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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Het Beheerplan Openbare Ruimte 2016-2020 geeft in één document overzichtelijk weer hoe het 
beheer voor verhardingen, civiele kunstwerken, groen, speelgelegenheden, openbare verlichting en 
watergangen is geregeld. Het gehanteerde uitgangspunt is ‘resultaatgericht beheer’. Daarbij wordt 
onderhouden of vervangen wat daadwerkelijk nodig is. Dit kan soms afwijken van de verwachtingen 
op basis van theoretische levensduur. Het beheerplan is opgenomen in bijlage 1.  
 
KERNBOODSCHAP 
Het beheerplan Openbare Ruimte geeft inzicht in het beheer van de kapitaalgoederen. Daarmee 
wordt voldaan aan de bepalingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording. Het college heeft het 
beheerplan op 8 november 2016 vastgesteld.   
 
TOELICHTING 
Met het beheerplan wordt aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voldaan. Het BBV 
verlangt actuele beheerplannen voor de kapitaalgoederen, waarbij een onderscheid moet worden 
gemaakt in dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingen. In de paragraaf kapitaalgoederen 
van de begroting en jaarrekening wordt verwezen naar het beheerplan.  

 
Met het  beheerplan wordt het beheer van de kapitaalgoederen inzichtelijk en op orde gemaakt. De 
kapitaalgoederen verhardingen, civiele kunstwerken, groen, speelgelegenheden,  openbare verlichting 
en watergangen vertegenwoordigen tezamen een vervangingswaarde van ongeveer € 116 miljoen. 
Het is van belang om zorgvuldig met dit grote kapitaal om te gaan, zodat er geen kapitaalsvernietiging 
optreedt, nu of in de toekomst.  

 
Het beheerplan geeft inzicht in de benodigde beheerkosten en planningen van werkzaamheden in de 
openbare ruimte. Hierbij wordt gekeken naar de kosten voor dagelijks onderhoud, groot onderhoud én 
vervangingen. De planningen voor groot onderhoud en vervangingen van de verschillende 
beheerdisciplines  worden op elkaar afgestemd en waar mogelijk gecombineerd uitgevoerd. Het 
beheerplan kan daarom als integraal plan worden gezien.  



CONSEQUENTIES 
Door de toepassing van resultaatgericht beheer zijn reeds de volgende voorstellen gedaan voor de 
Begroting 2017 en 2de Tussenrapportage 2016:  
 Versoberen van het investeringsprogramma voor de reconstructies in de buitenruimte; 
 Schrappen van de investering speelruimteplan;  
 Opheffen van de reserve herbestrating en herbestemmen.  
 
De volgende voorstellen worden meegenomen in de komende P&C-cyclus: 
 Verhoging onderhoudsbudget groen als gevolg van areaaluitbreiding door Randpark Portland 

(vanaf 2018);  
 Verhoging onderhoudsbudget civiele kunstwerken als gevolg van areaaluitbreiding;  
 Verlaging van investeringskrediet civiele kunstwerken omdat er minder vervangingen worden 

verwacht;  
 Verhoging onderhoudsbudget wegen als gevolg van degeneratie inkomsten en uitgaven. (de 

nutsbedrijven komen de gemeente tegemoet in de extra kosten voor herstelwerkzaamheden aan 
de verharding na het aanleggen van kabels en leidingen);  

 Opnemen van vervangingskosten van stuwen en fonteinen in de investeringsplanning.  
 Verhoging onderhoudsbudget watergangen (baggeren).  
 
De noodzaak van het behouden of afstoten van de reserve baggeren en de reserve speelruimteplan 
wordt onder de loep genomen en meegenomen in de notitie Reserves en Voorzieningen.  
 
VERVOLG 
Het beheerplan is een dynamisch document. Als gevolg van bv. areaal uitbreidingen, aanbestedingen 
of nieuwe ontwikkelingen, verandert de inhoud van het beheerplan. Het plan wordt jaarlijks in juni 
geactualiseerd door de afdeling Advies en Programmering. Via de P&C-cyclus worden eventuele 
(financiële) gevolgen gemeld.  
 
BIJLAGEN 
Bijlage 1: Beheerplan Albrandswaard 2016-2020, inclusief bijlagen 1a t/m 1e.   
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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1. Inleiding  

1.1. Wat is een beheerplan?  
Het Beheerplan Albrandswaard 2016-2020 beschrijft het beheer van verhardingen, civiele 
kunstwerken, groen, speelgelegenheden, openbare verlichting en watergangen. Dit zijn de 
kapitaalsgoederen van de gemeente. Het beheerplan geeft duidelijkheid over de kosten die gemaakt 
moeten worden om de openbare ruimte te onderhouden binnen de wettelijke kaders en de met de 
gemeenteraad afgesproken beleidskaders. Daarbij is gerekend met de huidige marktprijzen (risicovol 
ramen).   

De planningen zijn gebaseerd op ‘resultaatgericht beheer’. Daarbij wordt onderhouden of vervangen 
wat daadwerkelijk nodig is. Technische kennis van de beheerders is daarbij belangrijk. 
Resultaatgericht beheer kan soms afwijken van de verwachtingen op basis van theoretische 
levensduur. Er wordt uiteraard geen afbreuk gedaan aan bestaande wettelijke kaders, veiligheid en 
eerder vastgesteld gemeentelijke beleid. De planningen van de verschillende beheerdisciplines 
worden op elkaar afgestemd, zodat werkzaamheden waar mogelijk gecombineerd kunnen worden 
uitgevoerd. Om deze integraliteit te borgen, wordt het beheerplan jaarlijks geactualiseerd in juni 
door de afdeling Advies en Programmering. Het geactualiseerde beheerplan vormt dan tevens input 
voor de paragraaf kapitaalgoederen van de begroting.  

1.2. Waarom een beheerplan? 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verlangt actuele beheerplannen voor de 
kapitaalgoederen, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt in dagelijks onderhoud, groot 
onderhoud en vervangingen. In de paragraaf kapitaalgoederen van de begroting en jaarrekening 
wordt verwezen naar de beheerplannen.  

De kapitaalgoederen vertegenwoordigen tezamen een vervangingswaarde van ongeveer € 116 
miljoen. Het is van belang om zorgvuldig met dit grote kapitaal om te gaan, zodat er geen 
kapitaalsvernietiging optreedt, nu of in de toekomst. Met een beheerplan wordt het beheer van de 
kapitaalgoederen inzichtelijk en op orde gemaakt.   

1.3. Het beheerplan is geen inrichtingsplan of nieuw beleid 
Het beheerplan is geen antwoord op ontwerpfouten bij nieuwe aanleg. Zo staan er in Portland 
bomen die zodanige overlast veroorzaken, dat deze bomen nog ver voor het einde van hun 
levensduur vervangen moeten worden. Het beheerplan gaat uit van de instandhouding van de 
huidige situatie. 

Als er wijzigingen optreden in de wettelijke- en beleidskaders, alsmede de beschikbare financiën, 
kan dit invloed hebben op de instandhouding van de kapitaalgoederen. De beheerplannen tonen 
alleen aan welke financiële middelen benodigd zijn voor een efficiënt beheer met oog op de 
toekomst. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving.  

Areaaluitbreidingen kunnen invloed hebben op de instandhouding van de kapitaalgoederen. In 2018 
worden het groen, bomen, water, speeltoestellen en voetpaden van Randpark Portland 
overgedragen aan de gemeente. De beheerkosten zijn geraamd op € 73.000,- per jaar. Deze grote 
areaaluitbreiding is reeds meegenomen in de beheerplannen. Een wijziging van de begroting 2018 
wordt in de Voorjaarsnota aangekondigd.  
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1.4. Terugblik 2011-2015 
Afgelopen jaren is er in Albrandswaard veel onderhoud gepleegd aan de openbare ruimte. Naast 
regulier onderhoud hebben diverse reconstructies plaatsgevonden, waarbij de openbare ruimte 
integraal is opgeknapt. Hierbij werden zowel de verharding als het groen, de openbare verlichting en 
de wensen vanuit verkeer meegenomen. Uiteraard met betrokkenheid van de omwonenden. Tijdens 
informatieavonden werden zij meegenomen in de ontwerpen en was er gelegenheid om wensen, 
ideeën, opmerkingen, etc. aan te geven.  
 
De straten waarin projecten zijn uitgevoerd zijn per discipline in beeld gebracht op tekeningen in 
bijlage 1a t/m e.  
 

1.5. Opbouw Beheerplan 2016-2020 en uitgangspunten 
De beheerplannen zijn opgesteld in de vorm van schematische overzichten met toelichtende teksten 
voor de disciplines:  

a. Wegen 
b. Civiele kunstwerken 
c. Groen 
d. Openbare Verlichting 
e. Speelvoorzieningen 
f. Water 

 
Voor riolering is geen beheerplan in deze vorm opgenomen, omdat daar een Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) voor is gemaakt.  
 
In elk beheerplan wordt eerst de context in beeld gebracht: Wat wordt er precies beheerd? Welke 
wet- en regelgeving, richtlijnen en beleid zijn van toepassing? Met welke ontwikkelingen moet 
rekening worden gehouden?  
 
Vervolgens wordt de aanpak beschreven: Wanneer wordt dagelijks onderhoud toepast? Hoe komt 
de keuze voor groot onderhoud of vervanging tot stand?  
 
In de meerjarenplanning wordt het groot onderhoud en de vervangingen geconcretiseerd door het 
noemen van locaties, straten of wijken. De meerjarenplanningen zijn door de disciplines van de 
andere beheerplannen onderling afgestemd. Er vindt ook afstemming plaats met verkeer en 
riolering.  
 
De ramingen van de onderhoudskosten -  om te voldoen aan de wettelijke kaders en 
kwaliteitskaders - zijn naast de beschikbare financiën gelegd. Er is risicovol geraamd, waarbij is 
uitgegaan van de huidige en de te verwachten marktprijzen.   
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1.6. Uitgangspunten  
Het beheerplan houdt reeds rekening met het terugdringen van de volgende investeringskredieten:  
 
Investeringskrediet  2016 2017 2018 2019 2020 
       
Wegen Was 2.800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
 Wordt 1.500.000 400.000 400.000 800.000 800.000 
       
Speelvoorzieningen Was 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 
 Wordt 0 0 0 0 0 
 
Tevens is in dit beheerplan reeds uitgegaan van de volgende voorstellen:  
 Opheffen van de reserve herbestrating; 
 Herverdeling van de investering openbare verlichting over de komende jaren.  
 
Mogelijke toekomstige wijzingen:  
 Door graafwerkzaamheden van nutsbedrijven verzakt de verharding sneller dan gebruikelijk. Om 

de gemeente tegemoet te komen in kosten voor herstelwerkzaamheden, betalen de 
nutsbedrijven degeneratiekosten. Momenteel worden deze inkomsten aan de algemene reserve 
toegevoegd. In de 1ste tussenrapportage wordt voorgesteld om het budget voor dagelijks 
onderhoud wegen te verhogen met € 50.000,-, zodat de herstelwerkzaamheden aan de 
verharding als gevolg van graafwerkzaamheden wel kunnen worden uitgevoerd. Als de 
degeneratie inkomsten meer dan € 50.000 zijn, worden deze toegevoegd aan een nieuw te 
vormen reserve.  

 Voorgaande jaren is het jaarlijks exploitatie budget voor civiele kunstwerken vastgesteld zoals 
voorgesteld in het beheerplan 2007. Dit oude plan was gebaseerd op de toen 60 aanwezige 
objecten. Vanaf 2007 zijn er 36 objecten bijgekomen die dus nog niet financieel in het dagelijks 
onderhoud zijn opgenomen. Daarom wordt in de 1ste tussenrapportage voorgesteld om het 
budget te verhogen met € 33.000.  

 De investeringen (vervangingskosten) voor civiele kunstwerken zijn daarentegen te hoog 
geraamd voor de komende jaren. Voor de periode 2016-2020 kunnen de investeringskosten met 
totaal € 61.407 worden verlaagd.  

