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Integraal Beheer van de Openbare Ruimte 
in Stichtse Vecht



Spa Groep: kenniscentrum voor waardevol 
werk in een waardevolle en vitale sector

is een thematisch ontwikkelbureau, onderdeel van 

Spa groep, voor groei en verbinding bij duurzame publieke 

organisaties. Zij verbindt mensen en organisaties van binnen naar 

buiten en vice versa, onderzoekt en implementeert, begeleidt en 

traint, deelt kennis en benchmarkt.

Deze presentatie is tot stand gekomen in opdracht van en in nauwe 

samenwerking met Team Buiten van de gemeente Stichtse Vecht.
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Hoe en in welke mate kunnen 

ambities en verbeteringen het 

beste worden doorgevoerd in 

het nieuwe bestek?

Hoe kan dit vanaf 2021 worden 

geborgd in de 

beheerorganisatie van team 

Buiten?



Resultaat:

• Verbetermogelijkheden van het bestek

• Verbetermogelijkheden voor regie, beheer en toezicht

• Meerdere scenario’s voor aanbesteding en ontwikkeling per 1-1-2021



Bronnen

• Bijeenkomsten:

• projectteam

• toezichthouders/ beheerders

• buitendienst medewerkers

• Interviews: 

• applicatiebeheerder team Buiten

• projectgroepleden

• inkoopadviseur Stichtse Vecht

• FiXi en KTO

• Commissievergadering februari

• Gesprekken met portefeuillehouder 

• Aanbestedingsdocumenten

• Bestek en opdracht

• Diverse beleidsdocumenten

• Aangeleverde gegevens



Huidige situatie: Een innovatief integraal bestek

• Eén opdrachtnemer/één aanspreekpunt voor de 

opdrachtgever/regieorganisatie voor de hele (omvangrijke) 

opdracht IBOR Groen.

• De opdracht: 

• uitvoering van het onderhoud

• een deel beheer (mutaties)

• een deel regie (integrale coördinatie en inzet 

onderaannemers) 

• klachten/ meldingen incl. piketdienst.

• Gemeente kan worden ontzorgd en de beheerorganisatie kan 

lean en mean worden ingericht.



Ervaringen van stakeholders
• onvoldoende kwaliteit van het geleverde werk

• minimale beeldkwaliteit

• technische kwaliteit onder druk

• extra investeringen voor renovatie

• slecht bestek

• te weinig houvast voor toezichthouders

• onduidelijkheden en slordigheden

• aanleiding voor geschillen 

• uitvoeringsgericht (toezicht)

• ad hoc, onduidelijkheden managen

• onvoldoende in control en onvoldoende regie



Bestuurlijke ambities
• Tevreden bewoners: zo min mogelijk klachten en meldingen 

en een snelle en adequate afhandeling ervan; voldoende 

zichtbaarheid en persoonlijk contact met de bewoners.

• Kwaliteit openbare ruimte: het borgen van de vastgestelde 

kwaliteit en de wens om in bepaalde gebieden een andere 

beeldkwaliteit te realiseren (differentiatie).

• Arbeidsparticipatie: de inzet van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt (Kansis) bij het uitvoeren van het onderhoud 

maximaliseren.

• Biodiversiteit: bij het beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte rekening houden met flora en fauna.

• Stimuleren lokale economie: waar mogelijk lokale bedrijven 

inzetten voor de uitvoering van het onderhoud.

• Klimaatadaptatie: het aanpassen aan het actuele of verwachte 

klimaat en de effecten daarvan. 



Sterkte 
en zwakte 
analyses



Sterkte –
Zwakte 

analyse IBOR-
groenbestek

 

Sterkten 

 

Zwakten 

1 Eén opdrachtnemer/één aanspreekpunt 

voor de opdrachtgever/regieorganisatie 

voor de hele (omvangrijke) opdracht. 

