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1. Voorwoord 

 

Almere is een grote stad geworden. Sinds de komst van de eerste Almeerders in 1976 is Almere 

uitgegroeid tot een grote stad waar zo’n 195.000 mensen wonen op ongeveer 25.000 hectare grond.  

In de jaren sinds 1976 is Almere niet alleen een grote, maar ook een bijzondere stad geworden. Er is 

geen stad in Nederland die zo groen is en zo ruim is opgezet. Het stelsel van fietspaden en busbanen is 

ongekend. In alles is te zien dat er in Almere is gebouwd om een zo prettig mogelijk leefmilieu te 

creëren voor haar inwoners. En nog steeds bouwen we aan eens stad die zich plooit naar de wensen 

van haar inwoners. In de meest extreme vorm zien we dat op de plekken waar inwoners zelf hun huis 

bouwen maar ook zelf hun omgeving kunnen inrichten. 

 

Met het op jaren komen van de stad worden we sterk bepaald bij de opgave waar we in het beheer van 

de Almere voor staan. Almere is meer en meer een stad die niet net van de tekentafel is komen rollen, 

maar die doorleefd raakt, karakter krijgt en waar af en toe een paar rimpels in trekken.  

 

Het beheren van een stad met een zeer hoge fysieke kwaliteit is op zichzelf al een uitdaging. Daarbij 

dwingt de economisch krappe tijd ook om duidelijke keuzes als het gaat om de investeringen in de 

openbare ruimte. Het vele groen moet worden bijgehouden, de voortreffelijke infrastructuur verdient 

een goed onderhoud, de ‘oudere’ wijken moeten hun aantrekkingskracht ten opzichte van nieuwere 

wijken bewaren. 

 

In deze beheervisie zetten we de uitgangspunten neer voor het beheer van de stad. Daarmee kiezen we 

voor een kwalitatieve benadering. Beheren is geen kwestie van lijstjes afwerken. Zoals we in onze eigen 

huizen ook onze keuzes maken over het onderhoud, zo kijken we ook als beheerders naar wat waar 

nodig is. Ook willen we meer ruimte geven aan de Almeerders om betrokken te zijn op hun 

leefomgeving.  

 

De inwoners van Almere hebben vaak heel bewust gekozen voor het wonen in Almere. Ze kozen voor 

het groen, voor de ruimte en de bereikbaarheid. We zien ook steeds meer in het beheer die 

betrokkenheid bij de stad. Het past bij deze tijd en bij het karakter van Almere om de inwoners en 

ondernemers de ruimte te geven om zelf de handen uit de mouwen te steken en de omgeving naar hun 

eigen wensen in te richten en te onderhouden, ook in de bestaande wijken en bedrijventerreinen. Er 

zijn al een veel mooie initiatieven van zelfbeheer. Vaak is het resultaat niet alleen een prettiger 

leefomgeving, maar heeft het onderlinge contact ook heel positieve gevolgen voor de sfeer in de wijk.  

 

In deze visie zetten we neer hoe we als gemeente het zelfbeheer kunnen stimuleren en welke rol we 

daar als overheid bij dienen te spelen. Meer dan voorheen zal de nadruk komen te lichten op de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben voor onze stad. Maar ook willen we meer dan 

voorheen ruimte geven om de kwaliteit van Almere ten volle te benutten. Zo blijven we werken aan 

onze mooie, groene stad. 

                                                                   
 

Ed Anker 

Wethouder beheer en leefomgeving 
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2. Samenvatting 

 

Beheer maakt het verschil in de bestaande en nog te ontwikkelen gebieden van de stad. Om dit 

goed te leiden is een visie op het beheer noodzakelijk, waarmee we handvatten hebben om 

keuzes te maken.  

 

De neergelegde visie zal in de komende jaren het verschil maken omdat deze mede bepalend is 

voor de concurrentiekracht van onze stad. Voor de nieuwe gebieden zal de 

toekomstbestendigheid mede worden bepaald door het inzetten van passend beheer.  

 

De samenleving verandert snel en is niet voorspelbaar. Ook de wijze waarop burgers betrokken zijn 

verandert. Niet langer gebeurt dat alleen op uitnodiging van beleidsmakers, maar steeds vaker op 

eigen initiatief, via directere kanalen en voorbijgaand aan het traditionele middenveld. Burgers zijn 

inventief, kunnen veel en zijn  tot veel bereid. Daarnaast zal de economische crisis de komende 

jaren nog zijn invloed doen gelden op de beschikbare middelen. Daarmee heeft de crisis ook 

invloed op de wijze waarop wij onze zorgtaak kunnen invullen. Waar eerder onderhoud nog de 

remedie was, zullen we nu ook vaker moeten evalueren wat het nut van onderdelen van de 

openbare ruimte is voor de samenleving voordat we eventueel tot onderhoud overgaan. Ook 

verschuift onze opvatting over onze rol in het beheer van de openbare ruimte. We kunnen de 

openbare ruimte niet alleen beheren, maar zullen ook ruimte geven aan initiatieven uit de 

samenleving. Daarbij zullen we samen met onze partners het algemeen belang moeten 

behartigen.  

 

Dit stelt Almere voor de kernopgave om een omslag teweeg te brengen van rationeel, op 

techniek gebaseerd, onderhoud naar dynamisch beheer, gebaseerd op maatschappelijke 

wensen en behoeften. 

 

Kernopgave 

Beheer richt zich op het duurzaam in stand houden en verbeteren van de functionaliteit van 

de openbare ruimte en het verbeteren van de maatschappelijke waardering. Daarbij zetten 

we in op het behouden of versterken van de eigen identiteit en diversiteit van de openbare 

ruimte. Dit willen we samen doen met de burgers, bedrijven en overige instellingen en 

organisaties in de stad. 

 

Uitgangspunten 

Een ander nieuw element bij het beheer is de invulling van de Almere Principles als inspirerend 

kader. De Almere Principles kunnen we zien als beheerprincipes. In de vier onderstaande 

uitgangspunten zijn enkele principles met elkaar gecombineerd, omdat ze samen voor het 

beheer meer betekenis krijgen: 

1. Differentiëren van kwaliteit (Koester diversiteit / Verbind plaats en context) 

2. Basiskwaliteit en basisinspanning (Mensen maken de stad / Anticipeer op verandering) 

3. Natuurlijk en gebruiksgericht beheer in balans (Combineer stad en natuur / ontwerp 

gezonde systemen) 

4. Duurzaam beheer is altijd in ontwikkeling (Ontwerp gezonde systemen / Mensen maken de 

stad) 

 

Speerpunten in beheer 

Voor het beheer is gekozen voor vier speerpunten die richtinggevend zijn voor onze 

beheerinspanning. Dit zijn: 
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• Kwaliteit op maat;  

• Excellent partnerschap; 

• Duurzaam werken;  

• Beheerbewust ontwikkelen. 

 

Kwaliteit op maat 

Voor het sturen op kwaliteit en het kunnen formuleren van kwaliteitsdoelstellingen op maat 

voor de functiegebieden zijn voor de kwaliteitsbegrippen ‘heel en veilig’, ‘schoon en netjes’, 

‘levend en aantrekkelijk’ en ‘service’ kwaliteitswaaiers ontwikkeld (zie bijlage 1). Met deze 

kwaliteitswaaiers kunnen we op hoofdlijnen keuzes maken, waarbij het instrument inzicht 

geeft in de consequenties van de keuzes. De vertaling naar de feitelijke kwaliteit op straat 

verdient een nadere uitwerking in beheerplannen voor de diverse objecten en elementen in de 

openbare ruimte 

 

Excellent partnerschap 

De openbare ruimte is geen doel op zich. De openbare ruimte heeft alleen betekenis als het 

bijdraagt aan het functioneren van de samenleving. Wij stellen de gebruiker en het gebruik van 

de openbare ruimte centraal in het beheer van de openbare ruimte. Daarom willen wij dat de 

gebruikers vanuit hun betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel ruimte krijgen en nemen 

om individueel en in samenwerking met ons de kwaliteit van de openbare ruimte te 

beïnvloeden. Daarmee kunnen zij een plus op hun woon- en leefomgeving creëren. Dit draagt 

bij aan een positieve waardering van de openbare ruimte. Daarbij zien wij samenwerken aan 

de openbare ruimte als een kans om de sociaal-maatschappelijke samenhang in de stad 

positief te beïnvloeden.  

