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Waarom een nieuw plan?

Aanleiding:
- Bestaande plannen lopen af
- Behoefte aan integraal beleid, 

rekenkameronderzoek

Doel & functie van het plan:
- Duidelijkheid voor bewoners
- Kader voor college
- Onderbouwing raadsbesluiten

Beleidsplan Openbare Ruime                        Datum 11-02-2013 



Plan t.o.v. andere stukken
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Ambitie in dit plan (vereenvoudigd)
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Beleid in dit plan (voorbeelden)

Verschillende gebieden:
- Buitenwegen: uitwegen, beplanting
- Woonwijken: parkeren, speeltuintjes, beheer 

door bewoners
- Parken/bossen: hondenlosloopgebieden

Voor elk gebied:
- Onderhoudsniveau
- Beheergericht ontwerpen

Beleidsplan Openbare Ruimte                        Datum 11-02-2013 
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Huidige situatie 

Huidige situatie          Datum 11-02-2013 

Openbare ruimte:  983 ha

Landelijk gebied:
163  ha  groen
163  ha  verharding

Binnen bebouwde kom:
392  ha  groen
224  ha  verharding

42  ha  sloten en water



Waar staan wij nu?

Huidige situatie                        Datum 11-02-2013 

- We hebben veel openbare ruimte, lage 
stedelijkheid.

- We hebben in ons beleid (2007-2010) laag 
niveau. Daarna nog 2 bezuinigingsrondes 
geweest. En 3e komt er nog aan.

- We hebben onze inwoners al vaak om hun 
mening gevraagd (burgerpanel etc)



Landelijke ontwikkelingen (1)

Huidige situatie                        Datum 11-02-2013 

- Zoektocht naar meer betrokkenheid inwoners



Landelijke ontwikkelingen (2)

Huidige situatie                        Datum 11-02-2013 

Raad stuurt meer op hoofdlijn
- integraal (wegen, groen, riool)
- lange periode (4 - 10 jaar)
- nadruk op planning &controle



Landelijke ontwikkelingen (3)
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- Intrede risicogestuurd beheer
- niet overal rationeel technisch optimum
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Het Proces

3 opties: 
- Optie 1, college doet voorstel, herbevestigen 

bestaande plannen
- Optie 2, werkgroep uit raadscommissie WO
- Optie 3, raadscommissie WO bepaalt

Het proces                        Datum 11-02-2013 



Optie 1  College doet voorstel
Herbevestigen bestaande plannen

Stappen: 
- College voegt bestaande plannen samen 

(groenbeleidsplan, wegenbeleidsplan etc)
- 12 april thema raad over lacunes en 

tegenstrijdigheden
- Septemberraad: vaststellen plan

Het proces                        Datum 11-02-2013 



Optie 2  Werkgroep denkt mee
Werkgroep uit raadscommissie Woonomgeving

Stappen: 
- Werkgroep levert inbreng
- 12 april uitkomsten werkgroep delen in 

themabijeenkomst raadscommissie WO
- Juni/juli: concept 6 weken ter inzage 
- oktoberraad: vaststellen plan

Het proces                        Datum 11-02-2013 



Optie 3   Raad draait aan knoppen
Raad bepaalt proces en inhoud van het plan

Stappen: 
- 12 april thema raad over functies, gebieden en 

belangrijkheid
- Themabijeenkomst in juni
- Septemberraad: keuzenota in raad
- Nov/dec: concept 6 weken ter inzage 
- Januariraad 2014: vaststellen plan

Bij deze optie zal de raad de wijze en mate van 
bewonersparticipatie nog moeten bepalen.

Het proces                        Datum 11-02-2013 



Vergelijking 3 opties

Het proces                        Datum 11-02-2013 

Optie 1

College doet voorstel

sept ’13 gereed
bestaande 
standpunten
geen nieuwe inzet 
bewoners

Optie 2

Werkgroep denkt mee

okt ’13 gereed
nieuw beleid in 
werkgroep
concept ter inzage 
voor bewoners

Optie 3

Raad draait aan 
knoppen

jan ’14 gereed
nieuw beleid in 
raadscie WO
inzet bewoners 
afhankelijk van raad



Keuze voor een optie

College doet aanbeveling voor optie 2, want: 
- Betrokkenheid raad belangrijk
- Bewoners niet overvragen
- Realistische termijn (okt ’13 gereed)

Aandachtspunten bij uw keuze
 Bij optie 2, aangeven wie namens de fractie in 

de werkgroep komt.
 Bij optie 3 aangeven welke betrokkenheid van 

bewoners uw fractie wenst.

Het proces                        Datum 11-02-2013 
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