 Bij planmatig onderhoud watergangen (baggeren) is vanaf volgend jaar een structureel tekort 
van € 50.000 te verwachten. Dit wordt meegenomen in de 1ste tussenrapportage.  

 Bij waterhuishouding is geen rekening gehouden met het vervangen van stuwen en fonteinen. 
De investeringsplanning wordt daarom verhoogd met € 30.000 in 2017 en € 20.000 voor de jaren 
erna.  

 De noodzaak van het behouden of afstoten van de reserve baggeren en de reserve 
speelruimteplan wordt onder de loep genomen en meegenomen in de notitie Reserves en 
Voorzieningen.  

 Vanaf 2018 komt (noord) Randpark Portland bij de gemeente in beheer. Naar verwachting is er 
de eerste 6 jaar structureel € 80.000,- meer nodig voor groenonderhoud. (Vanaf 2024 naar 
verwachting € 60.000,-). Dit wordt meegenomen in de Voorjaarsnota.  

 

1.7. Begrippen onderhoud 
 
Als het gaat over het beheer van de openbare ruimte, is het belangrijk in te zien dat er een verschil is 
tussen het technische ‘planmatig onderhoud’ en het meer zichtbare ‘dagelijks onderhoud’.  
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Planmatig onderhoud 
Om de kapitaalgoederen zoals wegen, groen en speelgelegenheden dusdanig te beheren zodat er 
geen kapitaalvernietiging optreedt, is het nodig om tijdig groot onderhoud te plegen of te 
vervangen. Denk hierbij aan het herbestraten van trottoirs, fietspaden, parkeerplaatsen, pleinen en 
rijwegen of het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag. Bij groen gaat het om het inboeten van 
doodgegane bomen/beplanting, het planmatig vervangen van bomen/beplanting of het omvormen 
naar een andere groentype zoals gras. 
 
Groot onderhoud en vervangingen (samen planmatig onderhoud genoemd) worden naar aanleiding 
van inspecties ingepland. Daarbij zoeken de verschillende beheerdisciplines (zoals verkeer, riolering, 
wegen, groen) onderling naar afstemming. Het zou immers zonde zijn als eerst de stoep wordt 
opgeknapt en een jaar later het aanliggende groenvak wordt omgeploegd. Werken kunnen dan 
bijvoorbeeld in de planning naar voren worden gehaald.   
 
Daarnaast wordt afstemming gezocht met de ruimtelijke agenda. Groot onderhoud of vervangingen 
kunnen namelijk aanleiding zijn om de inrichting onder de loep te nemen. Gaan we één op één 
vervangen of zal een andere inrichting een grotere bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van 
de openbare ruimte? Waar het mogelijk is wordt er dus zoveel mogelijk integraal gewerkt.  
 
Dagelijks onderhoud 
Bij dagelijks onderhoud gaat het om werkzaamheden met een relatief hoge frequentie die direct 
effect hebben op de kwaliteitsbeleving van de  buitenruimte. Bijvoorbeeld het verwijderen van blad, 
onkruid weghalen, maaien, zwerfvuil verwijderen, stoeptegels recht leggen, etc. Dagelijks 
onderhoud wordt in de volksmond ook wel eens ‘service-onderhoud’ genoemd.  
 
In de overzichten wordt per beheerdiscipline aangegeven wat er precies onder dagelijks  en 
planmatig onderhoud wordt verstaan.  
 
 
 



                                                                                                       

2. Algemeen 
Dit overzicht bevat informatie die voor alle beheerdisciplines van belang kan zijn. Daarom worden deze gegevens niet telkens herhaald in ieder afzonderlijk overzicht.   

Areaal  
Oppervlakte gemeente Albrandswaard 2.400 ha 
Aantal inwoners (per 1 jan 2015) 25.151 
 
Wettelijke bepalingen Betekenis 
Gemeentewet: Besluit Begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) 

Volgens de BBV is de gemeente verplicht een paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ op te nemen in de  begroting en 
het jaarverslag. Deze paragraaf moet een helder en volledig overzicht te geven in de onderhoudskosten, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt in klein onderhoud, groot onderhoud en (vervangings) investeringen. In de BBV staat ook 
dat er voor het beheer van de kapitaalgoederen meerjarenprogramma’s aanwezig moeten zijn.   
Basisgegevens voor de paragraaf kapitaalgoederen staan in dit beheerplan openbare ruimte.  

 
Gemeentelijk beleid Toelichting 
Collegeprogramma 2016 – 2018 
 
 
Rekenkamer rapport beheer (beheernormen) 

Zelfbeheer, meer LED-verlichting, onderhoud op basis van belevingswaarden, instandhouding boomstructuren en 
kostenreductie zijn onderwerpen die een relatie hebben met de beheerplannen.  
 
Bij de kwaliteitseisen wordt aangesloten bij de landelijke CROW normering. Binnen die normering worden 
beheerkwaliteiten afgesproken waaraan het beheer moet voldoen. In Albrandswaard wordt gewerkt met de volgende 
normen:   
 Winkelcentra: onderhoudsniveau A 
 Woonwijken: onderhoudsniveau B 
 Industrie/bedrijventerreinen: onderhoudsniveau C 

 
Ruimtelijke ontwikkelingen, event. invloed op beheer 
Dijkenvisie 
Revitalisering centrum Rhoon 
Revitalisering centrum Poortugaal 
Visie rand van Rhoon (aansluitend bij Buijtenland, 
Essendael en toekomstvisie sportpark De Omloop).  

Beheerders buitenruimte  
Gemeente Albrandswaard Openbare ruimte in bebouwd gebied. Arealen zijn aangegeven in 

overzichten, afkomstig uit beheersystemen.  
Waterschap Hollandse Delta Wegen, bermen, openbare verlichting, water (incl. stuwen, bruggen, 

gemalen etc.) in buitengebied. Hoofdwatergangen in bebouwd 
gebied.  

Woningbouwcorporaties Verharding (o.a. achterpaden) en tuinen rondom verhuurde 
woningen.  

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde Gebieden langs de Oude Maas 
Huiseigenaren  Achterpaden (m.u.v. enkele locaties) 
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3. Wegen 
 
Huidig areaal  
(Bron: wegbeheerprogramma Gisib juni 2016) 

Asfalt m2 Elementen m2 Halfverharding 
m2 

Totaal m² 

Rijbanen 119.286 356.488  475.774 
Fietspaden 65.564 8751  74.315 
voetpaden 28.455 325.773 5.156 359.384 
Parkeerplaatsen 5.517 142.026  147.543 
Wijkontsluitingswegen 62.429 30.752  93.181 

TOTAAL 281.251 863.790 5.156 1.150.197 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toekomstig areaal  Schatting 
m2 

Jaar van 
overdracht 

Regenboog e.o. Portland 11.000 2019 
Het Spui Rhoon   9.500 2020 
Wijk Essendael Rhoon 19.750 2020 
Totaal ca. 40.250 m2  

Vervangingswaarde 
 
De vervangingswaarde van wegen is: Asfalt Elementen Halfverharding Totaal 
Rijbanen 
Fietspaden 
Voetpaden 
Parkeerplaatsen 
Wijk ontsluitingswegen 

Totaal 

€  6.835.088 
€  3.868.276 
€  1.320.007 
€     316.124 
€  4.307.601 
€ 16.647.096 

€ 20.942.462 
€      370.125 
€ 18.389.886 
€   8.074.178 
€   1.476.096 
€ 49.252.747 

 
 

€ 215.060 

 
 
 
 
 

€ 66.114.903 
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Kaders (wettelijk, richtlijnen, beleid) 
 

Betekenis voor wegbeheer  

Wegenwet De wegbeheerder (gemeente) moet zorgen dat het kapitaal dat in de wegen is geïnvesteerd in stand blijft door het tijdig plegen 
van onderhoud.  

Wegenverkeerswet De wegbeheerder treft maatregelen die de veiligheid van de weggebruiker en het functioneel gebruik van de wegen 
waarborgen. Het gaat om functioneel beheer, er zijn geen specifieke maatregelen voorgeschreven. Als wegbeheerder heeft de 
gemeente een zorgplicht. Deze zorgplicht richt zich op gemeentelijke wegen met inbegrip van de daarop aan of in bevindende 
kunstwerken en omvat het verzekeren van de veiligheid op de weg.  

Burgerlijk wetboek De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die weggebruikers hebben opgelopen door onveilige situaties.  
 

Flora- en faunawet 
 

In de Flora- en faunawet staat dat de gemeente werkzaamheden in de buitenruimte moet (laten) uitvoeren volgens een 
vastgestelde gedragscode Albrandswaard heeft geen eigen gedragscode opgesteld, maar kan bij iedere andere vastgestelde 
gedragscode aanhaken, bijvoorbeeld die van de Unie van Waterschappen Zo wordt bij het bestrijden van onkruid op 
verhardingen het gebruik met chemische middelen  al jaren niet meer gedaan in Albrandswaard 

Bouwstoffenbesluit Wegbeheerders moeten teerhoudend asfalt saneren. Dit gebeurt tijdens groot onderhoud en rehabilitaties.  
CROW-systematiek voor wegbeheer 
(publicatie 147) 

Deze systematiek voorziet in landelijk geaccepteerde en gehanteerde richtlijnen waaraan de kwaliteit van de verharding moet 
voldoen.  Albrandswaard past deze systematiek toe bij het wegbeheer. In onderstaande tabel staan de bij de verschillende 
onderhoudsniveaus de relatie met het wegbeheer beschreven. In de praktijk wordt voor woongebieden niveau B 
aangehouden, voor centrumgebied niveau a en voor bedrijventerreinen niveau c.  

Onderhoudsniveau Relatie met wegbeheer 
A+ Er is geen schade, vervuiling, onkruid e.d. (zo goed als nieuw) 
A Er is slechts zeer geringe schade, onkruid of  vervuiling  
B Er is enige schade, onkruid of vervuiling. Het begint op te vallen. Er is klein 

onderhoud nodig om de beoogde restlevensduur te bereiken. 
C Er is aanzienlijke schade, de richtlijn is overschreden, groot onderhoud is binnen 

2 jaar noodzakelijk, er is veel onkruid of vervuiling.    
D De richtlijn is meer dan één klasse overschreden. Er zijn direct maatregelen  

nodig. Er is sprake van een achterstallige onderhoud situatie  
 

Actieplan geluid Het geluid van het wegverkeer is binnen gemeente Albrandswaard de bepalende geluidsbron. Voor de bestrijding van 
geluidshinder worden verschillende maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stillere wegdekken. Momenteel 
wordt er gewerkt aan het actieplan waarin de geluidsaanpak van de gemeente Albrandswaard komt te staan. 
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 (Landelijke) trends en ontwikkelingen 
  

 Hoe wordt er op ingespeeld? 

Duurzaamheid  
 

Daar waar de materialen nog van goede kwaliteit zijn, wordt hergebruik van straatstenen overwogen.  
Er worden steeds meer tussentijdse onderhoudsmethoden toegepast om de restlevensduur van een verharding te verlengen.  

 
 
 

Aanleiding voor onderhoud 
 
Dagelijks onderhoud  
Kleine reparaties verrichten aan het straatwerk tot 100 m2  
 

Planmatig onderhoud 
Herstraten en asfalteren vanaf 100 m2. In sommige gevallen moet ook de fundering worden 
vervangen (rehabilitatie). Daarnaast is het zo dat meestal na circa 40 jaar de betonnen elementen 
verharding vervangen moet worden gezien deze tegen die tijd zijn afgeschreven/versleten 
 

Redenen  
Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van:  

 Beoordeling jaarlijkse globale inspectieresultaten elk jaar de 
helft van het totale areaal (om en om) 

 Klachtenmeldingen 
 Preventieve gedetailleerde wijkschouw 

  

Redenen 
Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van:  

 Beoordeling inspectieresultaten elementen verhardingen elk jaar 
 Beoordeling jaarlijkse inspectieresultaten asfaltverhardingen  
 Ruimtelijke ontwikkelingen met herinrichting tot gevolg 
 Verkeerskundige aanpassingen 

 
Uitvoering dagelijks onderhoud 
Herstraten tot 4 m² wordt momenteel door de aannemer uitgevoerd. 
Wellicht wordt dit op termijn door de eigendienst uitgevoerd. 
Asfalteringswerk beperkt tot kleine gaten wordt ook op die wijze 
uitgevoerd.   
Voor het herstraten van bestrating  van 4 m² tot 100 m² wordt gebruik 
gemaakt van een bestek OMOP-KO (Overeenkomst Met Open Posten-  
Klein Onderhoud).  

