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Samenvatting 

Aanleiding 

De gemeente Medemblik heeft leefbaarheid, duurzaamheid en participatie hoog op de agenda 

staan. De openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij de afwegingen rond deze thema’s. Om 

te kunnen sturen op de kwaliteit van de openbare ruimte is er behoefte aan instrumenten. De 

afdelingen Openbare Ruimte en Buitendienst hebben daarom de nota Integraal Beheer Openbare 

Ruimte opgesteld. Bij de opstelling van deze nota hebben we gebruik van de systematiek van 

beeldkwaliteit openbare ruimte. Aan de hand van kwaliteits- of onderhoudsniveaus kunnen we 

op strategisch niveau bepalen welk effect een kwaliteitkeuze op bepaalde plekken op de kosten 

heeft. Met deze resultaten kunnen we in gesprek met de inwoners, maatschappelijke partners 

en bestuur.  

Werkwijze  

De openbare ruimte van de gemeente Medemblik is ingedeeld in functioneel vergelijkbare 

gebieden: de structuurelementen (centra, hoofdwegen, bedrijventerreinen, groengebieden, 

woongebied en buitengebied).  

De huidige arealen zijn in kaart gebracht. Met deze arealen hebben we de benodigde budgetten 

in beeld gebracht. Dit hebben we gedaan met de “Kwaliteitkiezer van de Antea Group”. Deze 

kwaliteitkiezer bevat kentallen voor het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte. Met 

de kwaliteitkiezer zijn beheerscenario’s “eenvoudig” door te rekenen. We hebben de resultaten 

uit de kwaliteitkiezer vergeleken met de huidige begroting. Dit noemen we de "prijsijking".  

Door middel van een objectieve schouw is de huidige kwaliteit in kaart gebracht op 50 plaatsen 

van elk 1 ha (nulmeting). Om de beleving van het begrip kwaliteit bij inwoners en de 

gemeenteraad te verifiëren organiseerden we een “Burgerschouw”. In twee workshops voor 

inwoners en één voor de fractiespecialisten is uitleg gegeven over de burgerschouw. De 

deelnemers hebben daarna met de Burgerschouw-app hun meningen gegeven op de kwaliteit van 

de openbare ruimte. 

Deze werkwijze kunnen we in de toekomst toepassen bij het Integraal Beheer Openbare Ruimte 

(IBOR). Als instrument om de budgetten te bepalen, beleving te meten en afspraken te maken 

over kwaliteit.  

Verkenning  

In de zomer 2015 is op 53 plaatsen de kwaliteit van de openbare ruimte gemeten (nulmeting). 

De gemiddeld gemeten kwaliteit in de gemeente Medemblik is niveau Basis. Niveau Basis is een 

voldoende voor de staat van de onderdelen. De onderdelen zijn minimaal heel en veilig en 

redelijk verzorgd. Het beeld in de gemeente is constant te noemen. Er zijn geen verschillen 

tussen de onderdelen onderling. Alleen onkruid op verharding, bosplantsoen en 

bermen/kruidenrijk gras geeft een minder goed onderhoudsbeeld. Dit is goed te verklaren door 

de experimenten met het bestrijdingsmiddelenvrij beheer. Het beeld in de gemeente komt 

overeen met het gemiddelde kwaliteitsbeeld in Nederland. Het beeld is over het algemeen het 

niveau dat de burger als minimaal acceptabel beschouwt. 

De burgerschouw geeft hetzelfde beeld. De rapportcijfers zijn iets lager. De inwoners 

beoordelen de gemeente ook op niveau Basis. Net als bij de nulmeting is alleen het onkruid 

beoordeeld op niveau Laag. 
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Scenario's  

Er zijn twee scenario's uitgewerkt waarin de kwaliteit gekoppeld aan de zogenaamde 

structuurelementen is weergegeven. Voor elk scenario zijn de bijbehorende kostenconsequenties 

in beeld gebracht voor zowel de technische staat als de verzorging van de openbare ruimte. De 

kosten zijn voor instandhouding van het kwaliteitsniveau. De kosten om te komen van huidig 

naar gewenst niveau zijn niet meegenomen binnen dit onderzoek. 

Scenario Beleid (overwegend niveau Laag, centra en begraafplaatsen niveau Hoog en 

groen overige Basis)  

Scenario Minimaal (alle onderdelen op niveau laag)  

  

Financiën 

De financiële uitwerking van de twee scenario's geeft aan dat het huidig beschikbare budget 

ontoereikend is om de openbare ruimte minimaal op het kwaliteitsniveau Laag te kunnen 

onderhouden en te verzorgen. Voor de genoemde scenario's dient er jaarlijks het navolgende 

budget beschikbaar te zijn: 

Het huidige beschikbare budget is     € 5.563.264,- 

Scenario Beleid:          € 7.354.581,- 

Scenario Minimaal:       € 5.653.193,- 

Dit budget is exclusief vervangingsinvestering. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De missie van Medemblik is om de meest tevreden inwoners van Noord Holland te hebben. 

Leefbaarheid, dienstverlening en duurzaamheid zijn belangrijke uitvoeringsthema’s uit het 

raadsprogramma. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk omdat het 

direct invloed heeft op de aantrekkelijkheid en veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat. 

Mooi en goed onderhouden groen draagt bij aan een positieve waardering van de leefomgeving. 

Matig onderhoud doet afbreuk aan de leefomgeving. De openbare ruimte is het visitekaartje van 

de gemeente.De openbare ruimte heeft diverse functies zoals: historisch, esthetisch, ecologisch, 

recreatief, afschermend, waterbergend, welzijn en klimaat. 

 

Door een andere werkwijze te kiezen voor het beheer van de openbare ruimte verwachten we 

efficiënter en effectiever op de wensen van de inwoners in te spelen. Deze andere werkwijze 

noemen we Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Anders in deze werkwijze is dat de 

inwoner centraal staat en het beheer en inrichting gezamenlijk wordt opgepakt met inwoners, 

maatschappelijke partners - zoals woningbouwverenigingen en nutsbedrijven - en andere 

gemeentelijke afdelingen. 

 

Het beheer- en onderhoud van de openbare ruimte staat door de bezuinigingen van de afgelopen 

jaren onder druk. De ondergrens van doelmatig onderhoud is bereikt. De beheerders hebben 

minder middelen ter beschikking om de aspecten (wegen, groen, water etc.) op het afgesproken 

niveau te beheren. De focus bij de beheerders lag door de gemeentelijke fusies bij het op orde 

brengen van en inzicht krijgen in het areaal. Nu dit grotendeels op orde is, is er ruimte voor 

ontwikkeling.  

Het beheer van de onderdelen is bij verschillende beheerders is ondergebracht. Alle beheerders 

beschikken over eigen budgetten. Hierdoor is het beheer van de openbare ruimte versnipperd. 

Daar waar voor het ene aspect voldoende middelen voorhanden zijn, heeft het ander aspect 

onvoldoende middelen. 

Daarnaast vraagt de samenleving steeds vaker om invloed en participatie op de inrichting en 

beheer van de eigen leefomgeving.  

 

De gemeente Medemblik heeft behoefte aan instrumenten om te kunnen sturen op de kwaliteit 

van de openbare ruimte. Om te kunnen sturen dient de gemeente inzicht te hebben in de 

huidige kwaliteit van de openbare ruimte en in de mogelijke beheerambities. Hiertoe is onder 

begeleiding van Antea deze nota IBOR opgesteld. 

In deze nota wordt de huidige situatie ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte 

geschetst en in beeld gebracht wat de gevolgen zijn van ambities voor de beeldkwaliteit op de 

openbare ruimte, inclusief de bijbehorende kosten. 

De nota en gebruikte methoden geven het bestuur van de gemeente Medemblik een instrument 

om bij ambitiekeuzes de gewenste kwaliteits- of onderhoudsniveaus en de bijbehorende kosten 

te bepalen. Het bestuur kiest niet welke kwaliteit op welke plek gewenst is. Deze keuze wordt 

later gemaakt. Samen met de inwoners en maatschappelijke partners stelt het bestuur een 
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ambitie voor een gebied vast. Het huidige budget en beleid blijft vooralsnog leidend in de 

kwaliteitskeuze voor het beheer in Medemblik. 

1.2 Doel van de nota 

Met deze nota IBOR geven we inzicht hoe de budgettering van de verzorging, het onderhoud en 

de vervanging is en wordt geregeld. Met de voor het onderzoek gebruikte gereedschappen kan er 

inzicht gegeven worden wat het effect is van keuzes op het kwaliteitsniveau per functiegebied, 

kern of wijk en kunnen de budgetten integraal ingezet worden. Deze inzichten kunnen in de 

toekomst gebruikt worden bij het opstellen van een Burgerbegroting. 

IBOR komt meer tegemoet aan de wensen en behoefte van de inwoners. Doordat zij vooraf 

betrokken worden in de planvorming over het beheer en inrichting van de openbare ruimte. IBOR 

is een efficiënte en kostenbesparende wijze van werken. Daarnaast levert het een hogere 

service op voor onze inwoners met minder overlast en een betere kwaliteit.  

In deze nota geven we inzicht: 

• in de werkwijze van het doorlopen traject; 

• in de gegevens en  

• in het vervolg. 

1.3 Proces 

We hebben het proces om te komen tot IBOR ingedeeld in drie fasen: 

• Inventarisatiefase 

• Ontwerpfase 

• Implementatiefase 

1.3.1 Inventarisatiefase 

De inventarisatiefase hebben we de arealen onderzocht en de begrippen toegelicht. De openbare 

ruimte van de gemeente Medemblik is ingedeeld in functioneel vergelijkbare gebieden: de 

structuurelementen. Dit zijn centra, hoofdwegen, bedrijventerreinen, groengebieden, 

woongebied en buitengebied.  

De huidige arealen en de bijbehorende benodigde budgetten zijn in beeld gebracht. Dit is 

gedaan met de “Kwaliteitkiezer van de Antea Group”. Deze kwaliteitkiezer bevat kengetallen 

voor het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte. Met de kwaliteitkiezer zijn 

beheerscenario’s “eenvoudig” door te rekenen. De resultaten uit de kwaliteitkiezer zijn 

vergeleken met de huidige begroting. Dit noemen we de "prijsijking".  

 

Door middel van een objectieve schouw is de huidige kwaliteit in kaart gebracht op 50 plaatsen 

van elk 1 ha. Om de beleving van inwoners en de gemeenteraad bij het begrip kwaliteit te 

verifiëren is een “Burgerschouw” georganiseerd. In twee workshops voor inwoners en één voor 

de raads- en commissieleden is uitleg gegeven over de burgerschouw. De deelnemers hebben 

daarna met de Burgerschouw-app hun meningen gegeven op de kwaliteit van de openbare 

ruimte. 

1.3.2 Ontwerpfase 

De resultaten vanuit de inventarisatie zijn met de verschillende beheerders van de openbare 

ruimte besproken. De uiteindelijke uitkomst van de gesprekken hebben we vastgelegd in deze 

nota. Uitgangspunt voor de aanpak zijn de huidige onderhoudsbudgetten. Door een intensievere 

integrale aanpak met inwoners, maatschappelijke partners en interne afdeling gaan we 
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effectiever met het beschikbare budget aan het werk. We gaan de effecten monitoren. Daar 

waar nodig gaan we bijsturen. De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de 

resultaten. Belangrijke instrumenten zijn: 

• uitvoeringsprogramma kapitaalgoederen 

• technische inspecties 

• burgerschouwen 

• enquêtes 

1.3.3 Implementatiefase 

In de implementatiefase wordt uitwerking gegeven aan IBOR. Aan de gemeenteraad worden 

voorstellen voor het onderhoud en aanpassing in de inrichting voorgelegd. De voorstellen zijn 

wijkgericht en komen als een uitvoeringsprogramma in de normale begrotingscyclus. In 2017 

worden de plannen zoveel mogelijk integraal aangepakt. 

1.4 Afbakening  

In de nota IBOR ligt de focus op het dagelijks beheer van de openbare ruimte in Medemblik. Dit 

dagelijks beheer omhelst het frequent, kortcyclisch en regulier technisch onderhoud aan de 

openbare ruimte van wegen, groen, meubilair (inclusief kunstwerken) en bijbehorend 

verzorgend onderhoud. Centraal staat de verhouding tussen beeldkwaliteit en kosten van het 

beheer. Vernieuwing, vervanging en gebruik van de openbare ruimte worden hier niet in 

meegenomen. 

1.5 Leeswijzer  

Hoofdstukken 2,3,4 en 5 gaan nader in op de betekenis van begrippen als openbare ruimte, 

kapitaalgoederen, kwaliteit, kwaliteitsniveaus, structuurelementen, beheer en onderhoud.  

In hoofdstuk 6 zijn de kaders voor het beheer en onderhoud aangegeven. 

Vervolgens beschrijven hoofdstuk 7 de huidige kwaliteit, hoofdstuk 8 het huidige beleid en 

hoofdstuk 9 het huidige budget.  

In hoofdstuk 10 komt de gewenste kwaliteit aan bod. 

Tot slot beschrijft hoofdstuk 11 hoe het integraal beheer openbare ruimte (IBOR) aangepakt gaat 

worden. 
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2. Openbare ruimte en de ruimtelijke indeling. 

In dit hoofdstuk worden de begrippen openbare ruimte en ruimtelijke indeling uitgelegd. De 

kapitaalgoederen in Medemblik met hoeveelheden zijn beschreven. Maar ook hun belang en de 

waarde wordt aangegeven. 

2.1 De openbare ruimte 

Onder openbare ruimte wordt de ruimte verstaan die voor iedereen toegankelijk is. Vanwege dit 

open karakter vinden in deze ruimte veel van onze dagelijkse activiteiten plaats. Plaatsen die 

onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten en pleinen. Kortom, de ruimte die 

niet direct aan een bepaalde groep of individu kan worden toegekend.  

2.2 Hoe is de ruimtelijke indeling? 

De openbare ruimte van Medemblik is ingedeeld in verschillende typen gebieden die 

structuurelementen worden genoemd. Bij het toekennen van structuurelementen wordt primair 

onderscheid gemaakt in functies als wonen, werken, winkelen, sporten, verblijven en verkeer in 

de gemeente. Door dit onderscheid tussen de gebieden aan te brengen, is het mogelijk om het 

beheer goed af te stemmen op de functie van het gebied. 

Voor de inrichting van de openbare ruimte van Medemblik hanteren we de Leidraad Inrichting 

Openbare Ruimte (LIOR). De openbare ruimte is in de LIOR ingedeeld in functiezones. Voor deze 

functiezone is het kwaliteitsniveau van de toegepaste elementen vastgesteld. 

De beeldkwaliteit van het beheer hoeft niet in alle gebieden gelijk te zijn. In gebieden met een 

hoge gebruikerswaarde en representatieniveau is de verwachting van de beeldkwaliteit hoger 

dan in gebieden met een lage gebruiksdruk en bezoekersintensiteit, zoals in het buitengebied. 