 

Duurzaam werken 

In het beheer van de openbare ruimte werken wij aan duurzaamheid die zich op drie vlakken 

manifesteert: mens, aarde en economie. Het gaat hierbij om het creëren van één 

samenhangend en gezond systeem van maatschappelijke, ecologische en economische 

waarden die met elkaar in balans zijn. 

 

Beheerbewust ontwikkelen 

We willen vanuit beheer bijdragen aan de duurzame (door)ontwikkeling van de stad, waarbij 

we de ontwikkeling van waarden (leefbaarheid, vestigingsklimaat, natuur en milieu) in de stad 

ondersteunen. Dit doen wij door de samenwerking te zoeken met initiatiefnemers en te 

adviseren over beheerbewuste gebiedsontwikkeling.  

 

Wij willen vanuit beheer in het ontwikkelproces de publieke waarden en belangen van de 

openbare ruimte behartigen. Het is een kostbaar bezit, waarvoor wij wettelijke zorgtaken 

hebben. Daarom toetsen wij de plannen op beleidsdoelen, op de toekomstige 

beheerexploitatie, aan onze ervaringen in de bestaande gebieden en aan de waardering van de 

gebruikers. 

 

Ambities en kwaliteitsdoelen 

Voor de functiegebieden woongebieden, werkgebieden, centrumgebieden, hoofdverkeersnet 

en groen/blauw casco zijn ambities geformuleerd voor wat we met het beheer van de 

openbare ruimte willen bereiken ( zie bijlage 2). Deze ambities vinden hun basis in het 

gemeentelijk beleid, zoals de structuurvisie, woonvisie, het mobiliteitsplan en verscheidene 

andere beleidsdocumenten. De ambities zijn te beschouwen als vergezichten van wat we 

zouden willen bereiken. Of we deze ambities ook werkelijk realiseren is niet alleen afhankelijk 
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van het beheer van de openbare ruimte, maar ook van het gebruik en de ontwikkeling van 

wensen en behoeften daarin, en niet onbelangrijk de hoeveelheid beschikbare middelen. 

 

Woongebieden 

We willen woongebieden die aantrekkelijk blijven voor bewoners. Zo blijft Almere leefbaar en 

gewaardeerd. Bewoners voelen zich betrokken bij hun woonomgeving en de gemeente is hier 

blij mee. Bestaande wijken moeten daarbij hun concurrentiekracht houden ten opzichte van 

nieuw te ontwikkelen wijken. 

 

Werkgebieden 

Wij willen werkgebieden die voldoende aantrekkelijk zijn voor ondernemers en hun 

werknemers. Daarmee faciliteren wij het economisch beleid van de stad.  

Daarbij is ruimte voor wat lagere ambities, omdat bedrijven goed in staat zijn zelf bijdragen te 

leveren aan het beheer van de werkomgeving. Bovendien is in werkgebieden de levenscyclus 

relatief snel. Versobering kan bewust bij bepaalde locaties worden ingezet om dit te 

bevorderen. 

  

Centrumgebieden 

Wij willen centrumgebieden die blijvend aantrekkelijk en wervend zijn. Dat is goed voor de 

kwaliteit van de stad, het imago, de bezoekers, de winkels en de horeca. In verband met de 

vele belanghebbenden vraagt dat om veel sturing vanuit de gemeente. Bij de centrumgebieden 

neemt het stadscentrum een bijzondere plaats in. 

 

Hoofdverkeersnet 

Wij willen een hoofdverkeersnet bieden dat functioneel is. Daarbij is het onze 

verantwoordelijkheid om de bereikbaarheid in, van en naar de stad tijdens de uitvoering te 

borgen, zodat de overlast op het zwaar belaste wegennet bij werkzaamheden tot een 

minimum worden beperkt. Met het beheer willen we voorts efficiënt inspelen op de komende 

uitbreiding van het verkeersnet door synergie met onderhoudsmaatregelen te zoeken. 

 

Groen/blauw casco 

Wij willen een groen/blauw casco aanbieden dat ook op de lange duur aantrekkelijk blijft voor 

bewoners, de stad en de natuur. Zo blijft Almere ook in de toekomst leefbaar en door de 

Almeerders gewaardeerd.  

 

Integrale monitoring 

Het huidige monitoringsinstrumentarium bestaat uit de wijkpeilingen, een meldingregistratie, 

technische inspecties en een kwaliteitsschouw. Dit instrumentarium geeft onvoldoende 

handvatten om op de vier kwaliteiten uit de kwaliteitswaaiers te kunnen monitoren wat de 

staat van en waardering voor de openbare ruimte is. Het is de bedoeling om het bestaande 

instrumentarium aan te vullen om tot een adequaat monitoringssysteem te komen waarmee 

we voor de vier kwaliteiten kunnen vaststellen waar we staan. 

 

Strategische opgave 

De ontwikkeling van de investeringsbehoefte voor de bestaande gebieden en de 

ontwikkelingen in de budgetten voor de beheerexploitatie van nieuwe gebieden geven beiden 

aan dat het beheervraagstuk van de openbare ruimte naar de toekomst toe een strategische 

opgave is. In deze opgave zal nader onderzoek naar de feitelijke budget- en 

investeringsbehoefte moeten worden gedaan en moeten worden verkend welke 

mogelijkheden er zijn om op termijn ook goed met deze opgave om te kunnen gaan. Deze 

verkenning moet oplossingsrichtingen opleveren in een andere beheeraanpak en in mogelijke 

alternatieve financieringsmogelijkheden om op termijn deze opgave het hoofd te kunnen 
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bieden. We willen met een dynamische beheeraanpak met beschikbare middelen de kwaliteit zo 

goed mogelijk borgen.  

 

De middelen voor beheer staan als gevolg van de bezuinigingen onder druk. In deze 

beheervisie wordt uitgegaan van dit gegeven. De ombuigingen waartoe eerder bij de 

voorjaarsnota en programmabegroting 2012 is besloten zijn betrokken bij het in beeld brengen 

van de middelen die voor het beheer beschikbaar zijn in de komende jaren.  

 

De openbare ruimte is tegelijkertijd een robuust systeem dat best een stootje kan verdragen. 

Enige achterstalligheid zal niet direct leiden tot onoverkomelijke problemen. De openbare 

ruimte is echter ook een kwetsbaar systeem dat bij langdurige achteruitgang als onderdeel van 

de stad ook de kwaliteit van de stad als geheel aantast en het maatschappelijk welbevinden 

daarmee negatief beïnvloed. 

 

Voor de nieuwe gebieden blijkt uit beheertoetsen dat de dekking voor bestendig beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte in de beschouwde nieuwe gebieden niet toereikend is. Het 

voor deze gebieden beschikbare budget zou in de komende jaren, bij gelijkblijvende 

kwaliteitseisen, oplopend tot 45% worden overschreden. Dit betekent in de praktijk dat de 

gemeente Almere, bij ongewijzigde ontwikkeling, de kwaliteit van de inrichting niet in stand 

kan houden. Een nadrukkelijk beheerbewuste aanpak van de verdere ontwikkeling is daarom 

noodzakelijk. 

 

Innovatieprogramma  

Het innovatieprogramma moet ons helpen om met de beschikbare budgetten voor het beheer 

van de openbare ruimte een effectiever uitvoeringsprogramma te realiseren, waarmee de 

kwaliteit van de openbare ruimte wordt geborgd. Het innovatieprogramma omvat naast 

onderstaande acties ook de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen en het 

uitvoeringsprogramma voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. 