Uitvoering planmatig onderhoud 
Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd via de OMOP-GO (Overeenkomst Met Open Posten- 
Groot Onderhoud) of er wordt een apart project aanbesteed. Indien andere disciplines 
werkzaamheden moeten uitvoeren kunnen deze integraal worden aanbesteed en uitgevoerd. 
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Exploitatiekosten 
Dagelijks onderhoud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Raming dagelijks onderhoud*  € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 
Begroot  (FCL 621001-343140)  € 211.501 € 213.816 € 216.669 € 216.669 € 216.669 
Verschil** - € 63.499 - € 61.184 - € 58.331 - € 58.331 - € 58.331 

 
*Kosten voor dagelijks onderhoud van huidig areaal, exclusief onkruid op verharding, belijning en markering. Inclusief degeneratie uitgaven. Dit zijn de kosten voor herstel aan bestratingen 
als gevolg van graafwerkzaamheden van nutsbedrijven. De bestrating verzakt op deze plaatsen namelijk sneller.   
**Nutsbedrijven betalen een compensatie voor het extra benodigd onderhoud aan de bestrating. Deze degeneratie inkomsten worden toegevoegd aan de algemene reserve en komen niet 
ten goede aan onderhoud wegen. De begroting gaat uit van € 50.000,- voor jaarlijkse degeneratie inkomsten.  
In de 1e tussenrapportage 2017 wordt voorgesteld om het budget voor dagelijks onderhoud structureel te verhogen met € 50.000,-.  
Als de degeneratie inkomsten hoger uitvallen dan € 50.000,-, wordt het verschil toegevoegd aan een nog op te richten reserve voor degeneratie uitgaven verharding.  
  

Exploitatiekosten 
Planmatig onderhoud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Raming Planmatig onderhoud * € 352.500 € 354.965 € 356.501 € 363.303 € 363.303 
Begroot (FCL 621000- 343140 ** € 355.160 € 359.211 € 363.303 € 363.303 € 363.303 
Verschil € 2.660  € 4.246  € 6.802 0 0 

 
*Raming is op basis van huidige kwaliteit en areaal. Per jaar worden opnieuw prioriteiten gesteld aan de kwaliteit op dat moment. 
Jaarlijks worden hiervan de wat grotere herstelwerkzaamheden uitgevoerd met OMOP bestek die de restlevensduur zal verlengen. 
**Tot en met 2020 is het jaarlijks exploitatie budget van € 576.661,- (dagelijks- en planmatig) bij benadering toereikend.  
Vanaf 2020 is er voor de instandhouding van huidig areaal  € 780.000 nodig. Dit heeft te maken met komend  onderhoud van straten  
(zoals in Portland) die nu nog geen gebreken hebben maar tegen die tijd zeker wel verwacht worden.  
 

Investeringkosten* 
Reconstructies 

2016 2017 2018 2019 2020 

Raming te verwachten kosten € 1.350.000 € 241.560 € 519.245 € 660.750 € 723.015 
Beschikbaar investeringskrediet € 1.500.000 € 400.000 € 400.000 € 800.000 € 800.000 
Verschil/Restkrediet* € 150.000 € 158.440 - € 119.245 € 139.250 € 76.985 

 

 
* Het restkrediet van 2017 wordt gebruikt in 2018 
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Meerjarenplanning : kostenonderbouwingen zijn als bijlagen toegevoegd aan dit basis document 
Reconstructies  

2016 2017 2018 2019 2020 
Dorpsdijk noord/Oud Rhoonsedijk 
 
Bloemen/vogelbuurt: 
Korhoenlaan, Lijsterlaan, 
Mezenstraat, Korenbloem, 
Dotterbloem, Zonnebloem, 
Goudsbloem, Pinksterbloem, 
Boterbloem. 
 
1e fase Dorpsdijk zuidzijde tussen 
Rijsdijk en Zwaluwenlaan 

1e fase bomenbuurt Rhoon 
De Kastanje € 128.205 
De Beuk       € 113.355 
 
Totaal € 241.560  
Rest krediet voor gebruik in 2018 
 
2e fase Dorpsdijk zuidzijde  tussen 
Zwaluwenlaan en Tijsjesdijk (van 
restkrediet 2016) 

2e fase bomenbuurt Rhoon 
De Eik           € 325.105 
De Esdoorn € 195.140 
 
Totaal € 519.245 
Tekort aanvullen met restkrediet  
van 2017 

Wijk park Rhoon 
Sering          € 152.075 
Jasmijn        € 169.000 
Rozenhof      € 22.815 
Magnolia        € 5.619 
Primulahof   € 23.049 
Goudenregen € 6.624 
Perelaer        € 16.385 
Prunus             € 2.721 
Sportlaan      € 66.255 
Vuurdoorn  €214.785 
 
 

Brem € 41.625 
Meidoorn € 81.450 
Ribes € 50.625 
Plan Zuid (fase 1) 
Sneeuwbal € 75.015 
Duindoorn € 60.525 
Gaspeldoorn € 42.255 
Varen € 42.975 
Liguster € 75.105 
Klimop € 17.595 
Conifeer € 69.570 
Hulst € 11.790 
Hortensia € 43.020 
Bruidsluier € 111.465 

 Totaal € 241.560 Totaal € 519.245 Totaal:       € 660.750 Totaal: € 723.015 
Planmatig onderhoud asfalt 

2016 2017 2018 2019 2020 
Jaarlijks asfaltonderhoudsbestek 
met locaties zoals; 

Jaarlijks asfaltonderhoudsbestek 
met diverse locaties zoals; 

Jaarlijks asfaltonderhoud 
bestek met diverse  locaties 
zoals; 

Jaarlijks asfaltonderhoud 
bestek met diverse  locaties zoals; 

Jaarlijks 
asfaltonderhoudsbestek met 
locaties zoals; 

Portlandsebaan verduurzamen 
met EAB 

Rivierweg aansluiting. Achterdijk 
/Stationsstraat 

Voetgangerspaden park Rhoon Binnenbaan Zal uit inspecties blijken en 
prioriteitstelling in dat jaar 

Rhoonsebaan deel Rivierweg tot 
Achterdijk verduurzamen met EAB 

Kerklaan  Fietspaden  Albrandswaardseweg Rijsdijk  

 Beatrixstraat Poortugaal  Paden park Rhoon  
 Schreuder van der Kolklaan thv 

aansluiting Albrandswaardsedijk 
 Begraafplaats Poortugaal  

 Havendam  Beatrixstraat  
Totaal reservering € 100.000 Totaal reservering € 100.000 Totaal reservering € 100.000 Totaal reservering € 100.000 Totaal reservering € 100.000 
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Planmatig onderhoud 
klinkerverharding 

    

2016 2017 2018 2019 2020 
Insula en Achterpad Insula 
Valckensteijn €27500, - 

Wilhelmina Geevestraat € 89.665 
 

Dr. W. Vosstraat € 186.501, - Zal uit inspecties blijken 
 

Zal uit inspecties blijken 

Strawinskiplein  bevoorrading 
straatje € 10.000, - 

Van Leeuwenhoekstraat € 55.800 Hoogvlietse kerkweg  € 70.000, -   

Kruispunt Albrandswaardseweg/P. 
Clementlaan € 9.500, -  

    

Waalstraat Poortugaal P-plaatsen 
€12.000, - 
Spoorvorming L. Zantelweg € 
4.000, - 

Diverse trottoirs De Hoven, 
Centrum, Paarlemoer€ 35.000, - 

   

Rivierweg toegangsweg naar 
volkstuintjes € 22.000, - 

De Huijters € 12.500, - 
 

   

Hulst € 23.000, - Graaf Bentincklaan deels € 
15.000, - 

   

Ambachtstraat Poortugaal  € 
22.000, - 

Bakkerspark tegenover Onyx € 
10.000, - 

   

Diverse straten/locaties in 
Valckenstein € 55.000, - 

Trottoir Portlandsebaan thv 
Diamant en Kwarts € 22.000, - 

   

Koninginnelaan  spoorvorming € 
17.500, - 

Parkeerterrein Don Boscoschool 
€ 15.000, - 

   

Op hoogte brengen div. 
verkeersdrempels en plateau’s 
Door heel de gemeente € 50.000 , - 

    

Totaal €  252.500, - Totaal € 254.965 Totaal € 256.501   
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4. Civiele kunstwerken 
 

Huidig areaal  
 

Aantal 

Vaste bruggen 86 
Trappen 6 
Geluidschermen 3 
Vlonders 2 
Visplaats 2 
Totaal aantal kunstwerken 99 
 
 

Vervangingswaarde* 
 

  

De vervangingswaarde van alle civiele kunstwerken is: 
 Vaste bruggen 
 Trappen 
 (Vis) Vlonders 
 Visplaats 

 
 Geluidscherm Groene Kruisweg N492  
 

Totaal 

Stuks 
86 
6 
2 
2 
Totaal 
3 stukken tot. 1124 m1 

Totaal 
 
 
 

     
 Waterwerken   € 6.431.750 

€ 1.250.000 
 

€ 7.681.750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toekomstig areaal  
 

 Jaar van overdracht 

Vlonder(s) Essendael 1 2016 
Bruggetjes Essendael 1 2016 
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Kaders (wettelijk, richtlijnen, 
beleid) 
 

Betekenis voor beheer  

Wegenwet De wegbeheerder (gemeente) moet zorgen dat het kapitaal dat in de wegen is geïnvesteerd in stand blijft door het tijdig plegen van 
onderhoud. Hiertoe behoren ook de zogenaamde civiele kunstwerken, zoals viaducten, bruggen, tunnels en duikers. 

Wegenverkeerswet De wegbeheerder treft maatregelen die de veiligheid van de weggebruiker en het functioneel gebruik van de wegen waarborgen. Het gaat 
om functioneel beheer, er zijn geen specifieke maatregelen voorgeschreven. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht. Deze 
zorgplicht richt zich op gemeentelijke wegen met inbegrip van de daarop aan of in bevindende kunstwerken en omvat: het verzekeren van 
de veiligheid op de weg.  

Burgerlijk wetboek De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die weggebruikers hebben opgelopen door onveilige situaties.  
Flora- en faunawet 
 

In de Flora- en faunawet staat dat de gemeente werkzaamheden in de buitenruimte moet (laten) uitvoeren volgens een vastgestelde 
gedragscode. Gemeente Albrandswaard heeft geen eigen gedragscode opgesteld, maar kan bij iedere andere vastgestelde gedragscode 
aanhaken, bijvoorbeeld die van de Unie van Waterschappen. In de gedragscode zijn voorkeursmaanden aangegeven voor de uitvoering van 
onderhoudswerkzaamheden aan civiele kunstwerken. Het is van belang dat bij het uitvoeren van werkzaamheden de in de omgeving 
aanwezige broedende vogels en andere beschermde planten- en diersoorten niet worden verstoord.  

 
 (Landelijke) trends en 

ontwikkelingen 
 Hoe wordt er op ingespeeld? 

Duurzaamheid Voor bruggen wordt standaard FSC hout gebruikt en worden de ontwikkelingen op gebied van kunststof en composieten brugelementen 
gevolgd.  