Om deze reden zijn binnen de gemeente Medemblik zes gebieden benoemd die door de 

kenmerkende functie en gebruikswaarde van elkaar verschillen (zie onderstaande tabel). 

  

Structuurelement Functie (LIOR-zone) en omschrijving 

Centra winkelen en verblijven. (winkelzone en beschermd stads- dorpsgezicht) 

Hieronder vallen winkelvoorzieningen op gemeentelijk- en wijkniveau. 

Hoofdwegen routing tussen kernen. (doorstroomzone) 

Deze wegen lopen zowel in de bebouwde kom als buiten de bebouwde 

kom en zijn in het beheer van de gemeente.  

Bedrijventerreinen werken. (bedrijventerrein) 

Hieronder vallen alle bedrijventerreinen in het beheer van de 

gemeente. 

Groengebieden/parken verblijven en sporten. (sport en recreatiezone) 

Hieronder vallen alle parken, begraafplaatsen en groengebieden in de 

kernen en de sportvelden. 

Woongebied wonen en verblijven. (woonzone en beschermd dorps- / stadsgezicht) 

De integrale openbare ruimte rondom centrum (verharding, groen etc.) 

Buitengebied wonen en verblijven. (buitengebied en agrarische gebieden) 

Buitengebied omvat het gebied buiten de bebouwde kom en de 

agrarische gebieden in de bebouwde kom. 
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In onderstaande kaart is weergegeven hoe de structuurelementen over de gemeente Medemblik 

zijn verdeeld. De legenda toont meer verschillende gebieden dan de hierboven genoemde zes 

structuurelementen. Een aantal gebieden uit de legenda zijn samengevoegd tot één 

structuurelement. 

 

Kaart: Structuurelementen in Medemblik 

 
 

Zoals blijkt uit de kaart, beslaat het structuurelement buitengebied het grootste areaal, gevolgd 

door de structuurelementen groengebied en buitengebied.  

Alle structuurelementen bestaan voor het merendeel uit wegen en groen. Meubilair, 

kunstwerken en water maken slechts een klein deel uit van het areaal. Dit komt omdat dit losse 

objecten zijn die per stuk worden uitgedrukt en niet in vierkante meters zoals bij verharding en 

groen. Bijlage 1 toont een overzicht van het areaal per structuurelement. 



Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 

gemeente Medemblik  

Documentnummer: IO-16-30426 

Zaaknummer: Z-16-65672 

22 augustus 2016 

blad 12 van 67 

3. Kapitaalgoederen. 

In dit hoofdstuk worden het begrip kapitaalgoederen uitgelegd. Zijn de kapitaalgoederen in 

Medemblik met hoeveelheden beschreven. Maar ook hun belang en de waarde wordt 

aangegeven. 

3.1 Kapitaalgoederen  

De kapitaalgoederen vormen de infrastructuur van de openbare ruimte. Een kapitaalgoed is een 

goed met een groot maatschappelijk nut en een hoge vervangingswaarde. De kapitaalgoederen 

worden daarom meerjarig (structureel) beheerd en onderhouden. 

3.2 De kapitaalgoederen openbare ruimte in Medemblik 

Bij de kapitaalgoederen in de gemeente Medemblik gaat het om de volgende onderdelen 

(aspecten): 

• wegen (wegverhardingen, fietspaden, voetpaden, etc.)  

• groen (gazons, parken, begraafplaatsen) 

• civieltechnische kunstwerken (bruggen, viaducten, kade(muren) etc.) 

• meubilair (openbare verlichting, borden, banken, afvalbakken, speeltoestellen, 

hekwerken, kunstobjecten etc.) 

• water (incl. havens, vijvers en singels) 

• gebouwen 1) 

• sportvelden 2) 

• riolering 3) 

 
1)  voor onderhoudgebouwen bestaat een aparte voorziening. Voor de gebouwen en de civiele 

voorzieningen op de terreinen is een meerjarenonderhoudprogramma (MJOP) opgesteld. 

Daarom wordt gebouwen financieel niet in deze nota meegenomen. Voor het integrale 

beheer van de openbare ruimte zijn vooral de terreinen van de gebouwen een belangrijk 

aspect. Dit komt terug bij het uitvoeringsprogramma. 

2)  voor sportvelden bestaat een voorziening voor de renovatie van voetbal-, handbal- en 

korfbalvelden. In november 2015 heeft de raad besloten dat de verantwoordelijkheid voor 

het reguliere onderhoud van de voetbalvelden moet worden overgedragen aan de 

voetbalverenigingen. In 2016 vindt hierover definitieve besluitvorming plaats.De overige 

sportvelden worden volledig door de daarop sportende verenigingen onderhouden.  

De sportvelden zijn vaak afsluitbare terreinen, waar het onderhoud door de verenigingen 

wordt uitgevoerd. Daarom wordt sportvelden financieel niet in deze nota meegenomen. Voor 

het integrale beheer van de openbare ruimte zijn vooral omgevingen van sportvelden een 

belangrijk aspect. Dit komt terug bij het uitvoeringsprogramma. 
3) riolering kent bijzondere wettelijke eisen en een eigen financiering. Voor het uitvoeren van 

de zorgplicht riolering is het beleidsplan “verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2013-

2016” vastgesteld. Daarom wordt riolering financieel niet in deze nota meegenomen. Voor 

het integrale beheer van de openbare ruimte is riolering een belangrijk aspect. Dit komt 

terug bij het uitvoeringsprogramma.   
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3.3 Het areaal in de gemeente Medemblik omvat op hoofdlijnen 

Het areaal is de oppervlakte van een bepaald aspect met wat zich daarop bevindt. De arealen 

zijn voor een groot deel opgenomen in beheerprogramma’s. Een verbeterslag van de gegevens 

en beheergegevens staat gepland. Hiermee wordt gestart als de Basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT) gereed is. Dit om te voorkomen dat er dubbel werk wordt uitgevoerd. Hierna 

volgt een overzicht van het areaal van Medemblik. 

Wegen

Rijbanen 1.121.574 m2

asfalt 28 %

elementen 72 %

Fietspaden 61.993 m2

Voetpaden 508.814 m2

Parkeervakken/overig 233.389 m2

Groen

Bomen 23.904 stuks

Cultuurbeplanting 302.986 m2

Gras gazon 997.205 m2

Gras kruidenrijk/bermen 710.187 m2

Hagen 62.668 m1

Natuurlijke beplanting 362.460 m2

Kunstwerken

Bruggen 291 stuks

Duikers 4.515 m1

Kadeconstructies 8.057 m1

Oeverconstructies 43.202 m1

Sluis 1 stuks

Meubilair

Afvalbakken 556 stuks

Parkmeubilair 1.037 stuks

Speeltoestellen 799 stuks

Straatmeubilair 9.522 stuks

Openbare verlichting 9.650 stuks    

Water

Waterloop 616.561 m²

Watervlakte 602.175 m²

Gebouwen

gemeentelijke gebouwen 83 stuks

kerktorens 10 stuks

scholen 24 stuks

overige 3 stuks

Totaal BVO 87.278 m²

Sportvelden

Grassportveld intensief 68.408 m²

Voetbalveld gras 180.496 m²

Kunstgrasveld 64.061 m²

Verhard sportveld 5.905 m²

Bomen 874 stuks

Cultuurbeplanting 6.525 m²

Gras gazon 41.831 m²

Gras kruidenrijk/bermen 57.342 m²

Hagen 332 m1

Natuurlijke beplanting 51.007 m²

Riolering

Vrijverval riolering 263.200 m1 buis

Mechanische riolering 84.000 m1 buis

hoofdgemalen 120 stuks

minigemalen 550 stuks

Drainage 10.000 m1 buis  
 

3.4 Het belang en de waarde 

Het belang en de waarde van de openbare ruimte is samengevat in de volgende punten: 

• de openbare ruimte is het domein van veel (sociale, economische, culturele e.a.) 

activiteiten. Hierdoor bepaalt de openbare ruimte voor een belangrijk deel het gezicht 

en de aantrekkelijkheid van de gemeente Medemblik; 

• de openbare ruimte biedt plaats aan veel infrastructuur en voorzieningen en speelt zo 

een belangrijke rol bij het transport en de opslag;  

• de kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt mede de waarde van het (aanliggend) 

vastgoed;  

• de kapitaalgoederen in de openbare ruimte (i.c. wegen, voet/fietspaden, bruggen, 

viaducten, openbare verlichting, de vijvers en watergangen) vertegenwoordigen een 

grote financiële waarde. In de gemeente Medemblik is de vervangingswaarde hiervan is 

circa € 370 miljoen. 
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4. Kwaliteit en kwaliteitsniveaus 

4.1 Wat is kwaliteit?  

Bij beschrijvingen van het begrip "kwaliteit" is het van belang dat iedereen hetzelfde beeld voor 

ogen heeft. Het begrip dient éénduidig en op een, voor alle partijen, begrijpelijke manier te zijn 

vastgelegd. Om deze reden wordt het begrip "kwaliteit" ontleed in een tweetal 

kwaliteitskenmerken die kunnen worden beïnvloed door beheer:  

 

Technische staat: is het heel?  

 

De technische staat is een kwaliteitskenmerk waarmee de technische en/of vakkundige eisen die 

gesteld worden aan verharding, groen en meubilair worden aangegeven. Dit wordt bijvoorbeeld 

uitgedrukt in eisen over de vlakheid van elementverharding en het snoeibeeld van een haag.  

 

Verzorging: is het schoon?  

 

De verzorgingsgraad is een kwaliteitskenmerk waarmee de eisen voor schoonheid en netheid 

worden aangegeven. Dit wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in eisen over de toegestane 

hoeveelheden onkruid en zwerfvuil. 

 

Daarnaast wordt de kwaliteit beïnvloed door diverse andere aspecten, zoals functionaliteit, 

herkenbaarheid en representativiteit. Deze hebben meer met de inrichting en het gebruik van de 

openbare ruimte te maken en vallen buiten het kader van dit beeldkwaliteitplan. 

 
Figuur: Kwaliteit wordt bepaald door een drietal vragen, die gezamenlijk de cirkel rond maken   

4.2 Welke kwaliteitsniveaus onderscheiden we?  

Bij het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte geldt als belangrijk uitgangspunt dat 

het beheer er op gericht moet zijn de kwaliteit van de oorspronkelijke inrichting op een vooraf 

bepaald kwaliteitsniveau te handhaven. Daarvoor is het nodig het gewenste kwaliteitsniveau 

(=ambitie) te beschrijven. 

De eisen die aan de kwaliteit worden gesteld, zijn niet voor elk deel van de openbare ruimte 

hetzelfde. De kwaliteitskeuze voor wegen, groen e.d. hoeft dan ook niet overal gelijk te zijn. Zo 

heeft een centrumlocatie doorgaans een meer representatieve uitstraling, waardoor er 

intensiever wordt onderhouden. Om een kwaliteitskeuze per type gebied mogelijk te maken, 

wordt de openbare ruimte verdeeld in zogenaamde structuurelementen. Zie voor de indeling 

paragraaf 2.2..  
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Het kwaliteitsniveau is een aanduiding voor de ambitie op een bepaalde plek, ofwel de 

resultante van gebruiksdruk en onderhoudsinspanningen (bij een hoge gebruiksdruk is méér 

onderhoudsinspanning nodig om dezelfde kwaliteit te bereiken) in een structuurelement. Er 

worden vijf kwaliteitsniveaus onderscheiden.  

Kwaliteitsniveau CROW Rapportcijfer 

Zeer Hoog A+ > 8,1 

Hoog A 7,1 – 8,0 

Basis B 5,5 – 7,0 

Laag C 4,0 – 5,4 

Zeer Laag D < 3,9 

 

De kwaliteitsniveaus en onderliggende normen sluiten aan op landelijke normeringen zoals ook in 

de publicatie 323 "Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte" van het CROW (Centrum voor 

Regelgeving Onderhoud Wegen) zijn opgenomen. Hieronder is een voorbeeld opgenomen uit de 

CROW kwaliteitscatalogus ten aanzien van onkruid op open verharding. 

 

Tabel: De vijf kwaliteitsniveaus zeer hoog tot en met zeer laag voor onkruid op open verharding  

Zeer hoog  Hoog  Basis  Laag  Zeer laag  

CROW A+  CROW A  CROW B  CROW C  CROW D  

Nagenoeg 

ongeschonden  

Mooi en 

comfortabel  

Functioneel  Onrustig beeld, 

discomfort of 

enige vorm van 

hinder  

Kapitaalvernietiging, 

uitlokking van 

vernieling, 

functieverlies, 

juridische 

aansprakelijkstelling 

of sociale 

onveiligheid  

          

Er is geen onkruid  Er is weinig 

onkruid  

Er is redelijk veel 

onkruid  

Er is veel onkruid  Er is zeer veel 

onkruid  

Bedekking  

0% per 100 m2  

  

Maximale hoogte  

0 cm  

  

Pollen  

0 stuks per 100 m2  

Bedekking  

≤ 3% per 100 m2  

  

Maximale hoogte  

≤ 10 cm  

  

Pollen  

0 stuks per 100 m2  

Bedekking  

≤ 15% per 100 m2  

  

Maximale hoogte  

≤ 25 cm  

  

Pollen  

≤ 100 stuks per 100 

m2  

Bedekking  

≤ 25% per 100 m2  

  

Maximale hoogte  

≤ 50 cm  

  

Pollen  

≤ 200 stuks per 100 

m2  

Bedekking  

> 25% per 100 m2  

  

Maximale hoogte  

> 50 cm  

  

Pollen  

> 200 stuks per 100 

m2  



Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 

gemeente Medemblik  

Documentnummer: IO-16-30426 

Zaaknummer: Z-16-65672 

22 augustus 2016 

blad 16 van 67 

  

 

De niveaus Hoog, Basis en Laag vormen de kern van elke kwaliteitsdiscussie. Ze bieden 

ruimte om te differentiëren: waar moet het beter en waar mag het wat minder? Het 

middelste niveau Basis, is het niveau waarbij duurzame instandhouding wordt 

gegarandeerd. Onderhoud op niveau Basis geeft een voor velen acceptabel beeld. Bij een 

niveau lager dan Basis bestaan op bepaalde onderdelen risico's van kapitaalvernietiging, is 

er kans op schadeclaims, en wordt de beleving van de openbare ruimte als niet acceptabel 

ervaren. Dit is met name op wegen van toepassing. 
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5. Beheer en onderhoud openbare ruimte 
Bij het beheer en onderhoud worden veel begrippen en definities, op verschillende manieren, 

door elkaar gebruikt. Dit leidt tot spraakverwarring en misverstanden. Om dit te voorkomen 

worden hieronder de definities uitgelegd die voor het Medemblikker beheer en onderhoud 

gelden. Ook wordt uitgelegd wat de vernieuwing van de openbare ruimte en de relatie tussen 

beheer en onderhoud is. 

