
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 27 januari 2014 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 14 januari 2014 

Nummer : 5 

Onderwerp : Integraal beheer openbare ruimte (Ibor) 

Bijlage(n) : 1.  Beeldkwaliteitsplan Integraal beheer openbare ruimte 

2.  Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : Het beheren van de openbare ruimte conform Ibor maakt 
dat er grip en sturing is op de kwaliteit. Door het beheer uit 
te voeren op basis van kwaliteitafspraken kan duideli jk wor-
den getoetst of afspraken worden nagekomen. Aan de hand 
van duideli jke omschrijving in woord en beeld van de ge-
wenste kwaliteit is goed te communiceren welke ambitie er 
wordt nagestreefd. Door middel van een cyclisch proces 
wordt de daadwerkeli jke kwaliteit gespiegeld aan de ambitie 
en afwijkingen geven aanleiding gericht te sturen op het 
onderhoud. De eerste stap in het cyclische proces is het 
vaststellen van een ambitieniveau. Randvoorwaarde is het 
vaststellen van een gewenste beeldkwaliteit die veel over-
eenkomsten heeft met de huidige kwaliteit. Daarnaast is de 
nieuwe kwaliteitsambitie te realiseren binnen de beschikba-
re middelen. 

 

   

Voorgestelde beslissing : Basiskwaliteit uit het Beeldkwaliteitsplan Integraal Beheer 
Openbare Ruimte Haren vaststellen als gewenste beeldkwa-
liteit.  
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1. Aanleiding 
Een creëren van een openbare ruimte die schoon, heel en veil ig is, is een van de kerntaken van 
de gemeente. Een taak waarvan het resultaat ook direct zichtbaar is. Betrokken inwoners zijn 
begaan met de netheid en het gebruik. Uit het onderzoek waarstaatjegemeente.nl van 2010, ge-
houden onder inwoners van de gemeente en georganiseerd door KING (Kwaliteit Instituut Neder-
landse Gemeenten), is gebleken dat de directe woonomgeving wordt gewaardeerd met het cijfer 
7,9. Hieruit valt op te maken dat men tevreden is met de wijze waarop wij onze taak vervullen.  
 
De afgelopen jaren is het budget voor het beheer van de openbare ruimte afgenomen.  
Op dit moment ontbreekt een instrument waarmee inzichteli jk is te maken wat de huidige kwaliteit 
is van de openbare ruimte en wat eventuele gevolgen van ombuigingen zijn geweest op de beeld-
kwaliteit of nog gaan zijn in de toekomst. Daarnaast ontbreekt een integraal kader waarin de ge-
wenste kwaliteit van de openbare ruimte is vastgelegd. Aan de hand van Ibor (Integraal beheer 
openbare ruimte) is het mogelijk grip te kri jgen alle voorgenoemde aspecten aangaande de 
beeldkwaliteit van de openbare ruimte.  
 
2. Doelstelling 
Wij zien een meerwaarde in het toepassen van een dergeli jke methode voor het beheren van de 
openbare ruimte. Met de implementatie van Ibor streven wij drie hoofddoelstell ingen na.  
 
1. Meer grip op beeldkwaliteit  
De huidige, vri j tradit ionele werkwijze is veelal gebaseerd op het onderhouden op basis van 
frequentie. Bij deze benadering is het beeld ondergeschikt. Bij beheer op basis van frequentie 
kunnen grote verschil len in beeld ontstaan tussen de verschil lende elementen (verharding, 
plantsoen, l ichtmasten, bebording, zwerfvuil, onkruid, enz.). Door het gewenste beeld voor een 
gebied leidend te laten zijn is er meer sturing mogelijk, met als resultaat dat alle elementen 
voldoen aan de gewenste kwaliteit . Ibor geeft ook uw raad de mogelijkheid regelmatig te 
discussiëren over de gewenste kwaliteit en aan de hand daarvan een keuze te maken welke 
beeldkwaliteit waar voorkomt. 
 