 

Excellent partnerschap 

1. Ontwikkelen excellent partnerschap voor bewonersinitiatieven  

2. Verbeteren interactie over beheer met bewoners en ondernemers  

3. Burgers en ondernemers verleiden tot verantwoordelijkheid nemen en meedoen in beheer 

4. Ondersteunen en actief participeren in alternatief beheer  

 

Duurzaam werken 

5. Voorbeeldenboek duurzaam beheer 

 

Beheerbewust ontwikkelen 

6. Ontwikkelen samenwerkingsrepertoires excellent partnerschap 

7. Invoeren leidraad beheerbewuste gebiedsontwikkeling 

8. Koppelen grondexploitatie en beheerexploitatie 

 

Kwaliteit op maat 

9. Actieplan ‘Veilig en Heel’ 

10. Actieplan ‘Schoon’ 

 

Uitgangspunt voor het innovatieprogramma is dat het gebeurt met de beschikbare middelen 

voor het beheer van de openbare ruimte. Daar waar dit nodig is zullen wel budgetten kunnen 

verschuiven tussen de beheerproducten, om onze beheerinspanning te kunnen optimaliseren. 
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3. Huidige situatie in beheer 
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De resultaten van onze beheerinspanning laten zien dat de kwaliteit van de openbare ruimte 

grosso modo voldoende zijn. De waardering door de gebruikers van de openbare ruimte geven 

aan dat dit vooral voor het schoon en netjes houden anders wordt beleefd. 

3.1. Belang van inzicht in waardering en werkresultaten 

 

Om te kunnen bepalen of we gestelde doelen en ambities daadwerkelijk halen, besteden we in 

toenemende mate aandacht aan de feitelijke toestand en de waardering van de Almeerders 

voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de daaraan gekoppelde gemeentelijke 

dienstverlening. We laten daartoe regelmatig technische inspecties en visuele 

kwaliteitsschouwen uitvoeren. Daarnaast gebruiken we de resultaten van de periodieke 

gemeentelijke wijkpeilingen. Ook de meldingen, klachten en verzoeken van bewoners en 

bedrijven zijn een waardevolle bron van informatie. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste 

constateringen opgenomen en enkele conclusies en aanbevelingen. 

3.2. Constateringen 

 

Wijkpeilingen 

 

Almere Haven Stadscentrum Stad oost Stad west Buiten

Netheid buurt 5 5,3 4,6 5 4,8 5,1

Onderhoud en beheer fysiek 6 5,8 6,4 6,2 5,8 6,2

Fysieke voorzieningen 6,6 6,9 6,5 6,6 6,3 6,4

Sociale voorzieningen 7,2 7,4 7,3 7,2 6,9 7

Beleving onveiligheid algemeen 37% 35% 50% 39% 37% 39%

Beleving onveiligheid buurt 21% 18% 40% 22% 21% 23%

Inzet voor de buurt 2 2,2 1,7 1,7 1,8 1,8

Algemeen oordeel buurt 7,1 7,5 6,5 7 6,9 6,7

Gehechtheid buurt 63% 71% 55% 59% 61% 58%

Sociale cohesie 5,6 6 4,6 5,4 5,4 5,4

Betrokkenheid bij buren 8,2 8,2 6,9 8 7,8 7,9

Sociale participatie 4,4 4,4 4,2 4,5 4,4 4,4  
Figuur  Voor het beheer relevante resultaten uit wijkpeiling 2009 

 

De algehele waardering van de inwoners van Almere voor de kwaliteit van de openbare ruimte 

is laag. De netheid van de buurt (schoon en netjes) wordt in alle stadsdelen met het 

schoolcijfer 5 als onvoldoende beoordeeld. Het onderhoud en beheer van de fysieke openbare 

ruimte (heel en veilig) krijgt een 6, net voldoende. Almere Haven en Almere Stad West scoren 

op dit punt beide een 5,8. Daarbij valt op dat de waardering sinds 2001 is afgenomen. Alleen 

de waardering voor het onderhoud en beheer van het stadscentrum is in de afgelopen jaren 

toegenomen.  

 

In Almere Haven neemt de waardering voor de netheid van de buurt toe maar blijft in absolute 

zin onvoldoende. Bij de meeste genoemde “grootste buurtproblemen” staat “rommel op 

straat” bovenaan. Zowel ‘heel en veilig’ als ‘schoon en netjes’ worden als onvoldoende 

beoordeeld in alle wijken in Almere Haven, Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Waterwijk, 

Kruidenwijk, Stedenwijk, Muziekwijk en Staatsliedenwijk. Daarbij scoort de Staatsliedenwijk als 

enige wijk van Almere een onvoldoende als het gaat om het “algemeen oordeel van de buurt”. 

De aanwezigheid van fysieke voorzieningen in de buurt waarderen de inwoners van Almere 

met een voldoende. Veel inwoners beleven hun stadsdeel en buurt echter als onveilig (resp. 

37% en 21%). Het stadscentrum krijgt de meest negatieve beoordeling (resp. 40% en 50%). Op 

sociale aspecten als ‘inzet voor de buurt’, ‘sociale gehechtheid’ en ‘sociale participatie’ zijn de 
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scores in de wijkpeilingen zeer laag. Het schoolcijfer 2 voor ‘inzet voor de buurt’ is daarvan het 

meest extreme voorbeeld. Daar staat tegenover dat het merendeel van de Almeerse inwoners 

een voldoende geven als het gaat om het “algemene oordeel over de buurt” (schoolcijfer 7,1) 

en “betrokkenheid bij de buren” (schoolcijfer 8,2).   

 

Meldingen 

 
Figuur Top 10 meldingen ‘heel’ 

 

De binnengekomen meldingen lijken de waardering van de inwoners te bevestigen. Er komen 

relatief veel (en steeds meer) meldingen binnen die betrekking hebben op ‘schoon en netjes’ 

en ‘heel en veilig’. In totaal waren dat in het afgelopen jaar ruim 23.000 meldingen. Meldingen 

van dumpingen van vuil, niet brandende lichtmasten, onverzorgde beplantingen, zwerfvuil, 

verzakte stoeptegels en overlast veroorzakende bomen komen veel binnen.  

 

 
Figuur Top 10 meldingen ‘Schoon’ 



 

 - 11 - 

 

Kwaliteitsschouw 
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Kwaliteitschouw "Schoon" 1e half jaar
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Figuur Resultaten kwaliteitsschouw  

 

Sinds 2010 wordt een kwaliteitsschouw van de openbare ruimte uitgevoerd op basis van 

landelijk erkende kwaliteitsmaatlatten (CROW). Daarbij nemen we als vertrekpunt dat 

kwaliteitsniveau B als voldoende mag worden  beschouwd. Met name voor heel en veilig blijkt 

een afname in kwaliteit tussen 2010 en 2011. Daarbij scoort 5% van het grijsareaal 

(verhardingen) onvoldoende. Voor groen en blauw is dat circa 20% van het areaal. Voor schoon 

en netjes is het beeld positiever. Daar voldoet circa 5% niet aan de minimaal gestelde 

kwaliteitseisen.  

 

Technische inspecties 

 

 
Figuur Resultaten van de technische inspecties 

 

Bij de resultaten van de technische inspecties vallen vooral de onvoldoendes van rioleringen, 

beschoeiingen en houten bruggen en verhardingen op (resp. 21%, 20% en 16%). Bij de 

inspectie van de overige onderdelen van de openbare ruimte beloopt het aandeel van 

negatieve afwijkingen ten opzichte van de minimale kwaliteitseisen 3% tot 8%.  