1 De inhoud van het bestek is zeer 

uitgebreid en vraagt om veel expertises. 

De gemeente heeft zelf beperkte invloed 

op de keuze van onderaannemers.  

2 Het bestek is van grote omvang en 

biedt een jaarrond werkpakket. 

2 Het niet of gedeeltelijk toepassen van 

landelijke richtlijnen (RAW, UAV, 

Handboek bomen e.d.) 

3 De markt wordt uitgedaagd dit werk op 

een innovatieve wijze te organiseren. 

Het concept ‘Kleurrijk Buiten’ van de 

huidige aannemer is bijvoorbeeld van 

toegevoegde waarde voor de gemeente 

3 
De aanbestedingsdocumenten bieden veel 

ruimte voor interpretatieverschillen. Het 

bestek sluit ook niet naadloos aan bij de 

inschrijfstaat. En er zijn onduidelijkheden 

over de hoeveelheden. 

4 Doordat gewerkt wordt met grote 

geografische gebieden, kan een 

uniform kwaliteitsbeeld worden bereikt. 

4 
Boeteclausules, schadebepalingen en eisen 

voor garantie zijn onvoldoende uitgewerkt. 

5 Door het vaststellen van een 

plafondbedrag bestaat er geen risico 

dat door marktwerking de 

inschrijfprijzen te hoog uitvallen. 

5 
De schouwmethodiek is onvoldoende 

omschreven waardoor de gewenste 

beeldkwaliteit in de praktijk zou kunnen 

afwijken. 

 



Sterkte –
Zwakte 

Regie en 
control

 

Sterkten 

 

Zwakten 

S1 Alle beheerdisciplines zijn binnen team 

Buiten beschikbaar 

W1 Structuur met betrekking tot rollen, 

taakverdeling, eigenaarschap en processen 

voor informatiebeheer waardoor systemen 

niet goed kunnen worden ingericht en/ of 

beheerd. 

S2 Er zijn voor verschillende (niet alle) 

taken/ activiteiten (ICT-) systemen 

beschikbaar 

W2 De checks & balances zijn onvoldoende 

ingeregeld, dus niet in control, daarom 

mogelijk financiële risico’s 

S3 Beschikking over een eigen 

buitendienst voor service en 

calamiteiten 

W3 Het ontbreekt aan rolduidelijkheid in het 

grote geheel, duidelijke afspraken en 

inzicht op wederzijdse afhankelijkheid. 

Gegevens worden in meerdere, niet 

gekoppelde, systemen bijgehouden. 

S4 Beschikking over een ‘eigen SW-bedrijf’ 

Kansis, dat activiteiten kan uitvoeren in 

de openbare ruimte 

W4 De benodigde input voor het maken van 

een goed bestek is onvoldoende 

beschikbaar en/ of bruikbaar. De input is 

onjuist, onvolledig en/of inconsistent. 

S5 

 

W5 Er is geen beleidsmatige en 

beheerstechnische grondslag voor de 

regieorganisatie en het maken van een 

bestek. 

 



Prioriteit 1: Een nieuwe opdracht

1. Opsplitsen in meerdere specialistische bestekken.

2. Keuzes maken over een juiste indeling in percelen (werkpakketten per bestek)

3. Het nieuwe bestek opstellen aan de hand van RAW Standaard 2020.

4. Het Handboek bomen versie 2018 en de Resultaatsmeter Handboek bomen toepassen.

5. Duidelijk omschrijven hoe directievoering en toezicht op het contract is geregeld. De rechten en plichten van zowel opdrachtgever als

opdrachtnemer helder en ondubbelzinnig formuleren.

