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Publiekssamenvatt ing 

Net als in voorgaande jaren hebben Stadjers ook in 2011 het onderhoud van de stad met de zogenaamde 
BORG-schouw (Beheer Openbare Ruimte Groningen) beoordeeld. Daaruit is gebleken dat het onderhoud van 
de stad in 2011 met een score van 89% - net als in 2010 - nagenoeg voldoet aan de doelstelling van het 
gemeentebestuur. Deze resultaten geven geen aanleiding om de kwaliteitsdoelstelling voor het onderhoud 
voor 2012 bij te stelien. Omdat goed onderhoud van invloed is op de kwaliteit leefomgeving, vinden we het 
belangrijk het bereikte onderhoudsniveau zoveel mogelijk vast te houden. Om dat te realiseren geven we in 
2012 extra aandacht aan reparaties in Noorddijk. Verder willen we in de binnenstad extra aandacht geven aan 
het schoonhouden van het kemwinkelgebied en de zogenaamde hotspots (plaatsen met extra vervuiling). 
Tenslotte gaan we in 2012 - naast het reguliere onderhoud in de stad - een aantal versleten voorzieningen, 
zoals kabels voor straatverlichting, vervangen. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. de BORG rapportage 2011 vast te stelien; 
II. het gewenste BORG-kwaliteitsniveau voor 2012 gelijk te laten aan dat van 2011. 

Inleiding 

Sinds 2001 wordt het beheer van de gemeentelijke openbare infrastructuur volgens de BORG-systematiek 
(Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) uitgevoerd. Volgens een van tevoren vastgestelde kwaliteitsprofiel 
bepaalt de raad de inzet in het onderhoud. Ieder jaar vindt een BORG-schouw plaats, waarbij voomamelijk 
burgers toetsen in hoeverre wordt voldaan aan dit kwaliteitsprofiel. Met deze rapportage informeren wij u 
over de gerealiseerde onderhoudskwaliteit in de afgelopen jaren en vragen we u de gewenste kwaliteit voor 
2012 vastte stelien. 

Beoogd resultaat 

Dit voorstel is bedoeld om u kennis te laten nemen van de resuhaten van de BORG-schouw 2011 en om u te 
laten besluiten over de gewenste onderhoudskwaliteit in 2012. 

Kader 

Vanaf 2001 wordt de gewenste onderhoudskwaliteit in het kader van de BORG-systematiek jaarlijks door de 
raad vastgesteld. Met de jaarlijkse BORG-rapportage wordt de gemeenteraad breed geinformeerd over de 
ontwikkeling van de onderhoudsstaat van de stad in relatie tot de door haar geformuleerde doelstelling. De 
rapportage biedt daarmee input voor de raad om te bepalen ofhet wenselijk is de inzet m het onderhoud 
danwel de kwaliteitsdoelstellingen bij te stelien. 
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Argumenten/afwegingen 

Uit de schouwresuhaten van de afgelopen jaren blijkt dat de onderhoudskwaliteit van 2002 (78%) tot 2006 
(90%)) geleidelijk omhoog is gegaan en in de jaren daama licht is gedaald tot 88%o in 2009. In 2010 en 2011 is 
de score 89%. 

Over het aigemeen kunnen we tevreden zijn als 90% op of boven de gestelde ambitie scoort. Over de hele 
linie is de score met "89% voldoet aan de BORG-norm" gelijk aan die van vorig jaar en iets hoger dan die 
van de jaren 2007 en 2008. 
Een uitsplitsing van het stedelijk gemiddelde in 2011 leidt tot de volgende scores per facet: 
- groen: 89% 
- meubilair: 92%> 
- oevers: 89% 
- schoon: 89% 
- verhardingen: 88%) 

Voor groen, schoon en verhardingen zien we een lichte stijging {\%) ten opzichte van de schouw in 2010. Bij 
de overige onderdelen is de score gelijk aan die van vorig jaar. De score op het Ecologie (onderdeei van het 
facet groen) is in 2011 beduidend hoger dan in de voorgaande twee jaren. Dit laat zich vooral verklaren door 
de betere informatie die de schouwers over dit aspect hebben gehad, waardoor de schouw een realistischer 
resultaat opievert. 

Voor het schoonhouden van de stad wordt naast de scores van de BORG-schouw ook over de scores van de 
professionele inspectie gerapporteerd. Hiemit blijkt dat de kwaliteit van dit facet over de afgelopen jaren 
stabiel is. 
In 2011 is het hondenbeleid geimplementeerd en een speciale monitor ontwikkeld om een beter beeld te 
krijgen van de hondenpoepoverlast en de effecten van de nieuwe aanpak. De resultaten daarvan worden apart 
aangegeven. Over het geheel genomen geven deze resultaten een gunstig beeld, er is echter nog geen 
verbetering ten opzichte van de metingen in 2010. 

Het aantal meidingen is ten opzichte van 2010 gestegen met 13%). De grootste stijgingen zijn te zien in de 
meidingen over straatverlichting, groen, afvalstromen en verkeersvoorzieningen. De extra meidingen over 
straatverlichting worden veroorzaakt door storingen in verouderde elektriciteitskabels. Inmiddels zijn we be
gonnen met de vervanging van deze kabels. 

Op basis van de schouwresuhaten willen we in 2012 extra inzet plegen op reparaties van groen en 
verhardingen in het stadsdeel Noorddijk. In de binnenstad willen we extra aandacht geven aan het schoon
houden van het kemwinkelgebied en de zogenaamde hotspots (plaatsen met extra vervuiling). Dit kan worden 
ondersteund door handhaving op zwerfvuilveroorzakende bedrijven. Ook gaan we onderzoeken ofhet ther-
misch bestrijden van onkruiden in de verharding betere resultaten kan opleveren. Tenslotte gaan we in 2012 
beginnen met de uitvoering van een aanvullend programma langcyclisch onderhoud en vervangingen, 
waarvoor u in de begroting 2012 aanvullende middelen hebt gereserveerd. Voor dit laatste zullen wij nog een 
separaat voorstel aan u voorleggen. 

