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Emmeloord, 25 juni 2013.
Onderwerp
Keuzenota Openbare ruimte
Advies raadscommissie
De Keuzenota Openbare Ruimte wordt als discussiepunt voor de raad
geagendeerd. De discussie gaat met name om 3.1 Speelplaatsen en 3.6 Parkeren
bedrijfsvoertuigen in woonstraten.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Instemmen met de uitgangspunten in
2. Kiezen voor optie B bij het onderwerp
3. Kiezen voor optie B bij het onderwerp
4. Kiezen voor optie B bij het onderwerp
5. Kiezen voor optie A bij het onderwerp
6. Kiezen voor optie A bij het onderwerp
7. Kiezen voor optie B bij het onderwerp
8. Kiezen voor optie A bij het onderwerp

hoofstuk 2 van de Keuzenota;
'speelplaatsen';
'beheer door bewoners';
'regels en voorzieningen voor honden';
'onderhoudsniveaus';
'ligplaatsen voor woonboten';
'parkeren bedrijfsvoertuigen in woonstraten';
'standplaatsen voor marktkramen in dorpen'.

Doelstelling
Wij willen een beleidsplan voor u maken dat aansluit bij uw standpunten. En bij de wijze
waarop u in dit proces betrokken wilt worden. Daarom stemmen wij in deze fase, met
een keuzenota, de uitgangspunten en keuzes voor het beleidsplan met u af.
Inleiding
De gemeente Noordoostpolder maakt een beleidsplan voor de openbare ruimte (BOR).
Dit plan zal het beleid bevatten voor inrichting, beheer en gebruik van de openbare
ruimte als geheel (groen, wegen, verlichting etc). Het plan komt danook in de plaats van
de bestaande sectorale beleidsplannen (groenbeleidsplan, wegenbeleidsplan,
verlichtingsplan etc). De bestaande plannen komen in deze periode allemaal aan het
einde van hun looptijd. Daarom is dit een natuurlijk moment om een nieuw integraal plan
te maken.
Het maken van dit integrale beleid is een punt uit het collegeprogramma. Integraal beleid
biedt als voordelen dat het duidelijker en logischer is, zowel in de fase van de
besluitvorming als ook in de fase daarna, wanneer het beleid wordt toegepast en
uitgelegd.
In februari informeerden wij u tijdens een themabijeenkomst over dit nieuwe beleidsplan.
Wij vroegen u toen ook hoe u in het proces betrokken wilde worden. De meesten van u
kozen toen voor de optie met een keuzenota (de zogenoemde ‘optie 1,5’). Daarom
bieden wij u die keuzenota nu aan. In de keuzenota staan een aantal beleidsvragen
waarover wij u in deze fase van het proces om een richtinggevende keuze vragen. Per
beleidsvraag geven wij twee opties: een optie A en een optie B. Deze opties zijn vrij
stellig geformuleerd om een duidelijk onderscheid tussen beide aan te geven. Uiteraard
worden de opties bij de uitwerking in het beleidsplan niet zo zwart-wit gehanteerd, maar
als uitgangspunt, met ruimte voor nuancering en interpretaties.
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Tijdens het RTG over dit onderwerp op 26 augustus 2013 heeft de wethouder enkele
aanpassingen in de tekst van de keuzenota toegezegd. Deze toezeggingen zijn nu in de
keuzenota verwerkt (in de versie die tussen het RTG van 26 aug en de raadsvergadering
van 9 sept).
Argumenten
1.1 Deze uitgangspunten zijn de basis voor het BOR
Hoofdstuk 2 van de keuzenota is vooral een voorstel voor de wijze waarop wij de
openbare ruimte in het beleid willen benaderen. Het voorstel bestaat uit vijf
uitgangspunten. Het zijn principiële uitgangspunten die de kleur van het BOR zullen
bepalen. Daarom willen wij graag in deze fase, voordat het BOR wordt uitgewerkt,
graag met u afstemmen of u dit de juiste uitgangspunten vindt.
Die vijf 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’.
2.1 t/m 8.1 Keuzes die mogelijk zijn
De onderwerpen die in hoofdstuk 3 van de keuzenota staan, zijn onderwerpen
waarover nieuwe keuzes mogelijk zijn. Zij gaan over de hele breedte van het BOR.
Het aantal onderwerpen is wel bewust beperkt gehouden. Ten eerste om de
behandeling van de nota overzichtelijk te houden. Ten tweede omdat wij over veel
onderwerpen al een duidelijke beleidslijn hebben die eenvoudig voortgezet kan
worden. En ten derde is er soms 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. Uiteraard komen in het uiteindelijke beleidsplan
meer onderwerpen aan de orde. En ook uitgebreider.
We geven u per onderwerp steeds twee varianten (optie A en optie B) met
informatie, afwegingen en een voorstel van het college. De onderwerpen zijn:
- Speelplaatsen;
- Beheer door bewoners;
- Regels en voorzieningen voor honden;
- Onderhoudsniveaus;
- Ligplaatsen voor woonboten;
- Parkeren bedrijfsvoertuigen in woonstraten;
- Standplaatsen voor marktkramen in dorpen.
Alle A- en B-opties die in hoofdstuk 3 van de keuzenota worden voorgesteld zijn
technisch, juridisch, financieel en organisatorisch uitvoerbaar. Bij het maken van de
keuzes is dus alleen de politieke factor nog van belang.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel.
Planning/uitvoering
Na uw besluit over deze keuzenota, stellen wij het BOR op. Wij verwachten dat wij u het
BOR begin 2014 ter vaststelling kunnen aanbieden.
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Instemmen met de uitgangspunten in
Kiezen voor optie B bij het onderwerp
Kiezen voor optie B bij het onderwerp
Kiezen voor optie B bij het onderwerp
Kiezen voor optie A bij het onderwerp
Kiezen voor optie A bij het onderwerp
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hoofstuk 2 van de Keuzenota Openbare ruimte;
'speelplaatsen';
'beheer door bewoners';
'regels en voorzieningen voor honden';
'onderhoudsniveaus';
'ligplaatsen voor woonboten';
'parkeren bedrijfsvoertuigen in woonstraten';
'standplaatsen voor marktkramen in dorpen'.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 9 september 2013.
De griffier,
de voorzitter,

