
  

Aan de raad, 

  

  

  

Onderwerp: Afwegingskader gebiedsdifferentiatie kwaliteit openbare ruimte 

Voorstel: 1. Het afwegingskader gebiedsdifferentiatie vaststellen. 

2. De werking van het afwegingskader demonstreren in een thema 

bijeenkomst 

    
  

1 SAMENVATTING 

Eind 2013 heeft uw raad de integrale beheervisie openbare ruimte vastgesteld en daarbij ook 

de systematiek beheren op beeldkwaliteit. Hierbij heeft de raad het kwaliteitsniveau voor het 

beheer en onderhoud van de openbare ruimte vastgesteld op kwaliteitsniveau B (basis). Een 

voorgestelde selectie van “pareltjes” en locaties waar een afwijkend kwalliteitsniveau zou 

kunnen gelden werd niet overgenomen. De wens van de raad was een afwegingskader 

waarbij de raad zelf helder en navolgbaar bijzondere locaties kon selecteren en mogelijk 

aanwijzen. Het voorliggende afwegingskader geeft deze mogelijkheden. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

In december 2013 heeft uw raad de integrale visie op beheer openbare ruimte vastgesteld. lin 

dezelfde vergadering is ook het beheer op beeldkwaliteit vastgesteld en is het kwaliteitsniveau 

voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vastgesteld op niveau B. Tijdens deze 

raad is er ook een mogelijkheid gepresenteerd om in de openbare ruimte gebieden aan te 

wijzen met een afwijkend beheer- en onderhoudsniveau waarbij ook inzichtelijk werd welke 

financiële gevolgen de kwaliteitskeuzes zouden hebben. Hierbij is destijds onderscheid 

gemaakt in centra van de kernen, woongebieden, industrieterreinen en bijzondere plekken of 

pareltjes genaamd. 

Uw raad heeft destijds aangegeven een dergelijke afwegingskader nuttig te vinden echter een 

andere aanvliegroute te willen omdat de geboden indeling in gebieden te veel was voorgesor- 

teerd en te weinig flexibiliteit bood om vanuit andere invalshoeken bijzondere locaties te 

kunnen aanwijzen. Een ander argument was dat er behoefte bestaat aan een afwegingskader 

dat meer uitging van maatschappelijke waarde en functionaliteit. De raad heeft zich destijds 

uitgesproken een dergelijk afwegingskader te willen laten opstellen. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Niet van toepassing 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Het afwegingskader gebiedsdifferentiatie kwaliteit openbare ruimte biedt de mogelijkheid om 

gebieden in de openbare ruimte aan te wijzen als bijzondere locaties die om een of andere 

reden een ander niveau van inrichting en onderhoud verdienen. 
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De bijbehorende rekenmodellen maken het mogelijk de financiële gevolgen van de 

kwaliteitskeuzes op basis van kengetallen per geselecteerd gebied zichtbaar te maken. 

Het afwegingskader kent vijf hoofdaanvliegroutes: 

Duurzaamheid en milieu 

Economische dragers 

Kunst en cultuur 

Samenleving en leefbaarheid 

Historie npOND= 

Door een van de hoofdaanvliegroutes te kiezen kan doormiddel van een keuzestructuur de 

keuze verder concreet gemaakt worden totdat specifieke locaties op een kaart ontstaan. Door 

bijvoorbeeld de hoofdaanvliegroute kunst en cultuur te kiezen worden de omgevingen (open- 

bare ruimte) van musea, schouwburg, kunstwerken en dergelijke zichtbaar. Vervolgens kan 

worden gekozen op welke niveau inrichting en beheer en onderhoud op deze locatie gewenst 

is. De niveaus waaruit kan worden gekozen komen overeen met de niveaus zoals deze in het 

beheer op beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte zijn aangegeven namelijk A+, A, B C, 

en D. De beeldmeetlatten die bij het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte zijn gepresenteerd 

geven indicatief weer welke beelden bij de verschillende niveaus horen. Als er een keuze voor 

een bepaald niveau is gemaakt laat het rekenmodel zien welke financiële gevolgen de keuze 

heeft voor de beheer en onderhoudskosten. 