5.1 Beheer van de openbare ruimte 

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bestaat uit een aantal onderdelen te weten: 

• verzorging 

• klein (dagelijks) onderhoud 

• groot (planmatig) onderhoud 

• vervanging 

• aanpak achterstallig onderhoud 

5.1.1 Verzorging 

Verzorging is cyclisch onderhoud. Dit betekent vaak voorkomende maatregelen als reiniging, 

vegen, maaien, snoeien en onkruidbestrijding. Daarmee wordt vooral de uitstraling (schoon en 

aantrekkelijk) van het object (bijvoorbeeld een groenstrook) op het gewenste niveau gehouden. 

Het cyclisch onderhoud heeft nagenoeg geen effect op de technische levensduur van het object. 

Met dit onderhoud wordt alleen de afgesproken uitstraling / verzorging van de openbare ruimte 

gerealiseerd.  

5.1.2 Klein (dagelijks) onderhoud 

Klein onderhoud is bijvoorbeeld de aanpak van een ernstige schade op een klein deel van een 

wegvak (bijvoorbeeld een gat in de weg). Doel van het klein onderhoud is het voorkomen van 

vroegtijdig groot onderhoud (gaten worden groter en het wegdek wordt verder aangetast 

waardoor dit dan alleen nog maar via groot onderhoud hersteld kan worden). Met klein 

onderhoud worden uiteraard ook ongelukken en/of schade bij gebruikers voorkomen. Andere 

voorbeelden van klein onderhoud zijn het opnieuw leggen van losliggende trottoirtegels of het 

herstellen van boomwortelschade.  

5.1.3 Groot (planmatig) onderhoud 

Groot (planmatig) onderhoud bestrijkt de grotere, ingrijpende, planmatige maatregelen die er 

voor zorgen dat een kapitaalgoed (bijvoorbeeld een weg) niet ongewenst snel in kwaliteit 

achteruit gaat. Groot onderhoud is er op gericht om de levensduur te verlengen en zo de 

technische levensduur (die bijvoorbeeld voor een weg staat) te behalen. Voorbeelden van groot 

onderhoud zijn het herstraten van een klinkerweg of het aanbrengen van nieuwe toplagen op 

een asfaltweg.  

5.1.4 Vervanging 

Het beheer en onderhoud heeft ook een directe relatie met vervanging. Een voorbeeld van een 

(geplande) vervanging is bij asfaltwegen het de vervanging van de totale verhardingsconstructie 

bij het einde van de levensduur. Bij de vervanging wordt de hele constructie opnieuw gemaakt 

waarbij de inrichting van de weg niet wordt veranderd. In een aantal van de huidige 

beheerplannen zijn de financiële middelen voor vervanging niet opgenomen, zie bijlage 4. 
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5.1.5 Aanpak achterstallig onderhoud  

Door de (eenmalige) aanpak van het achterstallig onderhoud wordt het uitgestelde groot 

onderhoud ingelopen. Dit zijn de achterstanden die zijn ontstaan doordat de beschikbare 

middelen niet toereikend waren om het noodzakelijke onderhoud tijdig uit te voeren.  

De gemeente voert het beheer en onderhoud uit op een realistisch basisniveau. Dit wil zeggen 

dat de kwaliteit van de openbare ruimte niet zakt onder de verantwoorde “bodemkwaliteit”. In 

hoofdstuk 10 wordt hier verder op ingegaan. 

5.2 Vernieuwing van de openbare ruimte 

De vernieuwing van de openbare ruimte bestaat uit eenmalige maatregelen vanuit eenmalige 

investeringen. Het doel ervan is via een eenmalige ingreep de gewenste kwaliteit of structuur te 

krijgen. Deze kwaliteit is altijd anders dan de bestaande kwaliteit. Er is daarom geen sprake van 

instandhouding, waardoor deze maatregelen ook geen deel uit maken van het beheer en 

onderhoud, waarover deze nota gaat. Ze worden hierna toch kort beschreven omdat in een 

breder openbare ruimte verband wel een belangrijke rol spelen.  

De vernieuwing van de openbare ruimte vindt plaats door middel van de volgende activiteiten: 

• kleinschalige aanpassingen  

• doorontwikkeling  

• grootschalige vernieuwing 

• transformatie 

5.2.1 Kleinschalige aanpassingen  

Dit betreft verzoeken vanuit buurt- en wijkorganisaties en burgers. Het gaat om het verbeteren 

van de verkeersveiligheid door verkeerstechnische aanpassingen (verkeersdrempel, aanpassen 

bocht etc.) of kleine ingrepen die de toegankelijkheid en het gebruik verbeteren. Dit zijn niet 

van te voren geplande maatregelen die na goedkeuring van het verzoek worden gerealiseerd. 

Voor het beheer en onderhoud heeft deze aanpassing nagenoeg geen consequenties. 

5.2.2 Doorontwikkeling  

Doorontwikkeling is het aanpassen van (vanuit gebruiksoogpunt) verouderde, hinderlijke, 

onveilige openbare ruimte en voorzieningen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld verouderde 

hofjes en pleinen). De gewenste aanpassingen worden aangedragen door organisaties en 

bewoners en via het wijkmanagement geprioriteerd en daarna bestuurlijk besproken en 

geaccordeerd.  

5.2.3 Grootschalige herinrichting 

Grootschalige herinrichting van de openbare ruimte vindt plaats binnen bestuurlijk vastgestelde 

programma’s en projecten (zoals de Oosteinderweg). Het kan zijn dat de herinrichting leidt tot 

een groter areaal openbare ruimte dan voorheen. In dat geval wordt daar via de systematiek 

voor areaaluitbreiding het benodigde extra beheer en onderhoudsbudget aan toegevoegd. Als er 

een hogere kwaliteit van de openbare ruimte gewenst is, wordt daar tegelijk met de bestuurlijke 

goedkeuring van verhoging van de kwaliteit, ook bestuurlijke goedkeuring gegeven voor het 

extra beheer en onderhoudsbudget. Hier geldt “geen hogere inrichtingskwaliteit zonder het 

daarvoor benodigde beheer en onderhoudsbudget”. 
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5.2.4 Transformatie 

Het gaat bij transformatie (zoals recent de Bloesemgaerde en Fruittuinen) om het toevoegen van 

nieuwe openbare ruimte. Voor het beheer en onderhoud van deze openbare ruimte geldt 

dezelfde aanpak als voor de hiervoor genoemde grootschalige herinrichting en vernieuwing. 
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6. Kaders voor beheer en onderhoud openbare ruimte  

Er gelden ten aanzien van het beheer en onderhoud wettelijke verplichtingen en regels. Ook is 

er gemeentelijk beleid voor het beheer en onderhoud. De regels en het beleid komen in dit 

hoofdstuk aan de orde. 

6.1 Juridisch financieel kader 

De gemeente is als eigenaar en beheerder van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte 

verplicht te zorgen voor goed beheer en onderhoud. Die verplichting staat in ondermeer de 

volgende juridische en juridisch/financiële kaders. 

 De wegenwet 

De Wegenwet (artikel 16) vereist van de beheerder een ‘goed rentmeesterschap’. Dit betekent 

dat hij ervoor moet zorgen dat de wegen door het tijdig plegen van beheer en onderhoud, 

duurzaam in stand gehouden worden.  

 De Wegenverkeerswet 

De Wegenverkeerswet stelt dat de wegbeheerder er naar streeft om maatregelen te nemen die 

de veiligheid van de weggebruiker en de functionaliteit van de wegen waarborgen. De wet doet 

een beroep op de publiekrechtelijke zorg van de wegbeheerder voor de veiligheid van de 

weggebruiker maar schrijft geen concrete maatregelen voor.  

 Nieuw Burgerlijk Wetboek 

Met de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de bewijslast omgedraaid. De 

beheerder kan nu aansprakelijk gesteld worden voor schade die iemand lijdt als gevolg van 

gebreken aan de weg. Dit betekent dat preventief onderhoud, een klachtenregistratie, 

regelmatige inspecties en vooral tijdig uitgevoerd onderhoud onontbeerlijk zijn.  

 

 Strafrechtelijke aansprakelijkheid  

Voor functionarissen van de rijksoverheid is een absolute strafrechtelijke immuniteit. Voor 

decentrale bestuurders geldt dit alleen voor de exclusieve bestuurtaak. Dat betekent, dat er 

strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden door de officier van justitie, wanneer de overheid, 

Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek regelt de risicoaansprakelijkheid van de 

wegbeheerder indien de schade het gevolg is van een gebrek aan de openbare weg. Er is 

sprake van een gebrek aan de openbare weg indien de weg niet voldoet aan de eisen die men 

er onder gegeven omstandigheden aan mag stellen en hierdoor een gevaarlijke situatie 

ontstaat. De wegbeheerder is dus aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek, ook al 

was hij niet op de hoogte van het gebrek. Aansprakelijkheid treedt dus  in, onafhankelijk van 

de vraag of de wegbeheerder het gebrek kende of behoorde te kennen. 

Is eenmaal vastgesteld dat schade is ontstaan als gevolg van een gebrek, dan is de enige 

mogelijkheid voor de wegbeheerder om onder de aansprakelijkheid uit te komen als hij een 

beroep kan doen op de zogenaamde ‘tenzij clausule’. Deze clausule houdt in dat de 

wegbeheerder niet aansprakelijk is, als er een zeer korte periode ligt tussen het ontstaan van 

het gebrek en het ontstaan van de schade. 
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dus ook de gemeente, een strafbaar feit pleegt. Gemeenten en ambtenaren kunnen 

strafrechtelijk worden vervolgd als het gaat over onvoldoende plegen van onderhoud aan 

bijvoorbeeld wegen. 

 Waterwet*  

De Waterwet regelt de gemeentelijke zorgplicht voor een doelmatige inzameling en verwerking 

van het afvloeiend water. 

De Waterwet regelt eveneens de gemeentelijke zorgplicht voor het in het openbaar 

gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

 
* in toekomst, verwacht 2018, onder gebracht in de Omgevingswet 

 Keur en legger hoogheemraadschap 

De Keur en Legger geven aan wie onderhoudsplichtig is en wat de technische vereisten zijn 

waaraan een watergang moet voldoen. Dat geldt dan voor de profielafmeting en voor de 

slootbegroeiing. 

 

 Wet Milieubeheer 

De Wet Milieubeheer bevat de planverplichting voor de zorgplicht riolering. De gemeente dient 

een overzicht te geven van de aanwezige voorzieningen, de manier waarop deze voorzieningen 

woorden onderhouden en wat dat kost. 

 

 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

De gemeente moet op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) in de begroting 

en jaarrekening de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen opnemen. Hierin wordt 

verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. 
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6.2 Beleidskaders 

Voor het beheer van de kapitaalgoederen openbare ruimte gelden in de gemeente Medemblik de 

volgende beleidkaders: 

 Structuurvisie Medemblik 

In de structuurvisie 2012-2020 Gemeente Medemblik ‘sterke kust en sterk achterland’ zijn 

strategische keuzes gemaakt en bestuurlijk vastgesteld. In de visie wordt bijzonder belang 

gehecht aan leefbaarheid en burgerparticipatie. Klantgericht beheer van de openbare ruimte 

vraagt om een andere manier van beheer en onderhoud. Op basis van de structuurvisie en de 

uitwerkingen daarvan wordt de kwaliteit bepaald die de elementen van de openbare ruimte 

dienen te krijgen bij vervanging, vernieuwing en nieuwe aanleg. Dit proces gaat in samenspraak 

met de inwoners. De keuzes kunnen leiden tot een andere wijze van aanpak. 

 Aspectplannen 

Aspectplannen zijn de beheer- en onderhoudplannen van de verschillende kapitaalgoederen. 

Door de afzonderlijke vaststelling van de aspectplannen* voor Wegen, Groen, Openbare 

verlichting, Riolering, Civieltechnische Kunstwerken en Havens is het beheerniveau per 

onderdeel vastgesteld. Het gemiddelde niveau is CROW Bmin (B en C), zie hoofdstuk 7. Dit 

beheerniveau is voor de meeste onderdelen van kracht tot 2016. Voor een overzicht zie bijlage 

2. 

 
* Deze aspectplannen zijn de input voor dit beleidskader en de verdere uitwerking daarvan in beheerplannen voor de 

afzonderlijke kapitaalgoederen openbare ruimte. 
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7. De kwaliteit van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte 

Wat is de kwaliteit van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte? Om hier inzicht in te krijgen 

zijn vijf kapitaalgoederen in beeld gebracht en het beheer en onderhoud. In dit hoofdstuk wordt 

de beheersituatie aangegeven, zoals die was tot 2015. Die situatie was o.a. aanleiding voor het 

beschikbaar stellen van extra middelen voor wegen. 

7.1 Kwaliteit thema’s 

Het beoordelen van de kwaliteit van de openbare ruimte kan worden gedaan vanuit een zestal 

thema’s. Deze thema’s zijn: 

1. beeldkwaliteit; 

2. technische staat; 

3. comfort; 

4. leefbaarheid; 

5. aansprakelijkheid en risico; 

6. kapitaalvernietiging.  

Wij hebben gekozen om de kwaliteit van de kapitaalgoederen in beeld brengen aan de hand van 

thema’s beeldkwaliteit en technische staat. Hierna beschrijven we kwaliteit van de deze 

thema’s op hoofdlijnen.  

7.2 Beeldkwaliteit 

Er is voor beeldkwaliteit gekozen omdat beeldkwaliteit is bepalend voor de beleving van de 

inwoners. In deze paragraaf wordt de huidige kwaliteit nader toe gelicht.  

Om de huidige situatie in de gemeente Medemblik te kunnen beoordelen hebben we de kwaliteit 

van de openbare ruimte op twee manieren gemeten. 

1. Door middel van een objectieve schouw conform een vastgestelde werkwijze en normering 

2. Door middel van een subjectieve schouw die vooral op basis van beleving. 

De resultaten en de interpretatie daarvan is tevens in deze paragraaf opgenomen. 

 

CROW Beeldkwaliteit 
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7.2.1 Objectieve schouw (Nulmeting) 

Antea heeft in juli 2015 een objectieve schouw uitgevoerd. Tijdens deze schouw is de huidige 

kwaliteit van de openbare ruimte gemeten volgens de CROW schouwmethodiek 

(Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte publicatie 323. Hierbij is tijdens een representatieve 

steekproef op 53 afzonderlijke meetlocaties van 100 bij 100 meter (1 ha) in Medemblik de 

kwaliteit op dat moment gemeten. De schouwlocaties zijn zonder voorkennis van de locaties 

door Antea representatief verspreid over de verschillende structuurelementen en kernen in de 

gemeente Medemblik. 

