstallig onderhoud), bij netheidsonderhoud speelt dat minder.
- De wens om de openbare ruimte netjes te houden, past bij de verwachtingen die er van
oudsher zijn in Noordoostpolder en in Nederland. Dit kan een argument zijn om dat zo te
willen houden (optie B) of een argument om daar juist een stap in terug te doen (optie
A).
- Netheid draagt bij aan de uitstaling en leefbaarheid van het gebied. Een rommelige
ruimte nodigt uit om daar minder netjes mee om te gaan dan met een nette ruimte.
- Optie A betekent dat eerder op het netheidsonderhoud wordt bezuinigd dan op het
technisch onderhoud. Optie B dat bezuinigingen door beide aspecten evenveel worden
opgevangen.

Voorstel college: keuzemogelijkheid A. Extra kosten door achterstallig onderhoud
moeten worden voorkomen. Daarom moet het technisch beheer altijd op een goed
niveau kunnen worden uitgevoerd. Aan de mate van netheid kunnen eventueel
consessies worden gedaan.
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3.5 Ligplaatsen voor woonboten
In de gemeente Noordoostpolder zijn enkele ligplaatsen voor woonschepen. Die zijn
momenteel vooral in gebruik als goedkope woonlocatie. Voor deze ligplaatsen is een lange
wachtlijst. Bovendien liggen er nog een aantal woonschepen buiten deze officiële ligplaatsen.
Een deel van de officiële ligplaatsen ligt op het
bedrijventerrein Nagelerstraat en heeft een
relatie met een bedrijf op dat terrein of met
bedrijfsactiviteiten op het water. In
Kraggenburg is één ligplaats voor het historisch
varend monument. En begin 2013 zijn twee
ligplaatsen aan de Zeebiesstraat gelegaliseerd.
Die ligplaatsen waren al vele jaren in gebruik
en als gedoogde ligplaatsen.
Ontwikkelingen
Er is vraag veel naar mogelijkheden voor
wonen op water. Dit is een landelijke vraag. De gemeente Noordoostpolder heeft een historie
met woonboten. Al tijdens de aanleg van de polder lagen er woonboten in de
Noordoostpolder. Hoewel er in de afgelopen decennia weinig veranderd lijkt te zijn, is het
doel van woonboten wel gewijzigd. Tijdens de aanleg van de Noordoostpolder waren het
noodvoorzieningen waarvanuit bewoners doorstroomden naar een ‘echte woning op de wal’.
Tegenwoordig is het gewilde vorm om goedkoop te wonen met veel vrijheid. Landelijk is er
bovendien vraag naar ruimte voor luxe experimentele woonvormen op het water, die onder
architectuur gebouwd worden (watervilla’s). Het huidige beleid van de gemeente
Noordoostpolder is niet gericht op het benutten van deze kansen of op het faciliteren van
deze behoefte van (potentiële) bewoners.
Bestaande situatie & historie
De gemeente Noordoostpolder is tot nu toe terughoudend omgegaan met het realiseren van ligplaatsen voor
woonboten. In de jaren ’90 heeft u de ligplaatsen aan de Landbouwkade aangewezen. Daarbij besloot u tevens om
de woonschepen die op dat moment op andere plaatsen in de Noordoostpolder lagen, te gedogen tot zij aan de
beurt kwamen voor een plaats aan de Landbouwkade. Zij kwamen op een wachtlijst . Het ging om ca 15-20
woonschepen. Die lijst is sindsdien alleen maar langer geworden (overigens niet door nieuwe gedoogde schepen,
maar door nieuwe belangstellenden voor een ligplaatsen in Noordoostpolder). Aan de landbouwkade zijn maar 5
ligplaatsen en de woonschepen vertrekken niet snel. De kans is dus klein dat alle woonschepen tijdens het leven
van de bewoners/eigenaren aan de beurt komen voor een legale ligplaats aan de Landbouwkade. Begin 2013 zijn
twee ligplaatsen aan de Zeebiesstraat gelegaliseerd. Die ligplaatsen waren al vele jaren in gebruik en als gedoogde
ligplaatsen. Voor de overige woonschepen in Noordoostpolder die al sinds vele jaren door de gemeente gedoogd
worden, zal (los van het nieuwe beleid) een passende oplossing gezocht moeten worden. Wanneer zij niet
gelegaliseerd kunnen worden, zal er een andere oplossing gezocht moeten worden, die voor alle partijen
acceptabel is.
Voor de bestaande legale ligplaatsen heft de gemeente liggeld. Juridisch is het liggeld en vergoeding voor kosten
die de gemeente maakt voor de inrichting en het onderhoud van de ligplaatsen. De bewoners van woonboten
betalen geen onroerendzaakbelasting (OZB), want dat kan juridisch niet.