Gezien het belang van een goed onderhouden leefomgeving, de ontwikkeling van de BORG-scores in de 
afgelopen jaren en het feit dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor aanvullend langcyclisch 
onderhoud en vervangingen, vinden wij het wenselijk en realistisch om de kwaliteitsdoelstellingen voor het 
onderhoud te handhaven. 

Maatschappelijl< draagvlak/part ic lpat ie 

De BORG-schouw is ook in 2011 grotendeels uitgevoerd door inwoners van de stad. Op 14 november 2011 
zijn de resultaten daarvan op hoofdlijnen al teruggekoppeld aan de schouwers. Daarbij hebben we onder 
andere stil gestaan bij het 10-jarig jubileum van deze intensieve samenwerking met bewoners. De resultaten 
van de BORG-schouw worden betrokken bij de opstelling van het onderhoudsprogramma voor de komende 
jaren. Deze onderhoudsprogramma's worden in concept besproken met de bewonersorganisaties van de stad. 



Financiele consequenties 

Dit voorstel heeft geen financiele consequenties. Voor de noodzakelijke investeringen in vervangingen zullen 
wij een separate kredietaanvraag aan u voorleggen. 

Realisering en evaluatie 

Om de BORG-doelstelling in 2012 te kunnen realiseren zal de onderhoudsinzet worden gecontinueerd. Daar
bij zal extra accent worden gelegd op het onderhoud van groen en verhardingen in Noorddijk. In de binnen
stad willen we extra aandacht geven aan het schoonhouden van het kemwinkelgebied en de zogenaamde 
hotspots (plaatsen met extra vervuiling). Daarbij gaan we onderzoeken ofhet thermisch bestrijden van on
kruiden in de verharding betere resultaten kan opleveren. Tenslotte wordt in 2012 begonnen met de uitvoe
ring van een aanvullend programma langcyclisch onderhoud en vervangingen. Voor deze laatste zal nog een 
separate kredietaanvraag aan u worden voorgelegd. 
Uit de BORG-schouwen van de komende jaren zal blijken hoe de daadwerkelijke kwaliteitsontwikkeling in 
het onderhoud zich verhoudt tot de vastgestelde doelstelling. 



[BIJLAGE 

BORG-rapportage 2011 

Samenvatting 
Sinds 2001 wordt het beheer van de gemeentelijke openbare infrastructuur volgens de BORG-
systematiek (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) uitgevoerd. Volgens een van tevoren 
vastgestelde kwaliteitsprofiel wordt de inzet in het onderhoud bepaald. Ieder jaar vindt een 
BORG-schouw plaats, waarbij voomamelijk burgers toetsen in hoeverre wordt voldaan aan 
dit kwaliteitsprofiel. 

Uit de schouwresuhaten van de afgelopen jaren blijkt dat de onderhoudskwaliteit van 2002 
(78 %) tot 2006 (90 %) geleidelijk omhoog is gegaan en in de jaren daama licht is gedaald tot 
88 % in 2009. In 2010 en 2011 is de score 89%. 

Over het aigemeen kuimen we tevreden zijn als 90% op of boven de gestelde ambitie scoort. 
Over de hele linie is de score met "89 % voldoet aan de BORG-norm" gelijk aan die van 
vorig jaar en iets hoger dan die van de jaren 2007 en 2008. 
Een uitsplitsing van het stedelijk gemiddelde in 2011 leidt tot de volgende scores per facet: 

groen: 
meubilair: 
oevers: 
schoon: 
verhardingen 

89% 
92% 
89% 
89% 
88% 

Voor groen, schoon en verhardingen zien we een lichte stijging (1 %) ten opzichte van de 
schouw in 2010. Bij de overige onderdelen is de score gelijk aan die van vorig jaar. De score 
op Ecologie (onderdeei van het facet groen) is in 2011 beduidend hoger dan in de voorgaande 
twee jaren. Dit laat zich vooral verklaren door de betere informatie die de schouwers over dit 
aspect hebben gehad, waardoor de schouw een realistischer resultaat opievert. 

Voor het schoonhouden van de stad worden naast de BORG-schouw ook de scores van de 
professionele inspectie gepresenteerd. Hiemit blijkt dat de kwaliteit van dit facet over de 
afgelopen jaren stabiel is. 

In 2011 is het hondenbeleid geimplementeerd en is een speciale monitor ontwikkeld om een 
beter beeld te krijgen van de hondenpoepoverlast en de effecten van de nieuwe aanpak. De 
resultaten daarvan worden apart aangegeven. Over het geheel genomen geven deze resultaten 
een gunstig beeld, er is echter nog geen verbetering ten opzichte van de metingen in 2010. 

Het aantal meidingen is ten opzichte van 2010 gestegen met 13%. De grootste stijgingen zijn 
te zien in de meidingen over straatverlichting, groen, afvalstromen en verkeersvoorzieningen. 
De extra meidingen over straatverlichting worden veroorzaakt door storingen in verouderde 
elektriciteitskabels. Inmiddels zijn we begonnen met de vervanging van deze kabels. 

Op basis van de schouwresuhaten willen we in 2012 extra inzet plegen op reparaties van 
groen en verhardingen in het stadsdeel Noorddijk. In de birmenstad willen we extra aandacht 
geven aan het schoonhouden van het kemwinkelgebied en de zogenaamde hotspots (plaatsen 
met extra vervuiling). 
Daamaast gaan we in 2012 begiimen met de uitvoering van een aanvullend programma lang 
cyclisch onderhoud en vervangingen. 