7.2.2 Subjectieve schouw (Burgerschouw) 

De inwoners van Medemblik zijn gevraagd om met behulp van de App Burgerschouw de openbare 

ruimte te beoordelen. Deze subjectieve schouw heeft plaatsgevonden in de periode van juli tot 

half september 2015. In totaal hebben 39 inwoners één of meerdere locaties geschouwd. In 

totaal zijn in 13 kernen totaal 43 locaties beoordeeld. De resultaten van de Burgerschouw geven 

de kwaliteitsbeleving van de inwoners met openbare ruimte weer. De resultaten kunnen worden 

gebruikt voor het maken van keuzes ten aanzien van de gewenste kwaliteit.  

7.2.3 Resultaten objectieven schouw per structuurelement  

In onderstaande tabellen wordt het totaalbeeld* van de openbare ruimte in Medemblik per 

structuurelement weergegeven. Het totaalbeeld is een objectieve weergave - op basis van de 

CROW schouwmethodiek - van de gemiddelde kwaliteit in Medemblik. Daarbij zijn er altijd 

slechtere en betere plekken aan te wijzen. Het gemiddelde hiervan wordt zoals in de tabel 

hieronder dan weergegeven als gemiddelde kwaliteit. Tevens dient te worden opgemerkt dat de 

schouw een momentopname betreft. Met name het aspect verzorging is erg momentgevoelig.  
 

*) Detailinformatie is opgenomen in bijlage 6. Resultaten nulmeting beeldkwaliteit. 

 

Tabel: Totaalbeeld gemiddelde objectieve kwaliteit openbare ruimte Medemblik per aspect en 

structuurelement.   (geel=basis, groen=hoog, oranje=laag, wit=niet van toepassing)  

Functiegebied G
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K
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st

w
e

rk
e
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M
e
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V
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V
e

rz
o

rg
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g

Bedrijventterrein 6,0 8,0 7,0 7,0 6,0

Dorpsgezicht 6,0 7,2 6,0 6,0 6,0

Winkelgebied 6,0 6,0 6,0 6,0

Woongebied 6,1 6,3 6,1 6,1 6,0

Buitengebied 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0

Doorstroomzone 6,0 6,4 6,3 6,6 6,0  
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Tabel: Totaalbeeld objectieve kwaliteit per aspect uitgedrukt in CROW-cijfers (gemiddeld)  

 
Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de gemiddeld gemeten kwaliteit in de gemeente Medemblik 

niveau Basis is. Dit komt overeen met CROW kwaliteitsniveau B. Een niveau Basis betekent dat 

alle onderdelen een dikke voldoende scoren en waarbij de onderdelen minimaal heel en veilig en 

redelijk verzorgd zijn. Het beeld van de gemeente komt overeen met het gemiddelde 

kwaliteitsbeeld in Nederland. Het beeld is over het algemeen het niveau dat de inwoners als 

minimaal acceptabel beschouwt. In bijlage 3 is een overzicht van de resultaten per kern 

opgenomen. 

7.2.4 Resultaten burgerschouw per kern 

Maar wat is de mening van de inwoners van Medemblik? De slechtere of betere plekken zijn vaak 

bepalend voor de beleving van inwoners. Het kan dan ook zijn dat de beleving ten aanzien van 

de kwaliteit bij de inwoners lager of hoger ligt dan de objectieve meting heeft uitgewezen. De 

mate van verzorging is voor de beleving een belangrijk punt. In onderstaande tabel worden de 

resultaten van de Burgerschouw per verzorgingsonderdeel weergegeven. Het totaalbeeld* is een 

subjectieve weergave - op basis van de schouwresultaten van de inwoners - van de gemiddelde 

kwaliteit in Medemblik.  
 

*) Detailinformatie is opgenomen in bijlage 7. Resultaten Burgerschouw zomer 2015. 

 



Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 

gemeente Medemblik  

Documentnummer: IO-16-30426 

Zaaknummer: Z-16-65672 

22 augustus 2016 

blad 26 van 67 

Tabel: Totaalbeeld subjectieve kwaliteit per onderdeel uitgedrukt in CROW-cijfers (gemiddeld)  
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Afvalbakken Beplanting Gras Onkruid Rijbaan Voetpaden Zwerfvuil

Het gemiddelde cijfer per onderdeel

 

7.2.5 Interpretatie resultaten schouw 

De beeldkwaliteit is objectief beoordeeld door professionals volgens vastgestelde richtlijnen 

(CROW). Maar ook subjectief door de inwoners door middel van een burgerschouw. 

De resultaten van de beoordeling is samengevat in de grafiek. U ziet de totaal indruk per 

onderdeel zowel van de professionals als van de inwoners.  

 

Totaalindrukken beeldkwaliteit objectief en subjectief. 

 
De beoordeling van de inwoners is over het algemeen iets lager als die van de proffesional. De 

kwaliteit is in alle gevallen binnen de vastgestelde norm. De norm voor verzorging is over het 

algemeen basis tussen 5,5 en 7,0. 
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7.3 Technische staat 

De kwaliteit van de openbare ruimte moet voldoen aan een bodemkwaliteit. Dit is de minimaal 

verantwoorde kwaliteit. Kenmerkend voor het huidige beleid is sober en doelmatig beheer en 

onderhoud. De technische staat beoordelen we op drie speerpunten, dit zijn: 

1. veiligheid   (veiligheidsrisico’s voor de beheerder en de gebruiker); 

2. functionaliteit  (belemmeringen bij het gebruik) 

3. kapitaalvernietiging  (de noodzaak om vroeger dan geraamd middelen in te zetten voor 

 vervanging omdat het kapitaalgoed door ontoereikend onderhoud 

eerder aan het einde van de levensduur is). 

Hierna hebben we per kapitaalgoed en korte omschrijving van de huidige technische staat 

beschreven. 

7.3.1 Wegen 

Om de veiligheid en functionaliteit te borgen is, binnen het beperkte budget, vooral klein, 

reactief onderhoud uitgevoerd. Dit zorgt nu voor een grote ‘voorraad’ aan achterstallig groot 

onderhoud ontstaan. In 2014 heeft ongeveer 1 op de 10 wegvakken ernstige schade (bijv. gaten 

en scheuren in de wegverhardingen). Het onderhoudsniveau is Rmin en voldoet aan de minimale 

eisen. 

Hieronder is de onderhoudstoestand van wegverhardingen in 2012 en 2014 weergegeven.  

 

Onderhoudstoestand in 2012 en 2014 o.b.v. inspecties wegverhardingen 

 2012 

  
 Asfalt Elementen 

 2014 

  
 Asfalt Elementen 
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In de grafieken is zichtbaar dat het percentage ernstige schade afneemt. In de grafiek van asfalt 

is duidelijk zichtbaar dat de prioriteit ligt bij het onderhoud op veiligheid en het voorkomen van 

kapitaalvernietiging. Omdat de prioriteit bij asfalt ligt zie je in de grafieken dat bij de 

elementen de lichte en matige schades oploopt van 20% in 2012 tot 41% in 2014. 

 

Consequenties achterstallig onderhoud 

Door achterstallig onderhoud is er sprake van een verhoogd risico op verkeersongevallen 

(bijvoorbeeld bij motorrijders). De voegen van voet- of fietspaden gaan open staan. Hierdoor 

komen tegels los te liggen en drukken boomwortels verharding op. Deze paden zijn, zeker voor 

kwetsbare burgers en mensen met een beperking, niet meer veilig en comfortabel te gebruiken. 

Een onderhoudsachterstand zorgt, met name bij asfaltverharding, voor een groot risico op 

kapitaalvernietiging. In de begroting van 2016 is het budget van wegen op het kwaliteitsniveau 

Rmin gebracht. Dit houdt in dat er geen middelen zijn voor het wegwerken van de 

onderhoudsachterstanden. 

 

Gaten en losliggende tegels in Medemblikker Verhardingen 

  

  
 

Een voorbeeld van kapitaalvernietiging bij asfaltverharding 
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7.3.2 Groen 

Met de beschikbare middelen is regulier beheer en onderhoud uitgevoerd aan het openbaar 

groen op kwaliteit niveau B (basis). Met uitzondering van parken, rotondes en begraafplaatsen 

kwaliteit A (hoog). 

Omvormen van groen en vervangen van bomen vindt plaats op kleine schaal op basis van 

klachten of onveilige situaties. Op grotere schaal vervangen of aanbrengen van groen gebeurt bij 

nieuwe projecten of reconstructies waarbij extra investeringen voor het groen en in de 

groenstructuur noodzakelijk zijn. 

Er is een achterstand in het omvormen van beplantingsvakken, het vervangen van bomen en 

verbeteren van groeiplaatsen. Deze achterstand is merkbaar in het beeld en beleving. Maar 

heeft geen nadelige invloed op de veiligheid.  

    
 

Achterstand in groei en slechte leefomstandigheden van bomen worden veroorzaakt door: 

• verkeerde boom op de verkeerde plek; 

• onvoldoende geïnvesteerd in boven- en ondergrondse groeiplaatsomstandigheden; 

• bomen kunnen redelijkerwijs niet worden teruggeplant i.v.m. ruimtegebrek, kabels en 

leidingen, etc.; 

• ziekte en aantastingen als kastanjebloedingsziekte, essentaksterfte, iepziekte, 

bastwoekerziekte; 

• ontbreken van een vervangingsbudget om op grotere schaal bomen te kunnen vervangen 

en te voorzien van de benodigde boven- en ondergrondse groeiplaatsomstandigheden. 

 

Een achterstand in het omvormen van beplanting heeft te maken met de volgende externe 

factoren: 

• beperkingen in het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (Casaron, MCPP;) 

hierdoor zijn bepaalde beplantingsvakken redelijkerwijs niet meer te onderhouden en 

moeten opnieuw ingeplant worden of omgevormd naar gras; 

Voor een asfaltweg is de levensduur bepaald op 45 jaar. Als die asfaltweg 1000 m. lang is en 

een breedte heeft van 10 m., zijn de aanlegkosten ong. € 1 mln. Als deze weg niet tijdig 

voorzien wordt van een nieuwe toplaag, verslijt  de weg  veel sneller en is hij veel eerder 

(bijvoorbeeld al bij 30 jaar) aan het einde van zijn levensduur. In dat geval zijn de middelen 

voor aanleg (€ 1 mln.) al op 2/3 van de levensduur verbruikt. Met als gevolg dat er veel 

vroeger (15 jaar eerder dan gepland) nieuwe middelen in vervanging gestoken moeten 

worden. Per saldo dus  een aanzienlijke kapitaalvernietiging. 
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• toename van moeilijk te bestrijden wortelonkruiden (bijv. heermoes): 

beplantingsvakken worden omgevormd naar gazon om de wortelonkruiden te kunnen 

onderdrukken; 

• “trends”: 

In oudere wijken zijn beplantingsvakken aangeplant met “bosplantsoen beplanting”. 

Vakken ‘koken’ nu over en ongewenste soorten nemen de overhand. Dit geeft voor de 

bewoners een rommelig beeld. Bewoners geven nu vaak de voorkeur aan transparantere 

beplanting.  

  
• Het ontbreken van een vervangingsbudget om op grotere schaal de beplanting te kunnen 

vervangen. 

7.3.3 Openbare verlichting 

Een groot deel van de lichtmasten en armaturen heeft het einde van de levensduur bereikt. De 

komende 10 jaar moet ca. 70% van het areaal vervangen worden. Er is een achterstand in 

vervangingen die samen valt met een grote golf aan vervangingen van masten uit de jaren 60 en 

70 wijken. Voor de vervanging zijn onvoldoende middelen beschikbaar. Doordat oude 

lichtmasten mogelijk afbreken en de verlichting uitvalt, bestaan er grote (sociale- en verkeer) 

veiligheidsrisico’s.  Vanaf 2016 : zijn de middelen met de IMN (Investeringen Maatschappelijk 

Nut) aangevuld tot ca. 1/3 van de benodigde financiële middelen om de noodzakelijke 

vervangingen uit te voeren. Voordeel hiervan is wel dat dit ons de kans biedt om een grote slag 

te slaan op het gebied van energiebesparing en verlaging van onderhoudskosten door voor LED te 

kiezen. Hierdoor kunnen we aan de doelstellingen van het energieakkoord voldoen, mits er 

voldoende middelen ter beschikking worden gesteld om onze vervangingsopgave daadwerkelijk 

uit te voeren. 

7.3.4 Civieltechnische kunstwerken 

Het onderhoud van civieltechnische kunstwerken is reactief. Bij constatering van schades 

worden deze gerepareerd. Het belangrijkste is dat de kunstwerken veilig en functioneel blijven. 

Er is onvoldoende geld voor planmatig onderhoud. Hierdoor wordt maar een deel van gepland 

onderhoud uitgevoerd. Het overige onderhoud wordt doorgeschoven. Risico hiervan is dat de 

verwachte technische levensduur van de kunstwerken steeds korter wordt en er op de langere 

termijn een grootschalige vervanging nodig is. Door gebruik te maken van composiet, of andere 

alternatieve materialen wordt de levensduur van deze kunstwerken verlengd. 
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7.3.5 Water 

Er wordt geen planmatig onderhoud aan de watergangen (sloten, kanalen) gedaan. Een 

watergang wordt gebaggerd als het hoogheemraadschap dit verplicht en als de watergang voor 

het machinaal onderhoud te ondiep wordt. Er is sprake van enige onderhoudsachterstand.  

Het beheer en onderhoud van de watergangen wordt in de toekomst mogelijk overgedragen aan 

het Hoogheemraadschap. Als je kijkt vaar de eisen die zij stellen voor de overdracht van het 

stedelijk water, dan is de achterstand veel groter. Alle sloten moeten dan vrij van bagger 

opgeleverd worden. 

Aan kantbeschoeiingen wordt geen preventief onderhoud gepleegd met een risico dat er 

afkalving van aangrenzende tuinen plaatsvindt. Ernstige knelpunten of calamiteiten worden per 

geval (reactief) opgelost. 
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8. Huidig beleid aangaande het beheerniveau per kapitaalgoed 

In dit hoofdstuk wordt per aspect het huidige beleid omschreven. 

8.1 Wegen 

Wegverhardingen worden op niveau Laag (Rmin) beheerd en onderhouden. 

Dit betekent dat ten aanzien van de: 

Veiligheid   

• de kwaliteit van de wegverhardingen is zodanig dat er geen onaanvaardbare 

veiligheidsrisico’s zijn voor de weggebruikers, waarvoor de wegbeheerder 

aansprakelijk gesteld kan worden.  

Functionaliteit   

• de kwaliteit van de wegverhardingen draagt bij aan een optimaal 

(obstakelvrij, snel en comfortabel) gebruik. De kwaliteit van de 

wegverhardingen is zodanig dat: 

• Inwoners van Medemblik (en in het bijzonder kwetsbare inwoners), hun 

woning, winkels en andere voorzieningen zonder hinder kunnen bereiken.  

