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1 Inleiding 

1.1 Zoetermeer als aantrekkelijke stad  

De afgelopen decennia ontwikkelde het dorp Zoetermeer zich tot een alom gewaardeerde 
woonstad met inmiddels bijna 125.000 inwoners. Een woonstad die een groene woonomgeving 
weet te combineren met een hoogwaardig stedelijk aanbod van onderwijs, cultuur en recreatie. 
Ondernemers, inwoners en maatschappelijke instellingen creëerden samen met de gemeente 
een uitstekend leef en -woonkwaliteit. Met recht mag Zoetermeer zich anno 2016 dan ook één 
van de aantrekkelijkste nieuwe steden van Nederland noemen. 

1.2 Kwaliteit en veiligheid openbare ruimte 

De gemeente Zoetermeer is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de openbare 
ruimte die past bij het gebruik en de identiteit van de stad of wijk. Om die kwaliteit en veiligheid 
ook in de toekomst te kunnen blijven handhaven zal de stad goed moeten inspelen op diverse 
ontwikkelingen. Ontwikkelingen zoals de toenemende vergrijzing en de noodzaak tot een meer 
duurzaam en gezond leefklimaat. 
Hierin zijn een aantal opgaven die meer specifiek voor Zoetermeer als ‘Nieuwe Stad’ gelden. 
Denk hierbij aan het op peil houden van (grote) delen van de openbare ruimte, die toe zijn aan 
een (eerste) opknapbeurt. Ook is het van groot belang de goede bereikbaarheid van Zoetermeer 
te bewaken .   
Hierbij is de sterke binding van de bewoners met dat wat Zoetermeer groot heeft gemaakt een 
extra kracht. Samen werken aan de kwaliteit van de stad is dan ook zeker van toepassing op het 
beheer van de openbare ruimte. 

1.3 Beheervisie 2016 - 2020 

In 2008 zijn de speerpunten voor de balans beheer, gebruik en 
inrichting en beheerkwaliteit vastgelegd in de Visie Openbare Ruimte 
(VOR) en Beheervisie Openbare Ruimt (BOR).  
De destijds beschreven thema’s als veiligheid, identiteit, 
duurzaamheid en arbeidsparticipatie zijn in 2016 nog steeds actueel.  
De afgelopen jaren hebben de stad en het denken over het beheer en 
onderhoud daarvan niet stil gestaan. Dit vormde de aanzet tot de 
actualisatie van het VOR en de BOR in de vorm van deze Beheervisie 
Openbare Ruimte.

1
 

Dit biedt de kans om een visie te vormen over ‘nieuwe’ aspecten als 
samenspraak, omgevingsbewust beheer, klimaatadaptatie etc. De 
financiële kaders voor de ondergrens van duurzaam technisch 
instandhouding blijven een belangrijk onderwerp. 
 
Bij het opstellen van de Beheervisie is gebruik gemaakt van informatie die de gemeente heeft 
vergaard uit de meldingen, omnibusenquête, wijkontwikkelingsplan-avonden en 
samenspraakbijeenkomsten. De hieruit voorkomende aandachtspunten en recente 
ontwikkelingen / trends zijn meegenomen, samengevat en vertaald in de drie dilemma’s van de 
Beheervisie. 

                                                                 
1
 De inrichtingsrichtlijnen in de Basis Inrichting Openbare Ruimte (BIOR) blijven gewoon van kracht.  

Figuur 1: Balans Inrichting, gebruik en 
beheer 
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2 Doelen van de stad 

Hoe werken bestuurlijke en politieke doelen door op de openbare ruimte? 

2.1 Toekomstgerichte instelling  

De snelle groei van Zoetermeer trok vele nieuwe bewoners en bedrijven. Gemeenschappelijk 
kenmerk was de bereidheid en het plezier om ergens nieuw te beginnen. Deze pioniersgeest zien 
we nog steeds terug in de vernieuwingsdrang in de stad. Dit maakt Zoetermeer een stad die 
zichtbaar uitmunt in toegepaste innovaties, die duurzame en aantrekkelijke woongebieden 
realiseert en die de vrijetijdseconomie van de hele regio versterkt.  

2.2 Leisure en sport: verbinden en bereikbaar maken 

Zoetermeer onderscheidt zich onder andere door de vrijetijdsvoorzieningen en grotere attracties. 

De stad is een belangrijke plek in de regio waar inwoners naar kijken als het gaat om sport en 

leisure. Daarnaast kent Zoetermeer een stevig fundament aan MKB-bedrijven in de (E)logistiek en 

de geavanceerde maak-industrie. Deze bedrijven maken Zoetermeer binnen de zuidelijke 

randstad tot dé aantrekkelijk stad voor huidige en toekomstige inwoners.  

In de openbare ruimte staat het waarborgen van de uitstekende bereikbaarheid van Zoetermeer 

via de weg en (Randstad)rail centraal. Er valt in de toekomst nog veel meer voordeel te behalen 

door sport en leisure nauwer met elkaar te verbinden. Ook het verbinden van de stedelijke 

omgeving met het Groene Hart met goede fiets- en vaarverbindingen kan dit profiel nog extra 

versterken. 

2.3 Aantrekkelijke woongebieden: aansluiting en balans zoeken 

Dankzij haar ligging aan de overgang tussen Randstad en Groene Hart, is Zoetermeer bij uitstek 
een woonstad. Het groen in de stad verbindt de inwoners met de natuur in de omgeving. 
Tegelijkertijd genieten Zoetermeerders alle voordelen van een grote stad als het gaat om 
voorzieningen, cultuur en recreatie. Het woningaanbod is divers. In het sociale domein zijn de 
uitdagingen zonder meer urgent. Het dagelijks leven binnen de Zoetermeerse samenleving zal in 
de (nabije) toekomst ontegenzeggelijk veranderen. 
 