 

3.3. Actuele ontwikkelingen.  

 

De omslag van rationeel beheer naar dynamisch beheer vraagt een andere benadering vanuit de 

ambtelijke organisatie. Het oorspronkelijke werken in de polder is veranderd in het werken voor 

en in een stad. Het beheren vanuit de techniek wordt, deels, vervangen door het beheren op 

basis van maatschappelijke behoeften en initiatieven. Dit vraagt een andere in/opstelling van 

medewerkers. Een zoektocht die gepaard gaat met vallen en opstaan, maar inmiddels ook heeft 

geleid tot succes. In een aantal gebieden zien we dan bewoners meer en meer in samenspraak 

met de ambtelijke organisatie en uitvoering van het beheer zelf ter hand nemen. In Almere Poort 

wordt samen met bewoners en andere partijen het Cascadepark ontwikkeld en ook beheerd. 



 

 - 12 - 

 

K.B.S. Het Zonnewiel realiseert en onderhoudt een moestuin, de bewoners van Amandelhof 12 

t/m 22 beheren gezamenlijk een plantsoen. De bewoners van de Twickelllaan onderhouden hun 

gezamenlijke binnentuin. De bewoners van de Wilgengriend onderhouden een crossbaantje en 

houden toezicht op het gebruik. Op diverse plekken in de stad worden prullenbakken geleegd en 

zwerfvuil opgehaald. Met het bewonerscollectief de Hoekwierde is een beheerovereenkomst 

afgesloten waarin de bewoners het beheer en onderhoud van een groot gedeelte van de 

Hoekwierde uitvoeren. 

 

 

 
Ondertekening beheerovereenkomst Hoekwierde. 
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4. Visie op beheer 
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4.1. Beheer maakt het verschil 

 

Momenteel worden nog veel onderhoudsactiviteiten in 

de openbare ruimte uitgevoerd op basis van de kwaliteit 

van de objecten volgens objectieve landelijke normen. 

Wanneer objecten of delen van de openbare ruimte niet 

meer voldoen aan deze normen wordt onderhoud 

gepleegd of worden die delen of objecten vervangen. We 

noemen dit rationeel onderhoud. 

 

Deze manier van werken sluit niet altijd aan bij de belangen en verlangens in de samenleving. De 

goedbedoelde investeringen van de gemeente wekken in die gevallen vaak onbegrip van bewoners.  

 

De kernopgave die wij voor het beheer willen hanteren, moet een omslag teweeg brengen van 

rationeel onderhoud naar dynamisch beheer. 

 

Dynamisch beheren vraagt differentiëren in kwaliteit. 

 

Voor de stad als geheel beschikken we niet over voldoende middelen om te sturen op 

doelmatigheid of te sturen op de maatschappelijke vraag. Het is ook een utopische gedachte 

om te veronderstellen dat we ooit wel zullen beschikken over voldoende middelen voor het 

beheer van de gehele stad. We kunnen wel keuzes maken waar we door de schaarste 

kwaliteitsverlies accepteren en waar niet.  

 

Kernopgave 

Beheer richt zich op het duurzaam in stand houden en verbeteren van de 

functionaliteit van de openbare ruimte en het verbeteren van de maatschappelijke 

waardering. Daarbij zetten we in op het behouden of versterken van de eigen 

identiteit en diversiteit van de openbare ruimte. Dit willen we samen doen met de 

burgers, bedrijven en overige instellingen en organisaties in de stad.  
 

Voor uitvoering van de kernopgave wordt binnen de beschikbare middelen voor het beheer 

naar een optimum gezocht in de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit is een dynamisch 

proces, waarbij in afstemming met burgers, bedrijven en partners afwegingen moeten worden 

gemaakt op kwaliteit en de daarvoor gezamenlijk te leveren beheerinspanning. 

 

De inhoudelijke basis voor de beheeropgave ligt deels besloten in de ruimtelijke en 

maatschappelijke beleidskaders voor de stad, zoals de agenda voor de stad, de structuurvisie, 

de woonvisie en het mobiliteitsplan. De inhoudelijke basis wordt daarnaast ook gevormd door 

de maatschappelijke opvattingen over het functioneren van de openbare ruimte. Binnen die 

kaders en opvattingen geeft de beheervisie handvatten waarmee de afwegingen kunnen 

worden gemaakt hoe het beheer vorm en inhoud krijgt. 

 

4.2. Waarden voor de organisatie 

 

Met het beheer en de ontwikkeling van de openbare ruimte werken we middenin de 

samenleving. Het beheer en de ontwikkeling van de openbare ruimte staat dan ook dichtbij die 

Definitie beheer (CROW): 
 

Beheer van de openbare ruimte wordt door het 

landelijk kennisinstituut CROW gedefinieerd als 

het systematisch plannen, budgetteren, 

voorbereiden en uitvoeren van activiteiten die 

er op gericht zijn de openbare ruimte zijn functie 

te laten vervullen. 
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samenleving. De veranderende opvatting over de rol van de gemeente in het beheer en de 

ontwikkeling vraagt om een beheerorganisatie die opereert als onderdeel van de samenleving 

en die (pro)actief meedoet aan ontwikkeling van de stad.  

 

Samen met de burgers en onze partners zijn wij verantwoordelijk voor de samenleving, de stad 

is immers van ons allen. Daarvoor zien wij de burgers en bedrijven (in hun rol als gebruiker van 

de openbare ruimte) als zelfredzame mensen en ondernemingen die individueel of in 

samenwerking vanuit eigen kracht initiatieven kunnen ontplooien om de kwaliteit van de 

openbare ruimte (woon- en leefomgeving) te beïnvloeden. Wij steunen de burgers en 

bedrijven die zich betrokken tonen bij de openbare ruimte en deze koesteren. Dit vereist 

denken vanuit burgers en bedrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Almere principles als inspirerend kader voor beheer 

 

De Almere Principles kunnen we zien als beheerprincipes. In de vier onderstaande 

uitgangspunten zijn enkele principles met elkaar gecombineerd, omdat ze in samenhang voor 

het beheer meer betekenis krijgen.  

  

4.3.1. Differentiëren van kwaliteit (Koester diversiteit / Verbind plaats en context). 

 

Het is ons streven om in het beheer per functiegebied eenzelfde basiskwaliteit aan te bieden. 

Binnen deze basiskwaliteiten voor de functiegebieden willen we buurtgericht accenten leggen 

die aansluiten op de eigenheid van de plek en de plaatselijke wensen. We willen dit bereiken 

met gedeeld beheer of initiatieven vanuit burgers. Dat betekent concreet dat we samen met 

burgers en bedrijven willen optrekken in het beheer (gedeeld beheer), of dat burgers en 

bedrijven zelf actief verantwoordelijkheid nemen voor hun woon- en leefomgeving. Het 

initiatief daartoe ligt primair bij burgers en bedrijven, maar we zullen dit waar nodig ook actief 

stimuleren. De grootste uitdaging is echter gelegen in het verwelkomen van maatschappelijk 

initiatieven ook al passen die niet altijd gladjes in het beleidsperspectief van beleidsmakers. 

 

4.3.2. Basiskwaliteit en basisinspanning (Mensen maken de stad / Anticipeer op verandering). 

 

Met het beheer willen we aansluiten bij de ontwikkelingen in maatschappelijke wensen, 

behoeften en mogelijkheden. Waar dat vanuit positieve betrokkenheid van ons wordt 

gevraagd, zullen wij dat stimuleren. In geval van een negatieve ontwikkeling betekent dit dat 

een teruggang niet altijd zal (of kan) worden gekenterd middels beheer. Concreet houdt dat in 

Wie burgers en bedrijven wil betrekken moet denken vanuit hun perspectief. Burgers en 

bedrijven hebben uiteenlopende behoeften en kwaliteiten. Als daar onvoldoende rekening mee 

wordt gehouden, zullen (te) velen afhaken. 

