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1.   Beleid voor de openbare ruimte 
 

De openbare ruimte is zichtbaar, tastbaar en dichtbij huis. Groen, water, wegen, 
afvalbakken en verlichting. Iedereen kent het en ziet het. Het is belangrijk om 
die ruimte prettig, veilig en netjes te houden. Dat is onze verantwoordelijkheid 
als gemeente. En dat doen wij graag. Dat doen wij voor de bewoners én voor de 
natuur.  

Het gaat om grote oppervlaktes en om grote bedragen. Daarom is ook het 
betaalbaar houden van (inrichting en beheer van) de openbare ruimte een 
belangrijke verantwoordelijkheid die wij als gemeente hebben. 

In ons Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024 (hierna: BOR) laten wij zien hoe 
wij onze verantwoordelijkheden oppakken. In het document dat u nu leest, 
staan de wijzigingen die wij in 2021 doorvoeren in het BOR. Na de vaststelling 
van die wijzigingen worden zij in het BOR zelf verwerkt. 

 

1.1. Aanpassing van het BOR 2014-2024 
Ons bestaande BOR loopt van 2014 t/m 2024. Het is dus nog niet nodig om een nieuw BOR te 
maken. Wel zijn er een paar punten die nu om een aanpassing vragen. Dat zijn: 
 

1. De onderhoudsniveaus opnieuw vaststellen 
Paragraaf 4.2.2 van het BOR wordt in zijn geheel vervangen door een nieuwe tekst. Die 
nieuwe tekst leest u in hoofdstuk 2 van dít document. 
 
De reden om de onderhoudsniveaus opnieuw vast te stellen, is een juridische reden. In de 
afgelopen jaren zijn (budgetten voor de) onderhoudsniveaus op onderdelen aangepast. 
Daarover heeft de raad besluiten genomen in financiële documenten zoals de 
perspectiefnota’s en begrotingen. Door het BOR nu netjes daarop aan te passen, is voor 
iedereen weer duidelijk inzichtelijk wat de vastgestelde onderhoudsniveaus zijn. 
 
Het is ook een juridische verplichting om de onderhoudsniveaus door de raad vast te laten 
stellen en om dat vast te leggen in één document. Dit is een verplichting uit de Financiële 
beheersverordening gemeente Noordoostpolder (artikel 19, onder a). 
 

2. Biodiversiteit als nieuw hoofdstuk 
Behoud en versterking van de biodiversiteitswaarde van de (openbare) leefomgeving is een 
nieuw thema. Een thema dat ruimte en aandacht vraagt, ook in het BOR. Daarom wordt 
daarover een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het BOR. De nieuwe tekst leest u in hoofdstuk 
3 van dit document. 
 

  

https://www.publicspaceinfo.nl/media/uploads/files/NOORDOOSTP_2013_0001.pdf
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Wat is biodiversiteit? 
Biodiversiteit is letterlijk de ‘soortenrijkdom’ van de natuur. Hoe meer verschillende plant- en 
diersoorten in een gebied leven, hoe hoger de natuurwaarde van dat gebied. Soorten die elkaar 
door hun diversiteit aanvullen, zorgen samen voor een goed evenwicht tussen planten, dieren, 
bodem, water, temperatuur etc. Dat geeft een hogere natuurwaarde en vaak ook een gezondere 
en prettigere leefomgeving voor de mensen. 

 
 



 

5 
  

2.  Nieuwe onderhoudsniveaus 
 

In het BOR staan de onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte. Die staan in 
paragraaf 4.2.2. ‘Kwaliteit van het onderhoud’ van het BOR (pagina 39-40). Die 
paragraaf wordt nu vervangen door de onderstaande tekst. Paragraaf 4.2.3 
komt er nieuw bij. Ook met de tekst die hieronder staat. 

 
 

4.2.2.  Kwaliteit van het onderhoud 
 
Binnen de financiële kaders kunnen wij als gemeente per gebied een onderhoudsniveau realiseren, 
zoals gedefinieerd in de CROW normen1. Deze niveaus zijn door het budgettaire kader meestal lager 
dan er vanuit de visie wenselijk is voor de toekomst. Wanneer zich in de praktijk of in de toekomst 
ontwikkelingen voordoen, waardoor het niveau in een bepaald gebied omhoog kan, willen wij die 
kansen grijpen. En wanneer er andersom in de toekomst kostenstijgingen of verdere 
budgetverlagingen opgevangen moeten worden, is duidelijkheid nodig over de wijze waarop die 
kunnen worden opgevangen. Daarom stellen wij tevens prioriteiten per gebied vast. 
 