Voor de openbare ruimte betekent dit nog meer de aansluiting zoeken bij de wensen van de 
verschillende stakeholders in en om de woongebieden: bewoners, winkeliers, corporaties, 
maatschappelijke organisaties etc. Enerzijds gaat het om de aansluiting tussen sociaal en fysiek. 
Anderzijds om de balans tussen gebruik, functie, inrichting en beheer. 
 

2.4 Toegepaste innovaties: omgevingsbewust beheer 

De ICT-ontwikkeling, de klimaatverandering en de vergrijzing hebben flinke impact op de manier 
waarop we onze maatschappij inrichten en organiseren. Zoetermeer onderkent dat en omarmt 
deze uitdaging om als stadse samenleving samen werken aan maatschappelijke vernieuwing. Dit 
zal ongetwijfeld kansen bieden met (meer)waarde voor de stad.  
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De beheer-organisatie heeft deze handschoen nadrukkelijk opgepakt. Op dit moment praten 
Zoetermeerse beheerders mee in landelijke en regionale platforms over innovaties in beheer. Ze 
leggen hun oor te luisteren bij bewoners, ondernemers en aannemers. Diverse vernieuwing 
worden reeds toegepast (integrale gevel tot gevelbestekken) dan wel onderzocht 
(effectbestekken). In deze beheervisie wil beheer de stap zetten naar omgevingsbewust beheer 
als logische vervolgstap in de ontwikkeling van technisch en kwaliteitsgestuurd beheer naar meer 
invloed vanuit de samenleving, zie figuur 3.  

Figuur 2: Evolutie van beheer 

 

 

  

Samenleving 
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3 Verantwoordelijkheden van beheer  

Beheer committeert zich aan de doelen van de stad. Welke specifieke verantwoordelijkheden 
heeft beheer nog meer? 

3.1 Zorgplicht: veilig en duurzaam 

Als beheerder van de openbare ruimte heeft de gemeente een algemene zorgplicht voor het 
handhaven en bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte. Deze zorgplicht heeft 
betrekking op veel aspecten en volgt uit art 6:174 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en 
aanvullende jurisprudentie. Gezorgd dient te worden voor een veilige en duurzaam ingerichte 
openbare ruimte. Beheer en onderhoud is nodig om ervoor te zorgen dat de slijtage beperkt blijft 
en het gebruik niet (gevaarlijk) hindert 
 
Zoetermeer heeft dit ondervangen door de technische duurzame instandhouding als ondergrens 
te hanteren. Dit is meetbaar gemaakt door dit te vertalen als CROW-kwaliteitsniveau C wordt de 
stad op dit niveau onderhouden (op uitzonderingen van het Centra is B-kwaliteit), zie ook bijlage 
1 en 2. 
 

3.2 Systeemverantwoordelijkheid: doet het wat het moet doen? 

Naast het feit dat elk object afzonderlijk veilig en bruikbaar is, let beheer er ook op dat alle 
objecten samen, ‘het systeem’, doet wat het moet doen. Zijn voorzieningen bijvoorbeeld 
voldoende bereikbaar. Staan de juiste speelvoorzieningen op de juiste plek? Wordt het water nog 
afdoende afgevoerd? Hierbij is het behoud van de samenhang tussen de functie van de 
oorspronkelijke inrichting, beheer en het daadwerkelijke gebruik belangrijk. Beheermedewerkers 
zijn vaak de eerste die discrepanties in deze driehoek ervaren via meldingen, overmatige slijtage 
etc.  
 

 
Figuur 3: Relatie tussen inrichten, beheer en gebruik van de openbare ruimte 
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3.3 Financieel: bewust en gezond 

Het te beheren areaal openbare ruimte in de gemeente Zoetermeer ziet er in 2015 als volgt uit:  
• 850 hectare

2
 groen en 334 speelplekken 

• 670 hectare verharding 
• 350 hectare water en 820 km riolering 
• 470 Bruggen, viaducten, tunnels 
• 41.750 bomen in verharding 
• 26.300 lichtmasten  
• 42 verkeerslichtinstallaties  
• 64 P-automaten 
 
Alle objecten in de openbare ruimte bij elkaar vertegenwoordigen een waarde van circa € 1,7 
miljard. De beheerorganisatie streeft er naar dat deze investeringen zo lang mogelijk renderen en 
voorkomt dat objecten vroegtijdig moeten worden vervangen (kapitaalvernietiging).  
Voor het adequaat beheer van haar kapitaalgoederen moet de gemeente (op basis van het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)) meerjarenprogramma’s en beheerplannen 
opstellen

3
. 

 

 
Figuur 4: samenhang onderhoud en levensduur

4
 

         

                                                                 
2
 1 hectare = 10.000 m2 

3
 Met het oog op de nieuwe BBV-regels in 2017 moet onderscheid gemaakt worden tussen onderhoud en 

vervanging. Regulier en groot onderhoud (binnen de levensduur) moet bekostigd worden uit het lopende 
onderhoudsbudget. Vervanging (en groot levensduur verlengend onderhoud) moet als via afschrijving 
(kapitalisatie) gefinancierd worden. 
4
 Zoetermeer beoordeelt altijd of bij het moment van vervanging volstaan kan worden met groot 

onderhoud. Hierdoor maakt zij minder hard het onderscheid hiertussen. Onder klein onderhoud is dagelijks 
en periodiek onderhoud, waarbij dagelijks onderhoud service werkzaamheden zijn.  

 

Bron:Zoetermeer Bron:Zoetermeer 
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3.4 Voortdurend verbeteren 

De beheerorganisatie ziet het als haar opdracht om zichzelf voortdurend te ontwikkelen en 
verbeteren om de haar toevertrouwde middelen rechtmatig en doelmatig te besteden.  
 

 

Figuur 5: Gewenste ontwikkeling naar omgevingsbewust beheer 

 

 Bron:Fotoflex.nl 

Bron:Zoetermeer 
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4 Complicaties in de beheeropgave 

Welke ontwikkelingen bemoeilijken de beheeropgave bij het tegemoet komen aan de doelen en 
verantwoordelijkheden? 