Betrokkenheid biedt maatschappelijke kansen die op dit moment nog niet ten volle worden 

benut. Een dergelijke betrokkenheid bouwt op drie succesfactoren. Een eerste is de 

aanwezigheid van trekkers – mensen die zich inhoudelijk verbinden met een bepaald 

onderwerp en anderen in hun enthousiasme meenemen – en verbinders – ‘meertaligen’ die de 

schakel kunnen vormen tussen groepen burgers en beleidsmakers of groepen burgers 

onderling. Daarnaast moet er sprake zijn van respect: burgers willen serieus worden genomen. 

En moeten beleidsmakers een evenwicht vinden tussen loslaten en steunen. 

 
Uit: vertrouwen in Burgers, WRR 
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dat openbare ruimte in gebieden en ook gebieden als geheel ondanks onze basisinspanning 

ook kunnen verslechteren in hun kwaliteit. 

 

4.3.3. Natuurlijk en gebruiksgericht beheer in balans (Combineer stad en natuur / ontwerp 

gezonde systemen). 

 

In het beheer willen wij meer aandacht voor natuurontwikkeling in de stad, omdat het 

bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de stad. Daarbij staat vooral natuurbeleving door de 

Almeerder centraal. In die zin moeten we spreken van stadsnatuur. Deze aandacht voor 

stadsnatuur zal in balans blijven met de aandacht voor het gebruiksgerichte beheer. Duurzaam 

beheer is altijd in ontwikkeling (Ontwerp gezonde systemen / Mensen maken de stad). 

 

In het beheer van de openbare ruimte werken wij op drie vlakken aan duurzaamheid: mens, 

aarde en economie. Het gaat hierbij om het creëren van één samenhangend en gezond 

systeem van maatschappelijke, ecologische en economische waarden die met elkaar in balans 

zijn. 

4.4. Speerpunten in beheer 

 

Voor het beheer hebben we de komende jaren vier speerpunten die richtinggevend zijn voor 

onze beheerinspanning. Dit zijn: 

 

• Kwaliteit op maat;  

• Excellent partnerschap; 

• Duurzaam werken; 

• Beheerbewust ontwikkelen. 

 

4.4.1.Kwaliteit op maat. 

 

Bij het beheer van de openbare ruimte willen we kiezen op welk kwaliteitsniveau we de 

openbare ruimte in stand willen houden. Hiervoor zijn door diverse instanties (o.a. CROW, 

Stichting Nederland Schoon, Senter Novem) systemen ontwikkeld die ons kunnen helpen bij 

het maken van die keuzes. Met behulp van fotobeelden en kwaliteitsbeschrijvingen wordt de 

mogelijkheid geboden om aan te geven welke kwaliteit we willen hebben in de openbare 

ruimte. De beheerorganisatie rekent vervolgens uit welk budget benodigd is voor deze 

kwaliteit. Dit zijn zeer rationele methoden die zeker hun waarde hebben om te bepalen welk 

onderhoudsniveau we willen hebben. Waar deze systemen aan voorbij gaan is de vraag waar 

we in het beheer van de openbare ruimte op willen sturen. Daarnaast blijven twee belangrijke 

aspecten onderbelicht in deze systemen. Het belangrijkste aspect is het ruimte geven aan en 

tot ontplooiing brengen van maatschappelijke initiatieven. Het tweede aspect is de betekenis 

van de leeftijdsopbouw van de openbare ruimte voor de basiskwaliteit.  

 

Om te kunnen differentiëren in kwaliteit moet helder zijn wat onder kwaliteit van het beheer 

van de openbare ruimte wordt verstaan. Er moet een leidend principe worden gekozen voor 

kwaliteitsdifferentiatie. Differentiëren in kwaliteit is dus het verdelen van schaarste. Daarvoor 

maken we keuzes in de kwaliteit. Om deze keuzes te maken hanteren we in de beheervisie drie 

koppels van kwaliteitsbegrippen. Deze begrippen zijn: 

 

1. Heel en veilig; 

2. Schoon en netjes; 

3. Aantrekkelijk en levend. 
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Naast de drie kwaliteitskoppels wordt de kwaliteit in belangrijke mate ook bepaald door het 

serviceniveau. Bij het vaststellen van kwaliteitsdoelen worden dus vier beslissingen genomen 

over de kwaliteit. 

 

Voor elk van de vier kwaliteitskoppels zijn verschillende niveaus denkbaar. In de 

‘kwaliteitswaaiers’ (bijlage 1) is per kwaliteitskoppel beschreven welke kwaliteit globaal mag 

worden verwacht.  

 

Kwaliteitskeuze is een sturingsvraagstuk 

De kwaliteitskeuze in het beheer van de openbare ruimte is eerst en vooral een 

sturingsvraagstuk. Daarbij hebben we een viertal keuzes, te weten: 

 

1. geen sturing; 

2. sturen op schaarste; 

3. sturen op doelmatigheid; 

4. sturen op maatschappelijke vraag.  

 

Bij geen sturing beheren we de openbare ruimte niet. Het is goed om ons te realiseren dat 

geen sturing ook een vorm van beheer is. In onze samenleving waarin zorgbeginselen en 

risicoaansprakelijkheden gemeengoed zijn, en het een algemeen aanvaarde opvatting is dat de 

overheid een zorgtaak heeft voor het beheer van de openbare ruimte, is het geen gebruikelijke 

optie om hiervoor te kiezen. 

 

Concreet betekent geen sturing namelijk dat we de openbare ruimte na aanleg aan zijn lot 

overlaten. Hooguit laten we ons leiden door incidenten, maar in principe leggen we nieuwe 

openbare ruimte aan als de oude openbare ruimte niet meer voldoet. Als ruimte geen rol 

speelt en investeringsmiddelen makkelijker zijn te verkrijgen dan beheermiddelen, kan dit een 

weloverwogen keuze zijn. Vóór het volledig instorten van een weg, wordt dan weer een 

nieuwe weg aangelegd, waarna de oude weg kan worden afgesloten en voor andere doelen 

kan worden herontwikkeld.  

 

Bij sturing op maatschappelijke vraag stellen we de belangen en verlangens van de gebruikers 

van de openbare ruimte centraal. Bij wijziging van opvattingen over het gebruik en/of de 

functionaliteit van de openbare ruimte wordt de openbare ruimte aangepast. Uitgangspunt 

voor deze vorm van sturing is dat er voldoende middelen zijn voor beheer.  

 

Tussen deze twee uitersten bevind zich de situatie waarin we sturen op doelmatigheid. Daarbij 

kiezen we dus voor optimalisatie van de prijs-/kwaliteitsverhouding, waarbij in stand houden 

van kwaliteit het uitgangspunt is. Ook voor sturen op doelmatigheid geldt dat het beschikken 

over voldoende middelen een uitgangspunt is.  

 

De vierde keuze gaat uit van schaarste aan middelen. Bij schaarste is altijd sprake van 

aantasting van de kwaliteit van de openbare ruimte. Schaarste dwingt ons immers om keuzes 

te maken wat we wel en niet doen. Omdat schaarste eerder regel dan uitzondering is, zullen 

we hier weloverwogen mee moeten omgaan. Het gaat daarbij om meer dan het kiezen van een 

onderhoudskwaliteit op basis van beeldmaatlatten. Bij sturen op schaarste staan het 

beheersen van risico’s en het maken van keuzes voor kwaliteit centraal.  
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Figuur Bandbreedte sturing in beheer  

 

Voor de vijf functiegebieden zijn ambities en kwaliteitsdoelen geformuleerd. De ambities die 

voor de vijf functiegebieden zijn geformuleerd, vinden hun basis in het gemeentelijk beleid, 

zoals de agenda voor de stad, de structuurvisie, de woonvisie, het mobiliteitsplan en 

verscheidene andere beleidsdocumenten. Voor elk functioneel gebied zijn de hoofdlijnen in 

beleid kort weergegeven.  