• Klanten, werknemers en ondernemers winkels, bedrijven snel en comfortabel 

kunnen bereiken.  

• Recreanten en bezoekers zonder hinder hun bestemming kunnen bereiken. 

Kapitaalvernietiging  

• de wegverharding en met name de asfaltverhardingen worden tijdig 

onderhouden zodat kapitaalvernietiging en duur achterstallig onderhoud 

zoveel mogelijk wordt voorkomen.( 

Dit betekent dat de onderhoudsachterstand wordt ingelopen en de wegverhardingen planmatig 

op een veilig en functioneel onderhoudsniveau worden gehouden. Hiervoor wordt een aspectplan 

opgesteld. Hierin wordt ook aangegeven hoe bij asfaltverhardingen zoveel mogelijk 

kapitaalvernietiging voorkomen wordt.  

 

Kleine oneffenheden en gaten in de verharding komen voor. Ze worden gerepareerd voordat ze 

onaanvaardbare risico’s op leveren voor de veiligheid en gebruik. Kapitaalvernietiging wordt 

zoveel mogelijk voorkomen door tijdig, planmatig groot onderhoud. 

8.2 Openbare verlichting  

De openbare verlichting wordt op niveau Laag (C) beheerd en onderhouden. 

Dit betekent dat ten aanzien van de: 

Veiligheid  de openbare verlichting is sociaal veilig en verkeersveilig; er is voldoende 

goed werkende openbare verlichting. 

 

Functionaliteit  de lichtmasten en armaturen functioneren technisch gezien betrouwbaar 

 

Kapitaalvernietiging    

• lichtmasten en armaturen worden tijdig onderhouden om duur curatief 

onderhoud te voorkomen. Bij vervanging wordt vanuit de duurzaamheid en 

milieudoelstellingen energiezuinige LED-verlichting toegepast.  
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Voor het realiseren van deze doelstellingen zijn vanuit beheer en onderhoud onvoldoende 

middelen beschikbaar. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Deze impuls was nodig 

om de financiering op een andere wijze dan vanuit de beheer- en onderhoudsmiddelen ter 

regelen. In het beheerplan openbare verlichting wordt dit nader uitgewerkt. 

8.3 Groen 

Het groen wordt voornamelijk op niveau basis (B) beheerd en onderhouden. Voor rotondes, het 

Koningin Emmapark en de begraafplaatsen wordt kwaliteit hoog (A) gehanteerd. De visie is 

duurzaam en op beeld. Met duurzaamheid wordt bedoeld het streven naar de balans tussen 

people, planet en profit. In relatie tot biodiversiteit en milieu wordt met duurzaam ook verstaan 

dat het beheer in de toekomst bekostigd moet kunnen blijven. 

 

Dit betekent ten aanzien van de: 

Veiligheid   

• Dat beplanting en tijdig wordt onderhouden; er is voldoende zicht voor de 

verkeersdeelnemers, en levert geen belemmering of gevaar op voor 

voorbijgangers. 

• Dat beplanting nauwelijks over de verharding groeit; er is een voldoende vrije 

doorgang voor de verkeersdeelnemers;  

• Dat de beplanting en bomen de Openbare verlichting minimaal hindert; 

openbare verlichting kan voldoende uitstralen.  

• Er wordt voldaan aan de zorgplicht voor bomen en er wordt regulier 

onderhoud uitgevoerd; de bomen leveren geen gevaar of hinder op voor 

voorbijgangers  

Functionaliteit 

• Dat beplanting zo wordt onderhouden dat de functie waarvoor het is 

aangeplant optimaal tot zijn recht komt. (Voorbeelden van functies zijn 

begeleidingsgroen, aankledingsgroen, ecologisch groen, etc.)  

• Dat de functie van de beplanting wordt gehandhaafd met minimale inzet van 

chemische middelen. 

• Dat waar functieverlies dreigt wordt ingegrepen; functieverlies geeft 

aanleiding tot omvorming.  

Kapitaalvernietiging 

• Dat bij het vervangen van beplanting geïnvesteerd wordt in de 

groenstructuur, volgens het groenstructuurplan. 

• Dat om kapitaalvernietiging te voorkomen moet worden geïnvesteerd in 

vervanging van beplanting; hiervoor zijn in het huidige onderhoudsbudget 

onvoldoende middelen beschikbaar. 

 

Bomen worden ook op niveau basis (B) beheerd en onderhouden. Dit houdt in dat ten aanzien 

van: 

Veiligheid  

• Dat wordt voldaan aan de boomzorgplicht; bomen worden planmatig 

geïnspecteerd op veiligheid (VTA). De maatregelen, voortkomend uit de 

inspecties, worden uitgevoerd.  

• Dat er voldoende vrije doorrijhoogte wordt gecreëerd; verkeersdeelnemers 

ondervinden geen hinder van laaghangende takken. 
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• Dat bomen dusdanig worden onderhouden dat er minimale hinder is voor de 

openbare verlichting; openbare verlichting kan voldoende uitstralen.  

Functionaliteit 

• Dat bomen zo worden onderhouden dat ze optimaal de functie vervullen 

waarvoor ze zijn aangeplant. (Voorbeelden van functies zijn 

(verkeers)geleiding, ecologische functie, landschappelijke functie etc.)  

• Dat daar waar functieverlies dreigt wordt ingegrepen; functieverlies geeft 

aanleiding tot omvorming.  

• Er is een lijst met beeldbepalende bomen in de gemeente en deze bomen 

worden beschermd. Voor deze bomen en de bomen in het openbaar groen 

moet een kapvergunning worden aangevraagd. 

• Er geldt een herplantplicht voor bomen die gekapt worden als gevolg van 

bouw- grond- of infrastructurele werkzaamheden. 

Kapitaalvernietiging 

• Dat bij het vervangen van bomen geïnvesteerd wordt in de groenstructuur, 

volgens het groenstructuurplan. 

• Dat om kapitaalvernietiging te voorkomen moet worden geïnvesteerd in 

vervanging van bomen; hiervoor zijn in het huidige onderhoudsbudget 

onvoldoende middelen beschikbaar. 

8.4 Civieltechnische kunstwerken 

Civieltechnische kunstwerken worden op niveau Laag (C) beheerd en onderhouden. 

Dit betekent dat ten aanzien van de: 

Veiligheid  bruggen, viaducten etc. zijn in zodanige staat dat gebruikers ze zonder risico 

kunnen gebruiken. 

Functionaliteit  de kwaliteit van de civieltechnische kunstwerken draagt bij aan een optimaal 

(snel en comfortabel) gebruik (zie wegverhardingen). 

 

Civieltechnische kunstwerken worden met reactief onderhoud op een veilig en functioneel 

niveau gehouden. In het op te stellen beheerplan zal in beeld gebracht worden wat de 

toekomstige vervangingsopgave is en hoe hier kosteneffectief (geen kapitaalvernietiging) mee 

omgegaan kan worden. 

8.5 Water 

De waterwegen worden op niveau Laag (C)beheerd en onderhouden. 

Dit betekent dat ten aanzien van de: 

Veiligheid  de waterwegen zijn in zodanige staat dat daar waar toegestaan, 

watersporters deze veilig kunnen gebruiken.  

Functionaliteit  de kwaliteit van watergangen is zodanig dat wordt voldaan aan: de keur van 

het hoogheemraadschap, de gewenste diepte voor vaarsloten, de 

manoeuvreerbaarheid van maaiboten, de eisen van de flora- en 

faunaregelgeving, en aan de gewenste ecologische doelstellingen. 

 

De waterwegen worden door eveneens reactief onderhouden gericht op het veilig en functioneel 

houden. De gemeente en het Hoogheemraadschap werken samen aan een Waterplan. Het 

Waterplan is de basis voor de intentie van gemeente en hoogheemraadschap tot overdracht van 
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het onderhoud van stedelijk water. Na vaststelling van het Waterplan wordt voor dit 

kapitaalgoed een overdrachtsplan opgesteld. 
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9. Beheerniveau en beschikbare financiële middelen 

Het beheren van de openbare ruimte brengt kosten met zich mee. Deze kosten zijn afhankelijk 

van de gekozen kwaliteit hoger of lager. Er dient een afweging te worden gemaakt tussen 

gewenst beeld en beschikbare middelen. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de relatie tussen het 

beheerniveau van het areaal en de benodigde middelen. Dit inzicht krijgen we door de 

beschikbare middelen en de strategische ramingen met elkaar te vergelijken.  

9.1 Beschikbare middelen voor beheer en onderhoud 

In de gemeentelijke begroting zijn middelen beschikbaar gesteld voor de verschillende 

kapitaalgoederen. Deze middelen komen voort uit de verschillende aspectplannen. Deze plannen 

zijn nog niet voor alle onderdelen volledig uitgewerkt.  

 

Middelen Beheer en Onderhoud (structureel) 

totaal in MJB 2016 2017 2018 2019

wegen 1.155.447 1.155.447 1.155.447 1.155.447

bruggen en duikers 167.935 167.935 167.935 167.935

OVL 441.124 441.124 441.124 441.124

GVVP 261.950 261.950 261.950 261.950

havens 1.215.390 273.365 158.000 454.955

waterkeringen 239.332 239.332 239.332 239.332

groen 971.234 971.234 971.234 971.234

speeltuinen 65.451 65.451 65.451 65.451

totaal in MJB 4.517.863 3.575.838 3.460.473 3.757.428

structurele dekking uit reserve 1.212.790 270.765 155.400 452.355

dekking uit exploitatie exploitatie 3.305.073 3.305.073 3.305.073 3.305.073

4.517.863 3.575.838 3.460.473 3.757.428  
 

De middelen betreffen niet alleen de verzorging, het dagelijks en het planmatig onderhoud. 

Voor bepaalde onderdelen maakt ook vernieuwing, vervanging of wegwerken van achterstallig 

onderhoud onderdeel uit van dit budget. De begroting is gebaseert op het uitvoeringsprogramma 

en niet op het langjarig gemiddelde. In de begrotingsposten is het loonsomdeel van de eigen 

dienst niet opgenomen. Om een vergelijking te kunnen maken tussen de beschikbare middelen 

en de strategische raming is op basis van inschatting het loonsomdeel aan de onderdelen 

toegevoegd. Deze cijfers zijn opgenomen in de vergelijkingstaat zie bijlage 4. 

9.2 Strategische ramingen 

Bij het beheer van de openbare ruimte kunnen er kwaliteitskeuzes gemaakt worden, zoals 

beschreven in hoofdstuk 4. Deze keuzes leiden tot verschillende scenario's voor het beheer van 

de openbare ruimt en hebben gevolgen voor de benodigde financiële middelen. Voor het 

doorrekenen van verschillende scenario’s maken we gebruik van de “Kwaliteitkiezer van de 

Antea Group”. Deze kwaliteitkiezer bevat kentallen voor het duurzaam in stand houden van de 

openbare ruimte. Met de kwaliteitkiezer zijn beheerscenario’s “eenvoudig” door te rekenen.  

In deze nota hebben we drie scenario’s opgenomen: 



Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 

gemeente Medemblik  

Documentnummer: IO-16-30426 

Zaaknummer: Z-16-65672 

22 augustus 2016 

blad 37 van 67 

1. Scenario huidig beleid. 

2. Scenario minimaal (bodemkwaliteit) en 

3. Scenario basis 

De arealen zijn ingevoerd in de kwaliteitkiezer. De kwaliteitkiezer levert op strategisch niveau 

budgetten bij de beheersaspecten. De kwaliteitkiezer levert benodigde budgetten voor 

verzorging (VO), technisch onderhoud (TO) en vervanging (VV) bij een bepaald beheersniveau. In 

de volgende tabel geven we aan overzicht van de resultaten uit de kwaliteitkiezer met de in de 

aspectplannen vastgestelde kwaliteit. 

 

De geraamde middelen voor beheer en onderhoud conform de Kwaliteitkiezer. 
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Totaal

Totaal 5.653.193€            7.354.581€            7.601.606€            

Heel TO Technisch onderhoud 4.974.437€            5.799.783€            6.324.877€            

Schoon VO Verzorging 678.756€                1.554.797€            1.276.729€            

Kwaliteitskiezer Antea

 
 

Bijlage 5 is een voorbeeld van een raming met de kwaliteitskiezer voor het scenario beleid. 
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9.3 Vergelijking huidig budget met kwaliteitscenario’s 

We hebben de resultaten uit de kwaliteitkiezer vergeleken met de huidige begroting. Dit 

noemen we de "prijsijking".  

In onderstaand overzicht wordt het huidige budget afgezet tegen de strategische budget per 

scenario. Afhankelijk van het scenario worden de consequenties voor het budget voor beheer 

duidelijk.   

  

A
m

b
it

ie
th

e
m

a

A
sp

e
ct

M
in

im
aa

l -
 b

o
d

e
m

kw
al

it
e

it

B
e

le
id

B
e

gr
o

ti
n

g

Totaal

Totaal 5.653.193€            7.354.581€            5.563.264€            

Heel TO Technisch onderhoud 4.974.437€            5.799.783€            4.644.618€            

Schoon VO Verzorging 678.756€                1.554.797€            918.646€                

Kostenoverzicht - niveau aspect

Heel Wegen

1.296.193€            1.308.926€            1.183.731€            

Heel Groen

1.619.288€            2.548.349€            1.914.078€            

Heel Meubilair

365.846€                370.566€                287.746€                

Heel Riolering

671.925€                550.758€                557.928€                

Heel Kunstwerken

699.678€                699.678€                461.803€                

Heel Water

321.506€                321.506€                239.332€                

Schoon Verzorging -€                              

678.756€                1.554.797€            918.646€                 
Tabel: Vergelijking van het huidige budget met de verschillende scenario's* 

* Exclusief vervanging en inclusief uitvoeringskosten 

 

Een kanttekening bij de scenario’s is dat in de cijfers geen opslagen voor de aannemers zijn 

opgenomen. Deze opslagen zijn circa 20 %. 

 

Wat opvalt, is dat het huidige budget circa 10% afwijkt van de scenario’s beleid. Tel daarbij het 

percentage voor de aannemersopslag op, dan is het verschil circa 30%. Vergelijk je het budget 

met het scenario minimaal dan kan je stellen dat het budget inclusief opslagen nagenoeg gelijk 

is. Met het huidige budget wordt voldaan aan de gevraagde beeldkwaliteit. Bij de toepassing van 

de kwaliteitskiezer raming voor de gesprekken met inwoners zit er ten opzichte van het huidig 

budget geen ruimte voor invulling van extra wensen. 
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9.4 Achterstallig onderhoud 

Er is in het beheer achterstallig (uitgesteld) onderhoud aanwezig. De omvang van dit 

achterstallig onderhoud is niet specifiek in kaart gebracht. Voor het wegwerken daarvan zijn 

geen middelen in de begroting opgenomen. Door middel van de nieuwe aanpak streven we 

ernaar om met de beschikbare middelen de achterstanden in te lopen. De voortgang wordt door 

middel van periodieke inspecties gemonitord.  