4.1 Verouderende openbare ruimte: vervangingspiek 

Zoetermeer is in een korte tijdperiode gebouwd en met de wijk Oosterheem zijn de 
gemeentegrenzen bereikt. De woningen en de inrichting van de openbare ruimte van de oudste 
wijken zijn nu zo’n 55 jaar oud. Dit betekent dat Zoetermeer transformeert van ontwikkelstad 
naar beheerstad. Het grootste deel van de oppervlakte aan de openbare ruimte in Zoetermeer 
komt op leeftijd en aangezien de openbare ruimte intensief wordt gebruikt en dus slijt zal de 
gemeente Zoetermeer over enkele jaren een aanzienlijke vervangingsopgave krijgen om deze 
openbare ruimte duurzaam in stand te houden. 
 

 
Figuur 6: Ontwikkeling vervangingsbehoefte 

Consequentie 
De komende jaren zal er meer dan gemiddeld budget noodzakelijk zijn om de vervangingspiek op 
te vangen. Figuur 7 geeft deze ontwikkeling weer. Deze is berekend op basis van 1 op 1 
vervangen

5
 aan het einde van de verwachte levensduur. Bijlage 3 bevat meer financiële 

informatie. 

4.2 (Inter)nationale trends: anticiperen noodzakelijk  

Een aantal niet of nauwelijks beïnvloedbare trends zullen de komende jaren een toenemende 
impact hebben op de openbare ruimte: 

 Vergrijzing Een belangrijke trend, ook in Zoetermeer, is de vergrijzing. De 
Zoetermeerse bevolking wordt steeds ouder en de ouderen blijven 
langer thuis wonen. De openbare ruimte als ‘woonzorgzone’ dient 
daarop te worden aangepast; levensloopbestendig gemaakt te 
worden. 

 Klimaatverandering  Deze ontwikkeling zorgt voor een snellere opwarming, vooral in het 
stedelijk gebied (hittestress), en grotere extremen in neerslag. 

                                                                 
5
 1 op 1 vervangen = vervangen met gelijksoortige materialen en met dezelfde inrichting en functie 



Samen werken aan de stad 
Beheervisie Openbare Ruimte 2016 - 2020 
projectnummer 410122 
vastgestelde versie 
Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer 

 

Blad 8 van 25 

 

Hierdoor is meer behoefte aan water(berging) in de openbare 
ruimte, bij voorkeur via groene oplossingen (zie ook het GRP). 

 Duurzaamheid Onder deze noemer kan een veelheid aan onderwerpen 
samengevoegd worden. Gedacht moet worden aan een duurzame 
benadering van milieu (uitstoot), energie, afval als grondstof en 
biodiversiteit. 

 Sociale doelstellingen  Dit uit zich in de extra inzet van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Beheer biedt daarvoor logische mogelijkheden. 
Zoetermeer doet dat al veelvuldig bij het schoon en netjes houden 
van de stad. Zoetermeer zet de mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt veelvuldig in bij het dagelijks onderhoud van groen en 
straatreiniging (vuil en onkruid verwijderen). 

 
Consequentie 
De consequentie van deze ontwikkelingen is dat het normale groot onderhoud en/of vervanging 
niet afdoende is. In de huidige budgetten is daarvoor slechts beperkte ruimte aanwezig. Ze gaan 
meestal uit van 1 op 1 vervangen aan het eind van de technische levensduur. In plaats daarvan 
zullen vaak eerder, duurdere ingrepen noodzakelijk zijn. Complicatie is dat nu  nog niet exact te 
berekenen is hoeveel extra geld daarvoor nodig is. 
 

4.3 Burger centraal: differentiatie en initiatieven 

De burger is steeds mondiger en verwacht meer informatie en overleg met de gemeente. Door 
de komst van sociale media is de wereld sneller geworden. De burger verwacht van haar 
gemeente dat zij snel reageert en dat zij interactieve mogelijkheden biedt.  
Zoetermeer geeft van harte ruimte aan bewoners, bedrijven en andere gebruikers om mee te 
doen in en mee te denken over de openbare ruimte. De hoop en verwachting van die 
differentiatie is het bereiken van een hogere beheerkwaliteit, maar voorop staat dat gebruikers 
(bewoners, bedrijven en andere derden) meer kunnen bepalen hoe het beheer van hun directe 
woonomgeving eruitziet. Differentiatie verwijst naar verschillen in gebruik, inrichting en beheer 
en de verschillen in kwaliteit. 
De gemeente ondersteunt en faciliteert ook eigen initiatieven van bewoners. De gemeente is 
uiteindelijk meer de beheeradviseur: vertellen en uitleggen wat mogelijk is en initiatieven met 
elkaar verbinden. 
 
Consequentie 
Positief aspect is dat deze samenspraak en bewonersinitiatieven de komende jaren zorgen voor 
een meer gedifferentieerde stad. Een stad waarin verschillen in gebruik, inrichting en beheer en 
verschillen in kwaliteit te zien zijn. Dit draagt bij aan de eigen identiteit van de stad, de wijken en 
buurten. 
Complicatie is dat: 

 er weinig (financiële) speelruimte is voor differentiatie gezien het huidige ambitieniveau C 
(laag) en de ondergrens technisch verantwoord onderhoud;  

 de bedrijfsvoering complexer wordt om de verschillen in beheer te registeren en het 
onderhoud hierop aan te passen. 
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5 De visie van beheer 

Welk antwoord heeft Stadsbeheer op de hoofdvraag: hoe matchen we volhoudbaarde doelen met 
de verantwoordelijkheden en complicaties? 

5.1 Omgevingsbewust beheer: wederzijds afhankelijk 

De koers van beheer de komende jaren is samen te vatten onder de noemer “omgevingsbewust 
beheer”. Omgevingsbewust beheer is de logische optelsom van de evolutie in beheer en 
onderhoud de afgelopen periode, zie figuur 7.  
 