 

De ambities zijn te beschouwen als vergezichten van wat we zouden willen bereiken. Of we 

deze ambities ook werkelijk realiseren is niet alleen afhankelijk van het beheer van de 

openbare ruimte, maar ook van het gebruik en de ontwikkeling van wensen en behoeften 

daarin, en niet onbelangrijk de hoeveelheid beschikbare middelen.  

 

Hoewel vier sturingniveaus zijn beschreven, kan het te kiezen sturingsniveau uiteindelijk 

variëren binnen de totale bandbreedte. Het beperkt zich dus niet tot de vier niveaus, maar ook 

varianten tussen de niveaus. 

 

De uitwerking in kwaliteitswaaiers is in bijlage 1 opgenomen. 

4.4.2 Excellent partnerschap 

 

In 2008 is met het vaststellen van Almere 

Principles uitgesproken dat we  alle ruimte 

willen bieden om ideeën en dromen uit de 

samenleving waar te maken en maat-

schappelijke vraagstukken op te lossen. Burgers 

en bedrijven weten immers als geen ander wat 

er speelt in de stad.  

 

Het Oostvaardersakkoord, dat in 2010 is 

opgesteld, borduurt voort op deze gedachte.  

 

 

Wat zijn onze drijfveren?  

De openbare ruimte is geen doel op zich. De 

openbare ruimte heeft alleen betekenis als het 

bijdraagt aan het functioneren van de samenleving. Wij stellen de gebruiker en het gebruik van 

de openbare ruimte centraal in het beheer van de openbare ruimte. Daarom willen wij dat de 

gebruikers vanuit hun betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel ruimte krijgen en nemen 

om individueel en in samenwerking met ons de kwaliteit van de openbare ruimte te 

beïnvloeden. Daarmee kunnen zij een plus op hun woon- en leefomgeving creëren. Dit draagt 

bij aan een positieve waardering van de openbare ruimte. Daarbij zien wij samenwerken aan 

de openbare ruimte als een kans om de sociaal-maatschappelijke samenhang in de stad 

positief te beïnvloeden.  

 

Door burgers uit te dagen hun verantwoordelijkheid te tonen en te nemen voor hun woon- en 

leefomgeving benutten we kansen die tot nu toe onvoldoende benut zijn. De uitdaging voor de 

overheid is om de trekkers in buurten en wijken te verbinden aan de professionele beheerders 

Het Oostvaardersakkoord zegt over actief burgerschap 

(in beheer) het volgende: “We gaan méér ruimte 

geven aan de intrinsieke kracht die in de samenleving 

schuilt, aan het eigen initiatief in de wijken. We 

activeren het zelfbewustzijn van inwoners en 

ondernemers. Voor iedere wijk kiezen we een eigen, 

passende vorm van participatie en betrokkenheid. Ons 

doel is dat inwoners en ondernemers van de 

afzonderlijke wijken een eigen keuze maken over de 

wijze waarop we beheer, onderhoud en 

(door)ontwikkeling organiseren. We helpen de mensen 

in de wijk om, vanuit het algemene beleid en de 

generieke maatregelen, tot het maatwerk te komen 

waar de wijk om vraagt. Waar nodig bieden we met 

financiële regelingen de mogelijkheid ook in deze 

economisch lastige tijd eigen initiatief te ontplooien.” 

Sturen op maatschappelijke 

vraag 

Sturen op doelmatigheidSturen vanuit schaarsteGeen sturing Sturen op maatschappelijke 

vraag 

Sturen op doelmatigheidSturen vanuit schaarsteGeen sturing
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van de openbare ruimte. Als die verbinding er is en het wederzijds vertouwen is aanwezig kan 

de stap gezet worden naar concrete acties waarvoor burgers hun verantwoordelijkheid nemen.  

 

Deze verantwoordelijkheid vertaald zich in het eigenaarschap. Als burgers een probleem in 

brengen bij de gemeente ziet die gemeente zich als eigenaar van het probleem en dus de 

oplossing. Door het eigenaarschap van het probleem bij de burgers te laten,  gaan zij zichzelf 

ook zien als (mede)eigenaar van de oplossing. Dit heeft tot gevolg dat daar waar burgers met 

zelf bedachte oplossingen komen ze met die oplossingen komen die ze zelf kunnen 

waarmaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe passen we dit toe? 

We profileren ons als open, uitnodigende organisatie, waardoor meer bewoners en 

ondernemers zich uitgenodigd voelen om vaker mee te denken en te beslissen, met 

initiatieven te komen, mee te werken, te signaleren of zelfs mee te betalen. Op eigen initiatief 

en op uitnodiging van de gemeente.  

 

• We prikkelen burgers uit alle lagen van de bevolking via de media met de boodschap dat “Het 

kan in Almere, ook in beheer” om ons met plannen voor hun buurt te benaderen.  

• We verleiden bewoners via wijkgerichte acties en media-aandacht om de verantwoordelijkheid 

voor de eigen stoep of straat te nemen. 

• We informeren bewoners, ondernemers en instellingen nog beter over de procedures om een 

initiatief in beheer – toezicht, zelfbeheer, zwerfafvalprikken, geveltuinen, etc. -  te kunnen 

realiseren. 

• We dagen actieve bewoners en ondernemers uit om als ambassadeur bewonersinitiatieven in 

beheer onder de aandacht te brengen en buurtbewoners te helpen bij een aanvraag. Deze 

ambassadeurs worden ondersteund door de gemeente. 

• We zoeken de samenwerking met onze partners – woningbouwcorporaties, OVSA, Vereniging 

Buitenstad, CAH, scholen, etc. - om bewoners en ondernemers aan te sporen meer ruimte en 

verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van hun sociale en fysieke leefomgeving.  

• Waar uitdagingen voor beheervormen ter bevordering van actief burgerschap en wijkgericht 

werken op ons pad komen, werken we hieraan mee. 

Randvoorwaarde is dat alternatieve beheervormen 

uiteindelijk kostenneutraal zijn. 

• Werk met werk maken creëert kansen voor het 

realiseren van initiatieven. Wanneer groot onderhoud, 

vervangingsinvesteringen of herinrichtingen 

plaatsvinden, nodigen we bewoners uit om hun ideeën 

voor inrichting en zelfbeheer kenbaar te maken.  

"Om de kansen en mogelijkheden ten volle te benutten moeten beleidsmakers burgers vertrouwen en de 

ruimte bieden voor betrokkenheid. Het trefwoord van een samenleving die bouwt op burgerbetrokkenheid 

is daarom vertrouwen: vertrouwen van beleidsmakers in burgers, vertrouwen van burgers in beleidsmakers 

en in elkaar. Geen blind vertrouwen, maar vertrouwen met een gezonde dosis wantrouwen. Dat 

vertrouwen is niet vanzelfsprekend, maar verlangt denken vanuit burgers, voortdurend investeren, en het 

scheppen van voorwaarden voor verandering: stapje voor stapje, experimenterend, lerend en waar nodig 

achteraf corrigerend"  

 

Uit: Vertrouwen in Burgers, WWR 
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4.4.3. Duurzaam werken 

 

In het beheer van de openbare ruimte 

werken wij op drie vlakken aan 

duurzaamheid: mens, aarde en economie. 

Het gaat hierbij om het creëren van één 

samenhangend en gezond systeem van 

maatschappelijke, ecologische en 

economische waarden die met elkaar in 

balans zijn. 

 

Wat zijn onze drijfveren? 

 

Onze vakspecialisten spelen al een zeer 

actieve rol bij het duurzamer werken in 

beheer. Bovendien stimuleren wij de 

vakspecialisten om de ruimte en de tijd te 

nemen om in hun vakgebied innovaties te 

initiëren en/of te volgen om deze 

vervolgens ook toe te passen. Dit doen wij 

door kennis te delen met onze omgeving. 

Het is hierbij belangrijk opvattingen en 

suggesties van de Almeerse burgers en 

partners mee te nemen 

We werken aan de verbetering van de 

functie van de openbare ruimte voor de 

gebruiker, overlast daarbij  beperken, 

sociale cohesie waar mogelijk bevorderen, 

en zorgen voor goede 

arbeidsomstandigheden.  