 
Aanleiding voor onderhoud 
  
Dagelijks onderhoud  
Het vervangen van verrotte planken, schilderwerk, aanbrengen nieuwe 
dek/slijtlagen.   

Planmatig onderhoud 
Bij kunstwerken betreft dit alleen vervangingen. Groot onderhoud valt onder dagelijks onderhoud.  
 

Redenen  
Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van:  

 Beoordeling  jaarlijkse inspectieresultaten  
 Klachtenmeldingen 
 Wijkschouw 

 

Redenen 
Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van:  

 Beoordeling inspectieresultaten, elke twee jaar.  
 Ruimtelijke ontwikkelingen met herinrichting tot gevolg 
 Verkeerskundige aanpassingen 

 
Uitvoering 
Aannemer voert (nood)reparaties uit en stelt het kunstwerk veilig 
De geplande complexere werkzaamheden worden uitgezet  naar een 
gespecialiseerde aannemer 

Uitvoering 
De complexere werkzaamheden worden uitgezet  naar een gespecialiseerde aannemer. 
Ligt het geschatte bedrag boven onze aanbestedingsdrempel dan wordt dit meervoudig onderhands 
aanbesteed. 
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Exploitatiekosten 
Dagelijks- en groot onderhoud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Kosten dagelijks en groot onderhoud* € 64.000 € 97.000 € 97.000 € 97.000  € 97.000 
Begroot  (FCL 621025)  € 64.000 € 64.000 €  64.000 € 64.000 € 64.000 
Verschil** € 0  - € 33.000 - € 33.000 - € 33.000 - € 33.000 

*Bij kunstwerken is de grens tussen dagelijks en groot onderhoud niet altijd duidelijk. Daarom zijn deze  
gebundeld.  
**Het huidige exploitatie budget (€ 64.000) is gebaseerd op het areaal van 2007 en zo opgenomen in het beheerplan destijds. Ook de aangenomen eenheidsprijzen zijn inmiddels gestegen. 
Anno 2016 is het aantal civiele kunstwerken sinds die tijd uitgebreid met 36 objecten. Om die reden, en hiermee de opname in het onderhoudsprogramma, heeft dit geresulteerd in een 
forse toename in het benodigde onderhoudsbudget. Dit wordt bij de 1ste turap aangevraagd.  
 

Investeringskosten 
Vervangingen 

2016 2017 2018 2019 2020 

Raming vervangingskosten € 36.500 € 22.500 € 49.500  € 72.500  € 58.000  
Begroting vervangingen (FCL 
72103036) € 25.400 € 24.690 € 67.615 € 75.259 € 56.475 
Restkrediet 2015 € 50.468     
Verschil € 39.368 € 2.190 € 18.115 € 2.759 - € 1.525 
Verschil cumulatief* € 39.368 € 41.558 € 59.673 € 62.932 € 60.907 

*Er wordt voorgesteld om de kredieten in de investeringsplanning te verlagen en aan te passen aan de planning in dit beheerplan.  
 

Meerjarenplanning 
2016 2017 2018 2019 2020 
Vervangen houtenbruggen 
Rhoon noord en Achterdijk 

Vervangen houtenbruggen 
Rhoon noord 

Vervangen houtenbruggen Rhoon 
noord en Huyters 

Vervangen houten bruggen  
Poortugaal 

Vervangen houten vlonders 
Portland 

Vervangen 3 houten 
bruggen nr. 7 en 9 € 18.000  
en nr. 24 aan de Achterdijk 
€ 18.500 

Vervangen 2 houten 
bruggen  nr. 1 en 2 Herout-
Dorpsdijk €10.000 en 
Hofnar-Nachtwaker € 
12.500  

Vervangen houten brug nr. 3, 18 en 21 
Hovenier-Marskramer 
€ 20.000   en nr. 14              Mozartlaan  
N492 € 17.500 Schubertstraat-
Telemanstraat € 12.000 

Nr. 16 Park Valckesteyn           
€ 40.000 nr. 22 Rijsdijk-park 
Rhoon € 32.500 

Nr. 19 Barnsteenhof              € 
18.000 en nr. 20 Bouwlust € 
40.000 

Schilderen diverse bruggen Oppervlakte behandeling 
div. bruggen 

Oppervlakte behandeling div. bruggen Oppervlakte behandeling div. 
bruggen 

Oppervlakte behandeling div. 
bruggen 

Vervangen rotte elementen Vervangen rotte elementen Vervangen rotte elementen Vervangen rotte elementen Vervangen rotte elementen 
 
 

Kosten langere termijn  
 
Vanaf 2030 zijn er meer vervangingen te verwachten 
omdat meerdere kunstwerken in woonkern Portland 
het einde van hun levensduur bereiken. 
 
Een  volledige vervanging kan worden verwacht tussen 
2040 en 2050  Indien dit aan de orde is zal tijdig een 
investeringsaanvraag worden gedaan.   
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5. Groen 
 

Beheergroepen 
(bron: beheersysteem, 1 mei 2016) 

Eenheid Aantallen/areaal 

Bomen stuks 12.683 
Natuurlijke beplanting (bosplantsoen, etc.) m² 123.207 

Cultuurlijke beplanting (heesters, rozen, etc.) m² 139.487 
Haag m² 25.695 
Gras m² 900.754 

 
Toekomstig areaal 

(areaalwijziging door extrapolatie en 
aannames) 

Jaar van 
overdracht 

Aantal 
bomen 
(stuks) 

Areaal groen 
(m²) 

Essendael 2017   
Noordrand 2018 697 

Bomen – 
spillen en 

veren  

Bosplantsoen  
29.810  
Sierplantsoen 
1.250 
Haag 182  
Gazon 395  
Kruidenvegetatie 
2.2298 are  

Albranwaardsedijk 2016 8  
 

Wettelijk kader 
 

Uitwerkt in Betekenis voor groenbeheer 

Natura 2000 Beheerplan Deltawateren (Oude Maas) Geen (gemeente beheert het Natura 2000 gebied Oude Maas niet). 
Flora- en faunawet Gedragscode  Flora  en Faunawet  Unie van  Waterschappen Bij het uitvoeren van werkzaamheden mag geen schade worden 

toegebracht aan beschermde planten en dieren. 
Burgerlijk Wetboek Op grond van artikel 6:162 BW en jurisprudentie blijkt dat de boomeigenaar 

zelf in beginsel aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn boom als er 
aantoonbaar onvoldoende onderhoud en controle aan de boom is uitgevoerd. 

De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van haar bomen, 
inhoudende regulier onderhoud en controle op zichtbare gebreken 
aan bomen. 
 

Richtlijnen  en gemeentelijk beleid Betekenis voor groenbeheer 

Vervangingswaarde 
 

De vervangingswaarde van de totale groenvoorziening, inclusief de  
bomen is ongeveer € 12.210.000,- 

 
De monetaire waarde van bomen is echter vele malen hoger dan de 

berekende vervangingswaarde. Bij het bepalen van de monetaire waarde 
volgens het Rekenmodel Boomwaarde (NVTB 2013) wordt immers 

berekend welke theoretische kosten gemaakt moeten worden om de 
betreffende boom op dezelfde locatie te vervangen door een 

gelijkwaardig exemplaar. Hierbij wordt uitgegaan van het (her)planten 
van een boom, plus de kosten voor beheer en onderhoud tot de 

betreffende boom in vergelijkbare mate de functie vervult van de 
bestaande boom. Het is echter ondoenlijk om met behulp van dit 

Rekenmodel de monetaire waarde van het totale Albrandswaardse 
bomenbestand uit te rekenen. Iedere boom is immers uniek en heeft 

daarmee theoretisch een andere monetaire waarde. 
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Nota Ruimte Het kabinet heeft in de Nota Ruimte aangegeven dat gemeenten, bij ruimtelijke plannen, de balans tussen 

bebouwing en groen/blauw integraal moet meenemen. In de praktijk blijkt 75 m² openbaar groen per 
woning een goed richtgetal te zijn. Albrandswaard voldoet met 100 m2 ruimschoots aan deze norm.  

Toekomstvisie Albrandswaard 2025 Overkoepelende lange termijn  visie 
Structuurvisie (2004) Geeft op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Albrandswaard weer. Het beleid is 

gericht op het behouden en versterken van de dorpse karakteristieke kwaliteit waarbij een groene omlijsting 
in de polders en het groen in de kernen een belangrijke rol speelt. 

Groenbeleidsplan gemeente Albrandswaard (2009) Het groenbeleidsplan is de leidraad voor het dagelijks en planmatig groenbeheer in Albrandswaard. 
Bomenstructuur plan gemeente Albrandswaard ( 2007) Doelstelling het in stand houden en ontwikkelen van een duurzaam en veilig bomenbestand. 
College uitvoeringsprogramma 2016-2018 Het uitgangspunt van het college uitvoeringsplan is dat de gemeente Albrandswaard een zelfstandige 

gemeente is. De gemeente stuurt als regiegemeente op het proces en in dat proces spelen inwoners, 
ondernemers, verenigingen, instellingen  en de gemeente een essentiële rol. Kernbegrippen daarbij zijn 
samenwerking, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie, wederkerigheid, en daadkracht. 

Beleidsregels waardevolle houtopstanden gemeente 
Albrandswaard 

Beleid ter bescherming van zowel de publieke als private houtopstanden. 

 
 

Ontwikkelingen 
 

Hoe wordt er op ingespeeld? 

Boomziekten (kastanjebloedingsziekte, essentaksterfte, 
massaria) 

Kastanjebloedingsziekte: mits ze geen gevaar vormen voor de omgeving worden monumentale kastanjes zo 
lang mogelijk gehandhaafd (en wordt gekeken naar methoden van ziektebestrijding). Niet monumentale 
kastanjes met een slechte vitaliteit worden gefaseerd vervangen door andere soorten 
Essentaksterfte: monitoringstraject gestart in 2014 -> resultaten bepalend voor aanpak 
Massaria: incidentele controle bij individuele bomen -> geen planmatige aanpak 

Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen Uit oogpunt van duurzaamheid worden er  geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt in het 
groenbeheer. 

Zelfbeheer/bewonersparticipatie Er wordt meegewerkt aan initiatieven van bewoners voor zelfbeheer van openbaar groen 
Beeldkwaliteit Binnen het onderdeel schoon houden van de openbare ruimte worden de dorpscentra (winkelgebieden) op 

kwaliteitsniveau A ( schoon) gehouden en voor het overige deel van de openbare ruimte kwaliteitsniveau B 
(matig schoon). 
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Aanleiding voor onderhoud 

 
Dagelijks onderhoud 
Werkzaamheden die routinematig één of meerdere keren per jaar 
worden uitgevoerd (schoffelen, snoeien, maaien, etc.) 

Planmatig onderhoud 
Werkzaamheden die gericht zijn op het in stand houden van de groenvoorziening (plantvakken 
volledig houden, vervangen van beplanting en bomen en omvormingen). 

Redenen 
Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van: 

 Vastgestelde kwaliteitsniveaus 
 Boominspecties 
 Constateringen (wijkschouw, klachten/meldingen, eigen dienst) 

 

Redenen 
Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van: 

 Ruimtelijke ontwikkelingen/herinrichtingen 
 Planmatig onderhoud aan verharding (combineren met vervanging groen) 
 Verkeerskundige aanpassingen 
 Boominspecties 
 Constateringen (wijkschouw, klachten/meldingen, eigen dienst) 

 
Uitvoering 
Het ‘bulkwerk’ van het dagelijks groenonderhoud aan beplanting, gras en 
bomen is aanbesteed middels onderhoudsbestekken en wordt 
uitgevoerd door groenaannemers 
De eigen dienst voert het dagelijks onderhoud aan de kwalitatief 
hoogwaardige groenelementen (bloembakken, rotondes en vormbomen) 

Uitvoering 
Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd door een groenaannemer op basis van een 
overeenkomst met open posten (omop). 
 