1. Inleiding 
Sinds 2001 voeren we het beheer van de gemeentelijke openbare infrastmctuur uit volgens de 
BORG-systematiek (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen). Volgens een van tevoren 
vastgesteld kwaliteitsprofiel bepalen we bij deze systematiek de inzet in het onderhoud. 
Daamaast vindt ieder jaar vindt een BORG-schouw plaats, waarbij burgers toetsen in 
hoeverre wordt voldaan aan dit kwaliteitsprofiel. In 2011 hebben iets meer dan honderd 
Stadjers meegedaan aan deze schouw. Op basis van de schouw worden voor het jaar daarop 
nieuwe accenten in het onderhoud bepaald. De BORG-schouw vormt zo een belangrijke 
aanvulling in het realiseren van burgerparticipatie bij het onderhoud van de stad. Uit de 
schouwresuhaten over meerdere jaren worden ook de ontwikkelingen in de 
onderhoudskwaliteit zichtbaar. Wij rapporteren jaarlijks over de stand van zaken in het beheer 
en onderhoud van de stad. We doen daarbij verslag over de gerealiseerde kwaliteit en we 
stelien het kwaliteitsprofiel en de doelen voor het volgende jaar voor. 

Uit de schouwresuhaten van de afgelopen jaren blijkt dat de onderhoudskwaliteit van 2002 
(78 %)) tot 2006 (90 %) geleidelijk omhoog is gegaan en in de jaren daama licht is gedaald tot 
88 % in 2009. In 2010 en 2011 is de score 89%. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 gaan we eerst kort in op de BORG-systematiek. Een beschrijving van de 
systematiek is opgenomen in bijlage 1. In hoofdstuk 3 presenteren wij de resultaten van de 
BORG-schouw 2011 en de analyse ervan. In hoofdstuk 4 beschrijven we de aantallen 
klachten/meldingen over de openbare raimte. We sluiten in hoofdstuk 5 af met de 
doelstellingen en het vast te stelien kwaliteitsniveau voor 2012. 

2. BORG 
BORG is een systematiek waarmee voor beheer een effectieve inzet van middelen wordt 
gewaarborgd. Hiervoor zijn de gewenste kwaliteitsniveaus (zeer goed, goed, voldoende en 
matig) vastgesteld. Hiema wordt een korte beschrijving van de systematiek gegeven. In 
bijlage 1 is een uitgebreide beschrijving opgenomen. 

De kenmerken van BORG zijn: 
• kwaliteitsprofiel, vastgesteld door de gemeenteraad (bijlage 2). In het kwaliteitsprofiel 

wordt onderscheid gemaakt in de facetten van de openbare ruimte (rijwegen, 
beplanting enz.) en de functie van het gebied (woonwijk, bedrijventerrein enz.) waarin 
die onderdelen zich bevinden; 

• de BORGschouw die de werkelijkheid toetst aan het afgesproken kwaliteitsniveau. 
Deze schouw vindt plaats rond juni en wordt grotendeels uitgevoerd door burgers. 
Daamaast worden voor de facetten schoon, hondenpoep en verhardingen ook nog 
professionele metingen uitgevoerd. Alleen afgaan op de jaarlijkse BORG-schouw zou 
voor deze facetten een te eenzijdig beeld van de kwaliteit opleveren. In deze 
rapportage informeren wij u over de resultaten van de BORG-schouw en de metingen 
voor de facetten schoon, hondenpoep en verhardingen; 

• het programma stadsbeheer met daarin de onderhoudsprojecten die het komende jaar 
zullen worden uitgevoerd. Dit programma is gebaseerd op de jaarlijkse schouw- en 
inspectieresultaten. 



3. Beoordeling kwaliteit van het onderhoud in 2011 
Ieder jaar wordt beoordeeld ofde gewenste kwaliteit van het onderhoud, zoals vastgelegd 
door de raad, wordt gehaald. Dit wordt op 3 manieren in beeld gebracht. 

1. Technische inspecties door specialisten op het gebied van wegen, bomen en 
speelplekken; 

2. Jaarlijks 4 professionele metingen van het facet schoon.Vanwege seizoensinvloeden 
keuze voor een kwartaalmeting op 140 locaties in de stad. Met ingang van 2011 
monitoren we daamaast ook de mate waarin hondenpoep in de openbare mimte wordt 
aangetroffen; 

3. Een BORG-schouw voor alle heel- en schoonfacetten in de openbare mimte in de 
periode mei tot en met juli. 
In deze schouw wordt getoetst of de vastgestelde kwaliteitsdoelen op de verschillende 
facetten daadwerkelijk zijn gehaald. 

Bewonersparticipatie 
Ook in 2011 werd de BORG-schouw grotendeels uitgevoerd door burgers. Van de 117 
schouwers waren 101 burgers van onze stad en 16 medewerkers van Stadsbeheer. De BORG-
schouw is een belangrijk middel voor het realiseren van bewonersparticipatie in het beheer 
van de stad. Door dit bewonersoordeel ontstaat inzicht in de totale kwaliteit van de openbare 
ruimte. 
Op basis van de trends daarin worden accenten en prioriteiten in het onderhoud bepaald. 
Daamaast wordt met de algemene tendensen uit deze bewonersschouw bepaald of we de 
beoogde kwaliteit realiseren. Grotere afwijkingen kunnen aanleiding zijn om bij te sturen in 
de inzet van gemeentelijke middelen in het onderhoud. 

Bijzonderheden - Ecologie 
Vanaf 2009 wordt bij de BORG-schouw ook het facet ecologie meegenomen. 
Wij ervaren dat 'kwaliteit' in ecologie iets heel anders inhoudt dan bij de andere facetten. 
Daannee is de beoordeling van ecologie een beetje een 'vreemde eend in de bijt' in de 
BORG-schouw. Gaat het bij de andere facetten over netheid en verzorging, bij ecologie gaat 
het veel meer om de verscheidenheid van planten en dieren die in een bepaald gebied 
voorkomen. In 2011 hebben we daarom extra aandacht besteed aan instmctie en informatie op 
dit punt, zodat de schouwers ook dit onderdeei goed kunnen beoordelen. 

Voor de ontwikkeling van de totale ecologische kwaliteit is daamaast een professionele 
monitoring opgezet, waarbij eens in de 7 jaar (ecologische kwaliteit ontwikkelt zich 
langzaam) door specialisten wordt beoordeeld hoe de verschillende biotopen zich ontwikkelen 
in relatie tot de gewenste doelsoorten in de verschillende gebieden. Deze monitoring is in 
2007 gestart. 



