
 
 
 

Welkom bij Stadsbeheer 
 
 
 
 
 
 
 



Introductieprogramma Stadsbeheer 

• Stadsbeheer: hoe zien we eruit? 

• Actuele onderwerpen 

• Rondleiding over terrein en werkplaats 

 



Wat doet Stadsbeheer allemaal in Stad? 

 
• Wij onderhouden:  7.575 km wegdek,  
    855 km riool,   
    300 bruggen,   
    2.680 speeltoestellen, 
    32.230 lichtmasten,  
    3.037 km beplanting ……. 
• Wij zamelen afval in bij 94.780 huishoudens. 
• Wij onderhouden 600 voertuigen en 

machines. 
 

    



Wie doet het werk?  

• Stadsbeheer bestaat uit 500 mensen. 

• 300 medewerkers van Iederz. 

• Veel werk wordt uitbesteed. 

 



Wat kost het?  

• Inzameling en verwerking afval      € 31.500.000  

• Onderhoud riolering:        € 13.600.000 

• Onderhoud openbare ruimte en groen: 

                           € 35.500.000 

• Onderhoud kunstwerken en water € 4.000.000 

• Werkzaamheden voor derden          € 7.700.000 

• Totale begroting   +/-  € 88.000.000 



Belangrijke uitgangspunten  

• 1 loket. 

• Tevreden en betrokken burgers. 

• Efficiënte organisatie van alle taken. 

• Duurzaam beheer en onderhoud. 



Stadsbeheer in de regio 

• Zeer diverse werkzaamheden. 
• Verschillende opdrachtgevers.  
• Toenemende vraag naar diensten. 
• Impact op Stadsbeheer. 



Beoordeling van onze werkzaamheden 

• Uitkomsten landelijke benchmarks. 

• Uitkomst onderzoek efficiëntie en effectiviteit. 

• Uitkomst BORG schouw. 

• Uitkomst klachtenonderzoek. 

 

 

 



Uitdagingen voor de komende tijd 

• Verdere implementatie van de voordelen 
van reorganisatie. 

• Implementatie bezuinigingen. 

• Professionalisering van positie in de regio. 

• Onderzoek naar organisatiemodellen in 
2015. 

 
 

 



BORG 



BORG 

 

• Wat is Borg? 

• Borgkwaliteit ontwikkeling 

• Borg niveau 2014 

• Vervangingen en groot onderhoud 

 

 



Beheer 
Openbare 

Ruimte 
Groningen 

 

 

 
Structuurelementen 

Hoog Basis Laag Zeer laag Zeer hoog 

Onderhoudsniveaus 



BORG cyclus 

 

 

 

Beeldbestekken /ITO 

Borgschouw 

 
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.15.14/70.15.64) 

A+ A B C D 

     

De rand van de 
verharding of het gras 
is volledig zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is goed zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is redelijk zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is nauwelijks zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is niet zichtbaar. 

gemiddelde lengte 
overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 10 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 45 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 40 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 75 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

> 40 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

> 75 cm per 100 m¹ 
   

 

Gewenste BORG niveaus 

Uitvoering 

Borgrapportage 



Ontwikkeling BORG kwaliteit 

 

 



BORG niveaus 2014 

 

• Ambities bijgesteld 

• Binnenstad en Noorderplantsoen 

• Overige delen van de stad 

• Effect op verzorgingsniveau: groen en 
schoon 

• Motivatie keus 

• Aanvalsteam, betrokkenheid burgers 

 

 



Vervangingen en groot 
onderhoud 

 
• Onderhoudsbudget niet toereikend 
• 80 er jaren: Beijum en Lewenborg 
• 1997-2010 extra middelen 
• Vanaf 2011 tekort groot onderhoud 
• Ook versleten voorzieningen 
• Inventarisatie komende jaren 
• Extra middelen 2012 > progr tm 2017. 
• 2018 e.v. ??? 

 



 
 
 

Naar een  
nieuw  

afvalbeheerplan 
 
 
 
 
 
 
 



Naar een nieuw afvalbeheerplan 

• Huidige afvalbeheerplan: 2011 – 2015 

• Huidige doelen. 

• Inzet van bron- en nascheiding.  

 



Hoe staan we er voor 

• Totaal huishoudelijk afval: 77.500 ton 
– hergebruik via bronscheiding:  39% 
– totaal hergebruik/nuttige toepassing: 54% 

 
 
 
 

    



Ontwikkelingen 

 
• Doelstelling Rijk: 65% hergebruik in 2015 

    75% hergebruik in 2020 

 

• Naar een nieuw afvalbeheerplan 

– Voorbereidingen 2014 

– Vaststelling door college / raad 2015 

 

    



Mogelijke scenario’s 

• “Business as usual” 
– Aantal afvalstromen worden gescheiden opgehaald. 
– Nascheiding restafval 
Weinig – geen winst te behalen  
Stilstand is achteruitgang 

 
 

• Optimale grondstoffenherwinning 
– Meer / veel service op herbruikbare grondstoffen 
– Minder service op restafval 
Omgekeerd inzamelen? 
 Beloningsystemen / financiele prikkels (diftar)? 

 
• Differentiatie binnen de gemeente? 



Effecten scenario’s 

• % hergebruik in relatie tot doelstellingen 

• Effect op afvalstoffenheffing 

• Effect op serviceniveau aan bewoners 

• Effect op openbare ruimte 

• Benodigde investeringen 

• Effect op exploitatielasten 

 

 

 

 



Participatie of zelfbeheer  

 



Participatie of zelfbeheer  

Participatie: 

 
 

 

Adoptie van kleine delen van de openbare ruimte. Een kleine groep 
bewoners draagt de verantwoordelijkheid voor het geadopteerde groen 



Participatie of zelfbeheer  

Zelfbeheer: 

 
 

 

Het vrijwillig onderhouden van delen van de openbare ruimte door 
derden, waarbij het openbare karakter van het object gehandhaafd blijft.  

• Buurt- en wijkniveau 

• Veel bewoners verantwoordelijk 

• Beheerbudget? 
 

 



Zelfbeheer goedkoop? 

 

 

Verschuiving kosten van de uitvoering naar faciliteren! 

• Intake 

• Begeleiding projectfase 

• Begeleiding beheerfase 

 

 



Waarom zelfbeheer?  

 

 
• Terugtredende overheid 

• Verbetering ruimtelijke kwaliteit 

• Sociale cohesie 

 



Hoe nu verder… 

 

 

• Voortzetten participatieprojecten! 

• Organisatie van zelfbeheer bij stadsbeheer 
 Verantwoordelijkheid 

 Gevolgen werkvoorraad  

• Pilot projecten Groene Long en de Hoogte 

• Excursie naar voorbeeldproject Almere 

 