 
 
 

Kosten 
Dagelijks onderhoud groen 

2016 2017 2018 2019 2020 

Integraal onderhoudsbestek* 222.119 226.561 231.092 235.713 240.427 
Valckesteyn  onderhoud 
en zwerfafval heel AW ( in 
plantsoenen)** 

28.000     

Hertenkamp-aankoop 
beplanting en aankoop 
(bomen grond , hout e.d).  

25.000 25.500 26.010 26.530 27.060 

Inhuur materiaal 24.000 24.480 24.969 25.468 25.977 
Maaien Koedoodzone 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 
VTA /BVO 
 

15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 

 
*In 2016 moet het dagelijks onderhoud groen en bomen opnieuw 
aanbesteed worden (voor de periode 2017 tot en met 2020). Voor 
die jaren wordt vooralsnog geen extra budget aangevraagd omdat 
er wederom sprake kan zijn van een aanbestedingsvoordeel. 
**Bedrag van € 28.000 wordt structureel overgeboekt naar 
wijkbeheer per 2017. 
***Ieder jaar 1/3 van windsingels  snoeien 
**** Onder deze  post vallen – onderhoud bosplantsoen, vorm en 
leibomen   
*****Onderzoeken, grondwerken, drainage , snoeiwerken, groot 
onderhoud grasvelden 
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Bestrijding  zieke en plagen 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 
Inhuur  hoogwerker /klimmer 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 
Snoeien windsingels*** 4.000 4.080 4.161 4.244 4.329 
Onderhoud diverse 
beplantingen **** 

15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 

Overige kosten ***** 153.751 153.500 
 

153.500 153.500 153.500 

Areaaluitbreiding Park 
Portland 

  80.000 80.000 80.000 

Raming totale kosten 521.870 500.421 580.358 587.433 594.649 

Begroot (656000/343100) ++ 521.870 500.421 507.358 514.433 521.649 
Verschil 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 

 
Kosten 

Planmatig onderhoud groen 
2016 2017 2018 2019 2020 

Inboet (raming) 35.000 37.500 37.700 35.900 34.100 

Kleinschalige renovaties 
(raming) 
rerengroenrenovaties* 

139.000 112.557 113.104 107.829 102.413 

Raming totale kosten * 174.000 150.057 150.804 143.729 136.513 

Begroot (656000/343160) 174.000 150.057 150.804 143.729 136.513 

Verschil 0 0 0 0 0 
 

 
Meerjarenplanning planmatig onderhoud groen 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aanpak kastanjebloedingsziekte Aanpak kastanjebloedingsziekte Aanpak kastanjebloedingsziekte Aanpak kastanjebloedingsziekte Aanpak boomziekten 

Rhoon-Noord Beuk - Kastanje Eik –Esdoorn   
Bloemenbuurt  Kleinschalige groenrenovaties Kleinschalige groenrenovaties Kleinschalige groenrenovaties 

Kleinschalige groenrenovaties Kleinschalige groenrenovaties    
Irenestraat – Achterweg – 

Willem Alexanderlaan 
    

 Bedragen zijn gebaseerd op het groenbeheersysteem met 
aanpassing naar de werkwijze/situatie 
* In 2016 is  éénmalig € 18.000,00 voor bomensnoei in Portland 
beschikbaar gesteld. 
 - het verschil tussen de berekende (theoretische) kosten en het 
beschikbare budget wordt opgevangen door projecten integraal aan 
te pakken (efficiëntie) en/of slim te schuiven met prioriteiten  
 
 

++ Ombuiging  dagelijks / planmatig onderhoud  bedrag  van € 
7197,00 wordt jaarlijks overgeboekt . En wordt ook een bedrag van  
€ 10.303,00 voor regisseur. Deze bedragen worden aan het begin 
van het jaar overgeboekt.  
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6. Openbare Verlichting 
 

Huidig areaal 
Bron: beheergegevens van CityTec  
(30-09-2015) 

Aantallen 
stuks  

Lichtmasten 5779 
Armaturen 5868 
Lichtbronnen 5868 

 
Vervangingswaarde 
Lichtmasten, armaturen en lichtbronnen hebben een 
vervangingswaarde van  € 5.200.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wettelijk kader Betekenis voor beheer OV  
Wegenverkeerswet De wegbeheerder treft maatregelen die de veiligheid van de weggebruiker en het functioneel gebruik van de wegen waarborgen. 

Openbare verlichting heeft een bijdrage hierin. Het gaat om functioneel beheer,  er zijn geen specifieke maatregelen 
voorgeschreven.   

Burgerlijk wetboek De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die weggebruikers hebben opgelopen door onveilige situaties. 
Openbare verlichting heeft een bijdrage hierin. Preventief onderhoud middels een goed werkend systeem is daarom belangrijk. led 

NEN3104 Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft deze norm voor dat elektrische installaties 
periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en 
beproeving. 

Flora- en faunawet 
 

De gemeente sluit aan bij de vastgestelde gedragscode flora- en fauna van de Unie van Waterschappen. Er zijn geen 
voorkeursmaanden aangegeven voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan OV. Bij het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden worden de in de omgeving aanwezige broedende vogels en andere beschermde planten- en 
diersoorten niet verstoord. 

Toekomstig areaal 
Zodra er aantallen bekend zijn worden deze ingevuld. 

2016 (stuks) 
Masten       
Armaturen 

2017 (stuks) 
Masten       
Armaturen 

2018 (stuks) 
Masten       
Armaturen 

Essendael (periode ingeschat) 20 60 60 
Regenboog (periode en omvang ingeschat)  - - 30 
Het Spui  (periode en omvang onbekend) - - - 
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Richtlijnen en gemeentelijk beleid Betekenis voor beheer OV  
ROVL 2011 Richtlijnen openbare verlichting over  de noodzakelijke lichtsterkte per structuurelement. 
Beleidskader openbare verlichting (2016) Borgen van sociale- en fysieke veiligheid. 
Gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan 
(GVVP) 

Borgen van de verkeersveiligheid van de infrastructuur 

Lichtmastreclame Door de gemeente aangewezen lichtmasten mogen voorzien worden van lichtbakken. De gemeente ontvangt hiervoor een 
vergoeding van de exploitant van de reclame borden. Het huidige contract loopt tot en met 31 december 2024. 

 
 Landelijke en lokale ontwikkelingen

  
 Hoe wordt er op ingespeeld? 

Toepassen led-verlichting, doelmatig 
verlichten. Door de lange levensduur en 
een relatief laag energieverbruik van led-
verlichting kunnen hierdoor mogelijk 
kosten worden bespaard 

Armaturen die moeten worden vervangen worden vervangen door armaturen met een led lichtbron. Bij het vervangen van een 
enkel armatuur (bijvoorbeeld bij een aanrijding) wordt beoordeeld of een led-armatuur in het straatbeeld past. Indien het een 
straat betreft met nostalgische armaturen of armaturen met ‘geel/oranje licht wordt gekeken of er een vergelijkbaar armatuur 
teruggeplaatst  moet worden. 

Statisch of dynamisch dimmen waar 
mogelijk. Hiermee kunnen ook 
energiekosten worden bespaard.  

Bij grootschalige vervangingen of projecten worden indien wenselijk led-armaturen geplaatst voorzien van een statische 
dimmodule. Met behulp van deze modules wordt het verlichtingsniveau na een bepaald tijdstip terug gedimd om energie te 
besparen. Er is nog geen vastgesteld dimprofiel bepaald voor de gemeente. Het dynamisch dimmen is onder de aandacht en wordt 
in de toekomst verder gestandaardiseerd. 
Dynamisch dimmen (het aansturen van het lichtniveau op basis van sensors of op afstand) wordt in eerste instantie niet binnen de 
gemeente Albrandswaard toegepast. Door het dorpse karakten van Rhoon en Poortugaal zijn er geen/weinig locaties waarbij de 
voordelen en energiebesparing van dynamisch dimmen opwegen tegen de hoge implementatiekosten. Bij grootschalige projecten 
in bijvoorbeeld het centrum of nabij metrostations wordt deze afweging wel opnieuw bekeken.  

Beheersysteem, databeheer, proces 
melden en verhelpen storingen openbare 
verlichting verbeteren 

Om adequaat te kunnen beheren is het noodzakelijk dat de basis administratie volledig en actueel is. Momenteel beheert de 
onderhoudsaannemer van de openbare verlichting deze gegevens. Het contract met deze aannemer wordt najaar 2016 ontbonden, 
omdat door de BAR-organisatie een nieuw onderhoudscontract voor de openbare verlichting  wordt aanbesteed en dan een 
onderhoudsaannemer voor de 3 gemeentes wordt aangesteld. De gegevens worden dan door de huidige onderhoudsaannemer 
overhandigd aan de gemeente en de database wordt vanaf dat moment door de gemeente beheerd. De database bestaat uit een 
excelsheet.  
 
Een aantal keer per jaar vindt er een schouw van de gehele verlichtingsinstallatie plaats, waarbij  defecte verlichtingsobjecten 
worden geïnventariseerd, zodat ze gerepareerd kunnen worden. Buiten deze schouwrondes om worden storingen bij de gemeente 
gemeld door burgers. De melding wordt per telefoon of app bij de KCC aan de gemeente doorgegeven. Vervolgens wordt de 
beheerder van de OV op de hoogte gesteld die een onderhoudsaannemer aanstuurt. De onderhoudsaannemer repareert het 
verlichtingsobject in kwestie en koppelt dit terug aan de beheerder.  
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Dubbele en onduidelijke meldingen komen geregeld voor. Ook komt het voor dat de beheergegevens niet overeenkomen met 
hetgeen wat buiten aangetroffen wordt. Om de openbare verlichting  efficiënt te kunnen beheren zijn diverse beheerprogramma’s 
beschikbaar. Hierdoor kunnen de gegevens eenvoudiger beheerd worden en is er minder kans op vervuiling van de data. De data 
vanuit het beheerprogramma wordt gekoppeld aan een geografische locatie zodat de lichtmasten met de daarbij behorende 
gegevens zichtbaar kunnen worden gemaakt op een plattegrond van de gemeente. 
Met behulp van een beheerbeheerprogramma kunnen storingen via een digitale kaart gemeld worden, zodat de direct duidelijk 
wordt waar de storing optreed. Tevens biedt een dergelijk beheerprogramma vaak de mogelijkheid om werkzaamheden met de 
aannemer te communiceren wat het proces  verbetert zodat er adequaat kan worden gehandeld bij storingen ed. 
 
De gemeente Albrandswaard beschikt nog niet over een dergelijk beheerprogramma. Doordat de objecten in het huidige 
beheerbestand van de openbare verlichting zijn niet voorzien van geografische data, zijn de gegevens momenteel niet geschikt om 
één op één in een dergelijk beheersysteem in te voeren. Er zijn extra uitgaven nodig om dit beheerprogramma aan te schaffen en 
operationeel te maken. Deze kosten verdienen zich in de loop van de tijd terug. Deze kosten dienen nader te worden bepaald. 
Uitgangspunt bij aanschaf is dat dit binnen de exploitatie kredieten plaats zal vinden. 
 
Het streven is om in de tijdens de looptijd van het nieuwe onderhoudsbestek (2016-2019) de openbare verlichting te beheren 
middels een nieuwe beheerprogramma. Welk programma dit wordt, dient nader bepaald te worden. Het uiteindelijke 
beheerprogramma wordt voor de openbare verlichting BAR-breed toegepast.  