6. Geen verplichting opleggen om op meerdere percelen in te schrijven.

7. De kwaliteits-, selectie- en gunningscriteria duidelijk vastleggen en de inkoopprocedure goed (laten) begeleiden.

8. Per discipline/bestekonderdeel de beheerder en interne IBOR-collega’s hun functionele wensen vast laten leggen.

9. Bij de processen behorende rollen van de betrokkenen vaststellen (beheerder, directievoerder, toezichthouder).

10. De checks & balances (inclusief mandaat) in kaart brengen en inregelen.

11. Areaalgegevens en mutatiecriteria in kaart en op orde brengen.

12. Keuzes en afspraken maken over het te gebruiken areaal voor de bestekken 2021 en onduidelijkheden in het bestek uitsluiten.

13. Vastleggen in het bestek, dat registratie van onderhoud en afwijkingen (signaleringen) te allen tijde gedaan dienen te worden in het

beheerpakket van de gemeente. Ook vastleggen dat, bij wisseling van beheerpakket, de verplichting om in/met het gemeentelijk

systeem te werken, blijft bestaan

14. Voor de sturing op kwaliteit een monitoringsplan, een inspectieplan en daaropvolgend een rapportageformat opstellen.

15. Werken met professionele software v.w.b. de besteksadministratie i.p.v. met Excel.

16. De werkprocessen en hoe dit in praktijk gaat, met de betrokken collega’s doornemen en afstemmen. Eventueel ontbrekende

competenties trainen dan wel aantrekken.



Prioriteit 3: De ontwikkeling van het informatiebeheer

1. Op basis van het proces ‘Regie Openbare Ruimte’, de verschillende deelprocessen in procesflowcharts uitwerken.

2. Het daarbij benodigde en aanwezige ICT-landschap in beeld brengen.

3. Een verbeterplan opstellen.

Prioriteit 4: De ontwikkeling van de organisatie

1. Een strategie voor Team Buiten uitwerken(missie, visie/why, how en what)

2. Bedenken hoe leiderschap, leren en opleiden kunnen helpen om de strategie concreet te gaan toepassen.

3. Leer-en HR-interventies organiseren om de onderlinge samenwerking en de individuele rollen te verbeteren.

Prioriteit 2: De ontwikkeling van beleid en beheer

1. Werken aan een duurzaam beleidsplan IBOR en rekening houden met de uitvoerbaarheid. Daarbij de diverse stakeholders betrekken.

2. Een kwaliteitsplan openbare ruimte opstellen. Daarbij rekening houden met de kwaliteit van het areaal en wegwerken van

achterstanden.

3. Beheerplannen opstellen: product- en taakbladen.



Kansen, 
risico’s en 
scenarios



Kansen: meerwaarde in de openbare ruimte

1. Overweeg om de eigen buitendienst een prominente(re)

rol te geven bij het onderhoud.

2. Overweeg om Kansis onderdelen van de werkzaamheden

in Stichtse Vecht te laten uitvoeren.

3. Formuleer kaders en uitgangspunten om bewoners te

laten participeren bij het beheer en onderhoud van de

openbare ruimte.

4. Maak kleinere specialistische percelen om het voor lokale

aannemers aantrekkelijker te maken om mee te doen.

5. Neem biodiversiteit en klimaatadaptie mee in de

uitwerking van daarvoor geschikte percelen



Risico’s en verwachtingsmanagement

1. Door de Coronacrisis staat ongeveer 70% van de Nederlandse Gemeenten voor financiële uitdagingen.

2. Het is niet duidelijk hoe de marktprijzen zich ontwikkelen. Voor de crisis waren de tarieven aanmerkelijk hoger dan in

2017. Het risico bestaat dat het beheer duurder wordt en de budgetten kleiner. Door te werken met directieramingen en

door vooraf goede afwegingen te maken tussen kwaliteit en budget, kan worden ingespeeld op deze ontwikkelingen.

3. Als Kansis Groen een deel van het onderhoud gaat uitvoeren, dienen zij over voldoende tijd, kwaliteit en kwantiteit in

mensen en middelen te beschikken om een eventuele opdracht goed uit te kunnen voeren. Hierover moeten goede

afspraken worden gemaakt.