 

Kanttekening bij vastgestelde beheerniveau op B-min en C. 

Voorwaarde voor het in stand houden van het vastgestelde beheerniveau is dat het achterstallig 

onderhoud niet groter wordt. Door werkzaamheden te combineren en zoveel mogelijk werk met 

werk te maken, wordt getracht met de beschikbare middelen voor het inlopen van de 

onderhoudsachterstand een maximaal resultaat te halen. Als het achterstallig onderhoud groter 

wordt kan dit leiden tot veiligheidsrisico’s en kapitaalvernietiging 

9.5 Areaaluitbreiding 

Bij de kosten dient het volgende te worden opgemerkt:  

De berekening van de benodigde budgetten is gebaseerd op de formule areaal * eenheidsprijs, 

gebaseerd op de situatie in 2015;  

Toekomstige areaaluitbreidingen, reconstructies, renovatie, vervanging en wegwerken 

achterstallig onderhoud zijn buiten beschouwing gelaten. Hiervoor dient de gemeente nu al 

jaarlijks geld voor opzij te zetten of in de projecten mee te nemen;  

9.6 Inwonerswensen 

Belangrijk voor de beleving van de openbare ruimte door de inwoners is de beeldkwaliteit. 

Realisatie van beeldkwaliteit is niet uitsluitend met beheer te realiseren. Hiervoor zijn op 

specifieke plekken bijvoorbeeld herinrichtingen, omvormingen en renovaties noodzakelijk om 

het beheer op niveau te kunnen handhaven. De beeldkwaliteit krijgt hiermee een impuls, zodat 

deze vervolgens eenvoudig op niveau is te handhaven. De eenmalige investeringen betekenen 

een aanvullende inzet en de bepaling van welke investeringen nodig zijn en welke kosten 

daarmee gemoeid zijn, kunnen pas bepaald worden nadat de ambitie is vastgesteld.  

Bij de nieuwe werkwijze IBOR gaan we de financiering met de inwoners regelen. Hierbij maken 

we gebruik van de binnen de gemeentelijke begroting beschikbare middelen, zoals 

beheerbudget, kernenbudget en andere mogelijke budgetten. Maar ook kijken hoe participatie, 

co-productie, crowd-funding een bijdrage kan leveren.   
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10. De gewenste kwaliteit van de kapitaalgoederen 

De in hoofdstuk 8 genoemde beheersituatie heeft geleid tot extra middelen voor het beheer en 

onderhoud. Er zijn twee belangrijke aanleidingen om extra middelen beschikbaar te stellen, te 

weten: 

1. het financieel toezicht van de Provincie en 

2. de ambitie van de gemeente Medemblik om in 2018 de meest tevreden inwoners van 

Noord-Holland te hebben.  

Dit is de reden dat er een bestuurlijke opdracht is om een andere visie op een meerjarige, 

planmatige beheeraanpak voor de kapitaalgoederen te ontwikkelen.  

Uitgangspunt is daarbij dat het beleid (het gewenste kwaliteitsniveau) in overeenstemming is 

met de beschikbare middelen. De gewenste kwaliteit is bestuurlijk vastgesteld. In deze 

paragraaf wordt ingegaan op het onderzoek en het toezicht. Daarna wordt het bestuurlijk 

vastgestelde beheerniveau beschreven.  

10.1 Financieel toezicht door de Provincie 

De raad heeft bij de vaststelling van de programmabegroting 2015 besloten om het budget 

onderhoud wegen tot 2019 aan te vullen met € 338 per jaar uit de algemene reserve. De 

provincie heeft de raad laten weten dat hiertegen twee bezwaren bestaan. 

1. Budgetten voor onderhoud kapitaalgoederen moeten voldoende zijn om deze duurzaam in 

stand te houden 

2. Wanneer budgetten structureel te laag zijn om de kosten voor beheer en onderhoud te 

dekken, moeten deze met structurele middelen worden verhoogd.  

 

In de begroting 2016 hebben we het onderhoudsbudget met € 338.000 verhoogd. 

10.2 Meest tevreden inwoners van Noord-Holland 

De gemeente Medemblik heeft de ambitie om in 2018 de meest tevreden inwoners van Noord-

Holland te hebben. De raad heeft dit vastgesteld in de thema’s leefbaarheid en 

burgerparticipatie. Dit betekent dat het beheer van de openbare ruimte meer op de wensen van 

de inwoners afgestemd wordt. Hiervoor is extra of anders gebruik van middelen nodig. Ook 

vraagt het inzet en/of cofinanciering van inwoners en maatschappelijke partners.  

10.3 Aanpak integraal beheer openbare ruimte in Medemblik 

Integraal beheer van de openbare ruimte vraagt om een gewijzigde werkwijze. Deze aanpak 

bestaat in hoofdlijnen uit : 

• stel minimale beheerkwaliteit bestuurlijk vast (uit beheer- en onderhoudplannen) en 

• koppel deze kwaliteit aan de beschikbare middelen  

• stel meerjarenbeleid, een meerjarenplanning en meerjarenbegroting op voor (groot/ 

planmatig) onderhoud en achterstallig onderhoud en 

• doe dit op basis van inspecties; 

• breng de onderhoudsrisico’s in beeld en 

• pak in ieder geval de onveilige en gevaarlijke situaties aan, borg tussentijds de 

probleemsituaties; 
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• neem geen drastische beslissingen met onomkeerbare gevolgen (let op de waarde van de 

openbare ruimte in verband met leefbaarheid en (commerciële) aantrekkelijkheid); 

• gebruik eigen interne organisatie brede expertise voor een effectieve en efficiënte 

aanpak; 

• zorg voor een structurele informatievoorziening naar de gemeenteraad; 

• innoveer/experimenteer en evalueer wijkgerichte aanpak van verzorging en klein 

onderhoud samen met alle gemeentelijke partners; 

• betrek inwoners en maatschappelijke partijen bij groot onderhoud en vervanging. 

 

10.4 Een realistisch beheerniveau; middelen en beleid zijn in overeenstemming 

De knellende beheersituatie en het toezicht van de Provincie daarop hebben geleid tot het 

beschikbaar stellen van extra middelen voor beheer en onderhoud te weten: 

voor het op peil houden van de kwaliteit van de openbare ruimte: 

• structureel jaarlijks € 338.000,- extra voor wegverhardingen 

• structureel € 503.000,- extra via de investeringen maatschappelijk nut (IMN) voor het op 

peil houden van de kwaliteit van de overige kapitaalgoederen openbare ruimte en 

investeringen in de verkeersveiligheid. 

Deze extra beschikbaar gestelde middelen zijn net toereikend om alle aspecten te onderhouden 

op het tot 2016 beleidsmatig bepaalde beheerniveau. Dit beheerniveau is voornamelijk Basis en 

Laag (‘B’ en ‘C’). Deze 2 beheerniveau’s gaan uit van verantwoord sober en doelmatig beheer en 

onderhoud waarbij “Schoon, Heel en Veilig” kernbegrippen zijn. De uitwerking in 2 verschillende 

beheerniveau’s (B en C) is acceptabel omdat er verschillen zijn tussen de kapitaalgoederen. 

Wegen, openbare verlichting en groen (bomen) worden planmatig beheerd op veiligheid en 

functionaliteit en het tot een minimum beperken van kapitaalvernietiging. De civieltechnische 

kunstwerken en het water worden voornamelijk reactief onderhouden, gericht op veiligheid en 

functionaliteit. In de aspectplannen van deze kapitaalgoederen worden de verwachte 

noodzakelijke vervangingen in beeld gebracht en een voorstel gemaakt voor de aanpak daarvan.  
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11. Vervolg aanpak integraal beheer 

11.1 Van nota naar uitvoering 

Deze nota wordt per kapitaalgoed uitgewerkt in een meerjarige beheerplannen die voor 5 jaar 

gelden (een bestuursperiode met een doorkijk naar het 5e jaar). De beheerplannen zijn voorzien 

van een financiële paragraaf met daarin het evenwicht tussen het minimale beheerniveau en de 

beschikbare middelen. 

De beheerplannen zijn vervolgens het kader voor de meerjarige integrale programmering, 

waarvan de eerste jaarschijf een “hard” uitvoeringsprogramma is. Het uitvoeringsprogramma 

kan ook gezien worden als een uitwerking van de programmabegroting. 

De medewerkers van openbare ruimte en de buitendienst worden getraind. Zij volgen de training 

Succesvolle inrichting openbare ruimte -bewonersparticipatie en coproductie-. 

11.2 Integraal beheer openbare ruimte, het uitvoeringsprogramma 

De afdelingen Openbare Ruimte en de Buitendienst maken een gezamenlijke meerjarige 

programmering. De programmering is wijk/rayongericht. De gemeente is verdeeld in 3 rayons. 

Aan de hand van de bomeninspecties splitsen we de 3 rayons in 3 delen. Deze delen zijn de basis 

voor de meerjarige programmering. We noemen deze delen gemakshalve wijken. We kunnen zo 

de inwoners gericht betrekken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 

(leefbaarheid). De inwoners kunnen hun oordeel geven door middel van burgerschouwen. Bij de 

plannen voor grootonderhoud, vervanging en reconstructie betrekken we de inwoners en 

maatschappelijke partners. We vragen welke wensen er zijn (comfort) en welke bijdrage ze 

willen leveren (participatie). Bij dit proces van planontwikkeling betrekken we ook de andere 

afdelingen van de gemeente zoals maatschappelijk beleid, sociaal domein, handhaving etc. 

Naast deze vaste programmering maken we ook gebruik van resultaten uit de inspecties. Waarbij 

de prioriteiten liggen bij de aanpak van onveilige en gevaarlijke situaties (veiligheid). Op dit 

moment is er nog geen financiële ruimte voor vervanging en reconstructie.  

We maken voor het uitvoeringsprogramma onderscheid tussen structureel onderhoud en 

meerjarige programmering. 

11.2.1 Structureel onderhoud 

Het structureel onderhoud is verzorging en klein onderhoud. Voor de verzorging hebben de 

beheerders doorlopende onderhoudsprogramma’s. In een cyclus van drie jaar wordt in een wijk 

periodiek onderhoud gepleegd. Op dat moment worden ook de kleine aanpassingen aan de 

openbare ruimte gedaan. Tevens wordt dan de beleving van de bewoner getoetst door middel 

van de Burgerschouw. De budgetten voor het structureel onderhoud zitten in de exploitatie. 

11.2.2 Meerjarige programmering 

De plannen voor groot (planmatig) onderhoud, vervanging en reconstructie worden gemaakt naar 

aanleiding van de inspecties. Hierbij kijken we niet alleen naar de eigen kapitaalgoederen, maar 

ook naar de werkzaamheden van maatschappelijke partners. Bij deze meerjaren programmering 

sluiten we ook zoveel mogelijk aan bij de periodieke planning van de wijken. De prioriteit ligt 

bij de veiligheid. In die gevallen wijken we af van de wijkgerichte aanpak. De plannen worden 

projectmatig aangepakt. De budgetten worden per project beschikbaar gesteld uit de reserve 

kapitaalgoederen. 
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11.3 Reserve kapitaalgoederen 

Voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen is een reserve ingericht die vanaf 2016 

in werking is.  

De reserve wordt een zogenaamde egalisatiereserve met daarin: 

• middelen uit de exploitatie voor verzorging en klein onderhoud 

• middelen uit de exploitatie voor groot (planmatig) onderhoud 

• middelen voor vervanging 

• middelen voor het inlopen van achterstanden.  

• Bij de begroting van 2018 wordt een voorstel gedaan voor een invulling en de dekking van 

de middelen. 

11.4 De gemeenteraad wordt structureel, tijdig geïnformeerd  

Via voortgangsrapportages, die gekoppeld zijn aan de begrotingscyclus, wordt de gemeenteraad 

structureel en tijdig geïnformeerd. Op deze manier kan de beheeraanpak zo nodig bijgestuurd 

worden. 

Input voor de beheerplannen en programma’s en de voortgangsrapportages komt voornamelijk 

uit: 

• technische inspecties 

• burgerschouwen 

• enquêtes 
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Bijlage 1: Areaal per structuurelementen 

Bedrijventerreinen 

 
strekkende meter stuks vierkante meter Eindtotaal 

Bedrijventerreinen 31.254 2.448 801.862 835.564 

Groen 
 

1.343 268.316 269.659 

Bomen 
 

1.343 
 

1.343 

Cultuurbeplanting 
  

13.314 13.314 

Cultuurbeplanting accenten 
 

0 749 749 

Gras gazon 
  

69.442 69.442 

Gras kruidenrijk/bermen 
  

59.016 59.016 

Hagen 
  

3.190 3.190 

Natuurlijke beplanting 
  

13.373 13.373 

Onkruid in het groen 
  

25.727 25.727 

Zwerfafval in groen 
  

83.505 83.505 

Kunstwerken 807 
 

498 1.305 

Bruggen 
  

163 163 

Duikers 65 
 

335 400 

Kadeconstructies 98 
  

98 

Oeverconstructies 644 
  

644 

Overige kunstwerken 0 
 

0 0 

Tunnels 
  

0 0 

Meubilair 457 1.089 0 1.546 

Afvalbakken 
 

8 
 

8 

Parkmeubilair 
 

12 
 

12 

Speeltoestellen 
 

0 0 0 

Straatmeubilair  457 394 
 

851 

Verlichting 
 

675 
 

675 

Riolering 29.990 16 
 

30.006 

Drainage 782 
  

782 

Mechanische riolering 2.995 16 
 

3.011 

Vrijverval riolering 26.213 
  

26.213 

Water 
  

159.256 159.256 

Water 
  

79.628 79.628 

Zwerfafval in water 
  

79.628 79.628 

Wegen 
  

373.791 373.791 

Fietspaden 
  

4.097 4.097 

Onkruid op verharding 
  

124.597 124.597 

Parkeervakken/overig 
  

4.070 4.070 

Rijbanen 
  

96.045 96.045 

Voetpaden 
  

20.385 20.385 

Zwerfafval op verharding 
  

124.597 124.597 
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Bijlage 1: Areaal per structuurelementen 