3.1 Behaalde resultaten. 
In onderstaande tabel is weergegeven hoe de verschillende facetten en de onderdelen daarvan 
in 2011 hebben gescoord. Van ieder facet is aangegeven welk deel voldeed aan de gestelde 
kwaliteitsdoelen. Ter vergelijking zijn tussen haakjes de scores uit 2010 vermeld. 

FACET/ onderdeei 

TOTALE STAD 
(gewogen gemiddelde) (exclusief ecologie) 

V e r h a r d i n g (gewogen gemiddelde) 

Rijbaan 
Trottoir 
Fietspad 
Wegmarkering 

G r o e n (gewogen gemiddelde) 

Beplanting 
Gras 
Bomen 

M e u b i l a i r (gewogen gemiddelde) 

Speelvoorzieningen 
Wijkobjecten 
Verlichting 
Straatmeubilair 
Bebording 

O e v e r (gewogen gemiddelde) 

Zware oeverbescherming 
Oever 

S c h o o n (gewogen gemiddelde) 

Onkruid in verharding 
Zwerfvuil op verharding 
Zwerfvuil in groen 
Drijfvuil 
Graffiti 
Hondenpoep 

E c o l o g i e (gewogen gemiddelde) 
(onderdeei van het facet groen) 

Natuuriijk gras 
Natuurlijke beplanting 
Natuuriijk spelen 
Natuurlijke oevers 

% voldoet aan de 
kwaliteitsambitie 

2011 
89 

88 
90 
86 
86 
88 
89 
87 
87 
93 
92 
93 
88 
95 
88 
90 
89 
84 
90 
89 
82 
92 
90 
90 
93 
95 

95 

99 
93 
83 
94 

(2010) 
(89) 

(87) 
(88) 
(85) 
(84) 
(87) 
(88) 
(85) 
(86) 
(94) 
(92) 
(91) 
(88) 
(96) 
(86) 
(92) 
(89) 
(86) 
(90) 
(88) 
(82) 
(92) 
(89) 
(87) 
(93) 
(94) 

(80) 

(82) 
(77) 
(70) 
(91) 

In het aigemeen kunnen we tevreden zijn als 90 % op of boven de gestelde kwaliteitsambitie 
scoort. Omdat onderhoud een cyclisch proces is, zullen er altijd onderdelen zijn die niet 
voldoen en die in een volgende onderhoudsronde aan de beurt komen. Het gaat daarbij om 
ongeveer 10% van de onderdelen. Over de hele linie is de score met "89 % voldoet aan de 
BORG-norm" gelijk aan die van vorig jaar. 



3.2 Schouwresultaten per facet. 
Op basis van de schouwresultaten van 2010 zijn voor 2011 doelstellingen geformuleerd om 
de zwakkere onderdelen te verbeteren. Stadsbreed gaat het om: 

Verbeteren ecologische schouw (instmctie en kaart van de gebieden waar ecologie 
beoordeeld moet worden); 
Continueren aandacht voor straat- en parkmeubilair; 
Continueren van de extra aanpak onkraidbestrijding op de verharding. 

Uit de schouwresultaten van 2011 blijkt in hoeverre we deze doelstellingen hebben gehaald. 

Aigemeen 
Voor een deel van de stmctuurelementen (hoofdstmcturen, binnenstad) hebben we als 
kwaliteitsambitie het (hogere) niveau 'goed' gedefinieerd. Uit de schouw van 2011 blijkt dat 
deze hoge ambitie in veel gevallen met name op de hoofdstmcturen nog steeds niet wordt 
gerealiseerd. Er is echter wel sprake van een stijgende lijn: in 2010 al met 10 % en in 2011 
nog eens met 4 %>. In 2011 voldoen de hoofdstmcturen in 79 % van de gevallen aan het 
gewenste niveau. 

Verharding voldoet in 88 % van de waamemingen aan de gewenste kwaliteit en is daarmee 
ten opzichte van het voorgaande jaar opnieuw met 1 % gestegen. De stijging doet zich voor in 
alle onderdelen van dit facet en met name bij rijbanen en fietspaden (+ 2%). In het aigemeen 
geldt dat met deze score op verharding de kwaliteitsstijging van vorig jaar zich heeft 
doorgezet. 

Naast de burgerschouw wordt bij de verharding op een aantal aspecten ook een professionele 
inspectie gedaan. Deze inspectiecijfers maken geen onderdeei uit van de BORG scores maar 
bieden een goede mogelijkheid tot vergelijking. Om de kwaliteitsontwikkeling goed in beeld 
te houden, presenteren wij hieronder - ter vergelijking met de borgscores op de vorige pagina 
- 66k de resultaten van de professionele inspectie in 2011. Het gaat hier om de score 
"voldoende", onderscheiden naar asfalt en elementenverharding (tegels, klinkers). 

Resultaten professionele inspectie verhardingen 2011 

Rijbanen 
Fietspaden 
Trottoirs 

Totaal 

Asfah 
% voldoende of hoger 
96 
94 
84 

9 6 (gewogen gemiddelde) 

Elementen 
% voldoende of hoger 
82 
89 
87 

85 (gewogen gemiddelde) 

Uit deze professionele inspectie blijkt dat de kwaliteit van de elementenverharding in het 
afgelopen jaar is temggelopen (-2 %). De extra investering die we in 2011 in de trottoirs en 
fietspaden hebben gedaan, zal in de volgende inspectieresultaten tot uiting komen. De 
professionele beoordeling van asfaltverharding is het afgelopen jaar nagenoeg gelijk 
gebleven, alleen de kwaliteit van de asfalttrottoirs is temggelopen. Het gaat hier echter om 
slechts 1 % van alle trottoirs in de gemeente. 
De professionele inspectie van verharding geeft al met al een wat minder rooskleurig beeld 
van de kwaliteitsontwikkeling dan de BORGschouw. Dit komt waarschijniijk doordat bij de 



professionele inspectie gedetailleerder wordt beoordeeld, waardoor kwaliteitsverlagingen 
eerder worden opgemerkt. 
We zullen in de komende jaren de ingezette lijn in het onderhoud verder doorzetten en het 
kleinschalig onderhoud aan elementenverharding een wezenlijk deel laten uitmaken van het 
onderhoudsprogramma verhardingen. Daarmee kan door de jaren een gelijkmatiger kwaliteit 
worden bereikt. 