Overigens wil een nieuwe beleidskeuze op dit onderwerp niet zeggen dat er direct morgen al
nieuwe woonschepen aangelegd kunnen worden. Daarvoor moet uiteraard ook aan alle
andere (juridische) voorwaarden worden voldaan. Denk aan het bestemmingsplan, de
liggeldverordening en de regels uit de APV.
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Het bestaande beleid van de gemeente Noordoostpolder voor woonschepen is verouderd. Het
geeft geen goede antwoorden meer op de wensen van (potentiële) woonbootbewoners. De
beleidsvraag waar u met het Beleidsplan openbare ruimte een antwoord op geeft, is daarom
de basisvraag voor nieuw woonschepenbeleid: In hoeverre faciliteert de gemeente
Noordoostpolder aanleg van woonboten?

Keuzemogelijkheden:
A.

De gemeente faciliteert alle wensen, mits de kosten kunnen worden
doorgerekend via de liggelden en de woonboten in de omgeving passen.

B.

De gemeente faciliteert geen nieuwe ligplaatsen.

Afwegingen:
Er is veel vraag naar ligplaatsen voor woonschepen. In de Noordoostpolder is
momenteel een wachtlijst van ruim 30 gegadigden voor een (goedkope) ligplaats.
Woonschepen horen bij de historie van de Noordoostpolder. Tijdens de inpoldering
lagen er veel woonschepen.
Het aanleggen van nieuwe ligplaatsen vraagt een investering.
De investeringen voor aanleg van voorzieningen voor nieuwe ligplaatsen kunnen
mogelijk via de liggelden worden doorgerekend aan de bewoners van de woonschepen.
Ligplaatsen zorgen voor een
verandering van het ruimtegebruik. De
waterkant is immers niet meer
openbaar wanneer er woonschepen
liggen. De woonbootbewoners willen
graag privacy en ruimte voor een
schuurtje, terras, waslijn,
parkeerplaats e.d. (zie foto).
De gemeente Noordoostpolder heeft
weinig waterpartijen die geschikt zijn
voor woonboten. Noordoostpolder
heeft geen stadgrachten zoals
Amsterdam of Groningen. En ook geen natuurlijke gebieden bij rivieren zoals in de
omgeving van Kampen (de Zande, Grafhorst, Ijsselmuiden). De waterpartijen in
Noordoostpolder zijn functioneel aangelegd en bedoeld voor de scheepvaart.
Het water in Noordoostpolder is vaak in eigendom en beheer bij de provincie of het
waterschap. Dit betekent uiteraard dat zij ook een stem hebben in het eventueel
realiseren van nieuwe ligplaatsen.
In de gemeente Noordoostpolder zijn nog veel vrije kavels voor woningbouw te koop
(bijv in Emmelhage). En ook in de bestaande wijken staan voldoende woningen te koop
of te huur om in een woonbehoefte te voorzien voor iedereen die hier wil wonen.
Aan bewoners van woonboten kan de gemeente geen OZB, toeristenbelasting of andere
vorm van belasting vragen die (via de algemene middelen) een bijdrage levert aan de
kosten voor instandhouding van algemene gemeentelijke voorzieningen. De liggelden
mogen slechts kostendekkend zijn voor het aanleggen en beheren van de voorzieningen
van die ligplaatsen (bijv. beschoeiing, steiger, toegangspad e.d.).

Keuzenota openbare ruimte
Pagina 26 van 32

Voorstel college: keuzemogelijkheid A. Er is veel vraag naar ligplaatsen voor
woonboten. Het college wil die behoefte faciliteren als dat kan en als het logisch in
de omgeving past.
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3.6 Parkeren bedrijfsvoertuigen in woonstraten
In sommige wijken in gemeente Noordoostpolder is parkeren een probleem. Met name in de
oudere wijken is bij de inrichting niet gerekend op het aantal auto’s dat een gemiddeld
huishouden tegenwoordig gebruikt. Een deel van die auto’s is voor particulier gebruik, maar
bedrijfsvoertuigen vormen eveneens een aandeel van het aantal geparkeerde voertuigen in
de straat. Voor het BOR is van belang om te weten of parkeerproblemen opgelost mogen
worden door bedrijfsvoertuigen elders te laten parkeren.