 
 

Van sturen op activiteiten en beeldkwaliteit… 
In het verleden stuurden we op activiteiten en frequentie in beheer en onderhoud. We spraken bijvoorbeeld af dat 
het gras in Zoetermeer 6x per jaar gemaaid werd. Tegenwoordig sturen we op beeldkwaliteit via de CROW- 
systematiek. Voor verschillende gebieden in Zoetermeer hebben we de gewenste kwaliteit vastgesteld. Daar mag 
het gras dan bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 5 cm. 
 
…naar omgevingsbewust sturen op effect en risico 
De laatste trend in onderhoud en beheer in de openbare ruimte is om te sturen op effect. Bij deze manier van 
beheren telt vooral het effect van het beheer op de beleving en ervaring van de gebruikers. Het beheer kan 
volgens de gemaakte beeldkwaliteitsafspraken perfect kloppen, maar bij de gebruikers toch een ongewenst gevoel 
of beeld oproepen. Als niet slechts de frequentie of beeldkwaliteit tellen, maar vooral het effect van beheer, is het 
ook noodzakelijk een manier af te spreken waarop het effect van beheer wordt gemeten. Dit is op dit moment nog 
onontgonnen terrein. 

Figuur 7: Omgevingsbewust beheer 

 
De ontwikkeling is ingegeven door het besef dat het beheer niet alleen meer vanuit het 
stadskantoor wordt geregeld, maar in toenemende mate in samenspraak met de stakeholders 
plaatsvindt. Deze samenwerking maakt de eerdere beheerwijzen niet overbodig, maar voegt daar 
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een nieuwe dimensie aan: die van wederzijdse afhankelijkheid. Alle betrokkenen -gemeente, 
burger, bedrijf, aannemer- zijn samen verantwoordelijk voor onze buitenruimte. In figuur 8 zijn 
de verschillend stakeholders weergegeven. 

 

 
Figuur 7: Overzicht stakeholders van beheer 

Zoetermeer kiest vier belangrijke pijlers om omgevingsbewust beheer gestalte te geven: 
A. gelijkwaardige rol gemeentelijke stakeholders en gebruikers bij het vormgeven en beheren 

van de openbare ruimte; 
B. kwaliteitsniveaus nuanceren door meer te sturen op effecten en risico’s; 
C. kritisch op areaal door realistisch te kijken naar nut en noodzaak van objecten; 
D. inzetten op vernieuwingen en innovaties samen met professionele stakeholders. 
 

5.2 Win-win door samenspraak met gebruikers  

De uitdaging voor de gemeente is om de bewoners en bedrijven (veel) meer de vrije hand te 
geven. In Zoetermeer is daarvoor al de infrastructuur aanwezig. Dit doen we door: 
1. experimenteren en leren van de verschillende vormen van samenspraak bij het beheer van 

openbare ruimte; 
2. durven overdragen en loslaten van de zeggenschap over (delen van) de openbare ruimte; 
3. doorvoeren van wijzigingen in inrichting, onderhoud, beheer in principe in samenspraak 

met inwoners, bedrijven en instellingen; 
4. voortdurend afweging maken tussen de bewonerswensen en de zorg(plicht) voor duurzame 

instandhouding en functioneren van de gehele openbare ruimte. 
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5.3 Efficiënter door sturen op effect en risico’s  

Gezien de groeiende kloof tussen de benodigde en de beschikbare middelen ligt de uitdaging bij 
de gemeente om scherpere afwegingen te maken. Bij elke geplande beheermaatregel stellen we 
ons de vragen: waarom doen we dit, kunnen we het gewenste effect ook op een andere, 
goedkopere manier bereiken, zijn de risico’s nog aanvaardbaar? Dit doen we door: 
1. continu de afweging maken op basis van prestatie, kosten en risico’s; 
2. nauwgezet monitoren van de openbare ruimte naar de effecten van deze werkwijze; 
3. verder leren en verbeteren (met anderen) vanuit innovatieve werkwijzen als risico gestuurd 

en/of effect gestuurd beheer.  

5.4 Kritisch op areaal  

In de woongebieden ligt het meeste te onderhouden areaal. Relatief kleine ingrepen in efficiëntie 
en effectiviteit hebben daar absoluut gezien het meest rendement. In de woongebieden kunnen 
we het beste profiteren van de beweging om gebruikers om meer verantwoordelijkheid en 
zeggenschap te geven over hun eigen woonomgeving (vermaatschappelijken) en de trend naar 
meer no-nonsense inrichting op basis van nut en noodzaak (ontspullen). De beheerstrategie in de 
woongebieden is gericht op het voorkomen en verminderen van onderhoud en vervanging Dit 
doen we door: 
1. kwaliteitsdifferentiatie:  laag (C-kwaliteit) waar moet, Basis (B-kwaliteit) waar het kan;  
2. liever door beheren in plaats van vervangen; 
3. minder doen door areaal vermindering (ontspullen): 

- reactief: weghalen als het (duidelijk) niet functioneel is of overlast veroorzaakt. 
- geleidelijk: niet terugzetten als het stuk is of vaak stuk gemaakt wordt. 
- versoberen: vervangen door een minder dure variant. 

4. minder doen door areaal vermindering (vermaatschappelijken): 
- proactief: afstoten aan particulieren of bedrijven (snippergroen, adoptiegroen, adoptie 
afvalbakken, verhardingsranden).  
- coöperatief: overdragen aan buurtvereniging (‘buurt onderhoudt de buurt’) of VVE’s. 