2. Draagvlak en communicatie 
Over het algemeen zijn inwoners tevreden over de staat van de openbare ruimte. Toch komen 
dageli jks klachten en verzoeken binnen over de staat van de openbare ruimte. Op dit moment zijn 
onvoldoende handvatten aanwezig om goed uit te kunnen leggen waarom het aanwezige beeld 
aansluit bij de beleidsuitgangspunten en dat ingrijpen niet noodzakeli jk is om een klacht te 
verhelpen of verzoek in te wil l igen. Bij het kwaliteit gestuurd beheren op beeld is aan de hand 
van foto's en meetlatten beter uit te leggen dat het aanwezige beeld voldoet aan de beleids-
uitgangspunten. Dit leidt tot een snellere afhandeling van klachten. Door de gestelde normen is 
makkeli jker te bepalen of ingrijpen noodzakeli jk is. Het uit leggen van het hoe en waarom achter 
het beheer leidt ook tot minder discussie. Daarmee creëren wij draagvlak voor de taken die wij 
uitvoeren. 
 
3. Consequenties van keuzes zichtbaar maken  
Kiezen voor een andere kwaliteit heeft niet alleen invloed op het beeld. Ook de benodigde 
middelen waarmee de openbare ruimte wordt onderhouden zullen daarin meeveranderen. Ibor kan 
daarmee ook een rol spelen bij discussies over ombuigingen. Op dit moment is het moeili jk 
inzichteli jk te maken wat bijvoorbeeld gevolgen zijn voor de beeldkwaliteit als onderhouds-
budgetten worden verlaagd. Kwaliteitgestuurd beheren moet daar handvatten voor aandragen. 
Daarmee is zowel de discussie over de gevolgen met de inwoners als uw raad op basis van 
objectieve gegevens te voeren.  
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3. Systematiek kwaliteit gestuurd beheer 
Ibor kent een cyclisch proces waarin het doorlopen van zes stappen moet leiden tot een doelma-
tig resultaat, namelijk de gewenste beeldkwaliteit. Met dit voorstel wordt uw raad verzocht een 
kwaliteitambitie vast te stellen. Dit is de eerste stap in het cyclische proces. 
 
Afbakening  
Om tot een zo goed mogelijke beschrijving te komen van de ambitie is het noodzakeli jk het be-
heer af te bakenen. Wij voeren namelijk ook beheertaken in de openbare ruimte uit die niet (di-
rect) van invloed zijn op de beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit is onder te verdelen in een techni-
sche en een esthetische component. Het technische deel geeft de technische en/of vakkundige 
eisen aan die zijn te stellen aan de openbare ruimte. Hieronder vallen de onderdelen verharding, 
groen en meubilair. De esthetische component bevat kenmerken voor de schoonheid en netheid. 
Hierbij kan men denken aan het tegengaan van onkruid, zwerfvuil, aanslag en beplakking/graff it i.  
 
Kwaliteitniveaus 
Om een bepaalde kwaliteit in de openbare ruimte te realiseren zijn verschil lende ambitieniveaus 
te onderscheiden. Er is een onderverdeling gemaakt in vijf  niveaus: zeer hoog, hoog, basis, laag 
en zeer laag.  De niveaus “zeer hoog” en “zeer laag” zijn niet representatief voor het reguliere 
beheer. Het zeer hoge niveau komt overeen met een nieuw aangelegde openbare ruimte. Zeer 
laag kenmerkt zich door zeer veel achterstall ig onderhoud en gebreken. Als daar sprake van is 
dan is de ti jd r i jp voor een kwaliteitsimpuls, bijvoorbeeld door middel van een reconstructie.  
 
Aan de niveaus zijn omschrijvingen en meetbare en toetsbare normen gekoppeld. Deze normen 
sluiten aan bij landeli jke normen van onder andere het CROW (kenniscentrum Infrastructuur, 
openbare ruimte en verkeer en vervoer). Alle niveaus zijn voorzien van meetlatten. Deze geven 
zowel in woord als beeld aan welke kwaliteit wordt nagestreefd. Met behulp van deze instrumen-
ten is op elk niveau (bestuurder, inwoner en beheerder) sprake van dezelfde taal. 
 