Bestaande situatie
Bij inrichting van nieuwe woongebieden hanteren wij nu een vaste landelijke norm om te bepalen hoeveel
parkeerplaatsen per woning nodig zijn. Deze CROW-norm geeft richting, maar wel met een bepaalde bandbreedte.
Die bandbreedte biedt ruimte voor maatwerk per locatie. Bij verzoeken om extra parkeerplaatsen in een bestaande
woonstraat, hanteert de gemeente 1,6 parkeerplaatsen per woning als vaste norm. Uiteraard speelt in deze
situaties ook de bestaande inrichting van de straat een rol. Deze norm is gebaseerd op het gemiddelde aantal
particulieren auto’s per woning. In de praktijk worden echter ook regelmatig bedrijfsbusjes in de woonstraten
geparkeerd. Hiervoor ontvangt de gemeente ook regelmatig verzoeken voor verlengde parkeerplaatsen.

Keuzenota openbare ruimte
Pagina 28 van 32

De beleidsvraag waar u met het Beleidsplan openbare ruimte een antwoord op geeft, is: In
hoeverre vindt de gemeente dat bedrijfsvoertuigen in woonstraten passen?

Keuzemogelijkheden:
A.

Bedrijfsvoertuigen kunnen in de woonstraat geparkeerd blijven worden. Dit is
voortzetting van de huidige situatie.

B.

De gemeente streeft naar minder Bedrijfsvoertuigen in de woonstaat door
ander parkeergedrag voor bedrijfsvoertuigen te stimuleren.

Afwegingen
Mensen willen de voertuigen die zij gebruiken (incl bedrijfsvoertuigen) graag dicht bij
hun huis kunnen parkeren.
Bedrijfsvoertuigen gebruiken in de woonstraten parkeerruimte die voor particuliere
auto’s bedoeld is.
Busjes en andere grote bedrijfsvoertuigen hebben invloed op het straatbeeld en op het
uitzicht vanuit de woningen.
(Verlengde) parkeerplaatsen in de woonstraten kost ruimte die niet besteed kan worden
voor andere voorzieningen, zoals openbaar groen of voortuinen. Of aan spelen en
verblijven/ontmoeten.

Voorstel college: keuzemogelijkheid B. In veel woonstraten is de parkeerdruk hoog.
Door bedrijfsvoertuigen elders te laten parkeren, kan die druk worden verlicht.
Bovendien is parkeren niet de enige functie van een woonstraat. Er mag ook ruimte
worden gevraagd voor groen, vrij uitzicht en verblijf/ontmoeting of spelen op
straat.
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3.7 Standplaatsen voor marktkramen in dorpen
In alle dorpen en wijken worden standplaatsen voor losse marktkramen gebruikt. Vrijwel
altijd voor verkoop van voedingsmiddelen, zoals vis, loempia’s of groente. Vanuit het
verleden zijn er ongeveer 2-3 standplaatsen in ieder dorp en in Emmeloord 6 standplaatsen,
verdeeld over 4 locaties.
Door maatschappelijke veranderingen staan de lokale ondernemers in de dorpen
(supermarkten, maar mogelijk ook andere winkeliers of horeca) steeds vaker onder druk.
Twee lokale ondernemers (één supermarkt en één snackbar) hebben aangegeven dat zij die
druk ook ervaren door concurrentie van de marktkramen op de standplaatsen. Het
verdwijnen van vaste lokale ondernemers wordt in de dorpen vaak als negatief ervaring voor
de leefbaarheid van het dorp.

Bestaande situatie
De gemeente hanteert een vergunningplicht voor het innemen van een standplaatsen. Die vergunningplicht, met
weigeringsgronden, staat in de APV (artikel 5:17 t/m 5:20 van de algemene plaatselijke verordening). De
vergunningen voor onbepaalde tijd verleend. Wel kunnen er op dezelfde plaats op andere dagen van de week
andere standplaatshouders staan. In dat geval zijn er dus meerdere vergunningen voor dezelfde standplaats
verleend.

