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Aan de raad  

 

Inleiding en probleemstelling 

Binnen de gemeente Beemster ligt het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte van oudsher 

op een hoog niveau. In het kader van noodzakelijke gemeente brede bezuinigingen is in het 

begin van 2011 onderzocht in hoeverre het groenonderhoud op een efficiëntere wijze kan 

worden ingevuld. Dit heeft geleid tot het rapport Groenkwaliteit en Groenonderhoud 

gemeente Beemster, dat in 2012 is vastgesteld. In dit plan zijn onder andere kosten 

inzichtelijk gemaakt, waardoor keuzes op het gebied van kwaliteit en kostenbesparing 

onderbouwd kunnen worden. De kern van het verhaal is het bijstellen van het kwaliteitsbeeld 

van A+ of A naar niveau B. Daarbij is wel de nuancering aangebracht dat verlaging van de 

beeldkwaliteit over de gehele linie niet wenselijk is. Het is beter de kwaliteit plaatselijk naar 

beneden bij te stellen of geleidelijk het beeld bij te stellen. 

 

Op 22 mei 2012 is het rapport Groenkwaliteit en Groenonderhoud Beemster aan de raad 

voorgelegd. Concreet is het volgende besloten: 

 De bezuinigingsdoelstelling door verlaging van de groenkwaliteit een structurele jaarlijkse 

besparing van € 100.000 vanaf 2014 formeel te bekrachtigen. 

 In te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport waaruit voortvloeit een lagere (maar 

nog steeds acceptabele) beeldkwaliteit openbaar groen, niveau B (conform CROW 

onderhoudsniveau). 

 Via het bijgevoegde participatieplan Groenplan Beemster het traject in te gaan met 

dorpsraden om te onderzoeken naar mogelijkheden om bepaalde omvormingen tegen te 

houden, door het onderhoud uit te besteden aan buurtverenigingen met behulp van 

burgerparticipatie. 

 In te stemmen met een nog op te stellen herinrichtingsplan voor de gemeentetuin, 

waarbij de hoofdstructuur zoveel mogelijk in stand moet blijven. Beeldkwaliteit A maar 

met minder onderhoudsuren. 

 

Oplossingsrichting 

In het collegeprogramma Beemster 2014 – 2018 is aangegeven dat het groenkwaliteit- en 

onderhoudsplan moet worden geëvalueerd. Voorliggend stuk is hier de uitwerking van. De 

kern van het verhaal is het bijstellen van het kwaliteitsbeeld van A+ of A naar niveau B. 

Daarbij is wel de nuancering aangebracht dat verlaging van de beeldkwaliteit over de gehele 

linie niet wenselijk is. Het is beter de kwaliteit plaatselijk naar beneden bij te stellen of 

geleidelijk het beeld bij te stellen. 
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Op basis hiervan willen wij met u de discussie aangaan over niet alleen de beeldkwaliteit van 

het groen in Beemster, maar deze ook breder trekken naar de totale openbare ruimte. Dit is 

hieronder verder beschreven in het te voeren vervolgproces.  

 

Vervolgproces 

Op basis van de voorliggende evaluatie wordt u, zoals hierboven beschreven, in het najaar 

van 2015 uitgenodigd om de discussie met ons te voeren over de beeldkwaliteit van de totale 

openbare ruimte. Bij deze te voeren discussie willen wij ook graag de leden van de 

dorpsraden uitnodigen om mee te praten over het te voeren kwaliteitsniveau. Allereerst 

willen wij uitleg geven over de CROW-systematiek en op welke wijze deze dient te worden 

toegepast. Vervolgens gaan wij met u naar buiten om te zien wat het kwaliteitsniveau in de 

gemeente Beemster is. Daarna willen wij met u en de leden van de dorpsraden praten wat 

de wensen zijn. In het voorjaar van 2016 willen wij, aan de hand van een presentatie, u 

meenemen in de wenselijke beeldkwaliteit keuze. De informatie die hieruit voortkomt zal 

dienen als input voor het nog op te stellen integrale beheerplan openbare ruimte. Tijdens de 

te voeren discussie wordt u gevraagd een beslissing te nemen over het 

beeldkwaliteitsniveau dat u wenst. Doel van de discussie is de beeldkwaliteit van de 

openbare ruimte bespreekbaar maken en beheerplannen opstellen voor de komende jaren 

voor alle disciplines in de openbare ruimte om te komen tot één integraal beheerplan 

openbare ruimte. Dit is ook de wens van het college zoals opgenomen in het 

collegeprogramma Beemster 2014 – 2018. Ter voorbereiding hierop is bij de behandeling 

van de kadernota reeds budget beschikbaar gesteld om deze discussie met u te kunnen 

voeren.  