Structuurelementen 
De openbare ruimte heeft diversiteit in functie, inrichting en gebruik. Dit heeft ook zijn weerslag 
op het beeld. Aan de hand van functie, inrichting en gebruik is de gemeente op te delen in een 
aantal structuurelementen. Bij het toekennen van structuurelementen wordt een primair onder-
scheid gemaakt naar functies als wonen, werken, winkelen en recreëren. Aan de hand daarvan 
komen wij tot een volgende onderverdeling tot structuurelementen: 
• bedrijventerreinen 
• begraafplaatsen 
• buitengebied 
• centrum 
• groengebieden en parken 
• hoofdstructuren 
• sportparken 
• woongebieden 
 
4. Uitgangspunten en randvoorwaarden 
Bij het opstellen van scenario’s is een aantal uitgangspunten geformuleerd, onder te verdelen in 
wetgeving en beleidskaders  Deze zijn verwoord in het Beeldkwaliteitsplan Integraal Beheer 
Openbare Ruimte. Daarnaast zijn er randvoorwaarden op het gebied van de huidige kwaliteit en 
de financiële middelen. 
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Zoveel mogelijk behoud van huidige kwaliteit  
Met de invoering van een nieuwe systematiek wordt nagestreefd binnen zoveel mogelijk struc-
tuurelementen minimaal een basiskwaliteit na te streven. Tevens streven wij zo min mogelijk ver-
anderingen in beeldkwaliteit na. Aan de hand van een aantal schouwen is de huidige kwaliteit 
bepaald. Uit de schouwen komt naar voren dat over het algemeen de gemeente een basiskwal iteit 
heeft. Hierop zijn een aantal uitzonderingen.  
Het buitengebied heeft voornamelijk een hoge kwaliteit. Het groen in de centra en begraafplaat-
sen hebben een lage kwaliteit. Dit geldt ook voor de verzorging van de bedrijventerreinen, groen-
gebieden en sportparken. De resultaten zijn uitgebeeld in onderstaand figuur.  
 

 
Figuur 1 huidige beeldkwali te i t ,  waarbi j  de afkort ingen betekenen: H = hoge kwal i tei t ,  B = bas iskwali te i t  en L = lage 

kwal i te i t .  

 
Ook veel gehoorde klachten over de huidige kwaliteit dienen een plek te kri jgen bij de ambitiebe-
paling van de gewenste kwaliteit. Veel voorkomende klachten zijn: 
• opdruk van voetpadenverharding door boomwortels; 
• veel achterbli jvend maaisel op gazons; 
• veel maaisel op voetpaden; 
• hondenpoepoverlast. 
 
Financiële randvoorwaarden 
De beheerbudgetten van de openbare ruimten maken grotendeels onderdeel uit van het  pro-
gramma Wegen, water, groen en verkeer. Het gaat om de producten 047 Wegen, straten en plei-
nen (exclusief beleids/beheersadvisering, gladheidbestr i jding en inritten), 051 Openbare verlich-
ting, 077 Afwatering, 177 Plantsoenen en 233 Riolen (alleen kolkenzuigen). Vanuit programma 
Welzijn en zorg heeft het product 142 jeugd een kleine bedrage. Wij nemen alleen de onder-
houdsgelden van de speelvoorzieningen in beschouwing.  
 
Aan de hand van een ontrafeling, volgens de Ibor systematiek, zijn de beïnvloedbare beheerkos-
ten in beeld gebracht. De Ibor systematiek wordt alleen gebruikt om een vergeli jking te maken 
met benodigde beheerkosten in de verschil lende Ibor scenario’s. Voor de ontrafeling is de begro-
ting van 2013 1

 

 de basis geweest. Tabel 1 geeft per programma het beïnvloedbare deel ten op-
zichte van het totale budget aan. In 2013 was € 2.355.149,- beschikbaar aan beïnvloedbaar bud-
get, dat was in te zetten voor de onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. De bedragen 
hier genoemd zijn direct toe te kennen aan het daadwerkeli jke beheer van de openbare ruimte. 
Het betreffen de beïnvloedbare kosten die direct verband hebben met de toestand buiten; het zijn 
daarmee de budgetten die inzetbaar zijn om sturing te geven aan de kwaliteit.  

