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1. Instemmen met het Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024
Doelstelling
Het op een duurzame manier beheren van de openbare ruimte voor de komende tien
jaar. Door het plan vast te stellen wordt het beleidskader leidend, waardoor vastgestelde
bezuinigingen, met zo min mogelijk impact voor de kwaliteit, worden gerealiseerd.
Inleiding
Voor u ligt het Beleidsplan openbare ruimte (BOR). We zijn trots op onze openbare
ruimte en zien het als een visitekaartje. Graag verbeteren we de openbare ruimte en
behouden tenminste het goede, ondanks de bezuinigingen. Daarom is het noodzakelijk
om keuzes te maken. In dit beleidsplan worden deze keuzes gemaakt en
beargumenteerd voor zover deze nog niet in de keuzenota zijn gemaakt.
In juni 2013 kreeg u de keuzenota van het BOR voorgelegd. Daarmee stelde u de
uitgangspunten (passend organiseren, duurzaamheid etc.) vast en koos voor ca. 10
specifieke thema’s een standpunt.
Het BOR is een integrale benadering van hoe we de komende jaren omgaan met de
openbare ruimte. Daar waar er voorheen meerdere beleidstukken lagen voor
verschillende onderdelen slaat het BOR de brug tot een overkoepelend verhaal.
Het BOR heeft na instemming van het college vier weken ter inzage gelegen. Halverwege
die periode is er een inloopavond geweest. Op het BOR kwam slechts één zienswijze. De
beantwoording hiervan vindt u toegevoegd bij het BOR.
Argumenten
1.1
Omdat het BOR een integrale visie geeft op de openbare ruimte kan het beheer en
de inrichting van de openbare ruimte beter worden afgestemd op de functies.
1.2
De door de raad vastgestelde bezuinigingen worden met de beschreven
ambitieniveaus gerealiseerd.
1.3
Het BOR is opgesteld vanuit de gedachte van het passend organiseren. Er wordt
een kader gegeven waarbinnen ruimte is voor inbreng van gebruikers. Dit is
belangrijk omdat het de eigen woon-, werk- of leefomgeving betreft. De
bewoners, ondernemers en bezoekers beleven hun omgeving op een door hun
gewenste manier die past bij de situatie ter plekke.
1.4
Het BOR is een beleidskader voor beheer en uitvoeringsplannen. Na vaststelling
van het BOR worden deze plannen uitgewerkt of geactualiseerd.
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1.5

1.6

Bij het beheergericht ontwerpen wordt integraliteit nagestreefd waardoor
vroegtijdig in de planvorming verschillende afdelingen en gebruikers met elkaar
om tafel gaan. Hierdoor wordt met beperktere middelen meer kwaliteit en
efficiency geleverd in de openbare ruimte. Vooraf wordt de afweging gemaakt hoe
de investering en het beheer op termijn drukken op de kosten voor een lange
periode (levenscyclus analyse).
Het BOR biedt de ruimte voor meer transparantie en ontschotting met daarin de
mogelijkheid om met budgetten te schuiven in omvang en tijd.

Kanttekeningen
1.1
Door het verlagen van de onderhoudsniveaus volgt mogelijk een toename van het
aantal Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Dit kan de afspraken over de snelheid
van reageren op meldingen met de huidige capaciteit beïnvloeden.
1.2
Er is meer samenwerking tussen de verschillende afdelingen nodig. Er wordt
bijvoorbeeld meer gekeken vanuit de functies van de openbare ruimte en minder
vanuit de specifieke taken.
Planning/uitvoering
Na vaststelling van het BOR worden onderliggende beheer en uitvoeringsplannen verder
uitgewerkt.
Bijlagen
Concept Beleidsplan openbare ruimte 2014-2024;
Reactie op het BOR van dorpsbelang Ens.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. A. Poppe
Steller
: mevrouw F. Kampen; 32 07; f.kampen@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014,
no. 217095-1;
B E S L U I T:
Instemmen met het Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 17 februari 2014.
De griffier,
de voorzitter,

