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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer 1309107 

Bijlage(n) 2 

Onderwerp Beeldkwaliteitsniveau openbare ruimte   

 

Middenbeemster, 2 augustus 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling  

Van oudsher lag het beeldkwaliteitsniveau van de openbare ruimte in Beemster 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 2015 is het groenplan geëvalueerd en is een 

vervolgproces in een discussie met de u opgestart om het gewenste beeldkwaliteitsniveau 

voor de openbare ruimte in de gemeente vast te kunnen stellen. 

 

Oplossingsrichting 

Bovengenoemd vervolgproces bestaat uit het organiseren van twee workshops, waarbij wij 

de discussie breder hebben getrokken dan alleen met u te voeren hebben wij de ook de 

leden van de vier dorpsraden en leden van de stichtingen Beemstergroen en de Nekkerzoom 

meegenomen in dit proces om het gewenste beeldkwaliteitsniveau vast te stellen.  

 

Tijdens de 1e workshop zijn wij met u en bovengenoemde leden en een aantal beheerders 

van de openbare ruimte naar buiten gegaan om te zien wat het kwaliteitsniveau in de 

gemeente Beemster op dit moment is. De aanwezigen hebben toen vastgesteld dat het 

onderhoudsniveau over het algemeen voldoende is, maar niet verder moet zakken. 

Aandacht moet er zijn voor verharding, zwerfvuil en onkruidbestrijding. Een aantal pareltjes 

in Beemster, zoals er zijn Het landje, Verzetsplein en de Kerkplein, zouden een extra impuls 

moeten krijgen in een iets hoger onderhoudsniveau dan de overige openbare ruimte. 

 

In de 2e workshop heeft het adviesbureau Royal HaskoningDHV meerdere opties aan 

beeldkwaliteitsniveau’s  gepresenteerd, waarover de aanwezige hun wensen konden 

uitspreken. Hieruit kwam naar voren dat de meerderheid van de aanwezige een 

beeldkwaliteit niveau B-wenst. Indien voor deze optie wordt gekozen is het niet te voorkomen 

dat geld beschikbaar wordt gesteld.  

 

In beiden workshops hebben wij ook de leden van de dorpsraden en de leden van de 

stichtingen Beemstergroen en Nekkerzoom nauw betrokken en meegenomen in de 

beeldkwaliteitsdiscussie. Daarom hebben wij, voorafgaand aan de behandeling van dit stuk 

in de raad, aan hen laten zien dat hun input ook is toegevoegd in dit beleidsstuk.  
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De input uit beiden workshops is door Royal HaskoningDHV opgenomen in het rapport d.d. 

25 juli 2016 “Voorstel kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte, Beemster kwaliteit “. 

Aan u de vraag een keuze te maken in het gewenste kwaliteitsniveau en dit vast te stellen. 

 

Meetbare doelstelling 

Gewenst beeldkwaliteitsniveau van de openbare ruimte. 

 

Financiële consequenties 

Afhankelijk van het gekozen kwaliteitsniveau is er extra geld nodig voor de exploitatie, voor 

het nulscenario is dat (indicatief) ca € 60.000. Voor vervangingen is ongeacht het niveau 

structureel een bedrag van ca € 180.000 nodig. Deze bedragen zijn gebaseerd op de huidige 

kennis van het areaal en hier zit nog een ruime onzekerheidsmarge in.  

 

Tabel 1; scenario’s met totaal beschikbaar te stellen krediet 

Scenario Beemster ‘Pareltjes’ Meerkosten t.o.v. nulscenario in k€ 

   Exploitatie Vervanging 

0 Nulscenario B/C B/C +   60 +175 

1 Alles B, parels A B A + 190 +175 

2 Alles B B B + 170 +175 

3 Alles C, parels B C B -    55 +175 

4 Alles C C C -    70 +175 

In de tabel zijn de bedragen x €1000 vermeld. 

 

Wij zijn voornemens om in het najaar van 2016 en begin 2017, op voorwaarde dat u 

daarvoor krediet beschikbaar stelt, ons areaal in de openbare ruimte te laten inventariseren 

en de beheersystemen van de verschillende disciplines aan te vullen  met deze actuele 

gegevens. Dit is nodig om in 2017 en het daaropvolgende jaar beheerplannen op te stellen. 

Als de beheerplannen opgesteld zijn is pas echt met zekerheid te melden welke kredieten 

nodig zijn voor het onderhouden van ons areaal op een door u gekozen niveau. 

 

Aan u nu de vraag in het onderhoudsniveau een keuze te maken. 

 

Overige consequenties 

Geen 

 

Monitoring evaluatie 

Tijdens een evaluatie moment zal worden getoetst of het gewenste niveau voldoende is.  

Bij het opstellen van de beheersplannen zal de keuze van het gekozen kwaliteitsniveau 

nogmaals tegen het licht gehouden worden. 

 

Voorgesteld besluit 

Aan u wordt voorgesteld: 

1. Het rapport “Voorstel kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte, Beemster kwaliteit” 

van 25 juli 2016 te onderschrijven. 

2. Een keuze te maken in het gewenste kwaliteitsniveau. 
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Communicatie/Participatie 

In het vervolgproces is gecommuniceerd naar de dorpsraden en de besturen van de 

genoemde stichtingen.  

De besluitvorming van de raad wordt gecommuniceerd via een bericht op de gemeentelijke 

website.  
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