 

5.5 Effectiever door innovaties 

Zoetermeer volgt de trends en ontwikkelingen in de openbare ruimte op de voet. Innoveren is 
voor de beheerspecialisten een vanzelfsprekend gegeven. Zoetermeer is nooit huiverig om 
nieuwe materialen en nieuwe werkwijzen uit te proberen. Belangrijk criterium is dat de 
technische en financiële prognoses over de innovatie positief zijn. De vernieuwingen moeten een 
duurzame, veilige openbare ruimte tot stand te brengen, die bijdraagt aan de identiteit van 
Zoetermeer. Dit doen we door: 
1. deel te nemen in landelijke vakwerkgroepen waarin de stand der techniek een leidend 

thema is; 
2. professionele stakeholders uit te dagen innovatieve technologie in te zetten;  
3. proactief de openbare ruimte aanpassen op het gegeven dat steeds meer mensen 

gebruikmaken van nieuwe technologische mogelijkheden; 
4. innovaties inzetten om bij te dragen aan een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid.  
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6 Antwoord op de dilemma’s 

De visie van beheer leidt tot een aantal dilemma’s waar op bestuurlijk/politiek niveau een 
uitspraak gedaan moet worden.  

6.1 De dilemma’s 

De kern van het vraagstuk is de wens om in beheer meer te doen aan een vitale, aantrekkelijke 
stad met oog voor bewonerswensen. De vraag is hoe dit is te rijmen met eerder gestelde kaders 
en vooral met een krap budget. Weliswaar zal de inzet van risico gestuurd werken en 
omgevingsbewust beheer kostenverlagend werken, zie bijlage 3, maar de vraag is of dit opweegt 
tegen de toename van de extra beheer- en vervangingskosten. 
 
Als we dit vraagstuk uiteenrafelen komen we tot drie dilemma’s waarin Zoetermeer op 
bestuurlijk en politiek niveau een keuze moet maken: 
 

Dilemma’s  

1 
Een vitale, aantrekkelijke stad vraagt 
een hoge kwaliteit van de openbare 

ruimte 
<-> 

Een steeds krapper budget voor 
onderhoud 

2 
Uniforme onderhoudskwaliteit van de 
openbare ruimte, meetbaar op beeld 

<-> 
Differentiatie in kwaliteitsniveaus op 

nog niet altijd meetbaar effect 

3 
Uitvoering van bewonerswensen en 
inspelen op veranderend gebruik in 

samenspraak 
<-> 

Door de raad vastgestelde 
beleidskaders 

 
Figuur 8: Dilemma’s beheer 2016 – 2020 

6.2 Beheerstrategie 

De bovenstaande dilemma’s heeft geleid tot de beheeruitgangspunten / strategie: 
 

Beheerstrategie 

1 Borgen van een veilige ondergrens en streven naar differentiatie. 

2 Differentiatie in kwaliteitsniveaus gaat boven uniformiteit 

3 Samenspraak & bewonerswensen binnen de financiële kaders van de raad 

 
Figuur 9: Beheerstrategie beheer 2016 - 2020 
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6.3 Uitwerking in gedragslijnen 

Deze keuzes leiden tot de volgende gedragslijnen voor het beheer in Zoetermeer: 
 

Gedragslijnen 

1 
Integraal, gebiedsgericht blijven werken. Dagelijks en periodiek onderhoud van gevel tot gevel; 
groot onderhoud alleen gevel tot gevel als dat technisch of vanuit risicosturing meerwaarde 
heeft. 

2 
Bijdrage voor cofinanciering en niet technisch nodig onderhoud vanuit het beheerbudget 
stoppen. 

3 Areaalreductie en beheerparagraaf verplichten bij nieuwe (her)ontwikkelingen. 

4 Onderzoek doen naar gevolgen van risico gestuurd en meer omgevingsbewust beheer. 

5 In de uitvoering toewerken naar effectsturing aansluitend op maatschappelijke wensen. 

6 

Nastreven van de volgende ambities in het beheer van de openbare ruimte: 
a. de bestaande afspraak dat het beheer, de inrichting en het gebruik van de openbare 

ruimte onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden; 
b. de toepassing van risico gestuurd beheer;  
c. het toestaan van differentiatie, variatie en verschil in beheerkwaliteit;  
d. de toepassing van omgevingsbewust beheer; 
e. het faciliteren van innovaties in materialen, toepassingen, contracten en netwerken. 

 
Figuur 10: Gedragslijnen beheer 2016 - 2020 

 

     Bron:Zoetermeer Bron:Fotoflex.nl 
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7 Wat levert het op? 

Welke effecten heeft de inzet op risico gestuurd en omgevingsbewust beheer de komende 5 jaar? 

7.1 Ruimtelijke diversiteit 

De bestaande afspraken over verschillen in beheer en inrichting tussen gebieden blijven 
gehandhaafd, zie bijlage 2. Maar nog meer dan voorheen zullen we differentiëren in 
kwaliteitsniveaus per gebied. 
 

Gedifferentieerde leefomgeving 
Bewoners, bedrijven en andere gebruikers van de openbare ruimte krijgen meer invloed op de 
kwaliteit van de buitenruimte. Dit betekent dat hun directe leefomgeving er anders uit kan en 
mag gaan zien. Dit betekent niet persé hogere beheerkwaliteit. Kern is dat de mensen zich 
herkennen en thuis voelen in hun openbare ruimte.  
 

Identiteit van de stad 
Als gemeente zetten we in op plekken van algemeen belang. Deze drukbezochte locaties dragen 
bij aan het functioneren en de identiteit van de stad. Dit brengt meer kleur en fleur in de parken. 
  

Open speelveld  
De zeggenschap over het beheer van de openbare ruimte wordt diffuser. Stadsbeheer zal zich 
namelijk steeds meer gaan richten op het coördineren van het onderhoud van de openbare 
ruimte en de uitvoering overlaten aan marktpartijen, organisaties en bewoners. Deze hebben 
handelingsvrijheid nodig om hun werk goed te kunnen doen, initiatieven te nemen en innovaties 
toe te passen. Daar moeten we als overheid niet voor terugdeinzen, maar helpen het speelveld te 
creëren waar elke partij kan excelleren. 
 

7.2 Maatschappelijke duurzaamheid 

Er zijn vele antwoorden te geven op de vraag wat de samenleving bij elkaar houdt. Deze zijn 
samen te vatten als wederzijdse afhankelijkheid of eigenbelang, dwang of macht en gedeelde 
waarden en normen. Hoe het ook zij: via het werken hun directe leefomgeving kunnen bewoners 
én bedrijven concreet en actief deelnemen aan de samenleving. Dit bevordert de verbondenheid 
en solidariteit binnen groepen en gemeenschappen. 
 