We werken samen met partners en 

bewoners aan een hogere biodiversiteit, 

betere ecologische verbindingen en zorg 

voor en bescherming van flora en fauna. 

We zijn in samenwerking met onze 

opdrachtnemers en leveranciers steeds op 

zoek naar nog duurzamere methoden om 

onze eigen beheerprocessen 

kostenefficiënt te verbeteren.  

 

Wettelijke verplichtingen 

 

Lokale Klimaatagenda  

Als gemeente zijn wij gebonden aan de internationale 

verdragen die er ten aanzien van klimaatverandering door de 

Nederlandse staat zijn gesloten en die geleid hebben tot het 

door de rijksoverheid en de gemeenten gezamenlijk opstellen 

van een lokale klimaatagenda. Hierbij is het doel niet alleen 

gericht op het realiseren van ambitieuze klimaat- en 

duurzaamheidinitiatieven, maar ook op de verbreding en 

opschaling hiervan. We streven met deze agenda naar een 

duurzaam klimaat en een gezonde leefomgeving voor mens en 

natuur, maar we willen ook een impuls geven aan de lokale 

economie en werkgelegenheid. Kortom: ‘Werk maken van 

klimaat’. 

De uitdaging met betrekking tot klimaat en duurzaamheid is 

fors en zal alleen maar verder toenemen. De EU-doelen voor 

Nederland zijn 20% CO2-reductie en 14% duurzame energie in 

2020. 

 

• CO2-uitstoot beperken (CO2-ladder) via reductie van het 

energieverbruik (duurzaam gebouwde omgeving). 

• het voorkomen van  Fijnstofproblematiek : landelijke 

normstelling over reductie van het verbranden van 

fossiele brandstoffen (duurzame mobiliteit).  

• Richtlijn duurzaam inkopen: Duurzame materialen 

toepassen in ontwikkeling van nieuwe gebieden en bij 

vervanging (denken vanuit de keten) en 

grondstoffenbeheer (duurzame bedrijvigheid). 

• het realiseren van een “klimaatneutrale stad” via 

duurzame gebiedsontwikkeling en –beheer. 

   

Biodiversiteit 

Nederland heeft 15 jaar geleden het Biodiversiteitsverdrag 

ondertekend en heeft zich hiermee tevens verbonden aan 

Europese afspraken die zijn geïmplementeerd in de 

Vogelrichtlijn , Habitatrichtlijn en andere, nationale, 

wetgeving op het gebied van flora en fauna. Duurzaam gebruik 

van biodiversiteit in landbouw, bosbouw, visserij en door 

andere sectoren in Nederland is niet alleen een bijdrage aan 

behoud, het biedt ook talrijke economische kansen. 

 

Water 

Voor de gehele waterketen is momenteel één landelijke 

regeling van toepassing: de Waterwet. 

Deze wet van 2009 integreert negen wetten en zorgt er voor 

dat de waterwetgeving in de pas loopt met de Europese 

regelgeving met als overkoepelend kader de Europese 

Kaderrichtlijn Water (uit 2000). 

De wet stelt doelen voor de oppervlaktewaterkwaliteit en 

grondwater. Ook vervangt hij voorgaande wetten op het 

gebied van waterbeheer ( waaronder waterhuishouding, 

waterkering, inpoldering, waterstaatswerken). 

De lokale planning op basis van het Gemeentelijk 

Waterhuishoudingplan (GWHP) vindt eveneens zijn kader in 

deze wet. 
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Hoe passen we dit toe? 

 

Mens 

• Wij willen zoveel mogelijk de inwoners van Almere die moeilijk integreren op de 

arbeidsmarkt betrekken bij het beheer van de openbare ruimte. Dit doen wij door in onze 

bestekken voorwaarden te stellen aan de aannemer. Voorbeeld is straatreiniging die 

volledig wordt inbesteed bij TOMIN om volgens Almere Werkt mensen met een uitkering 

aan het werk te hebben. Op deze wijze wordt “social return of investment” (SROI) bereikt. 

 

• Wij stellen openbare groene ruimte ter beschikking voor de ontwikkeling van natuurlijk 

spelen voor kinderen en voor initiatieven op het terrein van het verbouwen van eetbare 

groenten en fruit (stadslandbouw).  

 

Aarde 

• Wij dagen leveranciers uit om duurzame producten te leveren. Dit doen we onder meer 

door duurzaamheideisen als selectiecriterium toe te passen bij aanbestedingen. Deze 

duurzaamheideisen richten zich op productie onder normale arbeidsomstandigheden, 

lange levensduur en milieuvriendelijke en voor hergebruik 

geschikte materialen. 

 

• Meer en meer zorgen we ervoor dat onze (buitendienst) 

medewerkers kunnen beschikken over elektrisch vervoer.  

 

• Wij proberen materialen die vrijkomen bij 

vervangingsinvesteringen en groot onderhoud zoveel 

mogelijk te hergebruiken. Dit doen wij onder meer door 

verhardingsmateriaal waar mogelijk bij groot onderhoud te 

hergebruiken of als funderingsmateriaal te gebruiken.  

 

• Wij zoeken steeds naar materialen en energiezuinige 

grondstoffen die minder schadelijk zijn voor mens en 

natuur. Dit doen wij door bijvoorbeeld de innovaties op gebied van transport te volgen en 

waar mogelijk ook toe te passen in ons uitvoeringsproces. Daarom stellen wij openbare 

ruimte beschikbaar voor proefprojecten met oplaadpunten voor elektrische 

vervoermiddelen.  

 

• Wij versterken het groen en de biodiversiteit in de openbare ruimte door goede 

leefomstandigheden te scheppen voor flora en fauna. Dit doen wij onder andere door 

ecologische verbindingen te maken, natuurvriendelijke oevers aan te leggen en door 

ecologisch groenbeheer. We werken daarbij samen met andere beheerorganisaties, groene 

partners in de stad en de burger. 

 

• Wij werken in de waterketen aan gesloten kringlopen door  in- en uitgaande  waterstromen 

zoveel mogelijk met elkaar te koppelen en waterberging zoveel mogelijk in het gebied te 

realiseren. Dit met het oog op het tegengaan van nadelige effecten van 

klimaatverandering. 
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Economie 

• Wij proberen levensduurverlengende maatregelen toe te passen om materialen zo lang 

mogelijk te behouden. Dit doen wij bijvoorbeeld door de houten delen van kunstwerken 

(bruggen e.d.) met milieuvriendelijke kunstharsen te conserveren. 

  

• Wij passen zoveel mogelijk het principe van levenscycluskosten toe bij de keuze van onze 

beheermaatregelen. Dit doen wij onder meer door in onze besteksvoorwaarden aan 

aannemers en producenten te vragen om hierop vanuit betrokkenheid toegevoegde 

waarde en kwaliteit te leveren.  

 

  

4.4.4. Beheerbewust ontwikkelen  

 

Almere is een stad in ontwikkeling. Elke ontwikkeling die plaatsheeft in de stad is een 

toekomstig beheervraagstuk. Om de stad in de beheercyclus ook goed te kunnen beheren is bij 

het ontwikkelproces beheerbewustzijn nodig. We willen beheerbewuste gebiedsontwikkeling , 

beheer aan de voorkant van het ontwikkelproces om zo te komen tot een meer duurzame 

gebiedsontwikkeling, dan ook als standaard stellen. Dat geldt voor het ontwikkelen van de 

uitleggebieden en de doorontwikkeling in bestaande gebieden. Dit belang is nog groter 

geworden nu ook Almere organische groei als uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling 

kiest. Tegelijkertijd veranderen de partners waarmee we samenwerken en veranderen ook de 

samenwerkingsrepertoires. 

 

Wat zijn onze drijfveren? 