In de jaren 2021 en 2022 is de situatie anders dan in de jaren daarna. In de Perspectiefnota 2021-
2024 zijn bezuinigingen gekozen. Voor de jaren 2021 en 2022 zijn die bezuinigingen gedeeltelijk. 
Vanaf 2023 werken ze volledig door. Daarom kiezen wij voor de periode vanaf 2023 deels andere 
onderhoudsniveaus dan voor 2021/2022. 
 

 

  

 
1 De onderhoudsniveaus worden uitgedrukt conform de CROW-richtlijn “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 
2018 – standaardkwaliteitsniveaus voor onderhoud”. Dit betekent een schaal van:  
Niveau A+ (net opgeleverd), A (hoog), B (acceptabel), C (laag) tot D (geen onderhoudsinspanningen). 
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De onderhoudsniveaus en prioriteiten die wij per gebied kiezen, zijn: 
 
 

 Minimaal onderhoudsniveau: 
 

Prioriteiten: 

 voor de jaren 2021 en 2022: voor de jaren 2023 en verder:  

 
Centrumgebieden 

 
Het groenbeheer in de 
centrumgebieden doen wij op A-
niveau. De rest van de openbare 
ruimte in het centrum(bestrating, 
verlichting, bankjes, afvalbakken etc) 
op B-niveau. 
 

 
 Wij beheren onze centrumgebieden 
op B-niveau. 

 
Prioriteiten stellen we 
in overleg met de 
ondernemers die hun 
bedrijf in de 
centrumgebieden 
hebben. 

 
Woonwijken 
 

 
Het openbaar groen in de woonwijken 
onderhouden wij op B-niveau. Ook de 
straatreiniging doen wij op B-niveau, 
omdat deze inspanning duidelijk 
zichtbaar is. De rest van de openbare 
ruimte onderhouden wij op C-niveau. 
 

 
Het openbaar groen in de 
woonwijken onderhouden wij op B-
niveau. Ook de straatreiniging doen 
wij op B-niveau, omdat deze 
inspanning duidelijk zichtbaar is. De 
rest van de openbare ruimte 
onderhouden wij op C-niveau. 
 

 
Prioriteiten stellen we 
aan de hand van 
risico-analyses voor 
de veiligheid. En door 
het benutten van 
slimme combinaties 
met meerdere  
werkzaamheden (bijv. 
integrale projecten, 
subsidies of  amdere 
initiatieven). 

 
Bedrijventerreinen 

 
Op de bedrijventerreinen 
onderhouden wij de openbare ruimte 
op onderhoudsniveau C. Uitzondering 
hierop is de straatreiniging. Die vindt 
plaats op B-niveau. 

 
Op de bedrijventerreinen 
onderhouden wij de openbare ruimte 
op onderhoudsniveau C. 
Uitzondering hierop is de 
straatreiniging. Die vindt plaats op B-
niveau. 
 

 
Prioriteiten stellen we 
in overleg met de 
ondernemers van het 
betreffende 
bedrijventerrein. 
Daarnaast benutten 
we ook hier vooral 
kansen om slimme 
combinaties te 
maken. 

 
Bossen en parken 
 

 
Voor de bossen en parken houden wij 
onderhoudsniveau D aan, met wat 
extra inzet voor de bosranden i.v.m. 
de veiligheid op de paden en andere 
toegankelijke gebieden. De 
straatreiniging vindt hier plaats op B-
niveau, net als in de andere 
gebieden. 
 

 
Voor de bossen en parken houden 
wij onderhoudsniveau D aan, met wat 
extra inzet voor de bosranden i.v.m. 
de veiligheid op de paden en andere 
toegankelijke gebieden. De 
straatreiniging vindt hier plaats op B-
niveau, net als in de andere 
gebieden. 
 

 
We leggen de 
prioriteit bij het 
onderhoud van de 
toegankelijke en 
zichtbare gebieden 
van de bossen en 
parken. 

 
Hoofdinfrastructuur 
 

 
Het openbaar groen langs de 
hoofdinfrastructuur onderhouden wij 
op A-niveau. En de straatreiniging 
doen wij op B-niveau. De rest van de 
hoofdinfrastructuur (verharding, 
verlichting, bushokjes, afvalbakken, 
waterkanten etc) onderhouden wij op 
C-niveau. 
 

 
Het openbaar groen langs de 
hoofdinfrastructuur onderhouden wij 
op B-niveau. En dat geldt ook voor de 
straatreiniging. De rest van de 
hoofdinfrastructuur (verharding, 
verlichting, bushokjes, afvalbakken, 
waterkanten etc) onderhouden wij op 
C-niveau. 
 