4.B Wat gaan we er mee doen? 

Het afwegingskader kan door uw raad worden ingezet om gebieden aan te kunnen wijzen die 

een afwijkend niveau van inrichting en beheer en onderhoud verdienen dan het basis niveau. 

Daarnaast kan het afwegingskader gebruikt worden bij (her)inrichtingsprojecten om te bepalen 

welk niveau van inrichting, beheer en onderhoud wenselijk is en welke gevolgen deze keuzes 

hebben voor het benodigde budget om het beheer en onderhoud conform het afgesproken 

niveau duurzaam te kunnen uitvoeren. Als er voor een bepaald gebied gekozen wordt voor 

een hoger niveau dan het huidige niveau B laat het model ook zien hoeveel m2 openbare 

ruimte elders naar een lager niveau gebracht zou moeten worden om de kwaliteitsverhoging 

kostenneutraal te kunnen doorvoeren. 

4.C Wat mag het kosten? 

Het opstellen van het afwegingskader en de rekenmodellen is in eigen beheer gedaan en heeft 

geen kostenverhogend effect als gevolg van licentiekosten. Het beheer van het afwegings- 

kader en de rekenmodellen kan door eigen medewerkers worden gedaan. Het vaststellen van 

het afwegingskader zorgt op zichzelf niet voor financiële gevolgen. Het gebruiken van het 

afwegingskader heeft dat wel. De financiële gevolgen van het gebruik van het afwegingskader 

is afhankelijk van de uiteindelijke kwaliteitskeuzes die gemaakt worden. 

4.D Wat is het alternatief? 

Het alternatief is geen afwegingskader differentiatie vaststellen en eventuele keuzes voor 

gebiedsdifferentiaties te baseren op actualiteiten. Het voordeel van dit alternatief is dat 

ingespeeld kan worden op initiatieven uit de samenleving en hiermee tegemoet gekomen kan 

worden aan de mensen die zich actief opstellen en mee willen doen en denken in het inrichten 

en onderhouden van hun eigen leefomgeving. Nadeel van dit alternatief is dat er grote diversi- 

teit kan ontstaan in beheer en onderhoudsniveaus tussen de verschillende kernen en binnen 

de kernen tussen de verschillende wijken of gebieden. Deze diversiteit maakt het moeilijk grip 

te houden op de kosten voor beheer en onderhoud en doet afbreuk aan een zo efficiënt 

mogelijke uitvoering van het beheer en onderhoud. Daarnaast betekent dit alternatief dat 

keuzes niet gemaakt worden op heldere en transparante criteria gebaseerd op functie- 

vervulling van de openbare ruimte en wijze van gebruik. 

4.E Wat is het risico? 

Het vaststellen van het afwegingskader heeft geen risico's op zichzelf. 



4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Na eventuele vaststelling kan het afwegingskader gebruikt gaan worden om gebieden aan te 

wijzen waar een afwijkend beheer en onderhoudsniveau gewenst is. Tevens is het de 

bedoeling de rekenmodellen aan te vullen en een koppeling tot stand te brengen met de nog 

op te stellen omgevingsvisie en lange termijn beheerplannen van de verschillende voor- 

zieningen in de openbare ruimte. 

5 COMMUNICATIE 

In het beeldgericht werken heeft de raad een instrument gekregen om helder en navolgbaar 

een kwaliteitsniveau vast te stellen voor de hele gemeente. Met het afwegingskader gebieds- 

differentiatie kwaliteit openbare ruimte wordt het mogelijk ook helder en navolgbaar keuze te 

maken of en welke gebieden een afwijkend beheer- en onderhoudsniveau mogen hebben. 

Deze boodschap wordt gecommuniceerd via de gebruikelijke communicatie kanalen. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

  

   

  

(geanonimiseerd)

. Nauta-van Moorsel MPM 
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