De score voor groen is voor het tweede achtereenvolgende jaar met 1 % gestegen en komt nu 
uit op een score van 89 %. Deze stijging wordt veroorzaakt door een hogere score op 
beplantingen en gras. De kwaliteh van bomen is 1 % gedaald, maar blijft met 93% mim 
boven de BORG-doelstelling van 90 %. 

In 2011 heeft de raad besloten tot een lagere kwaliteitsambitie voor het groen in de binnenstad 
(winkelgebied). Van 'zeer goed' naar 'goed' en daarmee gelijk aan de overige facetten in de 
binnenstad. Reden hiervoor is het feit dat door intensieve betreding en schaduwdruk de 
ambitie 'zeer goed' niet realistisch is. Uit de schouw van 2011 blijkt dat we nu in de meeste 
gevallen de (bijgestelde) BORGdoelstelling voor groen in de binnenstad (winkelgebied) 
realiseren. Gezien de hoge gebmiksdruk op met name het gras lijkt dit het maximaal haalbare 
te zijn. 

In 2011 is voor de derde keer het ecologische groen beoordeeld. Het gaat daarbij om de 
onderdelen: natuuriijk gras, natuurlijke beplanting, natuuriijk spelen en natuurlijke oevers. 
Bij de schouwinstructie is hieraan dit jaar extra aandacht besteed, zodat de schouwers beter in 
staat zijn tot een goede beoordeling van de ecologische gebieden. Verder is het kaartmateriaal 
voor de schouw op dit onderdeei verbeterd. Dit heeft geleid tot een realistischer waardering 
van de kwaliteit van de ecologische gebieden. Het stedelijk gemiddelde komt nu uit op 95%. 

De score voor meubilair is gelijk gebleven. Bebording en verlichting scoren wat lager en 
speelvoorzieningen en straatmeubilair zijn 2 % gestegen. De gecontinueerde extra inzet op 
straatmeubilair lijkt daarmee effect te hebben. 

Bij oevers heeft de kwaliteit zich, na de forse stijging in 2010, gestabiliseerd op een score van 
89 %. 

Bij schoon voldoet ongeveer 89%) en is sprake van een lichte stijging (+1%) ten opzichte van 
2010. De bewoners beoordelen de onkruiden in de verharding (82%) gemiddeld onder de 
ambitie. De trend van de afgelopen jaren laat zien dat de resultaten al langer onder druk staan. 
De onkruiden in de verharding blijken, zowel in de BORG-schouw als in de professionele 
schouw, het meest kritische en bepalende aspect in het groeiseizoen te zijn. 

De gunstige score op het onderwerp hondenpoep (95%) lijkt in strijd te zijn met het feit dat 
dit een van de grootste ergemissen van burgers is. Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
schouwen veel vanaf de verharding plaatsvindt en hondenpoep op bijvoorbeeld speelveldjes 
vaak niet zal worden opgemerkt. Bij het ontwikkelen van nieuw hondenbeleid is gebleken dat 
een objectieve meetmethode nodig is om beter inzicht te krijgen in de overlast van 
hondenpoep. 
In 2010 en 2011 is daarom op vier momenten in het jaar op 75 locaties, waar de opmimplicht 
geldt, een aanvullende schouw op de aanwezigheid van hondenpoep gedaan. Deze schouw is 
vergelijkbaar met de kwartaalmeting van de overige schoonfacetten (zie par. 3.4). In 
onderstaande grafiek is te zien hoe de kwaliteit op dit aspect zich in het afgelopen jaar heeft 
ontwikkeld. De kwaliteit is daarbij uitgedmkt in een cijfer waarbij een hoog cijfer 



(bijvoorbeeld een 10 als er geen hondenpoep is aangetroffen en een 8 als dat een keer het 
geval was) betekent dat er nauwelijks hondenpoep is aangetroffen. De resultaten van deze 
aanvullende schouw zijn positief: van slechte scores is geen sprake en op verharding worden 
zelfs nauwelijks uitwerpselen aangetroffen. In groen en op speelplekken weliswaar meer, 
maar ook daar is de score nog mimschoots voldoende. De komende jaren moet blijken of 
bijvoorbeeld de cijfers in groen en op speelplekken als gevolg van het nieuwe hondenbeleid 
verbeteren. Overigens merken wij op dat het hier gaat om een cijfermatige beoordeling van dit 
aspect. De ervaren overlast kan een heel ander beeld geven omdat de ergemis bij die ene keer 
"poep aan je schoen" nou eenmaal groot is. 
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In de volgende grafiek hebben in beeld gebracht hoe de BORG scores van de verschillende 
onderhoudsaspecten zich in de loop van de afgelopen 8 jaar heeft ontwikkeld. 

ontwikkeling kwaliteit in 2004-2011 

verharding groen meubilair 

faceten 

oever schoon 

• 2004 

• 2005 

0 2006 

0 2007 

• 2008 

• 2009 

• 2010 

H2011 

3.3 Schouwresultaten per stadsdeel. 
Hieronder wordt per stadsdeel ingegaan op de resultaten van de BORG-schouw. We gaan 
voor ieder stadsdeel afzonderlijk kort in op de bijzonderheden. Met de term 'gewenste niveau' 



bedoelen we dat de score 90%) of meer is van het vastgestelde kwaliteitsniveau voor het 
betreffende facet. 
In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de schouwscores per stadsdeel. De lagere 
scores zijn met kleur gemarkeerd. 