Intern: aarding lichtmasten In de gemeente Albrandswaard zijn er 5.600 lichtmasten die op eenzelfde wijze door het nutsbedrijf zijn aangesloten als in de 
gemeente Rotterdam. Dit houdt in dat er altijd spanning (230 Volt) in de lichtmast aanwezig is die bij onvolkomenheden in de 
lichtmastinstallatie in contact kan komen met de stalen buitenkant van de mast. Omstandigheden zoals verouderde aansluitingen 
of aanrijdingen kunnen tot zo'n onvolkomenheid leiden en een gevaarlijke situatie creëren. Bij de meeste andere gemeenten zijn 
deze lichtmasten geaard, als de stalen lichtmast dan onder spanning komt te staan is er een beveiliging die de spanning afschakelt. 
Een tweede bijzonderheid in de ov-aansluiting, en daarmee ook bijzonder risicovol, van de gemeenten Rotterdam en 
Albrandswaard is dat de lichtmasten niet zijn geaard dus de lichtmast blijft onder spanning staan met als gevolg dat mens en dier 
die de lichtmast aanraken of zich rondom de lichtmast begeven een elektrische schok kunnen krijgen. 
Deze problematiek is onderzocht en verwoord in het rapport: Veiligheid Openbare Verlichting Albrandswaard, d.d. Februari 2016. 
Naar aanleiding van een inventarisatie en gevoerde gesprekken met deskundigen en betrokkenen partijen worden vanaf heden 
allen te vervagen lichtmasten voorzien van een dubbel geïsoleerde aansluitvoorzieningen. Ook alle nieuw te plaatsen armaturen 
worden dubbel geïsoleerd uitgevoerd. Naast deze maatregelen worden er locaties aangewezen die meer prioriteit krijgen, zoals 
speelveldjes voor kinderen. De exacte uitvoeringsplanning voor het  vervangen van masten / aansluitvoorzieningen wordt nader 
bepaald.  
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Aanleiding onderhoud 
 
Dagelijks onderhoud  
Betreft het verhelpen van storingen en schade door 
aanrijdingen en vandalisme 

Planmatig: remplace 
Betreft het vervangen van lichtbronnen bij einde 
levensduur. Dit is afhankelijk van gekozen lamptypes. 

Planmatig: vervangingen 
Vervangen van armaturen en/of masten na economische 
levensduur. Armaturen gemiddeld na 25 jaar, masten na 40 
jaar. 

Redenen  
Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd naar 
aanleiding van:  

 Wijkschouw / inspecties eigen dienst 
 Aanrijschade 
 Vandalisme 
 Storingsmeldingen 
 Klachtenmeldingen 

Redenen 
Remplace wordt uitgevoerd naar aanleiding van:  

 Gegevens uit beheerbestand 
 

Redenen 
Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van:  

 Ruimtelijke ontwikkelingen met herinrichting tot 
gevolg 

 Planmatig onderhoud aan verharding 
(combineren met vervanging masten) 

 Verkeerskundige aanpassingen 
 Constateringen (wijkschouw, eigen dienst, 

klachten) 
Uitvoering 
Onze eigen dienst voert regie over de aannemer en 
netbeheerder 
Bestekken 

Uitvoering 
Onze eigen dienst voert regie over de aannemer  
 
Bestekken  

Uitvoering 
Onze eigen dienst maakt en of controleert lichtberekeningen 
en voert regie over de uitvoering.  
Bestekken 

 

    
Grafiek 1: Aantal te vervangen armaturen obv leeftijd                                                                              Grafiek 2: Aantal te vervangen masten obv leeftijd 
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Exploitatiekosten: Dagelijks onderhoud (storingen en aanrijdingen)    
  2016 2017 2018 2019 2020 
Beschikbaar budget   (FCL 621030)  €        108.000   €        108.000   €        108.100   €        108.100   €        108.100  
Taakstelling voorjaarsnota 2016 -€          33.000 -€          33.000 -€          33.000 -€          33.000 -€          33.000 
Raming onderhoudskosten  €          60.000   €          60.000   €          60.000   €          60.000   €          60.000  
Verschil   €           15.000   €           15.000   €           15.100   €           15.100   €           15.100  

 
Exploitatiekosten: Energie (energie, netwerk en transportkosten)       
  2016 2017 2018 2019 2020 
Beschikbare budget (FCL621031) €        113.300 €        114.500 €        115.600 €        115.600 €        115.600 
Raming energiekosten €          54.400 €          45.300 €          45.300 €          45.300 €          45.300 
Raming netwerk en belasting. €          61.800 €          65.800 €          65.800 €          65.800 €          65.800 
Totale raming €        116.200 €        111.100 €        111.100 €        111.100 €        111.100 
Verschil  €            -2.900 €             3.400 €             4.500 €             4.500 €             4.500 

 
Exploitatiekosten: Planmatig onderhoud (lamp remplace)        
  2016 2017 2018 2019 2020 
Beschikbaar budget    (FCL 621031)  €          33.900   €          35.600   €          37.500   €          37.500   €          37.500  
Raming onderhoudskosten €          28.800 €          32.200 €          16.600 €          13.100 €          34.100 
Verschil   €             5.100   €             3.400   €           20.900   €           24.400   €             3.400  

 
Investeringskosten: Vervangingen (masten en armaturen) 
  2016 2017 2018 2019 2020 
Beschikbare investering (FCL 
72103142)* 

€        100.000 €        300.000 €        327.154 €        327.154 €        100.000 

Raming kosten masten en arm. €          94.800 €        263.000 €        263.000 €        194.700 €        147.400 
Verschil, cumulatief** €             5.200 €           42.200 €         106.354 €         238.808 €         191.408 

 
* Gemiddeld moeten er in de komende 5 jaar (2016-2020) ca 200 masten per jaar worden vervangen. 
Om deze masten te vervangen is een investeringsbudget beschikbaar van totaal € 1.154.308,- dat gespreid over de jaren 2016-2020 beschikbaar komt.  
** Na 5 jaar blijft er ca € 191.400,- over van de oorspronkelijke investering. Dit restant kan over de jaren gebruikt worden om de aansluiting van de lichtmasten op 
het elektriciteitsnet aan te passen conform het rapport Veiligheid Openbare Verlichting Albrandswaard. 
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Meerjarenplanning 2016 - 2020 
Poortugaal           
2016 Akkerstraat, 2 st Ambachtsweg Pad, 2 st Zwaardijk, 5 st     
2017 Landweg, 6 st t Wiel, 5 st Vogelkers, 1 st Watering, 13 st   
  Lange Zantelweg, 2 st Tuinstraat, 4 st Vuurdoorn, 1 st     
2018 Albrandswaardseweg, 1 st De Meeting, 11 st De Warnaar, 18 st Irenestraat, 5 st Wilhelmina Geevestr, 16 st 
  De Heuvel, 10 st De Snip, 13 st Dr. Willem Vosstraat, 23 st Oedenvliet, 1 st   
2019 Emmastraat, 3 st Kerkstraat Fietspad, 2 st van Leeuwenhoekstraat, 7 st Beatrixstraat, 3 st   
  Julianalaan, 7 st Poortugaalseweg, 6 st Welhoeksedijk, 14 st F. van der Poest Clementlaan, 3 st 
  Kerkstraat, 2 st Sneeuwbal, 1 st Achterweg, 1 st Zwaardijk, 1 st   
2020 Achterweg, 1 st Zwaardijk, 1 st Liguster, 8 st Ribes, 8 st Varen, 5 st 
  Beatrixstraat, 3 st Albrandswaardsedijk, 1 st Meidoorn, 9 st Sleedoorn, 7 st Vuurdoorn, 18 st 
  F. van der Poest Clementln, 3 st Klimop, 5 st Oedenvliet, 1 st Sneeuwbal, 12 st   
Meerjarenplanning 2016 -2020 
Rhoon          
2016 Boterbloem, 1 st Dorpsdijk, 36 st Ghijseland, 40 st     
  De Nachtegaal, 8 st G.E.C. Ribbiuslaan, 4 st Goudenregen, 2 st 

 
  

2017 Bachlaan, 4 st De Gaarde, 1 st Molendijk, 14 st Prunus, 1 st van Beethovenlaan, 6 st 
  Chopinstraat, 4 st De Kastanje, 7 st Mozartlaan, 1 st Rozenhof, 1 st Vivaldistraat, 2 st 
  Corellistraat, 2 st Ghijseland, 123 st Perelaer, 6 st Schubertstraat, 3 st   
  De Beuk, 17 st Jasmijn, 11 st Primulahof, 1 st Sering, 14 st   
2018 De Eik, 13 st Kleidijk, 22 st Stationsstraat, 48 st 

 
  

  De Esdoorn, 17 st Mezenstraat, 13 st Tijsjesdijk, 39 st 
 

  
2019 Achterdijk, 1 st J. Louwerensplein, 1 st Mezenstraat, 20 st Spechtstraat, 2 st Viaductweg, 3 st 
  Dienstenstraat, 1 st Kievitstraat, 3 st Nijverheidsweg, 3 st Stationspad, 5 st De Kastanje, 1 st 
  Essendijk, 17 st Korenbloem, 1 st Ravelstraat, 8 st Strawinskiplein, 7 st   
  Handelstraat, 5 st Korteweg, 2 st Rijsdijk, 2 st Telemannstraat, 3 st   
  Havendam, 14 st Maasstraat, 4 st Rivierweg, 5 st Viaductweg, 5 st   
  Industriepad Fietspad, 2 st Magnolia, 2 st Schenkelstraat, 2 st Molendijk, 6 st   
2020 Molendijk, 6 st De Kastanje, 1 st D. de Haanstraat, 3 st Jaaginweg, 5 st P. Groenenboomstraat, 2 st 
  Viaductweg, 3 st Anthony van Hobokenstr, 3 st G.E.C. Ribbiuslaan, 1 st Kleidijk, 8 st Ravelstraat, 4 st 
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7. Speelvoorzieningen 
 

Huidig areaal Eenheid 

438 st Speel- en sporttoestellen verspreid over 135 
speelplekken en 8 schoolpleinen 

76 st Speelprikkels zoals o.a. pleinplakkers, knikkertegels 
en poefjes 

150 st Stuks banken en hekwerken op en rondom 
speelplekken 

8000 m2 
Veiligheidsondergronden waaronder kunstgras 
(5000 m2), rubber tegels (2000m2), ecoscape (650 
m2), zand (1200 m2), boomschors en gietvloer 

  
 
 
 

Wettelijk kader 
 

Betekenis voor beheer van speelvoorzieningen 

Warenwetbesluit 
Attractie- en 
Speeltoestellen (WAS) 
(1996). 

Toestellen veilig en goed laten plaatsen in de juiste ondergrond 
Speelgelegenheid veilig houden door middel van goed beheer, onderhoud en inspecties. 
Toestellen in het beheer moeten gecertificeerd zijn 
Logboek bijhouden:  

 Welke inspecties er zijn geweest 
 Inspectiebevindingen en de ondernomen acties n.a.v. de inspecties 
 Welk onderhoud is gepleegd 
 Of er ongelukken zijn gebeurd 

Inspectie uitvoeren / laten uitvoeren 
 
De eigenaar van het toestel, de gemeente, moet kunnen aantonen dat alles in het werk is gesteld om de veiligheid te waarborgen. 
Het Attractiebesluit zorgt hiermee voor een onderhoudskader en een minimaal onderhoudsniveau. De veiligheid is geborgd, gezien 
het Attractiebesluit, als deze handelingen zo vaak als nodig worden uitgevoerd. 
 
(Indien een speeltoestel op gemeentelijke grond wordt geplaatst door bijvoorbeeld een particulier kan bij ongeval met het betreffende 
speeltoestel de gemeente (mede)aansprakelijk worden gesteld. Dit is de reden waarom particuliere toestellen niet worden 
getolereerd. Deze toestellen (glijbaan, trampoline) moeten opgeruimd worden.) 

Vervangingswaarde (prijspeil 2014) 
 
De vervangingswaarde van de speeltoestellen, speelprikkels en 
veiligheidsondergronden en meubilair rondom de speelplekken bedraagt;      

€ 2.269.325 
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Richtlijnen  en gemeentelijk beleid 
 

Betekenis voor beheer speelvoorzieningen 

Toekomstvisie Albrandswaard 2025 Overkoepelende lange termijn  visie  
Structuurvisie (2004)  Geeft op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Albrandswaard weer. Het beleid is 

gericht op het behouden en versterken van de dorpse karakteristieke kwaliteit waarbij een groene omlijsting 
in de polders en het groen in de kernen een belangrijke rol speelt. 

