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Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
115335 

Raadsvoorstel: 
115411 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
     
     
 
Onderwerp 
Beheerkwaliteitsplan  
 
Geadviseerde beslissing: 
Probleemstelling:  
In september 2012 willen we gezamenlijk een nieuw Beheerkwaliteitsplan Openbare Ruimte hebben 
vastgesteld. In dit Beheerkwaliteitsplan wordt het gewenste kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte 
en bijbehorende begroting voor 2013 beschreven. Een actieve bijdrage van de Raad in de carrousels 
is noodzakelijk om gezamenlijk te bepalen of we meer of minder kwaliteit willen dan in de huidige 
situatie. 
 
Gevraagde beslissing: 
Op dit moment willen we u het beeld schetsen van de huidige kwaliteit van de openbare ruimte in 
Albrandswaard en vragen we u om input te leveren over het gewenste kwaliteitsniveau met de 
bijbehorende consequenties. 
 
Samenvatting: 

1. We willen u graag een beeld geven van de huidige kwaliteit van de openbare ruimte in de 
gemeente Albrandswaard. Vanuit de nulmeting die in april door onderzoeksbureau Cyber is 
uitgevoerd, is gebleken dat het gemiddelde beeld voldoet aan de beeldkwaliteit "Basis" maar 
dat er incidenteel afwijkende kwaliteiten worden waargenomen die het beeld positief en 
negatief beïnvloeden. Hiervoor is door Cyber een rapport opgesteld.  

2. In het kader van de prijs/kwaliteit verhouding wordt door Cyber een doorrekening uitgevoerd 
voor de beheeronderdelen groen, verharding, reiniging en meubilair, waarin de directe kosten 
per product worden vergeleken (dus exclusief binnendienst, voorbereiding, overhead en 
dergelijke). Een aantal werkzaamheden is nog niet meegenomen in de doorrekening, hiermee 
moet wel rekening worden gehouden bij de latere vaststelling van de begroting voor 2013. 

3. De belangrijkste bevinding tot nu toe is dat het huidige beschikbare budget nagenoeg aansluit 
op het beeld buiten (4,6 - 5,1 miljoen euro, in overeenstemming met de huidige begroting). 

4. De vergelijking met de gemeentelijke begroting in relatie tot de beeldkwaliteit geschiedt 
conform de kwaliteitsnormering van de landelijke CROW onderzoeken en landelijke standaard 
2010. 

5. Met de Raad willen we gezamenlijk de dialoog aangaan over het gewenste kwaliteitsniveau(s) 
in relatie tot de begroting binnen de gemeente Albrandswaard. Willen we meer of minder 
kwaliteit en wat zijn dan de consequenties hiervan op o.a. het beeld buiten, de bewoners en 
financieel? 

6. Het nieuwe Beheerkwaliteitsplan, met het gewenste kwaliteitsniveau en de daarbij behorende 
begroting wordt in september 2012 vastgesteld. 

7. Aansluitend aan de totstandkoming van het Beheerkwaliteitsplan zal door de RKC een nader 
onderzoek plaatsvinden, waarbij de efficiëntie en doelmatigheid van de organisatie wordt 
beoordeeld. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in het traject om te 
komen tot het definitieve Beheerkwaliteitsplan voor de gemeente Albrandswaard. We streven 
ernaar op een zo doelmatig mogelijke manier het onderhoud en beheer van de openbare 
ruimte te organiseren zodat we de gewenste kwaliteitsniveaus ook kunnen waarmaken. 
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Proces: 
1. Uitgangspunt voor de totstandkoming van het Beheerkwaliteitsplan is de beeldkwaliteit. De 

kwaliteitsnormering is vastgesteld door de landelijke CROW onderzoeken en landelijke 
standaard 2010. 

2. Door middel van de carrousel vragen we de Raad om input gedurende dit proces. 
 
Doel: 
De doelstelling is dat de definitieve vaststelling van het Beheerkwaliteitsplan in september 2012 
plaatsvindt. In het Beheerkwaliteitsplan willen we het beleid laten aansluiten bij de huidige of beoogde 
werkwijze en daarmee tevreden burgers. Uitgangspunt hierbij is dat alles op beeldkwaliteit "Basis" 
onderhouden wordt, maar differentiatie en aanpassing is mogelijk. De Raad heeft een bepalende stem 
waarin het gaat om het vaststellen van de gewenste kwaliteitsniveaus. 
 
Betrokken belangen: 
1. Bewoners 
2. College  
3. Raad 
3. Gemeentelijke organisatie 
 
Belangenafweging: 
Diverse partijen hebben verschillende belangen.  
 
Scenario's: 
Het huidige beeld van de openbare ruimte in Albrandswaard voldoet aan de beeldkwaliteit "Basis". 
Met de Raad willen we bespreken of er meer of minder kwaliteit gewenst is. De volgende scenario's 
zijn o.a. mogelijk: 
 

1. Het huidige kwaliteitsniveau "Basis" consolideren met de huidige beschikbare begroting. 
2. Het kwaliteitsniveau "Basis" verhogen naar "Hoog" met als gevolg dat hier meer kosten 

tegenover staan. 
3. Het kwaliteitsniveau "Basis" verlagen naar "Sober" met als gevolg dat er wellicht een 

bezuiniging kan worden gerealiseerd. Hier hoort echter een ander beeldkwaliteit bij. 
4. Differentiatie door gebiedsindeling en selectief verhogen en verlagen van de kwaliteitsniveaus. 

Wellicht zijn er gebieden in Albrandswaard die kunnen afwijken van het kwaliteitsniveau 
"Basis", denk o.a. aan de begraafplaatsen of buitengebieden. 

 
Scenariokeuze en resultaat: 
Tijdens de carrousels worden door de mogelijkheden van diverse kwaliteitsniveaus van de openbare 
ruimte middels beeld aan u voorgelegd. Tevens laten we zien wat de financiële impact is van het 
verhogen en verlangen van de kwaliteit in de gemeente Albrandswaard. 
 
Bijlagen: 

  115403: Beheerkwaliteitsplan 
 
Poortugaal, 29 mei 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,         De burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats          Mr. Harald M. Bergmann 
 