                                                           
1 Ten t i jde  van de door reken ing van de hu id ige kwal i t e i t  evena ls  de scenar i o ’s  van de moge l i j ke  bee ldkwal i te i ten  

was  de beg ro t i ng  2014 nog  n ie t  vas tges te ld .  Daarom i s  u i tgegaan van de besch i kbare  budget t en van 2013.  
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Tabel 1. Vergeli jking totale budget met beïnvloedbare deel conform programma’s. 
 
Programma Totale budget 2 Beïnvloedbare deel budget 3 
Wegen, water, groen en verkeer € 3.933.822,- € 2.331.710,- 
Welzijn en zorg €      33.959,- €      23.439,- 
Totaal €  3.967.781,- € 2.355.149,- 
 
Ombuigingen beheerbudgetten openbare ruimte 
De afgelopen jaren is structureel bezuinigd op de budgetten waarmee de openbare ruimte onder-
houden wordt. In vergeli jking met 2010 is er in 2013 11% minder beïnvloedbaar budget beschik-
baar voor het onderhoud (zie tabel 2). Met minder geld wordt geprobeerd een zo optimaal moge-
li jk resultaat te behalen.  
 
Tabel 2. Ombuigingen beheer openbare ruimte 2010 – 2013, vertaald naar de vier onderdelen waar de 

Ibor-systematiek op schouwt 
 

Jaar Verharding % Groen % Meubilair % Verzorging % Totaal % 

2010 € 585.048 100 € 1.486.710 100 € 279.275 100 € 303.130 100 € 2.680.163 100 

2011 € 520.048 89 € 1.451.862 98 € 272.275 97 € 299.130 98 € 2.568.315 96 

2012 € 514.398 88 € 1.446.970 97 € 226.214 81 € 299.884 98 € 2.512.466 94 

2013 € 538.400 92 € 1.303.196 88 € 218.555 78 € 294.884 97 € 2.355.149 89 

 
5. Gewenste kwaliteit 
De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn leidend geweest om de kwaliteitsambitie te kunnen 
bepalen. Deze input heeft uiteindeli jk geleid tot een viertal scenario’s zoals ze zijn genoemd in 
het Beeldkwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte. Scenario 2 4

 

 uit het beeldkwaliteits-
plan kent over het algemeen een basiskwaliteit toe aan alle structuurelementen, met uitzondering 
van het buitengebied. Met de toepassing van een basiskwaliteit worden huidige lage kwaliteiten 
die door relatief veel inwoners, ondernemers en bezoekers zijn te ervaren weggenomen. Het gaat 
hier om het verminderen van zwerfvuil, onkruidgroei en beplakking en aanslag op inrichtingsele-
menten in de structuurelementen bedri jventerreinen, groengebieden en parken en sportparken. In 
het centrumgebied en op de begraafplaatsen zal het groen op het technische vlak een meer aan-
sprekend beeld hebben. De beplanting is meer gesloten en zal voldoende gesnoeid worden waar-
door er geen overhangende takken zijn. Het gazon zal onder andere minder kale plekken en kui-
len hebben. 

Om de verbetering van kwaliteit mogelijk te maken is het echter wel noodzakeli jk de kwal iteit van 
het buitengebied te verlagen naar een lage kwaliteit. De verandering in kwaliteit in het buitenge-
bied heeft op de korte termijn geen grote zichtbare gevolgen. Een lager niveau uit zich in een 
eventuele toename van zwerfvuil en onkruidgroei. Beplanting is minder gesloten en zal minder 
gesnoeid worden. Het meubilair is technisch gezien nog wel te gebruiken maar zal minder onder-
houden worden. Het wordt minder vaak schoongespoten en geverfd. De verharding zal op lange 
termijn oneffenheden (kuilen, scheuren, plasvorming) kri jgen waardoor onder andere het ge-
bruiksgemak lager uitvalt. De teruggang van de huidige hoge kwaliteit naar een toekomstige lage 
kwaliteit zal pas over enkele jaren zichtbaar zijn.  
                                                           