Buitengebied 

 
strekkende meter stuks vierkante meter Eindtotaal 

Buitengebied 37.115 1.167 444.528 482.810 

Groen 
 

149 122.150 122.299 

Bomen 
 

149 
 

149 

Cultuurbeplanting 
  

2.986 2.986 

Cultuurbeplanting accenten 
 

0 424 424 

Gras gazon 
  

8.240 8.240 

Gras kruidenrijk/bermen 
  

91.290 91.290 

Hagen 
  

1.748 1.748 

Natuurlijke beplanting 
  

1.201 1.201 

Onkruid in het groen 
  

4.611 4.611 

Zwerfafval in groen 
  

11.650 11.650 

Kunstwerken 3.313 
 

102 3.415 

Bruggen 
  

102 102 

Duikers 10 
 

0 10 

Kadeconstructies 563 
  

563 

Oeverconstructies 2.740 
  

2.740 

Overige kunstwerken 0 
 

0 0 

Tunnels 
  

0 0 

Meubilair 986 760 0 1.746 

Afvalbakken 
 

8 
 

8 

Parkmeubilair 
 

14 
 

14 

Speeltoestellen 
 

0 0 0 

Straatmeubilair  986 738 
 

1.724 

Verlichting 
 

0 
 

0 

Riolering 32.816 258 
 

33.074 

Drainage 0 
  

0 

Mechanische riolering 29.281 258 
 

29.539 

Vrijverval riolering 3.535 
  

3.535 

Water 
  

322.276 322.276 

Water 
  

161.138 161.138 

Zwerfafval in water 
  

161.138 161.138 

Wegen 
  

0 0 

Fietspaden 
  

0 0 

Onkruid op verharding 
  

0 0 

Parkeervakken/overig 
  

0 0 

Rijbanen 
  

0 0 

Voetpaden 
  

0 0 

Zwerfafval op verharding 
  

0 0 
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Bijlage 1: Areaal per structuurelementen 

Centra 

 
strekkende meter stuks vierkante meter Eindtotaal 

Centra 7.088 894 428.042 436.024 

Groen 
 

483 17.274 17.757 

Bomen 
 

464 
 

464 

Cultuurbeplanting 
  

2.415 2.415 

Cultuurbeplanting accenten 
 

19 435 454 

Gras gazon 
  

737 737 

Gras kruidenrijk/bermen 
  

5.391 5.391 

Hagen 
  

883 883 

Natuurlijke beplanting 
  

488 488 

Onkruid in het groen 
  

3.338 3.338 

Zwerfafval in groen 
  

3.587 3.587 

Kunstwerken 4.573 
 

1.163 5.736 

Bruggen 
  

755 755 

Duikers 0 
 

0 0 

Kadeconstructies 3.065 
  

3.065 

Oeverconstructies 1.508 
  

1.508 

Overige kunstwerken 0 
 

408 408 

Tunnels 
  

0 0 

Meubilair 96 411 16 523 

Afvalbakken 
 

41 
 

41 

Parkmeubilair 
 

68 
 

68 

Speeltoestellen 
 

2 16 18 

Straatmeubilair  96 203 
 

299 

Verlichting 
 

97 
 

97 

Riolering 2.419 0 
 

2.419 

Drainage 17 
  

17 

Mechanische riolering 0 0 
 

0 

Vrijverval riolering 2.402 
  

2.402 

Water 
  

293.394 293.394 

Water 
  

146.697 146.697 

Zwerfafval in water 
  

146.697 146.697 

Wegen 
  

116.195 116.195 

Fietspaden 
  

0 0 

Onkruid op verharding 
  

38.732 38.732 

Parkeervakken/overig 
  

8.207 8.207 

Rijbanen 
  

10.141 10.141 

Voetpaden 
  

20.383 20.383 

Zwerfafval op verharding 
  

38.732 38.732 
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Bijlage 1: Areaal per structuurelementen 

Groengebieden/parken 

 
strekkende meter stuks vierkante meter Eindtotaal 

Groengebieden / Parken 17.338 4.924 1.982.636 2.004.898 

Groen 
 

4.463 1.711.676 1.716.139 

Bomen 
 

4.463 
 

4.463 

Cultuurbeplanting 
  

10.621 10.621 

Cultuurbeplanting accenten 
 

0 252 252 

Gras gazon 
  

491.456 491.456 

Gras kruidenrijk/bermen 
  

324.923 324.923 

Hagen 
  

5.958 5.958 

Natuurlijke beplanting 
  

272.091 272.091 

Onkruid in het groen 
  

104.046 104.046 

Zwerfafval in groen 
  

502.329 502.329 

Kunstwerken 2.002 
 

566 2.568 

Bruggen 
  

566 566 

Duikers 195 
 

0 195 

Kadeconstructies 114 
  

114 

Oeverconstructies 1.693 
  

1.693 

Overige kunstwerken 0 
 

0 0 

Tunnels 
  

0 0 

Meubilair 11.900 453 640 12.993 

Afvalbakken 
 

89 
 

89 

Parkmeubilair 
 

168 
 

168 

Speeltoestellen 
 

39 640 679 

Straatmeubilair  11.900 157 
 

12.057 

Verlichting 
 

0 
 

0 

Riolering 3.436 8 
 

3.444 

Drainage 0 
  

0 

Mechanische riolering 2.150 8 
 

2.158 

Vrijverval riolering 1.286 
  

1.286 

Water 
  

269.754 269.754 

Water 
  

134.877 134.877 

Zwerfafval in water 
  

134.877 134.877 

Wegen 
  

0 0 

Fietspaden 
  

0 0 

Onkruid op verharding 
  

0 0 

Parkeervakken/overig 
  

0 0 

Rijbanen 
  

0 0 

Voetpaden 
  

0 0 

Zwerfafval op verharding 
  

0 0 
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Bijlage 1: Areaal per structuurelementen 

Hoofdwegen 

 
strekkende meter stuks vierkante meter Eindtotaal 

Hoofdwegen 62.518 9.454 1.695.876 1.767.848 

Groen 
 

3.505 351.764 355.269 

Bomen 
 

3.499 
 

3.499 

Cultuurbeplanting 
  

17.581 17.581 

Cultuurbeplanting accenten 
 

6 6.675 6.681 

Gras gazon 
  

68.598 68.598 

Gras kruidenrijk/bermen 
  

103.817 103.817 

Hagen 
  

16.918 16.918 

Natuurlijke beplanting 
  

12.564 12.564 

Onkruid in het groen 
  

32.757 32.757 

Zwerfafval in groen 
  

92.854 92.854 

Kunstwerken 8.680 
 

1.269 9.949 

Bruggen 
  

1.132 1.132 

Duikers 375 
 

137 512 

Kadeconstructies 1.214 
  

1.214 

Oeverconstructies 7.091 
  

7.091 

Overige kunstwerken 0 
 

0 0 

Tunnels 
  

0 0 

Meubilair 475 5.910 0 6.385 

Afvalbakken 
 

56 
 

56 

Parkmeubilair 
 

73 
 

73 

Speeltoestellen 
 

0 0 0 

Straatmeubilair  475 3.755 
 

4.230 

Verlichting 
 

2.026 
 

2.026 

Riolering 53.363 39 
 

53.402 

Drainage 148 
  

148 

Mechanische riolering 19.562 39 
 

19.601 

Vrijverval riolering 33.653 
  

33.653 

Water 
  

67.114 67.114 

Water 
  

33.557 33.557 

Zwerfafval in water 
  

33.557 33.557 

Wegen 
  

1.275.729 1.275.729 

Fietspaden 
  

34.456 34.456 

Onkruid op verharding 
  

425.243 425.243 

Parkeervakken/overig 
  

18.483 18.483 

Rijbanen 
  

286.165 286.165 

Voetpaden 
  

86.139 86.139 

Zwerfafval op verharding 
  

425.243 425.243 
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Bijlage 1: Areaal per structuurelementen 

Woongebied 

 
strekkende meter stuks vierkante meter Eindtotaal 

Woongebied 284.027 28.178 7.356.483 7.668.688 

Groen 
 

14.902 1.994.149 2.009.051 

Bomen 
 

14.860 
 

14.860 

Cultuurbeplanting 
  

236.733 236.733 

Cultuurbeplanting accenten 
 

42 15.013 15.055 

Gras gazon 
  

400.563 400.563 

Gras kruidenrijk/bermen 
  

183.092 183.092 

Hagen 
  

34.303 34.303 

Natuurlijke beplanting 
  

113.750 113.750 

Onkruid in het groen 
  

358.386 358.386 

Zwerfafval in groen 
  

652.309 652.309 

Kunstwerken 35.969 
 

10.718 46.687 

Bruggen 
  

8.468 8.468 

Duikers 3.370 
 

1.540 4.910 

Kadeconstructies 3.003 
  

3.003 

Oeverconstructies 29.526 
  

29.526 

Overige kunstwerken 70 
 

710 780 

Tunnels 
  

0 0 

Meubilair 9.460 12.941 14.343 36.744 

Afvalbakken 
 

354 
 

354 

Parkmeubilair 
 

702 
 

702 

Speeltoestellen 
 

758 14.343 15.101 

Straatmeubilair  9.460 4.275 
 

13.735 

Verlichting 
 

6.852 
 

6.852 

Riolering 238.598 335 
 

238.933 

Drainage 9.996 
  

9.996 

Mechanische riolering 31.530 335 
 

31.865 

Vrijverval riolering 197.072 
  

197.072 

Water 
  

1.325.678 1.325.678 

Water 
  

662.839 662.839 

Zwerfafval in water 
  

662.839 662.839 

Wegen 
  

4.011.596 4.011.596 

Fietspaden 
  

23.440 23.440 

Onkruid op verharding 
  

1.337.199 1.337.199 

Parkeervakken/overig 
  

202.629 202.629 

Rijbanen 
  

729.223 729.223 

Voetpaden 
  

381.907 381.907 

Zwerfafval op verharding 
  

1.337.199 1.337.199 
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Bijlage 2: Aspectplannen en beheerniveau 

Beleid/Beheerplan verantwoordelijke

afdeling

documentnummer met link beheerniveau

Algemeen Structuuurvisie 2012-2020, 5 april 2013 ruimtelijke ontwikkeling

Bestemmingsplannen ruimtelijke ontwikkeling

Welstandsnota Medemblik, herziening 2013 ruimtelijke ontwikkeling

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) Medemblik, Beleidsnota’, 22 november 2012 openbare ruimte

Parkeervisie: blik op Medemblik”, 29 oktober 2013 openbare ruimte

Beleidsregele gehandicaptenparkeerplaatsen openbare ruimte

Beleidsregels voor het maken of veranderen van een uitweg openbare ruimte

Nota Parkeernormen openbare ruimte

Elektrische laadpalen (nog niet vastgesteld) openbare ruimte

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) openbare ruimte

Hondenbeleid gemeente Medemblik, december 2012 maatschappelijk beleid

Groen Groenstructuurplan gemeente Medemblik, oktober 2011 (groenbeleidsplan) buitendienst PI-11-15642 Bplus

Groenbeheerplan gemeente Medemblik buitendienst PI-11-15218 Bplus

Nota biodiversiteit gemeente Medemblik buitendienst IVR-14-02214 Bplus

Wegen Wegenbeleidsplan 2012-2016, maart 2013 Openbare Ruimte IO-13-08334 Rmin = C

Openbare verlichting Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017, januari 2014 Openbare Ruimte IO-13-09318 C

Riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2016 openbare ruimte vGRP 2013-2016

Grondwaterzorgplan 2013-2016 (onderdeel van Rioleringsplan) openbare ruimte Grondwaterzorgplan 2013-2016

Kabels en leidingen Overdracht stedelijk water aan HHNK

Sportvelden

Hekwerken Eigen excelbestand aangemaakt, met verdeling naar budgethouders Openbare Ruimte C

Kunstobjecten Beheerplan Kunstobjecten 2013 t/m 2022 Openbare Ruimte Z-12-19142 C

Watergangen Gefaseerde overdracht stedelijk water aan HHNK m.i.v. 2016 Openbare Ruimte C

Gebouwen Beheer en onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2012 t/m 2021 Openbare Ruimte Z-11-14237 3

Kunstwerken Beheer- en Onderhoudsplan Kunstwerken 2013 t/m 2022 Openbare Ruimte Z-12-23672 C

Havens Onderhoudsplan Gemeentelijke Havens Medemblik 2013 Openbare Ruimte Z-13-35190 B  
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Bijlage 3: Resultaten objectieve schouw per kern 

Nulmeting

Kernen G
ro

e
n

K
u

n
st

w
e

rk
e

n
 

M
e

u
b

il
ai

r

V
e

rh
ar

d
in

g

V
e

rz
o

rg
in

g

Abbekerk 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Andijk 6,0 6,0 6,0 6,6 6,0

Lambertschaag 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0

medemblik 6,0 7,3 6,1 6,1 6,0

Midwoud 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Nibbixwoud 6,0 6,0 6,0 6,0

Onderdijk 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0

Oostwoud 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Opperdoes 6,7 8,0 6,0 6,0 7,0

Benningbroek en Sijbekarspel 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

hauwert 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0

Twisk 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Wervershoof 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5

Wognum 6,5 7,0 7,0 7,0 6,0

Zwaagdijk-oost 6,0 6,0 6,0 6,0

Zwaagdijk-west 6,0 7,0 7,0 6,0  
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Bijlage 4: Vergelijkingsstaat beschikbare middelen en ramingen* 

 

Samenvatting Kwaliteitskiezer Openbare Ruimte Antea versus begroting gemeente Medemblik

- 17-aug-16

- Inclusief vervangen: ja ja gedeeltelijk gedeeltelijk

- Detailniveau: laag basismin

A
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B
e
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e
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B
e
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n

g

Totaal

Totaal 10.879.886€          12.380.712€          6.983.537€            6.409.073€            

Vervanging VV Vervangen 5.226.693€            5.244.286€            1.497.837€            845.809€                

Heel TO Technisch onderhoud 4.974.437€            5.581.629€            5.485.700€            4.644.618€            

Schoon VO Verzorging 678.756€                1.554.797€            -€                              918.646€                

Kwaliteitskiezer Antea gemeente Medemblik

 
* Inclusief vervanging en uitvoeringskosten 
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Bijlage 5: Raming met kwaliteitkiezer voor scenario beleid* 

Kwaliteitskiezer Openbare Ruimte - gemeente Medemblik

- Detailniveau: laag prijzen

- Inclusief vervangen: nee ja/nee - exclusief staartkosten

- Kengtallen gemeente Antea Group/gemeente - exclusief BTW

- 20-mei-16
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P
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n
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Totaal
Totaal 6.379.034€      486.076€       852.251€       321.709€       600.020€       3.946.211€    172.768€       

Heel 5.043.329€      366.938€       694.359€       251.597€       534.022€       3.036.114€    160.299€       

Schoon 1.335.705€      119.138€       157.892€       70.112€         65.998€         910.097€       12.468€         

Kostenoverzicht - niveau aspect
Heel Wegen B L L L L L

1.090.772€      53.807€         238.703€       75.971€         0€                    722.291€       0€                    

Heel Groen H B B B B B

2.159.618€      32.654€         322.740€       100.604€       461.615€       1.210.116€    31.889€         

Heel Meubilair B L L L L L

352.920€         10.461€         26.313€         6.044€            19.888€         288.606€       1.608€            

Heel Riolering B B B B B B

550.758€         745€               51.326€         42.185€         12.130€         391.834€       52.539€         

Heel Kunstwerken L L L L L L

583.065€         228.195€       40.848€         7.695€            16.306€         285.047€       4.974€            

Heel Water L L L L L L

306.196€         41.075€         14.430€         19.098€         24.083€         138.221€       69.289€         

Schoon Verzorging H B B B B B

1.335.705€      119.138€       157.892€       70.112€         65.998€         910.097€       12.468€          
* Exclusief vervanging en uitvoeringskosten 
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Bijlage 6: Resultaten nulmeting zomer 2015 - memo Antea Group 
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Bijlage 7: Burgerschouw resultaten Zomer 2015 - memo Antea Group 

Inleiding 

In de zomer van 2015 (juli tot half september) heeft de gemeente Medemblik haar inwoners de mogelijkheid geboden 
om de openbare ruimte te beoordelen met behulp van de App Burgerschouw. In dezelfde periode is er door Antea 
Group een objectieve schouw uitgevoerd. In deze memo worden de resultaten in grafiekvorm getoond. De betekenis 
van de cijfers is in onderstaande grafiek weergegeven. De resultaten van de burgerschouw zijn in groen en de 
objectieve schouw in geel weergeven in de grafieken op de volgende pagina. 
    