4. De eigen buitendienst heeft momenteel geen formele IBOR-taken. De medewerkers verrichten op dit onderdeel

werkzaamheden op verzoek en op eigen initiatief. In voorkomende gevallen doen zij werk dat eigenlijk door de

aannemers moet worden gedaan, maar waar een hogere reactiesnelheid en/of flexibiliteit dan de aannemer wil of kan

leveren wenselijk is. Indien nodig lenen zij materieel en gereedschappen in bij de collega’s van Kansis. Ook is er een

piketdienst. Dit is op onderdelen dubbel, omdat ook de aannemer een piketdienst heeft. Er zijn scenario’s waarin dit

wordt verbeterd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de huidige staat van de dienst, het personeelsverloop

op de korte termijn en de beschikbare bedrijfsmiddelen. Het verbeteren van deze dienst, met een substantiële opdracht,

betekent dat moet worden geïnvesteerd in mens en organisatie. Dit kost tijd en geld.



Huidige situatie



Scenario verbeteren

Het bestek wordt opgedeeld in een aantal

gebieden. Indien wenselijk wordt aansluiting

gezocht bij de gebiedsindeling die door andere

afdelingen van de gemeente wordt

gehanteerd. Kansis wordt door de gemeente

aangestuurd en krijgt een los compact 

werkpakket. De eigen buitendienst fungeert

als serviceteam en gaat diverse servicetaken

uitvoeren.



Het IBOR-groenbestek wordt 

opgesplitst in meerdere bestekken. Er 

komen aparte bestekken voor bomen, 

voor extensief gras/watergangen en 

voor spelen. Het veegwerk, het 

verwijderen van onkruid op verharding 

en de kolkenreiniging worden door de 

onderlinge samenhang gecombineerd 

in een integraal reinigingsbestek. 

Daarnaast komt er één integraal 

groenbestek. Voordat dit bestek de 

markt opgaat, wordt gekeken welke 

taken/gebieden via inbesteding aan 

Kansis gegund kunnen worden. Deze 

taken/gebieden worden dan niet in het 

IBOR-Groenbestek opgenomen. 

Scenario veranderen



Advies



Advies

Scope voor de komende 6 maanden:

1. Maak een nieuw bestek met meerdere en kleinere percelen.

2. Formuleer heldere kwaliteits-, selectie- en gunningscriteria voor de

aanbestedingsprocedure.

3. Sluit, voor duidelijkheid, aan bij gebiedsindeling van Stichtse Vecht.

4. Onderzoek de capaciteit van Kansis Groen om werkpakketten zelfstandig uit te

voeren.

5. Kies op basis van de uitgangspunten voor de scenariokeuze voor verandering in

plaats van verbetering. De veranderscenario’s zijn daarvoor richtinggevend.

Toepassing van de RAW-systematiek is cruciaal.

6. Herijk en versterk de regierol van Team Buiten. Zorg voor voldoende capaciteit

(tijd en kwaliteit) om de (nieuwe) opgaven te realiseren.

Na 1 januari 2021

1. Herijk het IBOR-beleid en stel dit vast.

2. Verbeter het strategisch en tactisch beheer.

3. Ontwikkel doelgericht Team Buiten: proces, organisatie en samenwerking.

4. Ontwikkel in eigen beheer een nieuw concept, vergelijkbaar met het huidige

“Kleurrijk Buiten-concept”, als communicatiemiddel.

Het proces ‘beheer openbare ruimte’ en specifiek het proces om te komen tot een goed 

bestek en de regievoering daarover, dienen te worden geborgd in de organisatie. Het is 

raadzaam om de ontwikkeling van 1) het bestek en de regievoering daarop, 2) het 

verbeteren van het informatiebeheer, 3) de ontwikkeling van beleid en beheer en 4) het 

ontwikkelen van betere samenwerking en een goed leerklimaat, programmatisch aan te 

pakken. 