 

Gevolgen van het bijstellen van de beeldkwaliteit openbare ruimte kunnen zijn dat 

aanpassingen aan de budgetten in de begroting moeten worden doorgevoerd. Daarnaast 

neemt, door ontwikkelingen en uitbreiding in de nieuwbouwprojecten in Midden- en 

Zuidoostbeemster, het totale groenareaal in de gemeente toe. Dit brengt op den duur hogere 

onderhoudskosten met zich mee. Bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte 

dient te worden nagedacht over gebruik van minder arbeidsintensief te onderhouden 

beplanting. De effecten hiervan dienen te worden betrokken bij de jaarlijkse actualisatie van 

de begroting. 

 

Bij het opstellen van de evaluatie van het Groenkwaliteit en Groenonderhoud Beemster, zijn 

medewerkers van de gemeente en inwoners van Beemster betrokken geweest. Deze 

gegevens zijn in de evaluatie meegenomen. Zoals hierboven vermeld is in 2012 besloten om 

een besparing op het groenonderhoud per 2014 te realiseren van €100.000, - per jaar. In 

2013 is verder uitvoering gegeven aan verschillende soorten omvormingen om de gestelde 

doelen te behalen. Ook is in 2013, waar mogelijk, middels bewonersparticipatie een beroep 

op inwoners gedaan om mede behulpzaam te zijn bij het beheer en onderhoud van 

openbaar groen. Dat alles om de altijd hoog gekwalificeerde groenkwaliteit van Beemster 

zoveel als mogelijk te behouden. Maatregelen als burgerparticipatie, en per 2014 de ook de 

intensieve ambtelijke samenwerking met gemeente Purmerend hebben een positieve 

bijdrage geleverd aan de te behalen besparing. Bovendien is het door de samenwerking nu 

mogelijk personeel slim in te zetten en materieel voor onderhoud uit te wisselen binnen de 

twee gemeenten. 

 

De besparingen bleken het eenvoudigst te realiseren op de volgende onderwerpen: 

 Omvorming. 

 Beeldkwaliteit. 
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 Groeiend groenareaal door toenemende nieuwbouw. 

 Chemische onkruidbestrijding. 

 Burgerparticipatie. 

 

Deze onderwerpen zijn verder uitgewerkt in het rapport evaluatie Groenkwaliteit en 

onderhoudsplan Beemster, dat als bijlage is toegevoegd aan dit voorstel. Daarnaast is het 

Groenkwaliteit en groen-onderhoudsplan gemeente Beemster uit 2012 toegevoegd. 

 

Meetbare doelstelling 

Met onderhavige evaluatierapport is aangetoond dat de doelstelling voor het behalen van 

een jaarlijkse besparing van € 100.000, -, vanaf 2014 is behaald. 

 

Financiële consequenties 

De financiële consequenties, die beschreven zijn als doelstelling in het rapport dat op 22 mei 

2012 aan de raad is voorgelegd; een jaarlijkse besparing van € 100.000, -, vanaf 2014, zijn 

inzichtelijk gemaakt. Uit de begroting blijkt deze doelstelling behaald is (2012 - € 545.000, - 

tegen 2014 - € 446.000, -).  

 

Overige consequenties 

De besparingen zijn inmiddels plaatselijk waar te nemen in de beeldkwaliteit van het 

openbaar groen (A, A+ naar B). 

 

Monitoring evaluatie 

Monitoring van de evaluatie vindt plaats tijdens en na de discussie met de raadsleden over 

de beeldkwaliteit. 

 

Voorgesteld besluit 

U wordt gevraagd: 

 Kennis te nemen van het rapport evaluatie groenkwaliteit en onderhoudsplan gemeente 

Beemster, 

 In te stemmen met het vervolgproces zoals beschreven in dit voorstel. 

 

Communicatie/Participatie 

Met afdeling Communicatie een communicatieplan op stellen als onderdeel van de  op te 

stellen integrale beheerplannen en de uitkomsten van de evaluatie als opmaat naar een 

totale Beeldkwaliteit. 

  