Speelruimteplan 2010-2020 
Samen ruimte maken 

In 2010 is het huidige speelvoorzieningenniveau getoetst aan het voorgestelde beleid. Op basis van het 
vastgestelde beleid zijn per dorp/wijk en speelplek voorstellen gedaan waarmee de informele speelruimte 
kan worden verbeterd en de formele speelruimte beter kan worden verspreid en afgestemd op de leeftijd 
van de kinderen in de wijk. In 2016 zal een tussentijdse evaluatie worden opgesteld van het 
Speelruimteplan. Dit is bedoeld om de werkelijke kinderaantallen van 2016 af te zetten tegen de 
kinderaantallen die in 2010  zijn aangenomen. Deze evaluatie is van invloed op de realisatie van 
speelplekken na 2016. 
 
Vervangingen van speeltoestellen 
De gemiddelde levensduur van speeltoestellen bedraagt 12 jaar. Daarbij is geen rekening gehouden met 
vandalisme, wel met slijtage door intensief gebruik en speelschade. De speelvoorzieningen worden 
vervangen aan de hand van een flexibel vervangingsschema, waarbij de budgetten voor de vervanging 
vrijkomen in het theoretische vervangingsjaar. Het moment van de daadwerkelijke vervanging van een 
speeltoestel wordt mede bepaald door de technische staat van het toestel. Gestreefd wordt om 
speelplekken zo veel mogelijk in zijn geheel te renoveren. Dit biedt immers nieuwe kansen om de inrichting 
nog beter te laten aansluiten op de vraag en het gewenste gebruik. 
 
Participatie 
Wij  streven ernaar de daadwerkelijke gebruikers bij de inrichting te betrekken. Bij kleine aanpassing worden 
bewonersbrieven in de buurt verzonden. De gemeente ontwerpt veelal twee varianten. De kinderen kunnen 
via een link, welke vermeld is op de bewonersbrief,  op de gemeentelijke website aangeven welke variant 
hun voorkeur heeft. Het meest gekozen ontwerp wordt uitgevoerd. 
Bij grotere, ingrijpende projecten organiseren wij een bewonersbijeenkomst. 
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 Ontwikkelingen 
   

 Hoe wordt er op ingespeeld? 

Natuurlijk spelen De afgelopen jaren zijn met name de “natuurlijke speelmogelijkheden” in opkomst. Natuurlijke 
materialen en meer en vrijere speelmogelijkheden door gebruik te maken van bestaand groen en 
water. Zoals het strandje in Portland.  

Interactieve speeltoestellen De traditionele vrijstaande schommel, glijbaan of duikelstang  worden hedendaags steeds minder 
toegepast. De afgelopen jaren komen er steeds meer combinatietoestellen op de markt waarbij 
verschillende speeltypes en vormen in een toestel verwerkt zijn vaak allemaal in een thema. In de 
thematische toestellen worden vaak interactieve functies toegevoegd waaronder een link naar het 
internet waarbij filmpjes beschikbaar zijn over dit toestel of thema.  

Multifunctionele sportlocaties Zoals bij de simpele enkelvoudige speeltoestellen is er bij sportvoorzieningen vaak ook behoefte aan 
multifunctionaliteit.  Meerdere verschillende type sporttoestellen in verkleinde vorm integreren in 
een locatie heeft vaak de voorkeur boven een enkelvoudige sportfunctie op de speelplek. 

 
 

Aanleiding voor onderhoud 
 
Dagelijks onderhoud  
Werkzaamheden die routinematig één of meerdere keren per maand 
worden uitgevoerd. Hieronder valt bv. verwijderen zwerfvuil, 
onderhoud en reparaties van speeltoestellen. 

Planmatig onderhoud 
Werkzaamheden die gericht zijn op het in stand houden van de speelplaatsen, visuele controle (om 
de 2 á 3 weken); functionele inspectie (3x per jaar) en Veiligheidsinspectie (1x per jaar). 
 

Redenen  
Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van:  

 Vastgestelde kwaliteitsniveaus  
 Inspecties 
 Constateringen (wijkschouw, klachten/meldingen, eigen dienst) 

  

Redenen 
Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van:  

 Ruimtelijke ontwikkelingen/herinrichtingen 
 Planmatig onderhoud van de speelvoorziening (combineren met vervanging 

wegen/riolering/groen) 
 Inspecties 
 Constateringen (wijkschouw, klachten/meldingen, eigen dienst) 
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Dagelijks onderhoud  2016 2017 2018 2019 2020 
Raming onderhoudskosten* 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Begroot onderhoudskosten 
(658005/343100) 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Verschil 0 0 0 0 0 
*De raming van de kosten voor dagelijks onderhoud wordt komende tijd nauwkeuriger gemaakt.  
 

Planmatig onderhoud  2016 2017 2018 2019 2020 
Raming inspectiekosten 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Begroot inspectiekosten 
(658000/343402) 

12.780 12.476 12.601 12.601 12.601 

Verschil -2.220 -2.524 -2.399 -2.399 -2.399 
      
Raming vervangingen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
Raming bodemonderhoud 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Totaal geraamd* 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 
Begroot onderhoudskosten 
(658000/343100) 

112.820 81.101 82.524 82.524 82.524 

Verschil -17.180 -48.899 -47.476 -47.476 -47.476 
*De raming wordt komende periode verder verfijnd. Dit hangt samen met verdere invulling van de meerjarenplanning.  
 

Investeringen 2016 2017 2018 2019 2020 
Raming*  ntb ntb ntb ntb ntb 
Begroot investeringen 
(75803005/333000)** 

52.149 0 0 0 0 

Verschil      
*De raming van planmatig onderhoud wordt komende periode verder verfijnd. Dit hangt samen met verdere invulling van de meerjarenplanning. 
Hieruit zal blijken in hoeverre het restant investeringskrediet kan worden gebruikt.   
**Restant kredieten 2015. NB: het structurele krediet van € 59.000 is vanaf 2016 vervallen.  
 

Reserve Speelruimteplan* 
Saldo 31 december 2015:                 € 334.864,- 

 

*De raming van planmatig onderhoud wordt komende periode verder verfijnd. Dit hangt samen met verdere invulling van de meerjarenplanning.  
Hieruit zal blijken in hoeverre deze reserve de komende jaren moet worden aangesproken.  
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Meerjarenplanning planmatig onderhoud speelvoorzieningen (bron: Speelruimteplan 2010-2020) 
 

2016 2017 2018 en later   

Speelplek Hobokenstraat – Hovenier (Rhoon – Noord) Speelplek Marskramer (Rhoon –Noord)) Speelplekken Ghijseland – herzien  (Rhoon – 
Zuid) 

  

Speelplek Minstreel - Heraut – Gezel Park J.C. Polder (Rhoon – Zuid) Speelplek Julianastraat (Rhoon – Zuid)   

Speelplek Vivaldistraat Speelplekken De Esdoorn, De Beuk, De Kastanje 
, De Eik – herzien (Rhoon Zuid) 

Speelplek  Heuvelsteijn (Portland)   

Speelplek Ghijseland Speelplek Kwartslaan (Portland) Speelplek Binnenhof (Portland)   

Speelplek Dorsvlegel, Dijkwerker en Griendwerker Speelplek Nassaustraat (Portland) Speelplek Albrandswaardseweg (Poortugaal 
Zuid) 

  

Nieuwe speelplek Waalstraat (Rhoon-Zuid) Speelplek v. Leeuwenhoekstraat    
Speelplek Lenghenhof (Portland)     
Speelplek Heraut (Rhoon)     
Speelplek Mandemaker (Poortugaal)     
Sportveld Valckesteyn (Rhoon-Noord)     
Kostenraming (Prijspeil nov 2015)     
€ 126.000 voor 2016 2017 wordt komende tijd nader bepaald 2018 wordt komende tijd nader bepaald   
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8. Waterhuishouding 
 

 
Huidig areaal 
 

  Vervangingswaarde 

Oppervlaktewater 51 ha Water heeft in principe geen waarde in de zin van vervangingswaarde. 
Kosten voor aanleg of grootschalige aanpassingen zijn  ca € 25,- per m2. Hiermee komt de 
beheerwaarde op ca € 12,5 miljoen Koedoodplassen* 23 ha 

Oeverbeschoeiing** 23.500 m Vervangingswaarde ca €100,- per m1= ca €2,3 miljoen 
Natuurvriendelijke oever 7.000 m Vervangingswaarde  aanlegkosten ca. € 100,- per m1 = ca € 700.000 
Stuwen*** 12 St Vervangingswaarde van 1 stuw is gemiddeld € 10.000,-.  
Verversingsgemaal Sering  1 st Verversingsgemaal wordt zeker overgenomen door het waterschap. 
Fonteinen 6 St Vervangingswaarde ca € 2.500,- per fontein = € 15.000,- 
Duikers **** p.m. m p.m. 

* Dagelijks onderhoud gaat in 2016/2017 naar Waterschap 
** Een deel van de beschoeiing is in gebruik bij particulieren. De exacte lengtes worden in 2016 in beeld gebracht. 
***Mogelijk wordt een aantal stuwen overgedragen aan het waterschap. Hierover worden gesprekken gevoerd in 2016. 
****Dit betreft duikers die geen onderdeel uitmaken van de riolering. 

 
Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de hoofdwatergangen binnen de bebouwde kom en de meeste watergangen buiten de bebouwde kom in beheer. 
Er zijn ook andere beheerders zoals Rijkswaterstaat (Oude Maas) en particulieren (bv. boeren). 
Op de legger van het Waterschap is voor elk water aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer. 
In sommige gevallen heeft de gemeente het beheer echter bij anderen belegd, zoals CV Essendeal of de OMMIJ. Dit is niet aangegeven in de legger. 

 
 

 
 
 
 
 

*het meeste is al overgedragen, nieuwe ontwikkeling is onzeker 
 
 
 
 

Toekomstig areaal 
 

Oppervlakte water Jaar van overdracht 

Essendael ?* ha 2016 -2020 
Noordrand 8 ha 2018 
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Wettelijk kader Uitgewerkt in Betekenis voor beheer 
Europese Kaderrichtlijn Water 
(KRW) 
Nationaal Bestuursakkoord 
Water (NBW) 

Waterbeheerprogramma 2016-2021 van Waterschap 
Hollandse Delta 
Gemeentelijk Waterplan 

In de Kader Richtlijn Water (KRW) is de Koedood/Groote Duiker aangewezen 
als waterlichaam welke aan de KRW eisen van waterkwaliteit moet voldoen. 
Initiatief hiervoor ligt bij het waterschap. Opstellen en uitvoeren van de 
maatregelen vindt plaats in overleg en in samenwerking met de gemeente 
Albrandswaard en Barendrecht. Voor Albrandswaard staan er geen 
maatregelen in het kader van de KRW meer op het programma. 
 
Gemeente heeft geen wateropgave in het kader van waterberging. In 2017 
vindt een herberekening door WSHD plaats met de laatste cijfers van het 
KNMI. 
 
Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, 
waterveiligheid en afvalwaterzuivering. De bijbehorende doelstellingen en 
maatregelen zijn voor de komende jaren vastgelegd in hun  
Waterbeheerprogramma 2016 - 2021. Indien dit de gemeente Albrandswaard 
raakt, zal de samenwerking worden opgezocht 

Flora- en faunawet Gedragscode flora- en faunawet In de periode medio maart – medio juli alleen werkzaamheden mogelijk met 
ontheffing. De gemeente kan aansluiten bij de bestaande gedragscode van de 
Unie van Waterschappen. 

