
 

 
 

M E M O  
  
 

Aan : De raads- en commissieleden, collegeleden, steunfractieleden  

Van : De griffier 

Datum : 18 januari 2018 

Onderwerp : Beeldvormende behandeling beheerplannen openbare ruimte en 

gemeentelijk rioleringsplan op dinsdag 6 februari 2018 vanaf 20.10 

uur in de raadszaal kantine gemeentehuis Beemster. 

   
 
 

 

In 2017 zijn uitgaande van het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsniveau C (met 

enkele pareltjes op niveau A of B voor het groenbeheer) en met de actuele areaalgegevens, 

alle beheerplannen opgesteld, waaronder het beheerplan spelen.  

De beheerplannen gaan over de disciplines verhardingen, kunstwerken, groen, 

straatmeubilair (inclusief verlichting), straatreiniging en begraafplaats.  

Uiteindelijk moet dit leiden tot één integraal Beheerplan Openbare Ruimte, welke begin 

2018 gereed is.   

Van deze plannen zijn de financiële consequenties in beeld gebracht. De effecten hiervan 

worden verwerkt in het financieel meerjarenperspectief en zullen doorwerken in de 

begroting 2019. 

 

Daarnaast is regionaal breed een nieuw en thans (dus) regionaal gemeentelijk rioleringsplan 

(GRP) opgesteld. Dit plan vervangt het (lokaal) GRP die de raad in 2012 voor de periode 

2012-2016 heeft vastgesteld. 

 

Beide zaken worden door het college integraal aan de raad voor besluitvorming voorgelegd. 

 

Gelet op de onderwerpen is hierbij gekozen voor een opzet waarbij de plannen eerst 

beeldvormend en later oordeels- en besluitvormend worden behandeld. 

 

Bij de beeldvormende bespreking worden de plannen gepresenteerd door respectievelijk het 

bureau Royal Haskoning DHV (beheerplannen) en het bureau Arcadis (GRP). Er is daarbij 

gelegenheid tot het stellen van vragen etc.  

 

De concrete planning bij deze aanpak is als volgt: 

 

- dinsdag 6 februari 2018 vanaf 20.10 uur in de raadszaal kantine, beeldvormende 

bespreking, presentatie (openbare bijeenkomst); 

 

- dinsdag 20 februari 2018, oordeels- en besluitvormende behandeling in de 

raadscommissie en gemeenteraad. 

 

De plannen en het raadsvoorstel zijn voorafgaand aan de bijeenkomst van  

6 februari, beschikbaar in het (openbare deel) van het raadsinformatiesysteem: bij de 

vergaderstukken voor de raadscommissie van 20 februari. 

 


