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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Het kwaliteitsplan met beleidskaders openbare ruimte 2013-2016 vast te stellen, volgens het 
voorkeursscenario Veilig en Integraal. 
 
 
Samenvatting 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft beleidskaders nodig om te kunnen sturen op het gewenste 
kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte. Hiertoe is een kwaliteitsplan met beleidskaders opgesteld, 
waarmee de gewenste kwaliteits- of onderhoudsniveaus en de bijbehorende kosten worden bepaald. De 
visie op de kwaliteit van de openbare ruimte voor de komende jaren is zo eenduidig en helder vastgesteld. 
Het kwaliteitsplan vormt het kader om te kunnen sturen op het kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte 
voor de aspecten verharding, groen, meubilair spelen, oevers en beschoeiing. Het college stelt zich ten 
doel om, naar analogie van de harmonisatie van beleid en regelgeving, binnen twee jaar na de herindeling 
een beleidskader voor te leggen aan de gemeenteraad waarin het niveau van het beheer wordt 
vastgelegd. Tevens geeft het college inzicht in de (financiële) gevolgen die het beheer met zich mee 
brengt in het voorkeursscenario Veilig en Integraal.    
 
 
 
 
Bijlagen 
- Kwaliteitsplan met beleidskaders 
- Voorkeursscenario Veilig en Integraal. 
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Harmonisatie 
Op 1 januari dient al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en 
Loenen te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. Onderstaand treft u een 
voorstel aan om de beleidskaders voor het beheer van de openbare ruimte te harmoniseren. Het voorstel 
voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten, zoals die zijn geformuleerd in het Plan van Aanpak 
Harmonisatie.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
In het coalitieakkoord en collegeprogramma zijn onder andere gebiedsgericht werken, identiteit van de 
kernen, veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid als speerpunten van beleid gedefinieerd. Al deze thema’s 
hebben raakvlakken met de inrichting van de werkzaamheden in het openbaar domein. 
Het zoeken naar evenwicht tussen vakmatige uitgangspunten / uniforme werkwijzen in relatie tot 
bijvoorbeeld diversiteit tussen kernen kan op gespannen voet staan. De verbinding tussen deze 
uitgangspunten ligt onder andere in het gebiedsgericht werken en het betrekken van de inwoners bij ons 
werk. Op deze wijze zijn wij in staat om het onderhoud, gelet op de randvoorwaarden van veiligheid, 
mobiliteit en financiële kaders op een kwaliteitsniveau te krijgen, waarbij enige ruimte voor maatwerk per 
kern mogelijk is. 
 
Argumenten 
De gemeente Stichtse Vecht heeft beleidskaders nodig om te kunnen sturen op het gewenste 
kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte. Hiertoe is een kwaliteitsplan met beleidskaders opgesteld, 
waarmee de gewenste kwaliteits- of onderhoudsniveaus en de bijbehorende kosten kunnen worden 
bepaald. De visie op de kwaliteit van de openbare ruimte voor de komende jaren is zo eenduidig en helder 
vastgesteld. Het kwaliteitsplan vormt het kader om te kunnen sturen op het kwaliteitsniveau voor de 
openbare ruimte voor de aspecten verharding, groen, meubilair spelen, oevers en beschoeiing. 
 
Kanttekeningen 
Uit ervaring blijkt dat de kwaliteit van de openbare ruimte door de burger wordt afgelezen aan de hand van 
de hoeveelheid zwerfvuil en onkruid (vervuilingsgraad). De consequenties van het onderhoudsniveau voor 
verzorging en groen zijn vrijwel direct zichtbaar en heeft daardoor direct effect op de beleving van de 
openbare ruimte. Voor verhardingen, meubilair en kunstwerken en oevers zijn de consequenties pas 
zichtbaar na een aantal jaren.  
 
De gevolgen van een (te) laag onderhoudsniveau lopen uiteen van kapitaalvernietiging, toenemende 
ontevredenheid bij burgers en bezoekers, effecten op de interne organisatie, tot een toenemende mate 
van onveiligheid en toename van het aantal claims. De veiligheid van de openbare ruimte zal afnemen. 
Door overhangend groen, sociale onveiligheid, wateroverlast, scheuren en gaten in verhardingen en 
kunstwerken, zal het gevoel van veiligheid afnemen en het aantal schadeclaims toenemen. Daarnaast 
spelen negatieve publiciteit en een lage werkbeleving van het ambtelijk apparaat ook een rol.  
 
Communicatie 
Voor het opstellen van de beleidskaders is gebruik gemaakt van alle aanwezige kennis over de openbare 
ruimte. De uitgangspunten voor het nieuwe beleidkader zijn ontleend uit het gestandaardiseerde (CROW) 
kwaliteitssysteem en geijkte eenheidsprijzen uit de kennisbank van ingenieursbureau Oranjewoud. 
Daarmee wordt een geobjectiveerd systeem geïntroduceerd. 
Dit is uitgewerkt naar een voorkeursscenario dat aansluit op de inzichten en afspraken voor het Integraal 
Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Dit programma is in 2011 gestart met een pilot in de kern Loenen en 
wordt in 2013 verder in Stichtse Vecht uitgerold. De wijkcommissie is goed geïnformeerd over de 
werkwijze van het integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De gebiedswethouders en 
gebiedsregisseur zijn hier nauw bij betrokken. 
 
Financiën en risico’s 
Met het onderhoud van de openbare buitenruimte is jaarlijks een aanmerkelijk bedrag (ca € 18 miljoen) 
gemoeid. Het is mede daarom van belang om te weten of de middelen die in de begrotingen van de 
voormalige drie gemeenten waren opgenomen toereikend zijn voor de nieuwe gemeente, de zogenaamde 
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prijsijking. De basis voor de begrotingen van de voormalige gemeenten vormde de beheerplannen van die 
gemeenten en de vertaling hiervan de onderscheidenlijke begrotingen. 
De uitkomsten hiervan zijn geconfronteerd met de bedragen die nodig zijn volgens de scenario’s volgend 
uit het ‘Kwaliteitsplan met beleidskaders’, wat heeft geleid tot het voorkeursscenario (bijlage 2). 
Het risico van (te) lage onderhoudsniveaus loopt uiteen van kapitaalvernietiging, ontevreden burgers, 
afname veiligheid, toename klachten en schadeclaims. 
 
 
15 oktober 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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