Kwaliteitsniveau  CROW Rapportcijfer 
Hoog A 7,1 – 8, 0  
Basis B 5,5 – 7,0 
Laag C 4,0 – 5,4 

 
Allereerst wordt een grafiek getoond over het gemiddelde cijfer per onderdeel voor de gehele gemeente. Vervolgens 
worden de resultaten per schouwroute beschreven. Een schouwroute is veelal gekoppeld aan een kern. In totaal zijn 
in 13 kernen geschouwd 43 locaties geschouwd. De kernen Medemblik centrum en Opperdoes zijn niet beoordeeld. In 
totaal hebben 39 inwoners één of meerdere locaties geschouwd. Vooraf waren circa 50 schouwlocaties vastgesteld 
door de gemeente. Inwoners hadden ook de mogelijkheid om zelf een schouwlocatie aan te wijzen en te beoordelen. 
 
De resultaten van de burgerschouw worden gebruikt als referentiekader. Door de burgerschouw en de objectieve 

schouw te vergelijken krijgen we een beeld hoe het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte door de inwoners 

beleefd wordt. Het kan zijn dat een aantal onderdelen (bijvoorbeeld afvalbakken)  wel een cijfer heeft bij de 

burgerschouw en niet bij de nulmeting. Dat komt doordat bewoners ook zelf locaties konden kiezen. Op deze 

zelfgekozen locaties komen dan wel afvalbakken voor, terwijl op locatie van de nulmeting geen afvalbakken staan en 

daarom ook niet beoordeeld konden worden. 

 
Daarnaast is een terugkoppeling van de resultaten richting inwoners of deelnemers wenselijk. Het is daarbij belangrijk 
dat de gemeente aangeeft welke actie zij gaat ondernemen naar aanleiding van de burgerschouw. 
 

Wat valt op? 
Kijkend naar de resultaten van de burgerschouw, valt het op dat de aanwezigheid van onkruid in veel kernen wordt 
beoordeeld met een onvoldoende, kwaliteitsniveau Laag (C). Dit betekent dat deelnemers van mening zijn dat in deze 
kernen veel onkruid voorkomt. Wognum, Nibbixwoud, Onderdijk en Zwaagdijk-Oost zijn een uitzondering, in deze 
kernen wordt de aanwezigheid van onkruid met een voldoende beoordeeld, kwaliteitsniveau Basis (B). Onkruid komt 
hier wel voor, maar minder dan de andere kernen. 
 
Daarnaast valt het op dat volgens de deelnemers van de burgerschouw weinig zwerfafval voorkomt op de 
geschouwde locaties. In alle kernen wordt de aanwezigheid van zwerfafval beoordeeld met een voldoende, 
kwaliteitsniveau Basis (B). Alleen in Medemblik en Midwoud wordt de aanwezigheid van zwerfafval beoordeeld met 
een onvoldoende, kwaliteitsniveau Laag (C). 
 
In Sijbekarspel, Nibbixwoud, Benningbroek, Hauwert wordt de verharding op de schouwlocaties regelmatig met een 

onvoldoende beoordeeld, kwaliteitsniveau Laag (C). Dit geldt zowel voor de voetpaden als voor de rijbanen. In 

Midwoud scoren alleen de voetpaden een onvoldoende, in Medemblik de rijbanen.  

 

In vergelijking met de objectieve schouw is de beoordeling door de inwoners lager. In de beleving van de inwoners is 

het beeld lager, dan het volgens de norm moet zijn.  
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In onderstaand overzicht is de kwaliteit afspraak met de Raad per onderdeel aangegeven. 

Onderdeel Kwaliteitsniveau  CROW 
Afvalbakken Basis B 
Beplanting Basis B 
Gras Basis B 
Onkruid Basis B 
Rijbaan Laag Rmin (C) 
Voetpaden Laag Rmin (C) 
Zwerfvuil Basis B 

 

Het gemiddelde beeld in de gemeente Medemblik 
Gemiddeld scoren alle onderdelen in de gemeente Medemblik een kwaliteitsniveau Basis (B), met uitzondering van 
het onkruid. Over de aanwezigheid van onkruid zijn inwoners het minst tevreden, gemiddeld scoort de aanwezigheid 
van onkruid kwaliteitsniveau Laag (C). De hoogste beoordelingen zijn voor het onderdeel Zwerfvuil en Rijbaan. 
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Resultaten Abbekerk  
Alle onderdelen in de kern Abbekerk scoren kwaliteitsniveau Basis (B). Zwerfvuil scoort met een 6,6 het hoogste en 
komt beperkt voor. Onkruid scoort met een 5,6 het laagste en komt regelmatig voor. De aanwezigheid van onkruid 
wordt relatief vaak met een onvoldoende (kwaliteitsniveau Laag) beoordeeld. Een deelnemer merkt op dat in de 
Zandvoortwijk veel onkruid staat.  
 

 
 

Resultaten Andijk 
In Andijk scoren een aantal onderdelen een onvoldoende. Vier onderdelen scoren een onvoldoende: afvalbakken, 
beplanting, gras en onkruid. De aanwezigheid van zwerfvuil scoort het hoogste; zwerfafval komt beperkt voor. 
De aanwezigheid van onkruid, afvalbakken en de beplanting wordt relatief vaak met een onvoldoende beoordeeld. 
Het gras laat op diverse locaties in Andijk een wisselend beeld zien, variërend van kwaliteitsniveau Hoog (A) tot Laag 
(C). 
 
Door deelnemers wordt het volgende opgemerkt: 

 Veel onkruid (Murillolaan en de Keizerskroon); 

 Snoeiachterstand van de beplanting (Murillolaan); 

 Het groen langs de waterkant heeft een armoedige uitstraling en veel dode takken in de bomen (De Viskuil); 

 Veel gemeentelijk groen is bebouwd door bewoners (De Viskuil); 

 Hoewel het gras er voldoende uitziet, ligt er wel veel hondenpoep (De Viskuil). 
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Resultaten Benningbroek 
De resultaten van Benningbroek laten een wisselend beeld zien. De rijbaan, het onkruid en de beplanting scoren een 
onvoldoende, kwaliteitsniveau Laag (C). De afvalbakken, gras, voetpaden en zwerfvuil scoren een voldoende, 
kwaliteitsniveau Basis (B). Net als in andere kernen komt zwerfafval beperkt voor. 

 

 

Resultaten Hauwert 
De resultaten van Hauwert laten een wisselend beeld zien. Afvalbakken, gras en zwerfvuil scoren een voldoende, 
kwaliteitsniveau Hoog (A). Alle andere onderdelen scoren een onvoldoende, waarbij het onkruid het laagst wordt 
beoordeeld.  
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Resultaten Lambertschaag 
In deze kern hebben bewoners geen locaties geschouwd. Er zijn alleen resultaten van de nulmeting. 

 

 
 

 

Resultaten Medemblik 
Ook in Medemblik zijn de resultaten wisselend. Afvalbakken, onkruid, rijbaan en Zwerfvuil scoren een voldoende, 
kwaliteitsniveau Basis (B). De beplanting, onkruid, rijbanen en zwerfvuil scoren een onvoldoende, kwaliteitsniveau 
Laag (C).  
 
Door deelnemers wordt het volgende opgemerkt: 

 Het gras is matig onderhouden (de Van Teylingenstraat); 

 Veel onkruid (Graaf Florislaan); 

 Dagelijks veel zwerfvuil (Graaf Florislaan). 
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Resultaten Midwoud 
In Midwoud zijn bijna alle onderdelen beoordeeld met een onvoldoende, kwaliteitsniveau Laag (C). Alleen de rijbanen 
zijn beoordeeld met een voldoende, kwaliteitsniveau Basis (B). 
 
Door de deelnemer wordt het volgende opgemerkt (ten aanzien van de Pieter Wariuslaan): 

 veel onkruid aanwezig; 

 de beplanting heeft een snoeiachterstand en groeit daardoor de straat op; 

 de platanen overlast geven door voortdurend bladafval. 
 

 
 

Resultaten Nibbixwoud 
In Nibbixwoud scoren veel onderdelen net voldoende, kwaliteitsniveau Basis (B). Zwerfvuil scoort een hoog cijfer; het 

komt nauwelijks voor. Afvalbakken en voetpaden scoren een onvoldoende, kwaliteitsniveau Laag (C). Met name de 

voetpaden worden regelmatig beoordeeld met een onvoldoende, kwaliteitsniveau Laag (C).  

 
Door de deelnemers wordt het volgende opgemerkt: 

 De Ganker wordt als kale weg ervaren met weinig (mooie) bomen, zoals een kastanje of een eik; 

 Ten aanzien van de verharding liggen de straatstenen van de Ganker niet mooi en dat de wegverhogingen als 
onplezierig worden ervaren. 
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Resultaten Onderdijk 
Het beeld in Onderdijk is wisselend. Beplanting en voetpaden scoren een ruime voldoende, kwaliteitsniveau Basis (B). 
Het onderdeel Afvalbakken is niet beoordeeld, mogelijk staan er geen afvalbakken op de beoordeelde locatie. Het gras 
scoort een onvoldoende, kwaliteitsniveau Laag (C). 
 

 
 

Resultaten Oostwoud 
In deze kern hebben bewoners geen locaties geschouwd. Er zijn alleen resultaten van de nulmeting. 
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Resultaten Opperdoes 
In deze kern hebben bewoners geen locaties geschouwd. Er zijn alleen resultaten van de nulmeting. 

 

 
 

Resultaten Sijbekarspel 
In Sijbekarspel scoort alleen het zwerfvuil onvoldoende, kwaliteitsniveau Basis (B). De overige onderdelen scoren 
onvoldoende, kwaliteitsniveau Laag (C). Afvalbakken en gras krijgen de laatste score toegekend. 
 
Door de deelnemers wordt het volgende opgemerkt: 

 Veel onkruid op verharding bij het Sneekerhof; 

 De buurt verpaupert bij het Sneekerhof; 

 De wegmarkering op de Westerstraat ontbreekt. 
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Resultaten Twisk 
In Twisk is alleen het onderdeel gras één keer beoordeeld. Het Gras scoort een kwaliteitsniveau Basis (B).  
 

 

 

Resultaten Wervershoof 
De resultaten in Wervershoof laten een wisselend beeld dien. Afvalbakken, rijbanen en zwerfvuil scoren een ruime 
voldoende, kwaliteitsniveau Basis (B). De enige onvoldoende is voor onkruid, dit onderdeel wordt regelmatig met 
kwaliteitsniveau Laag (C) beoordeeld.  
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Resultaten Wognum 
De resultaten in Wognum laten een redelijk gelijkmatig beeld zien. Alle onderdelen scoren een voldoende, 
kwaliteitsniveau Basis (B). De afvalbakken worden verschillende beoordeeld, zowel op kwaliteitsniveau Hoog (A), Basis 
(B) als Laag (C).  
 

 
 

Door de deelnemers wordt het volgende opgemerkt: 

 Het verzoek om een afvalbak bij het bankje op de kruising Jacob Kwastlaan/Willem Saallaan in verband met 
de jeugd die daar ‘s avonds zit;  

 Veel onkruid en overhangende beplanting op de kruising Jacob Kwastlaan/Willem Saallaan; 

 De klinkers van de rijbaan op de Wilhelminalaan stuk en brokkelen af;  

 De afwatering op de Wilhelminalaan naar de straatkolken niet goed. Ook ziet de deelnemer hier graag 
nieuwe parkeervakken met witte klinkers; 

 Op de Jacob Kwastlaan/Willem Saallaan wordt een afvalbak ook door buurtbewoners geledigd, waardoor er 
weinig zwerfafval ligt. Ook op de Wilhelminalaan houden buurtbewoners de straat en de buurt zelf goed 
schoon. 

 

Resultaat Zwaagdijk-Oost 
Het beeld in Zwaagdijk-Oost is wisselend. De rijbanen scoren gemiddeld kwaliteitsniveau Hoog (A). De enige 
onvoldoende is voor het gras. 
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Door de deelnemers wordt het volgende opgemerkt: 

 Het verzoek om een afvalbak op de Olivierstraat en de gracht, ook voor het tegengaan van hondenpoep; 

 De beplanting geeft een rommelige aanblik (achter de Gracht, ter hoogte van de afscheiding tussen de 
voetbalkooi en de huizen en de Volkersweg ter hoogte van nummer 39). Veel overgroei van coniferen op de 
Volkersweg ter hoogte van nummer 45; 

 Rondom obstakels in het gras wordt niet gemaaid (Gracht, ter hoogte van nummer 14). Het gras op de 
Volkersweg/Oliverstraat wordt goed bijgehouden, met uitzondering van de grasstrook/wal voor de huizen 
van Volkersweg 1 tot en met 19; 

 Veel onkruid door de tegels bij de speeltuin op de Volkersweg en bij de parkeerplaatsen op de Olivierstraat;  

 De steeg tussen Volkersweg 1 en 65 is redelijk vaak ontsierd door fietsen die er worden gestald;  

 Ten aanzien van de veiligheid wordt aangegeven dat in de steeg tussen Volkersweg 1 en 65 soms hard 
gereden wordt. Deelnemer beveelt aan een soort van ‘campingdrempel (zwart ca 20 cm breed)’ voor en na 
de voetgang oversteek plaats te plaatsen om de snelheid te remmen. Daarnaast geeft de deelnemer aan dat 
het een overweging waard is om dit stuk en wellicht de gehele nieuwbouw aan te merken als woonerf; 

 De kind vriendelijkheid van de buurt kan verbeterd worden door een voetpad aan te leggen (ter hoogte van 
de Gracht nummer 12 tot en met 20). 

 

Resultaat Zwaagdijk West 
In deze kern hebben bewoners geen locaties geschouwd. Er zijn alleen resultaten van de nulmeting. 
 

 

 
 