 
Prioriteiten stellen we 
aan de hand van 
risico-analyses voor 
de veiligheid. 

 
Landelijk gebied 
 

 
De openbare ruimte buiten de 
bebouwde kom (vooral buitenwegen) 
onderhouden wij op niveau C/D. 
Langs een deel van de buitenwegen 
maaien wij niet meer. De verbossing 
die daarmee plaatsvindt, laten wij 
ontstaan op plekken waar dat geen 
risico’s voor de (verkeers)veiligheid 
vormt en waar het landschappelijk 
past. 
 

 
De openbare ruimte buiten de 
bebouwde kom (vooral buitenwegen) 
onderhouden wij op niveau C/D. 
Uitzondering hierop zijn de 
inspanningen om het gras van de 
bermen en slootkanten te maaien. 
Dat doen we alleen nog op de 
plekken waar dat anders (te grote) 
risico’s oplevert voor de 
verkeersveiligheid. Dit betekent dat 
wij het gras van de buitenwegen 
beheren op D-niveau. 

 
Prioriteiten stellen we 
aan de hand van 
risico-analyses voor 
de veiligheid. 
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Toelichting: 
a) Het onderhoudsniveau voor de centrumgebieden is hoger dan van andere gebieden. De 

centrumgebieden hebben een representatieve functie voor het hele dorp, de hele wijk of zelfs 
(bij Emmeloord centrum) voor de hele Noordoostpolder. Daarom onderhouden wij de 
centrumgebieden op een hoger niveau dan de andere gebieden. 

b) De straatreiniging is een belangrijke activiteit omdat het effect duidelijk zichtbaar is. Bovendien 
heeft een verlaging van deze inspanning een kostenverhogend effect op andere aspecten van 
het beheer heeft (bijvoorbeeld verstopping van straatkolken). Daarom voeren wij de 
straatreiniging op een hoger niveau uit dan andere activiteiten. 

c) Minder maaien past bij ons doel om de biodiversiteit te vergroten. Maar minder maaien 
betekent wel een afwijking van de gedefinieerde onderhoudsniveaus. 

d) Deze onderhoudsniveaus zeggen alleen iets over het ‘verzorgend onderhoud’, dat wil zeggen: 
het onderhoud dat nodig is voor de netheid van de openbare ruimte. Het ‘technisch 
onderhoud’ valt daar niet onder. Technisch onderhoud is het onderhoud dan nodig is om de 
openbare ruimte veilig te houden. 
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4.2.3.  Kosten en budgetten 
 

Beheer van de openbare ruimte bestaat uit verschillende onderdelen die ieder op hun eigen manier 
kosten met zich meebrengen. Samengevat zijn dit: a) jaarlijks onderhoud, b) onderhoud dat eens in 
meerdere jaren nodig is, c) vervanging/reconstructie, d) aanleg van nieuwe gebieden en e) 
onderwachts onderhoud. In deze paragraaf leest u op welke manier daar kosten aan verbonden zijn 
en hoe we die terug laten komen in de begroting. 
 

a) Jaarlijks onderhoud.  
Werkzaamheden die minstens eens per jaar nodig zijn, kosten jaarlijks geld. Dit zijn 
werkzaamheden zoals het maaien van gazons, het schoffelen van plantsoenen, het legen van 
afvalbakken, het opruimen van zwerfafval en het verwijderen van onkruid op verhardingen. 
Deze werkzaamheden vragen om regulier budget. Dat budget wordt besteed aan 
opdrachten/bestekken die over meerdere jaren gaan. De uitvoerende partij (Concern voor 
Werk of een aannemer) stemt zijn capaciteit daarop af en rekent op continuïteit zolang het 
contract loopt. We streven daarom continuïteit na voor deze budgetten. 
 

b) Onderhoud dat verdeeld kan worden over meerdere jaren.  
Sommige werkzaamheden zijn maar eens in meerdere jaren nodig. Denk aan het snoeien van 
struiken of bomen, het vervangen van afvalbakken of (verkeers)borden en aan het bijwerken 
van bestrating. Maar ook aan groot onderhoud, zoals het vernieuwen van een heel wegdek of 
het vervangen van de beplanting in plantvakken. Deze werkzaamheden verdelen we over 
meerdere jaren door ieder jaar een ander deel van ons gebied aan te pakken. Op deze manier 
zijn de inspanningen en het budget te verdelen over de jaren en ontstaat continuïteit. Bij 
verlaging van het budget, wordt de cyclus voor deze werkzaamheden langer. Dit geeft een 
een lager onderhoudsniveau en uiteindelijk ook het risico op achterstalling onderhoud. 

 
c) Vervanging en reconstructie.  