Schouwresultaten per stadsdeel 

Birmenstad 
Noorddijk 
Noordwest 
Oude Wijken 
Zuid 
Totaal 
Stedelijk 

Binnenstad 

Ecologie 
90% 
90% 
99% 
97% 
96% 

9 5 % 

Groen 

^PiPI 
. 82% , 

9 3 % 
9 1 % 
94% 

8 9 % 

Meubilair 
90% 
88% 
96% 
94% 
92% 

9 2 % 

Oever 

87% 
98% 
95% 

8 9 % 

Schoon 

87% 
95% 

90% 

8 9 % 

Verharding Totaal 

wp^^^^ 
E 85 % 

90% 
90% 

^ I ^ H 
S 6 V M 
9 4 % 
9 1 % 

^ ^ • H 90% 

8 8 % 8 9 % 

Score: 86% 
De gemiddelde score voor de Binnenstad ligt weliswaar onder het stedelijk gemiddelde maar 
is met 86 %> wel 2 % hoger dan vorig jaar. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat met 
ingang van 2011 een realistischer ambitie voor het groen in de Binnenstad is gesteld. De 
drukke binnenstad maken het onderhouden en beheren vaak lastig waardoor niet op elk 
moment de norm kan worden gehaald. Dit heeft met name effect op de scores bij groen en 
schoon. 
Bij het schoonfacet zien we de laatste jaren ook in de professionele kwartaalschouw een lichte 
teruggang in de kwaliteit. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een hogere onkmiddmk en 
anderzijds een toename van bezoekers, evenementen en (fiets)parkeren. Desondanks zijn we 
in staat in 84 Vo van de gevallen een hoge kwaliteit te realiseren. De gemiddelde score in de 
jaren tot ca. 2008 lag tussen de 7,5 en 8. De laatste jaren bevindt deze zich rondom de 7,5. 

Oude wijken Score: 91% 
Oude wijken is met 1 % gestegen en scoort daarmee zelfs boven het gewenste niveau. Alleen 
het onderdeei schoon ligt nog onder de doelstelling, dit wordt veroorzaakt door een lage 
waardering op het onderdeei " onkruid op verharding". Overigens is ook deze score hoger dan 
in 2010. 

Zuid Score: 90% 
Ook stadsdeel Zuid voldoet over het geheel genomen aan de BORG doelstelling. Alleen de 
kwaliteit van de oevers en de verharding scoren nog onder het gewenste niveau. Voor deze 
aspecten zijn in het onderhoudsprogramma 2012 diverse projecten opgenomen. 

Noordwest (incl. Hoogkerk). Score: 92% 
Noordwest scoort uitzonderlijk goed op alle onderdelen. Wijkvernieuwing en Lokaal 
Akkoord hebben de afgelopen jaren een positief effect gehad op de kwaliteit van de openbare 
mimte in dit stadsdeel. Samen met een sterke inzet op preventief onderhoud heeft dit geleid 
tot deze goede BORG score. 

Noorddijk. Score: 86% 
Noorddijk scoort met 86 %> onder het gewenste niveau. Dit wordt met name veroorzaakt door 
de lagere scores bij groen en verharding. Bij groen wordt dat veroorzaakt door een aantal 
slechte plantvakken en het niet tijdig herstellen van gazonschade als gevolg van maaien en 
opmimen slootafval. De lagere score op verharding wordt veroorzaakt door schades in de 



open verharding die met name Beijum veel voorkomen. Op beide onderdelen wordt in 2012 
extra inzet gepleegd. 



3.4 Kwartaalmetingen Schoonaspect. 
In tegenstelling tot de overige facetten is schoonmaken een kortcyclische klus, waarbij de 
kwaliteit door de seizoenen (sterk) kan varieren. Om die reden is het nodig om dit 
kortcyclische werk vaker te schouwen. Dit gebeurt op basis van steekproeven 4 keer perjaar 
waardoor rekening wordt gehouden met de seizoensinvloeden. Dit laatste is voor het facet 
schoon een belangrijke toegevoegde waarde, zodat we beide schouwsystematieken naast 
elkaar blijven gebruiken. In onderstaande grafieken is de kwartaalinformatie uit de 
professionele schouw en de burgerschouw weergegeven. 

3.4.1. Onkruiden in de verharding. 
De schouwresultaten op hoofdlijnen zijn zichtbaar gemaakt in de onderstaande grafiek. 
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In de grafiek over onkruiden in de verharding is zichtbaar dat de burgers bij de beoordeling de 
kwaliteit vergelijkbaar waarderen als de professionele schouwers (Oranjewoud/opzichters). 
De kwaliteit op stedelijk niveau fluctueert door het jaar heen tussen de 6 - 8. De trend over de 
afgelopen jaren is redelijk stabiel. 

3.4.2. Zwerfafval grijs en groen 
De schouwresultaten op hoofdlijnen zijn zichtbaar gemaakt in de onderstaande grafiek. 
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In de grafiek over zwerfafval verharding en groen is zichtbaar dat de burgers bij de 
beoordeling van de technische kwaliteit deze nagenoeg gelijk beleven aan die van de 
professionele schouwers. Dit jaar is de pilot grijs en groen (regie en aansturing van zwerfafval 
grijs en groen door de opzichter MD) uitgebreid naar het stadsdeel Noordoost en de 
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Binnenstad. Over de voortgang daarvan wordt u apart geTnformeerd. De kwaliteitslijnen zitten 
in dezelfde range (7 - 7,5) en de trend op stedelijk niveau is over de afgelopen jaren stabiel. 

3.4.3. Graffiti en beplakking 
De schouwresultaten op hoofdlijnen zijn zichtbaar gemaakt in de onderstaande grafiek. 
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In de grafiek over graffiti en wildplakken is zichtbaar dat de burgers bij de beoordeling van de 
technische kwaliteit deze nagenoeg gelijk beleven aan die van de professionele schouwers. De 
gemeente heeft over de voile breedte van bekladding door graffiti en wildplakken geen 
integraal beleid op het schoonmaken: ieder draagt zorg voor het schoonhouden van 'de eigen 
spullen'. De Milieudienst treedt proactief op bij aanstootgevende uitingen. De trend is stabiel 
en de kwaliteit op stedelijk niveau ligt de laatste jaren rondom een acht. 