Sociale cohesie  
Sociale cohesie, of sociale betrokkenheid, is een belangrijke eigenschap voor de leefbaarheid 
binnen een buurt of wijk.  
Actief betrekken van bewoners bij het vormgeven van de buiten ruimte zal bijdragen aan:  
• sociale participatie (deelnemen aan de samenleving/gedrag); 
• gedeelde opvattingen (normen en waarden); 
• identificatie/verbondenheid met een gemeenschap (beleving). 

  
Als zij zelf meedoen in die openbare ruimte, wordt die ruimte meer van henzelf. Mensen helpen 
elkaar, kunnen meer hebben en voelen zich betrokken en verbonden met elkaar en de omgeving. 
Sociale cohesie kan daarmee sterk bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk doordat het juist 
problemen voorkomt. 
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Economische cohesie 
Behalve sociale verbindingen kent een samenleving ook economische bindingen. We zijn 
afhankelijk zijn van anderen in onze behoefte aan voedsel, onderdak en kleding. Ondernemers, 
werknemers en overheid hebben elkaar nodig om succesvol te zijn. De openbare ruimte is 
natuurlijk vooral faciliterend, maar de inzet op omgevingsbewust beheren draagt ook meer bij 
aan de economische cohesie; het collectieve trotse gevoel wat een stad als Zoetermeer heeft 
voortgebracht: 
• hechtere sociale cohesie vergroot het sociaal kapitaal van mensen (netwerken);  
• inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verbetert hun kansen op de arbeidsmarkt; 
• betrekken van lokale en regionale bedrijven bij het onderhoud stimuleert de plaatselijke 

economie; 
• samen actief zijn in en met de omgeving vergroot onderlinge bekendheid van bedrijven en 

bewoners. 

7.3 Financiële duurzaamheid: verantwoord en veilig 

De afgelopen jaren kon Zoetermeer met de combinatie van technisch en kwaliteitsgericht beheer 
de balans vinden tussen het technisch in stand houden en het inspelen op bestuurlijke en 
maatschappelijke wensen qua beheerniveau. Het toepassen van diverse innovaties hielp daarbij.  
Met het ouder worden van de stad plus de groeiende behoefte aan een kwaliteitsimpuls en 
samenspraak schieten deze beheermethodieken tekort om sterke stijging van de budgetbehoefte 
het hoofd te bieden. Tegelijk met de omschakeling van groeistad naar beheerstad moet 
Zoetermeer overschakelen op risico gestuurd en omgevingsbewust beheer om de kostenstijging 
te beheersen. Het streven is hiermee de balans tussen een veilige ondergrens en een 
verantwoord invullen van de samenspraak financieel duurzaam gestalte te geven, zie figuur 13. 
  

 
Figuur 11: Beheerst opvangen kostenstijging beheer 

 
Het huidige budgettaire kader biedt nauwelijks mogelijkheden tot omgevingsbewust groot 
onderhoud, waar dat wel de gewenste trend is. De komende tijd wordt bezien of en zo ja in 
welke mate het risico gestuurd groot onderhoud een bijdrage levert aan de (op termijn nog 
oplopende) budgettaire taakstelling en wat aan omgevingsbewust onderhoud nog wel kan 
worden gerealiseerd door wederzijdse afhankelijkheid tussen overheid en burgers/bedrijven.  
Per saldo zal het beheerbudget inclusief groot onderhoud wel stijgen en vanaf 2025 op gaat 
lopen en te laste wordt gebracht aan de begrotingssaldo, zie ook bijlage 4. 
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7.4 Eenduidige beheerwaarden: veilig, functioneel, duurzaam, schoon & 
aantrekkelijk 

De inhoud van deze visie maakt het mogelijk om bij de uitvoering van beheer en onderhoud 
duidelijke kernwaarden mee te geven. Hiermee zorgt Zoetermeer ervoor dat eigen medewerkers, 
contractpartijen (aannemers) en participanten (burgers en bedrijven) vanuit de zelfde waarden in 
de openbare ruimte aan de slag gaan. 
 

 
Figuur 12: Gemeenschappelijke beheerwaarden 
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Bijlage 1  Gebiedsindeling Zoetermeer  
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Bijlage 2  Kwaliteitsniveaus van de openbare 
ruimte 

De kwaliteit van inrichting en beheer verschilt per wijk. Op wijkniveau is de variatie en 
differentiatie aan stedenbouw en de daarbij behorende openbare ruimte zichtbaar. Niet overal is 
hetzelfde kwaliteitsniveau noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de openbare ruimte. Het 
groen langs een hoofdweg kan anders ingericht en onderhouden worden dan het groen in een 
woonwijk. Om hetzelfde resultaat of kwaliteitsbeeld te bereiken bij een hogere gebruiksdruk, 
zoals in centra, is meer inspanning vereist om de ruimte schoon of heel te houden.  
 
Door bezuinigingen heeft enkele jaren geleden een kwaliteitsverlaging plaatsgevonden in het 
onderhoud van de openbare ruimte. Zowel bewoners, bedrijven als de raad constateren dat het 
beheer van de openbare ruimte in Zoetermeer niet altijd aan de wensen voldoet.  
Met de eerder beschikbaar gestelde gelden gaat het college eenmalige maatregelen treffen die 
de kwaliteit van de openbare ruimte op een aantal plekken in de stad verhoogt. Tevens zet het 
college in de komende drie jaar extra in op het dagelijks en periodiek onderhoud van de 
bedrijventerreinen en winkelcentra in Zoetermeer. 
 