Het weghalen van een oude brug, weg of sportveld en die opnieuw aanleggen, is meer dan 
‘instandhouding’. Meestal gaat het om ingrijpende werkzaamheden, waarbij ook deels de 
functie en het uiterlijk verandert. Bijvoorbeeld een kruispunt vervangen door een rotonde, een 
sportveld vervangen door een kunstgrasveld of de straat anders inrichten (andere beplanting, 
meer parkeervakken e.d.). Voor dit soort projecten wordt vaak specifiek budget aangevraagd. 
Vanzelfsprekend plannen we dit soort projecten op een logisch moment. Bijvoorbeeld op het 
moment dat groot onderhoud nodig is of wanneer aangesloten kan worden op andere 
initiatieven in hetzelfde gebied, zoals een project van de woningbouwcorporatie. 
 

d) Aanleg van nieuwe gebieden. 
Bij nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen hoort ook nieuwe openbare ruimte. De aanleg 
daarvan hoort bij de aanleg van die wijk of dat terrein. Vanzelfsprekend is dat een kans om 
ambities voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid en bewegen een 
goede plek te geven. Maar ook om verstandige keuzes te maken voor (de kosten van) het 
onderhoud van die nieuwe ruimte. En vanzelfsprekend vragen de nieuwe vierkante meters 
ook om uitbreiding van de budgetten voor het beheer ervan. 
 

e) Onverwachts onderhoud. 
Stormschade, gladheidsbestrijding en calamiteiten oplossen zijn voorbeelden van 
werkzaamheden die bijna ieder jaar voorkomen, maar niet te plannen zijn. Dit vraagt om een 
budget dat soms overblijft en soms tekort schiet. Wel is aannemelijk dat er meer schades en 
meldingen komen als er minder ‘normaal onderhoud’ plaatsvindt. 
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3.  Biodiversiteit 
 

Behoud en versterking van de biodiversiteit is een nieuwe ambitie. Wij zetten 
ons daar graag voor in. Dat doen wij door goede keuzes te maken bij de 
inrichting en het beheer van onze openbare ruimte. Maar ook door 
samenwerking en afspraken met andere partijen. Ter inspiratie en om elkaars 
inspanningen te versterken, want de natuur beperkt zich niet tot de 

eigendomsgrenzen. 

Deze nieuwe ambitie krijgt een nieuwe plek in het BOR. Dit hoofdstuk vormt een 
nieuw hoofdstuk dat in zijn geheel als aanvulling geldt op het BOR 2014-2024. 
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3.1. Intentie, inspiratie en samenwerking 
Samen bereik je meer. Want de natuur houdt zich niet aan eigendomgrenzen of beheergebieden. 
Daarom kijken wij niet alleen naar ons eigen beheer, maar zoeken wij afstemming met andere 
partijen. Wij sluiten ons aan bij het Deltaplan Biodiversiteit. En wij zorgen voor informatie die bewoners 
helpt om meer te begrijpen over de natuurwaarde van water en groen. Daarvoor sluiten wij aan bij de 
expertise en het enthousiasme van de nieuw op te richten klankbordgroep en van Stichting 
steenbreek2. 
 
Ook met andere overheden en terreinbeheerders maken wij graag goede afspraken. Bijvoorbeeld met 
de provincie over de Bossenstrategie of over het versterken van struweel in het landelijk gebied om de 
fauna te versterken. Onze insteek daarbij is: 1. Het doel is een hogere natuurwaarde en een fijn 
leefklimaat met voldoende wateropvang, schaduw, variatie etc. 2. De uitvoering gebeurt met respect 
voor de wensen van de omwonenden en ondernemers, want het is hun leef- en werkomgeving. 3. 
Iedere partij heeft en houdt zijn eigen rol, want iedereen heeft zijn eigen expertise en mogelijkheden. 
4. We kiezen voor slimme combinaties in timing en budgetten. Denk aan investeringen op het moment 
van renovatie of nieuwe aanleg. 
 
Ook financieel zoeken wij naar slimme combinaties. Bijvoorbeeld door subsidies aan te vragen of 
kosten te delen. In de toekomstige jaren kiezen wij (waar mogelijk) voor het beschikbaar stellen van 
cofinanciering om dit soort kansen te benutten.  