4. Meidingen openbare ruimte 
Meidingen van bewoners en bedrijven zijn een belangrijk hulpmiddel om op de hoogte te zijn 
van gebreken in de openbare ruimte en zo de noodzakelijke reparaties te kunnen uitvoeren. In 
een stad met meer dan 190.000 inwoners kunnen wij immers onmogelijk alles zelf 
voortdurend in de gaten houden. Bewoners kunnen hun meidingen zowel telefonisch als (24 
uur per dag) digitaal doen. Alle meidingen komen centraal binnen bij het Loket Beheer en 
Verkeer en worden van daamit doorgespeeld naar de betreffende afdeling voor afhandeling. 

De ontwikkeling van het aantal meidingen heeft - in tegenstelling tot wat men wellicht zou 
verwachten - vaak geen directe relatie met de onderhoudstoestand. Zo is bijvoorbeeld de 
verbeterde bereikbaarheid (digitaal en via Meldstad) van de gemeente van grote invloed op 
het aantal meidingen. Ook kan een enkel incident of extreme weerssituatie leiden tot een groot 
aantal meidingen. 
In onderstaande tabel ziet u een weergave van de ontwikkeling over de afgelopen jaren van 
het aantal meidingen in de verschillende categorieen van de openbare mimte. 

Aantallen meidingen per categorie 2008 - 2011 

Bomen 
Bruggen, viaducten en water 
Diversen 
Groen 
Openbare afvalstromen 
Riolering 

2008 
529 
103 
535 
940 

1.461 
509 

2009 
554 

91 
438 

1.115 
1.769 

482 

2010 
690 
106 
484 

1.321 
1.797 

559 

2011 
854 
131 
327 

1.590 
2.141 

587 

%t.o.v.2010 
24% 
24% 

-32% 
20% 
19% 
5% 

II 



Speelplekl<en en toestellen 
Straatveriicliting/verkeersiicliten 
Verkeersvoorzieningen 
Wegen 
Totaal 

192 
1.848 

205 
2.231 
8.553 

194 
1.823 

203 
2.397 
9.066 

178 
2.050 

386 
2.520 

10.091 

225 
2.302 

603 
2.617 

11.377 

26% 
12% 
56% 

4% 
13% 

Met name bij straatverlichting, groen, afvalstromen en verkeersvoorzieningen valt in 2011 de 
relatieve en absolute groei van het aantal meidingen op. Bij straatverlichting heeft dat vooral 
te maken met de vele storingen als gevolg van versleten elektriciteitskabels. De extra 
meidingen bij groen gaan veelal over te lang gras en hebben een relatie met de ingevoerde 
verruiging van het groen. Bij de afvalstromen wordt de toename van meidingen veroorzaakt 
door fietswrakken en kerstbomen. De laatste werden voorheen onder "diversen" geregistreerd. 
De extra meidingen bij verkeersvoorzieningen zijn vooral aanvragen voor invaliden-
parkeerplaatsen. 

In de tabel hieronder is een verdeling van de meidingen over de verschillende stadsdelen 
weergegeven. 
Aantal meidingen per stadsdeel 2008 - 2011 

1 
Centrum 
Oude wijl<en 
Noorddijk 
Noordwest 
Zuid 
Ten Boer 
Aigemeen 
Totaal 

2008 
522 

1.610 
2.219 
1.499 
2.290 

383 
30 

8.553 

2009 
478 

1.794 
2.400 
1.362 
2.340 

425 
264 

9.066 

2010 
549 

2.008 
2.745 
1.480 
2.716 

341 
252 

10.091 

2011 
679 

2.187 
2.965 
1.939 
2.968 

389 
250 

11.377 

% t.o.v. 2010 
24% 

9% 
8% 

30% 
9% 

14% 
- 1 % 
13% 

Uit deze tabel wordt duidelijk dat de stijging van het aantal meidingen in de hele stad speelt 
en niet is verbonden aan achterblijvend onderhoud in bijvoorbeeld een bepaald stadsdeel. De 
stadsdelen waar het aantal meidingen het meest stijgt, laten in de BORG-schouw juist een 
verbeterde kwaliteitsscore zien. Dit ondersteunt de gedachte dat de extra meidingen vooral 
ontstaan door de verbeterde bereikbaarheid met digitale ontwikkelingen zoals de applicatie 
Meldstad. 

5. Kwaliteitsniveau en doelstellingen 2011 
Uit de schouwresultaten van de afgelopen jaren blijkt dat de onderhoudskwaliteit tot 2006 
geleidelijk omhoog is gegaan. In de jaren daama was steeds minder geld voor onderhoud 
beschikbaar waardoor in toenemende mate lang cyclisch onderhoud moest worden uitgesteld. 
Door wel het kort cyclisch onderhoud op peil te houden, bleef de daling van de BORG score 
tot nu toe tot 1 a 2 % beperkt. Op langere termijn zal uitstel van lang cyclisch onderhoud 
echter onvermijdelijk leiden tot kwaliteitsafname en dus een lagere BORG score. 
Daamaast is een aantal voorzieningen in de openbare ruimte aan het einde van de levensduur 
gekomen, waardoor vervangingsinvesteringen noodzakelijk worden. Om in de komende jaren 
aanvullend Iang cyclisch onderhoud en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen te kurmen 
plegen, is de onderhoudsbegroting met ingang van 2012 stmctureel verhoogd met€ 1,335 
miljoen euro. Hiermee kunnen in de komende vijfjaar de meest noodzakelijke 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de onderhoudskwaliteit in de periode daama ook op 
peil te kunnen houden, zal tegen die tijd opnieuw aanvullende dekking nodig zijn. 
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Op grond van de nu beschikbare middelen en gezien de ontwikkeling van de BORG scores in 
de afgelopen jaren, achten wij het realistisch om voor 2012 dezelfde kwaliteitsdoelstellingen 
aan te houden als in 2011. In bijlage 2 zijn de gewenste kwaliteitsniveaus per 
stmctuurelement in een matrix weergegeven. 