2 H ierb i j  z i jn  a l leen (onderde len van)  de p roduc ten meegenomen d ie  h ie rvoo r  z i jn  genoemd.   
3 N ie t  a l l e  beï nv loedbare kos ten z i jn  ten  a l le  t i j den d i rec t  beïnv loedbaar .  Onder  d i t  dee l  va l len  b i j voorbee ld  on-

derhoudscont rac ten d ie  voor  een bepaa lde te rmi jn  z i j n  aangegaan en vanu i t  d i t  dee l  worden bekos t igd .  Cont rac -

ten z i jn  n i e t  d i rec t  opzegbaar .     
4 D i t  scenar i o  i s  in  het  Bee ldkwal i t e i t sp lan In teg raa l  Beheer  Openbare Ruimte bekend onder  de naam Scenar io  2  

“Hu id i g  budget ” .   
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Wanneer aanpassingen van de kwaliteitsniveaus gewenst zijn, zal dit kosten met zich mee bren-
gen. Via de reguliere begrotingscyclus zal daar dekking voor gevonden zal moeten worden. Voor-
alsnog stellen wij voor een onderverdeling naar kwaliteit na te streven overeenkomstig f iguur 2 uit 
dit voorstel. 
 

 
Figuur 2 uitwerking basiskwali tei t   
 
Kosten horende bij dit scenario bedragen € 2.337.000,- en is daarmee uitvoerbaar binnen de be-
schikbare budgetten. Voor meer informatie over dit scenario is het Beeldkwaliteitsplan Integraal 
Beheer Openbare Ruimte te raadplegen.  
 
6. Vervolg  
Na het vaststellen van de kwaliteitsambitie zal het cyclische proces verder ingevuld worden.  
Binnen dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor inwoners, ondernemers en organisaties 
uit de gemeente. Vooral bij het schouwen van de kwaliteit zullen deze parti jen in grote mate een 
inhoudeli jke bijdrage kunnen leveren. Om deelnemers te werven voor de burgerschouw zullen wij 
zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van bestaande netwerken. Daarbij kan gedacht worden om 
via de dorpsverenigingen, maar well icht ook via scholen/ouderraden belangstellenden te werven. 
Ook organisaties als IVN, ANBO, Visio kunnen binnen dit proces hun rol vervullen. Wij zullen een 
gedetail leerd participatieplan opstellen.  
 
Rol van uw raad 
Wanneer uw raad het ambitiedocument vaststelt dan is daarmee de beeldkwaliteit voor de open-
bare ruimte bepaald. Op strategisch niveau heeft uw raad mogelijkheden om binnen de Planning 
& Control-cyclus sturing te geven aan de kwaliteitsambitie. Wij gaan u jaarli jks op de hoogte stel-
len van de behaalde kwaliteit versus gewenste kwaliteit. Wij gaan daarbij voorstellen doen hoe 
verbeterpunten, komende uit de metingen en evaluatie, wel zullen leiden tot het behalen van de 
gewenste kwaliteit. Wanneer deze verbeterpunten financiële consequenties hebben, dan zullen 
wij dit in een voorstel aan uw raad opnemen. Eventuele f inanciële consequenties zullen zichtbaar 
gemaakt worden in de jaarli jkse voorjaarsnota. Uw raad maakt dan de integrale afweging (waarbij 
de dekkingsmogelijkheden een belangrijke rol spelen) of de benodigde middelen om de verbeter-
punten te kunnen uitvoeren daadwerkeli jk in de begroting verwerkt zullen worden.   
 
7. Voorgestelde beslissing 
Wij stellen u voor de basiskwaliteit uit het Beeldkwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte 
Haren vast te stellen als gewenste beeldkwaliteit . 
 
Haren, 9 december 2013 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 