Verhoging beeldkwaliteit openbare ruimte  
Voor de verschillende gebieden in Zoetermeer gelden verschillende kwaliteitsniveaus: vier 
niveaus voor de inrichting en twee niveaus voor beheer. Sinds de verlaging van het 
onderhoudsniveau is het onderhoudsniveau in de stad over het algemeen laag (CROW niveau 
‘C’). Vanuit steeds meer verschillende hoeken wordt verzocht om een aanpassing van het 
onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Deze verzoeken komen vanuit bedrijven, maar ook 
vanuit bewoners. De komende drie jaar (vanaf 2017) wordt het dagelijks en periodiek onderhoud 
op de bedrijventerreinen integraal verhoogd naar niveau 'B'. Tevens worden de winkelgebieden 
vanaf 2017 schoongemaakt op zondag. Dit in aansluiting bij de zondag openstelling, waardoor op 
alle dagen een hoge gebruiksdruk op het openbaar gebied ligt. 
De samenhang tussen inrichten en beheer is al eerder in de Beheervisie benadrukt. Een hoger 
kwaliteitsniveau bij de inrichting (extra of exclusief) leidt tot hogere beheerkosten. De hogere 
beheerkosten worden voornamelijk veroorzaakt door duurder materiaalgebruik waardoor 
vervanging duurder is. De vierkante meterprijs is hoger zowel bij het inrichten als bij de 
vervanging. De vervangingskosten maken deel uit van de beheerkosten.  
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KWALITEITSNIVEAUS VAN DE OPENBARE RUIMTE 

 
GEBIEDEN  

 
Inrichting 

 
Beheer 

Centra Stadshart/Dorpsstraat exclusief  
Basis (B) (Wijk)winkelcentra 

Stationsgebieden 
extra 

Woongebieden  
 
 

Palenstein en Oosterheem 
hoofdfietsroutes 
weteringen en oude linten 
wijkparken 
stadswater 

extra 
 

Laag (C)  
 
 

overige woongebieden standaard Laag (C) 

Hoofdwegen  standaard Laag  (C) 

Bedrijventerreinen  
en kantoorgebieden 

bedrijventerreinen standaard  Basis (B)
6
 

kantoorgebieden extra 

Recreatiegebieden  
en buitengebieden 

overige recreatie- en 
buitengebieden 

standaard Laag (C) 
Niet 

Recreatiegebieden eenvoudig C (laag) 
Niet 

                                                                 
6
 In de perspectief nota is afgesproken dat voor de komende drie jaar (vanaf 2017) het dagelijks en periodiek onderhoud 

op de bedrijventerreinen integraal verhoogd wordt naar niveau 'B'. Tevens worden de winkelgebieden vanaf 2017 
schoongemaakt op zondag. 
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Bijlage 3  Kostenontwikkeling beheermethoden 

 

Werd ten tijde van de VOR nog vooral planmatig en technisch noodzakelijk onderhoud 
uitgevoerd, op weg naar de nieuwe Beheervisie zien we een trend naar meer risicogestuurd en 
omgevingsbewust beheer.  

Risicogestuurd beheer vanuit veiligheid (zorgplicht) en systeemverantwoordelijkheid (goed 
functioneren) kent een afnemende prioriteit in aanpak van: 

 hoofdwegen,  

 voet/fietspaden,  

 woonstraten,  

 parkeervakken 
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Bijlage 4  Financiële paragraaf  

Dagelijks onderhoud  
Het volledige dagelijks onderhoud van de openbare ruimte is aanbesteed conform de 
afgesproken kwaliteit, zie bijlage 1, tegen actuele marktprijzen. Het dagelijks onderhoud wordt 
gefinancierd vanuit de algemene dienst. Jaarlijks worden de arealen geactualiseerd en worden de 
bedragen volgens afspraak geïndexeerd. Speciaal aandachtspunt bij het aanbesteden is het 
opvangen van fluctuerende marktprijzen

7
. 

 
Voor het dagelijks, periodiek onderhoud bij verharding, groen en reiniging zijn voldoende 
middelen beschikbaar om de afgesproken kwaliteit te realiseren en te garanderen.  
Voor bomen is jaarlijks € 510.000 noodzakelijk en beschikbaar (motie 1511-19). 
 
Areaalreductie niet gerealiseerd, budget wel gekort 
Bij de doorrekening in 2010 is besloten dat het te beheren areaal met 5% in 2015 en nog eens 5% 
in 2020 gereduceerd moest worden. Vooruitlopend op de gerealiseerde areaalreductie is het 
budget voor het groot onderhoud bovengronds met 10% gereduceerd.  
De reductie kwam voort uit het idee dat door herontwikkelingen van gebieden het aantal m2 
openbare ruimte afneemt. Zowel door het ontbreken van grote herontwikkelingen als een (te 
groot) beroep op onderhoudsbudget voor de dekking van kleinere herontwikkelingen staat het 
realiseren van de taakstelling ‘areaalreductie’ onder druk. Deze taakstelling bedraagt per jaar € 
0,4 mln. tot en met 2019. Daarna loopt de taakstelling op met € 0,5 mln. voor de periode 2020 
tot en met 2024 en vanaf 2025 loopt de taakstelling nogmaals op met € 0,5 mln.  
In Palenstein is bijvoorbeeld wel een areaalreductie van 14% gerealiseerd. De middelen die 
hierbij vrijkwamen zijn echter gebruikt voor het verbeteren van het inrichtingsniveau. 
 
Groot onderhoud en vervanging 
Het groot onderhoud groeit de komende 5 jaar € 9,5 miljoen per jaar naar € 12,5 miljoen per jaar. 
Daarna stijgt het door naar bijna € 16 miljoen per jaar vanaf 2035. Dit is een stijging van 0,6 % 
naar 0,9% van totale waarde van de openbare ruimte, zijnde € 1,7 miljard. 
 