De beleidsvraag waar u met het Beleidsplan openbare ruimte een antwoord op geeft, is: Wil
de gemeente de lokale vaste ondernemers beschermen tegen concurrentie van
marktkramen?

Keuzemogelijkheden:
A.

De gemeente staat positief tegenover marktkramen in de dorpen en ziet dit als
aanvulling op de voorzieningen in het dorp. Zij zet haar huidige werkwijze
voort. Dit betekent dat zij geen standplaatsvergunningen weigert vanwege
concurrentie.

B.

De gemeente biedt vaste lokale ondernemers in de dorpen wel bescherming
tegen concurrentie van marktkramen. Dit betekent dat zij (voor zover het
juridisch kan) standplaatsvergunningen gaat weigeren wanneer deze
concurrerend zijn met de vaste lokale ondernemers.

Afwegingen
Het is de vraag of concurrentie door marktkramen de enige (en/of doorslaggevende)
factor is voor het afnemen van bestaansrecht van de locale ondernemers. Ook factoren
als het winkelgedrag van de bewoners uit het dorp zullen een rol spelen. Het aantonen
van de mate waarin de concurrentiefactor een rol speelt, is lastig.
Vaste locale ondernemers zijn ook concurrentie voor de marktkraamhouders. Zij
bekijken daarom tevoren vaak al welke ondernemers er in het dorp zitten en welke
marktondernemers er op de overige dagen staan. Als zij geen klanten in een dorp
verwachten te trekken vragen zij geen standplaatsvergunning aan.
Het weigeren van vergunningen vanwege concurrentie kost extra tijd en expertise van
de vergunningverleners. Daarvoor zal budget moeten worden opgevoerd via de
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beleidsplanning. Concurrentiebelangen (en schade) is moeilijk aan te tonen en vraagt
om specifiek onderzoek naar de lokale markt (behoefte en aanbod, mede op basis van
omzetgevens).
Het is niet mogelijk om lopende standplaatsvergunningen in te trekken vanwege de
concurrentie met lokale ondernemers. Het beschermen van de vaste lokale
ondernemers is dus alleen mogelijk in nieuwe situaties.
Marktkramen kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een
dorp. In 2004 werd de vraag nog voorgelegd of standplaatshouders in dorpen waar de
supermarkt verdween juist korting zouden kunnen krijgen om deze vorm van
onderneming te stimuleren vanwege zijn positieve bijdrage aan de leefbaarheid van het
dorp.
Het is niet bekend in hoeverre de bewoners in de dorpen vinden dat er maatregelen
getroffen moeten worden om concurrentie tussen de lokale ondernemers en de
standplaatshouders te reguleren.
Marktondernemers die een standplaats innemen, zijn vaak ook locale ondernemers uit
Noordoostpolder.
De vraag kan gesteld worden of het beschermen van concurrentiebelangen een taak
van de gemeente is. Tot nu toe werd de markt bepaald door prijs en kwaliteit. De
gemeente heeft zich tot nu toe niet gemengd in concurrentie.
Het verzoek om de vaste lokale ondernemers te beschermen tegen concurrentie van
standplaatshouders komt slechts van twee ondernemers. Het is de vraag in hoeverre dit
probleem zich in alle dorpen voordoet.

Voorstel college: keuzemogelijkheid A. Het regelen van concurrentiebelangen is
geen taak voor de gemeente. Bovendien is het in tijd van bezuinigingen niet
wenselijk om extra budget vrij te maken voor nieuwe taken.
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Bronvermeldingen
-

Groenbeleidsplan 2010-2014 (gemeenteraad Noordoostpolder 7 oktober 2010);
Wegenbeleidsplan Noordoostpolder 2008-2011 (gemeenteraad Noordoostpolder 2007);
Verlichtingsplan 2008-2012 (gemeenteraad Noordoostpolder 2008);
Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Noordoostpolder (gemeenteraad
Noordoostpolder 2013) en voorgaande versies;
Woonschepenverordening Noordoostpolder en diverse dossiers over woonschepen in
Noordoostpolder (archief gemeenteraad Noordoostpolder);
Evaluatie Speelplaatsenbeleid (Noordoostpolder 2010).
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