Besluit Bodemkwaliteit Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van 
gemeente Albrandswaard 

Van belang voor het hergebruiken baggerspecie. De kwaliteit van de grond of 
bagger wordt ingedeeld in verschillende  klassen. De klasse bepaalt waar de 
bagger mag worden toegepast (bv. in woongebied, landelijk gebied of 
industriegebied). Bagger kan bijvoorbeeld worden verspreid over een stuk 
land, zodat het ter plekke kan ‘rijpen’. Na rijping (droging) is de bagger 
toepasbaar als grond voor bijvoorbeeld een ophoging of talud. Deze manier 
van baggerverwerking wordt veel toegepast in Albrandswaard. 
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Landelijke en lokale ontwikkelingen Hoe wordt er op ingespeeld? 
Intern: gegevens op orde 
 

Het beheersysteem wordt komende maanden gevuld met informatie over waterbeheer. Hierbij spelen nog enkele 
onduidelijkheden tussen het waterschap en de gemeente met betrekking tot onderhoud van beschoeiing. Tevens zijn 
er particulieren die een eigen vorm van oeverbeschoeiing of een vlonder hebben aangelegd, zodat de gemeente dit 
niet meer in onderhoud heeft. 
Als deze gegevens op orde zijn, kunnen berekeningen worden gemaakt van de onderhoudskosten op langere termijn. 
Dan zal blijken of het budget de komende jaren toereikend is en/of het nodig is om te gaan werken met een reserve. 
Toekomstig constructief onderhoud aan duikers en grootonderhoud/vervangingskosten aan fonteinen en (eventueel) 
stuwen kan hierbij ook worden meegenomen. 

Intensievere buien. In een korte tijd moet veel 
water worden afgevoerd. 

Het klimaat verandert: neerslag valt minder gelijkmatig verdeeld over het jaar. Langere perioden van droogte en 
korte intensieve regenval wisselen elkaar af. Het is daarom belangrijk om voldoende waterberging in de gemeente te 
behouden of te creëren. Een goede doorstroming door tijdig baggeren is ook van belang. De waterbeheerder ziet er 
op toe dat watergangen niet dichtslibben en dat er voldoende doorstroming blijft. Voorkeur boven waterberging 
heeft het vasthouden van water in de grond. Het afvoeren naar het riool is de laatste optie. 

Exotische waterplanten Een andere ontwikkeling waar de waterbeheerder mee te maken heeft is het voorkomen van exotische waterplanten. 
Sommige soorten hebben de eigenschap te gaan woekeren en zijn moeilijk uit te roeien. In Albrandswaard zijn de 
afgelopen jaren de volgende exoten waargenomen en waar nodig bestreden: Japanse duizendknoop, 
waterwaaier/waterpest en de grote rode kroosvaren. 

Convenant met Waterschap Hollandse Delta 
(WSHD) 

Er wordt een convenant met WSHD opgesteld over het onderhoud van de Koedoodse plassen (in dit zelfde convenant 
wordt voor Barendrecht de Gaatkensplas opgenomen). Hierin worden afspraken gemaakt over het dagelijks 
onderhoud en het planmatig onderhoud. Het dagelijks onderhoud wordt nu nog door de gemeente uitgevoerd, maar 
dit zal ook door WSHD worden overgenomen. Voor het planmatig (bagger)onderhoud is een verdeelsleutel 
vastgesteld tussen gemeenten en waterschap. 

Natuurvriendelijke oevers Als een beschoeiing aan vervanging toe is, wordt overwogen of het mogelijk is om een natuurvriendelijke oever (nvo) 
te maken. Een nvo heeft door het flauwe talud meer ruimte nodig en is mede door de inrichting van de taluds 
(bomen, beplanting, paden e.d.)echter vaak niet mogelijk. 
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Aanleiding onderhoud 
 

Dagelijks onderhoud 
Drijfvuil en kroos vissen 
 
Maaien oevers en watergangen(meerdere malen 
per jaar) 
 
Fonteinen jaarlijks uit het water halen en in de 
winter schoonmaken en onderhouden.  

Planmatig: groot onderhoud 
Baggeren watergangen en vervanging beschoeiing 
 
Baggeronderhoud vooralsnog volgens het bestaande 10-
jaren baggerplan van de gemeente Albrandswaard. 
In het kader van meer natuurvriendelijk en ecologisch 
onderhoud wordt het huidige baggerbeleid tegen het licht 
gehouden. Er wordt naar gestreefd om in de toekomst 
meer “ecologisch” te gaan baggeren. Dit houdt in dat we 
minder grootschalig in 1 gebied gaan baggeren, maar 
meer verspreid over de hele gemeente. 
 

Planmatig: vervangingen  
Vervanging van  duikers en fonteinen. 
 
Waar beschoeiing moet worden vervangen zal altijd worden 
gekeken of hier natuurvriendelijke overs voor in de plaats 
kunnen komen. 
 

Redenen 
Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd naar 
aanleiding van: 

 Meldingen overlast (beplanting, kroos, 
algen) 

 Slechte doorstroming 
 Schouw door het waterschap 
 Drijvende fonteinen moeten in de winter 

uit het water worden gehaald en kunnen 
dan meteen worden onderhouden 

 

Redenen 
Groot onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van: 

 Schouw door het waterschap 
 Verminderde waterkwaliteit 
 Verminderde (gevarieerde) visstand 
 Inspectie watergangen (afhankelijk van 

plaatselijke situatie en afmetingen watergang 
 

Redenen 
Vervangingen worden uitgevoerd naar aanleiding van: 

 Inspectie beschoeiing (vanaf 15 jaar) 
 Als het constructief noodzakelijk is (wordt per 

geval beoordeeld). 
 Als het nodig is een fontein te vervangen blijkt dit 

tijdens het jaarlijks onderhoud in de winter.  
 

Uitvoering 
Drijfvuil en kroos vissen wordt door de eigen dienst 
uitgevoerd (afdeling Wijkbeheer). 
De oevers worden jaarlijks gemaaid door een 
aannemer volgens het bestek onderhoud 
watergangen. Voor de natuurvriendelijke oever 
geldt een apart maairegime, wat in het bestek is 
aangegeven. 
Wens is om onderhoud fonteinen  bij de eigen 
dienst te beleggen.  

Uitvoering 
Al het werk voor groot onderhoud wordt uitgezet via 
bestekken. Hier zit vrijwel geen werk voor de eigen dienst 
in behalve toezicht en werkvoorbereiding voor de 
bestekken en de inspectie van de beschoeiing. 

Uitvoering 
Duikers worden normaal tijdens het baggeren 
schoongemaakt in de zelfde cyclus. Vervanging zal incidenteel 
moeten gebeuren en wordt als aparte opdracht aanbesteed 
of in een groter geheel meegenomen. Dit zal altijd door een 
aannemer gebeuren. 
 
Fonteinen worden vervangen door de eigendienst of door 
een pompleverancier.  
 
Het vervangen van beschoeiing wordt uitgezet bij aannemers.  
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Kosten 

Dagelijks onderhoud 
2016 2017 2018 2019 2020 

Maaien oevers en watergangen 
(raming)* 

150.000 155.000 160.000 165.000 165.000 

Begroting (624001/343100) 115.497 118.052 121.148 123.759 123.759 
Budget regisseur 6240001/000020  30.505 31.015 31.015 31.015 31.015 
Verschil -3.998 -5.933 -7.837 -10.226 -10.226 

*Bestek loopt af in 2016. Nieuwe aanneemsom is nog niet bekend. 
 

Energiekosten 2016 2017 2018 2019 2020 
Energiekosten (raming) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Begroot (624000/310000) 1.848 1.866 1.885 1.885 1.885 
Verschil -152 -134 -115 -115 -115 

 
Kosten 

Planmatig: groot onderhoud 
2016 2017 2018 2019 2020 

Baggeren (raming)* 75.000 135.000 135.000 135.000 135.000 
Baggeren begroot (62400/343100) 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 
Verschil** 10.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
      
Ontvangstplicht bagger (raming)*** 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 
Ontvangstplicht bagger  begroot 
(624000/343181) 

55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

Verschil 0 0 0 0 0 
*Er wordt gebaggerd in de schouwvakken van het waterschap. Deze vakken zijn niet ieder jaar gelijk, waardoor de kosten nog kunnen fluctueren.  
Vanaf 2016 wordt er gewerkt met een gezamenlijk BAR baggerbestek. De periode van baggeren die in dit bestek wordt aangehouden is oktober/november. 
Omdat er eind 2015/begin 2016 nog gebaggerd is in Albrandswaard, worden in oktober/november 2016 alleen de watergangen gebaggerd die zijn aangemerkt door het  
Waterschap naar aanleiding van de schouw. Daarom zijn de geraamde kosten voor 2016 lager dan voor de jaren erna.  
**In de 1ste Tussenrapportage 2017 wordt voor baggeren structureel € 50.000 extra aangevraagd.  
***De gemeente is verplicht om de bagger uit hoofdwatergangen binnen het stedelijk gebied - die door het waterschap worden onderhouden -  te ontvangen en/ of te verwerken  
indien de gemeente eigenaar is van de aanliggende grond. Omdat de gemeente Albrandswaard maar in 3 schouwvakken ligt, zijn deze uitgaven niet gelijkmatig verdeeld.  
Daarnaast speelt de achterstand in de planning van het waterschap, zodat de te verwachten kosten in een bepaald jaar lastig zijn te voorspellen.  
Daarom is met het waterschap afgesproken om jaarlijks een bijdrage van gemiddeld € 55.000,- te reserveren voor het afvoeren van de bagger waarvoor een gemeentelijke  
ontvangstplicht geldt. 
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Investeringskosten 

Vervangingen 
2016 2017 2018 2019 2020 

Vervanging stuwen (raming)* 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Vervanging+ onderhoud fonteinen (raming)** 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 
Vervanging duikers (raming)*** 0 0 0 0 0 
Vervanging beschoeiing (raming) 75.000 85.000 85.000 85.000 85.000 
Totaal 90.000 115.000 105.000 105.000 105.000 
Beschikbaar investeringskrediet  (begroot) 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 
Verschil**** -5.000 -30.000 -20.000 -20.000 -20.000 

*Vanaf 2017 is de komende 4 jaar € 15.000 extra nodig voor de vervanging van stuwen die niet naar het waterschap over gaan. 
**Vervanging van fonteinen of vervanging van onderdelen van fonteinen is nog niet opgenomen in de begroting. 
***Vervanging duikers is komende jaren niet aan de orde.  
****Wordt meegenomen in de 1ste tussenrapportage 2017 en de investeringsplanning.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Meerjarenplanning planmatig onderhoud water (baggeren en vervangingen) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Achterstand n.a.v. 

schouwbrieven WSHD 
 

Deel 1 Portland Deel 2 Portland Nog niet bekend Nog niet bekend 

Beschoeiing Rhoon-Noord. 
Sportpark Omloopseweg. 

Beschoeiing ca 700m nader te 
bepalen (afhankelijk van 

inspecties) 

Beschoeiing ca 700m nader te 
bepalen (afhankelijk van 

inspecties) 

Beschoeiing ca 700m nader te 
bepalen (afhankelijk van 

inspecties) 

Beschoeiing ca 700m nader te 
bepalen (afhankelijk van 

inspecties) 
Vervanging stuw Mozartlaan 

(onder voorbehoud van 
eventuele overdracht) ** 

Kunstwerken: afhankelijk van 
inspecties en overdracht naar 

WSHD ** 

Kunstwerken: afhankelijk van 
inspecties en overdracht naar 

WSHD ** 

Kunstwerken: afhankelijk van 
inspecties en overdracht naar 

WSHD ** 

Kunstwerken: afhankelijk van 
inspecties en overdracht naar 

WSHD ** 
 

Reserve Baggeren Stand eind 2015 

De reserve is bedoeld 
voor de kosten van 
afvoer bagger uit de 

plassen bij de Koedood. 

€ 378.886,- 

** Een deel van de kunstwerken (stuwen) wordt wellicht overgedragen aan WSHD. Hierover worden gesprekken gevoerd in 2016. 
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Bijlagen 
Bijlagen 1a t/m 1e zijn separaat toegevoegd.  

 

 