Het eerste jaar waar het financieringsprobleem van het groot onderhoud zich voordoet is 2017. 
Dit bedraagt ca. € 420.000,-. Vanaf 2020 loopt dit bedrag op naar € 1.000.000,- nog verder in de 
toekomst (2025) loopt dit op tot € 1.500.000,- per jaar). In 2010 is besloten het groen, sommige 
ondergrondse infrastructuur en tunnels en viaducten niet meer structureel te vervangen. Voor 
kunstwerken hanteren wij risico gestuurd beheer, waarbij op basis van toestand en functie wordt 
onderhouden. 
 
De taakstelling tot en met 2016 kan worden opgevangen door de herfasering van projecten en de 
inzet van de – in omvang beperkte – egalisatiereserve. Vanaf 2017 biedt dat geen oplossing 
meer. Vanaf dat jaar zal meer dan tot nu toe het geval is geweest scherper worden getoetst of 
gewenst groot onderhoud ook om technische reden al noodzakelijk is – risico gestuurd beheer. 
Dit betekent voor 2017 concreet dat het budget groot onderhoud openbaar gebied:  

                                                                 
 
7
 De volatiliteit (beweeglijkheid) van de markt is bij volledige uitbesteding van het dagelijks en periodiek 

onderhoud een gegeven, waar rekening mee gehouden moet worden bij de budgettering. Daartoe wordt 
dan ook een aanbestedingsstrategie gevolgd die daarop anticipeert door niet alles in een hand uit te 
besteden en de aanbestedingen te spreiden over de tijd door niet alle wijken tegelijk op de markt te zetten. 
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a. geen ruimte biedt als dekking voor technisch niet noodzakelijke maar inhoudelijk wel 
gewenste aanpassingen;  

b. dat een deel van het risico gestuurd beheer scherper zal worden beoordeeld op risico 
met als gevolg dat bijvoorbeeld bij herstratingswerkzaamheden een kleiner deel van de 
parkeerplaatsen zal worden meegenomen.  

 
Er vanuit gaande dat binnen projecten 25% van het budget opgaat aan parkeerplaatsen, paden in 
recreatiegebieden en half verharding kan een prognose van de besparing worden gegeven. In 
10% van de gevallen is sprake van een dusdanig schadebeeld dat toch groot onderhoud nodig is. 
Dit resulteert in een potentiele besparing van: € 367.500,- door risico gestuurd beheer in 2016.  
De helft van dit bedrag uit 2016 wordt gestort in de egalisatiereserve ter aanvullende dekking van 
het tekort in 2017 en verder. Eventueel zou dit budget ingezet kunnen worden voor het dekken 
van de projecten die tot stand gekomen zijn door cofinanciering. Risico hierbij is dat onduidelijk is 
of het risico gestuurd beheer de beoogde besparing oplevert.  
 
Ook voor de jaren na 2017 moet sterker worden ingezet op risico gestuurd beheer. Het huidige 
budgettaire kader biedt nauwelijks mogelijkheden tot omgevingsbewust beheer, waar dat wel de 
gewenste trend is. De komende tijd wordt bezien of en zo ja in welke mate het risico gestuurd 
beheer een bijdrage levert aan de (op termijn nog oplopende) budgettaire taakstelling vanwege 
de areaalreductie en of er geen ongewenste (budgettaire) effecten neerslaan bij het dagelijks en 
periodiek onderhoud en wat aan omgevingsbewust beheer nog wel kan worden gerealiseerd 
door wederzijdse afhankelijkheid tussen overheid en burgers/bedrijven.  
Op dit moment wordt er in de financiële doorkijk van de meerjarenbegroting rekening mee 
gehouden, dat de stijging van de taakstelling wegens areaalreductie vanaf 2025 met € 0,5 mln. 
niet realistisch is. Die oploop wordt vanaf 2025 ten laste van het begrotingssaldo gebracht.  
 
 
Kwaliteitsimpuls  
Voor het integraal verhogen van het onderhoudsniveau op de bedrijventerreinen van ‘C’ naar ‘B’ 
en het extra onderhouden van winkelgebieden is circa € 150.000 per jaar nodig. Hiermee kunnen 
de bestaande onderdelen van het dagelijks en periodiek onderhoud op een hoger niveau 
onderhouden worden en kan op zondag in de winkelgebieden schoongemaakt worden. Het 
betreft hier een tijdelijke verhoging (tot en met 2019). 
 
Herijking groot onderhoud groenvakken.  
Door eenmalig budget beschikbaar te stellen kunnen groenvakken die technisch noodzakelijk 
onderhoud nodig hebben onderhouden worden. Het gaat hier met name om slechts enkele 
groenvakken in de wijken Seghwaert, Buytenwegh en de Leyens. Het budget dat eenmalig 
beschikbaar is voor groot onderhoud aan groen is € 150.000.  
 
 
Perspectief met verbetervoorstellen  
Met verdere verbetervoorstellen in een afgewogen pakket aan maatregelen kan een hogere 
kwaliteit van de openbare ruimte bereikt worden, door: 
  

 Verandering van groentype voor een beter beeld door het omvormen van grasranden langs 
wegen van ruig gras naar vlak gras, minder overhangend groen, uitlaatstroken aan te 
leggen. Dat kost € 280.000/jr.  

 Onkruidbeheersing versterken op verharding, in goten en wegranden. Vaker maaien en 
straatkolken schoonmaken. Dat kost: € 240.000/jr. en levert een schoner, netter beeld op 
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en een strakker beeld van lage beplanting, hogere verkeersveiligheid, minder vuil voor 
straatkolken en minder plasvorming op straat.  

 Aanpak van de overlast door blad- en vruchtval van bomen door: intensiever vegen van 
parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden en bijplaatsen van meer bladkorven. Dat kost: € 
120.000/jr. 

 Meer schoonmaak van de winkelgebieden, vooral buiten de reguliere werktijden door op 
koopzondagen afvalbakken te legen en zwerfvuilbeheersing. Dat kost € 105.000/jr.  

 
Deze verbetervoorstellen kosten in totaal € 750.000 per jaar en zouden wellicht deel kunnen 
uitmaken van het nieuwe collegeprogramma vanaf 2018.  
 

 



 

 

 

 

 
 
 
  