Op basis van de schouwresultaten formuleren we ieder jaar doelstellingen om de zwakkere 
onderdelen te verbeteren. Het gaat daarbij voor 2012 met name om extra inzet op reparaties 
van groen en verhardingen in het stadsdeel Noorddijk. In de binnenstad willen we extra 
aandacht geven aan het schoonhouden van het kemwinkelgebied en de zogenaamde hotspots 
(plaatsen met extra vervuiling). Dit kan worden ondersteund door handhaving op 
zwerfvuilveroorzakende bedrijven. Ook gaan we onderzoeken ofhet thermisch bestrijden van 
onkruiden in de verharding betere resultaten kan opleveren. 
Ten slotte willen we in 2012 een begin maken met de vervanging van versleten voorzieningen 
(kabels openbare verlichting, kademuren, houten bmggen en asfaltconstmcties) en een 
aanvullend programma lang cyclisch onderhoud (aan een aantal klinkerwegen en een 
kademuur). Een kredietaanvraag voor de hiervoor benodigde vervangingsinvesteringen wordt 
separaat aan de raad voorgelegd. 

Voorstel kwaliteitsniveau 2011 
Voorgesteld wordt het gewenste BORG-kwaliteitsniveau voor 2012 gelijk te laten aan dat van 
2011. 
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Bijlage 1. 

Beschrijving van de systematiek en onderdelen van BORG (Beheerplan Openbare Ruimte 
Groningen). 
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BORG staat voor Beheerplan openbare ruimte Groningen. In dit beheerplan is vastgelegd met welke kwaliteit we de openbare ruimte van de 
stad willen onderhouden, hoe we dit toetsen en hoe we tot een onderhoudsprogramma komen, Hiervoor is een systeem ontwikkeld, de 
zogeheten BORG-systematiek. 
De BORG-systematiek bevat twee belangrijke aspecten: het gewenste kwaliteitsniveau en de jaarlijkse schouw. 

Procesmatig werkt dit als volgt: 

Beheerplan 

Openbare 

Ruimte 

Groningen 

BORG-
Systematiek 

Opstellen en 
Uitvoeren 

Onderhouds
programma 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

Het gewenste kwaliteitsniveau staat vast (raadsbesluit). 
De werkelijkheid wordt hieraan getoetst door middel van een schouw; 
de zogeheten BORG-schouw. 

De schouwresultaten worden naast het kwaliteitsniveau gelegd. 
De schouwresultaten worden geanalyseerd en gerapporteerd. 
De analyse wordt gebruikt bij de opstelling van de 
onderhoudsprogramma's voor het volgende jaar. 
Het onderhoudsprogramma wordt uitgevoerd, inmiddels zijn we een 
jaar verder en wordt de volgende schouw uitgevoerd. 

Deze notitie is de afronding van stap 4. 
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Sinds 2001 hanteert de gemeente Groningen een systematiek die Inzichtelijk maakt welke kwaliteit in de openbare ruimte 
wordt nagestreefd. Om deze kwaliteit meetbaarte maken zijn er 4 verschillende kwaliteitsniveau's vastgesteld te weten: 
matig, voldoende, goed en zeer goed. 
In de stad Is er een grote verscheidenheid aan openbare ruimte. Zo zijn er trottoirs, groenvoorzieningen, speelplekken, 
verkeersborden, bruggen, etc. Al met al zijn er 21 onderdelen benoemd die ondergebracht zijn in 8 facetten. 

Voorbeeld: de onderdelen rijbanen, trottoirs, en fietspaden vormen samen het facet verharding. 

Ook op functies is er onderscheid te maken: woonwijken, winkelcentra, bedrijventerreinen etc. Er worden 6 functies 
onderscheiden. 
De kwaliteit van de openbare ruimte Is afhankelijk gemaakt van deze twee factoren; over wat voor element hebben we het 
en wat Is de functie van het gebied? 

voonbeeWen; 
• de bruggen in de woonwiiken worden op het niveau 'voldoende'onderhouden. 
• de verharding in de binnenstad wordt op het niveau 'goed'onderhouden. 

Het gehele overzicht staat in bijlage 2. Deze matrix Is in 2001 vastgesteld doorde raad en daarna nog enkele keren als 
gevolg van bezuinigingen of amendementen In geringe mate gewijzigd. 
Hiermee Is een Instrument ontstaan dat voor wat betreft de openbare ruimte: 
• de kwaliteit eenduidig vastlegt; 
• aangeeft welke kwaliteit de burgers waar mogen verwachten; 
• (politieke) sturingsmogelijkheden geeft aan de kwaliteit. 
Het kiezen voor een hogere kwaliteit brengt vanzelfsprekend ook hogere kosten met zich mee om deze keuze waar te 
maken. 
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Om te toetsen In hoeverre aan de kwaliteit wordt voldaan wordt er geschouwd. De bestaande kwaliteit wordt dan 
vergeleken met de kwaliteit die er volgens de afspraak zou moeten zijn, het vastgestelde kwaliteitsniveau. 

Door het samenvoegen van alle waarnemingen van 66n facet binnen een stadsdeel kunnen we procentueel het resultaat 
laten zien. Dit kan natuuriijk ook voor de hele stad. 

De BORG-schouw wordt grotendeels (ca 90 %) uitgevoerd door burgers van de stad. Na een (opfris)lnstructle wordt de 
schouw In ongeveer 70 % van alle wijken uitgevoerd. In het jaar daarna wordt opnieuw 70 % geschouwd waardoor een 
overlap ontstaat van ongeveer 20 %. 
De resultaten worden gebruikt voor beleidsvorming en het onderhoudsprogramma van volgende jaren. Hierdoor neemt de 
Invloed van de burger op de onderhoudstoestand van de stad toe, uiteraard binnen de kwalitatieve randvoorwaarden 
(kwaliteitsniveaus) die door de Raad zljn vastgesteld. 

Tijdens de schouw wordt in de verschilende functionele gebieden van de stad (woonwijken, winkelcentra enz) beoordeeld 
welk onderhoudsniveau de verschillende facetten hebben. De resultaten daarvan worden vergeleken met het 
kwaliteitsniveau dat In die gebieden wordt nagestreefd. 
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