 
2 Stichting Steenbreek helpt bewoners en organisaties om de leefomgeving te vergroenen en onnodige 
verharding tegen te gaan. Dit doet zij vooral door informatie te delen en publicatiemateriaal te maken. 

1. Ons doel is een hogere natuurwaarde en een prettig leefklimaat; 
2. Wij sluiten aan bij de wensen van omwonenden; 
3. Iedere partij houdt zijn eigen rol, voor een sterke samenwerking; 
4. Wij kiezen voor slimme combinaties in timing en budgetten. 
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3.2. Meer groen, verbinding en variatie 
Plant- en diersoorten hebben baat bij meer verbinding en meer variatie in de beplanting. Variatie 
tussen bomen, struiken, gras en water geeft meer schuilplaatsen en voedsel voor dieren. En een 
betere verbinding van stukjes groen zorgt voor betere bereikbaarheid. Het leefgebied van dieren wordt 
dan groter en zaden verspreiden zich sneller en verder. Dat levert meer soortenvariatie. Daarom 
zetten wij hierop in om de biodiversiteit te versterken. 
 
Bij het ontwerpen van nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen of andere gebieden kiezen wij voor 
groenblauwe netwerken met afwisselende beplanting. De kosten van de investering gaan dan mee in 
de exploitatieopzet voor het betreffende gebied en bieden daarmee dus ook een kader. 
 
Ook bij renovatie van bestaande wijken of terreinen, of bij inbreidingslocaties, stellen wij dit voor. 
Wel nemen wij in deze gebieden de omwonenden mee in die keuze. Alleen bij voldoende draagvlak 
richten wij de openbare ruimte gevarieerd in. Voor het budget voor deze investeringen zoeken wij 
kansen in slimme combinaties met andere budgetten. Bijvoorbeeld door subsidie van de provincie te 
benutten en door samenhang te zoeken met het geld dat eenmalig beschikbaar is voor 
bewonerswensen bij renovatie3. 
 
Het bestaande openbaar groen biedt ook kansen voor meer variatie en verbinding. Bijvoorbeeld 
door meer struiken en hagen aan te planten. Of door een gazon om te vormen tot kruidenrijk gras. Dat 
vraagt om een eenmalige aanpassing van de beplanting en het beheer. Wij gaan hiermee aan de slag 
zodra er budget voor beschikbaar gesteld wordt. Vanzelfsprekend geldt ook hier dat wij daarbij met de 
omwonenden in overleg gaan. 
 
 

3.3. Bewonersinitiatieven zijn welkom 
Bewoners die zelf de natuurwaarde van hun straat, buurt of (school)plein vergroten, ondersteunen wij 
van harte. Ten eerste door hun wensen te combineren met geplande renovaties of omvormingen 
(zie par. 3.2). En daarnaast door ook kleinere initiatieven te helpen met adviezen en materialen. 
Bijvoorbeeld als dorpen of wijken een groendag organiseren of door activiteiten van het IVN te 
steunen. Ook hiervoor zoeken wij financiële ruimte in subsidies en reguliere budgetten, zoals het 
budget voor bewonersinitiatieven. Of wij ondersteunen bewoners(organisaties) bij het aanvragen van 
financiële bijdragen uit het Fonds Leefbaar Platteland of leadersubsidie. 

 
  

 
3 Perspectiefnota 2019-2022, par 4.2.4 i.c.m. pagina 25 

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/09-juli/13:30/10-Perspectiefnota-2019-2022.pdf
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3.4. Ander beheer 
Rond de bomen gaan we minder vaak maaien. Zo ontstaat een rijkere biodiversiteit. Want meer 
grassen en kruiden die tot bloei komen, betekent meer diversiteit in plantensoorten. En ook een 
interessanter leefgebied voor insecten, die op hun beurt weer voedsel zijn voor andere dieren. 
Bovendien beschermen wij op deze manier de bomen tegen schade van de maaimachine. 
 
Ook vormen wij een deel van het gras om naar kruidenrijk gras. Door aanpassing van de grond, 
inzaaien en extensief beheer krijgen kruiden een kans om uit te bloeien en zich te verspreiden. 
Extensief beheer betekent minder vaak maaien (ca 2 keer per jaar), maar het maaisel wel afvoeren. 
 
Naast minder maaien, kiezen wij ook voor gefaseerd maaien. Door delen van het gazon niet meteen 
mee te maaien wanneer de rest van het gazon gedaan wordt. Of door eerst de ene slootkant te 
maaien en pas weken de latere kant. Dit geeft dieren de kans om een andere plek te zoeken. 
 
 
 