In de structuurvisie Almere 2.0 wordt voor de uitleggebieden nadrukkelijk gekozen voor 

andere stedenbouwkundige milieus dan het suburbane milieu van de bestaande gebieden. In 

het beheer willen we hierop met gebiedsgericht maatwerk aansluiten. Tot op heden is de 

beheernorm per woning als een uniform kaderstellend gegeven gehanteerd waaraan de 

plannen conform de uitgangspunten van AROMA moeten worden getoetst. De bestaande en 

toekomstige stadsdelen verschillen van elkaar in aantallen woningen, samenstelling en 

oppervlakte van de openbare ruimte. Om de basiskwaliteit in alle gebieden te borgen en 

tegelijk het gebiedsgericht maatwerk te kunnen leveren, is differentiatie van het normbedrag 

naar stadsdelen en onderliggende functiegebieden nodig. Deze differentiatie geldt ook voor 

oplossingsrichtingen per gebied als het gaat om onder andere beheer- en 

onderhoudsactiviteiten, service en dienstverlening, buurtinitiatieven en omvorming van de 

openbare ruimte. 

 

We willen vanuit beheer bijdragen aan de duurzame (door)ontwikkeling van de stad, waarbij 

we de ontwikkeling van waarden (leefbaarheid, vestigingsklimaat, natuur en milieu) in de stad 
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ondersteunen. Dit doen wij door de samenwerking te zoeken met initiatiefnemers en te 

adviseren over beheerbewuste gebiedsontwikkeling.  

 

Wij willen vanuit beheer in het ontwikkelproces de publieke waarden en belangen van de 

openbare ruimte behartigen. Het is een kostbaar bezit, waarvoor wij wettelijke zorgtaken 

hebben. Daarom toetsen wij de plannen op beleidsdoelen, toekomstige beheerexploitatie, 

onze ervaringen in de bestaande gebieden en aan de waardering van de gebruikers.  

 

Hoe passen we dit toe? 

 

Deelnemen in ontwikkelproces 

We zijn ons bewust van de belangen in het ontwikkelproces en onderhandelen alleen over de 

hoofdzaken. Dit zijn de beheernormen, waaronder ook het normbedrag per woning. We stellen 

vragen in plaats van eisen en voorwaarden om vanaf het eerste initiatief tot en met de 

overdracht naar de beheercyclus proactief en adaptief bij te dragen. In de leidraad voor 

beheerbewuste gebiedsontwikkeling wordt dit verder uitgewerkt. 

 

We werken als tegenhanger van het beheerbewust ontwerp ook aan ontwerpbewust beheer. 

Dit doen we door in het AROMA-proces in elke fase een beheerparagraaf toe te voegen en 

voor de overdracht naar de beheercyclus ook een beheerplan op te stellen. 

 

Samenwerken 

We zoeken nieuwe vormen van samenwerking met betrokken bewoners, ondernemers en 

overige partijen (bijvoorbeeld Waterschap, corporaties, Staatsbosbeheer) waarin ontwikkeling 

en beheer vanaf het begin samen op gaan. We geven dit ook vorm in nieuwe contractvormen. 

Een actueel voorbeeld is de ‘Wijkonderneming Nobelhorst’.  

 

Koppelen grex en bex 

We monitoren de toekomstige beheerexploitatie van de stad door alle plannen op kosten en 

baten door te rekenen. Op basis van actuele analyseresultaten is het duidelijk geworden dat er 

een toekomstig exploitatietekort kan optreden bij ongewijzigd beleid.  

Daarom wordt vanaf heden bij iedere grondexploitatie een beheerparagraaf opgesteld. 

 

Het exploitatietekort op de nieuwe gebieden en het tekort dat duidelijk uit het 

meerjarenperspectief ontwikkeling beheerkosten naar voren komt voor de bestaande 

gebieden, duiden samen op een belangrijke strategische opgave die wij hebben om hiervoor 

passende oplossingen te vinden. 

 

Voor Nobelhorst zijn recent afspraken gemaakt om de grondexploitatie en beheerexploitatie 

volledig aan elkaar te koppelen, zodat wij de financiële effecten van ontwerpkeuzes direct 

kunnen beoordelen. We streven er naar om dit voor alle grondexploitaties voor elkaar te 

krijgen. 

 

4.5. Toekomst(wensen). 

 

De overgang naar een meer organische ontwikkeling van de stad kan in de praktijk leiden tot 

een bonte verzameling van knelpunten en klachten, terwijl we juist de kansen van organische 

groei willen benutten. Er zijn een aantal suggesties waar we aandacht aan willen geven om de 

voordelen ook te realiseren. 
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‘Oei ik groei’ 

Om de eerste bewoners en ondernemers goed te kunnen bedienen in de nieuwe gebieden is 

het wenselijk om integraal ‘gebiedsgerichte serviceteams’ in te richten. Op dit moment biedt 

de gemeentelijke begroting geen financiële ruimte om extra kosten als gevolg van efficiency-

verlies bij versnipperde overdrachten op te vangen. Hetzelfde geldt voor extra inzet en service 

bij/na de eerste bewoning. Het is zeer wenselijk om per ontwikkellocatie een taakstellend 

jaarlijks “oei ik groei budget” beschikbaar te stellen voor publieksservice (gebaseerd op aantal 

inwoners/bedrijven) en tijdelijk beheer (gebaseerd op areaal) in Poort, Nobelhorst, 

Noorderplassen, Overgooi en Stichtsekant. Met dekking vanuit meerdere programma’s en 

projecten. 

 

‘Win win’ 

Onderzoek de mogelijkheden en mogelijke voordelen van het werken met ‘integrale 

gebiedsexploitatie’. De grondexploitatie, vastgoedexploitatie en de beheerexploitatie worden 

nu afzonderlijk geoptimaliseerd, waardoor win win kansen niet worden benut. Door per 

ontwikkellocatie en deelgebied de GREX/BEX/VEX in beeld te brengen kan een uitgekiende 

afstemming van kwaliteit, productie, kosten en baten worden bereikt. Dit sluit aan op de 

veranderende samenwerkingsrepertoires. 
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5. Innoveren in beheer 
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De druk op de beschikbare middelen als gevolg van de economische crisis en de veranderende 

samenleving leiden er toe dat we in de uitvoering van het beheer moeten innoveren.  

 

Dit innovatieprogramma moet ons helpen om met de beschikbare budgetten voor het beheer van de 

openbare ruimte een effectiever uitvoeringsprogramma te realiseren, waarmee de kwaliteit van de 

openbare ruimte wordt geborgd. 

 

Het innovatieprogramma omvat naast onderstaande acties en opgaven ook de uitvoering van de 

bezuinigingsmaatregelen en het uitvoeringsprogramma voor groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen. 

 

Excellent partnerschap 

 

1. Ontwikkelen excellent partnerschap voor bewonersinitiatieven  

We gaan gebiedsgericht partnerschap vormgeven om bewonersinitiatieven goed te kunnen 

begeleiden  

 

2. Verbeteren interactie over beheer met bewoners en ondernemers  

Om de betrokkenheid van burgers voor beheer te vergroten zullen we hen vaker en beter informeren 

over het beheer van de openbare ruimte. Daarbij zullen we actiever inspelen op signalen van 

bewoners over het beheer en ook de samenwerking met actieve burgers zowel op straat als in het 

Stadhuis versterken.  

 

3. Burgers en ondernemers verleiden tot verantwoordelijkheid nemen en meedoen in beheer 

We stellen een verleidingsstrategie op en gaan die ook uitvoeren om te stimuleren dat 

betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit van bewoners en ondernemers ook 

daadwerkelijk gaat leiden tot een toename van initiatieven op het gebied van actief burgerschap in 

beheer. Kernwaarden in de strategie zijn inspireren, uitnodigen, meedenken, cocreëren en 

waardering tonen. Waar nodig neemt de gemeente hierin de aanjagersrol.  

 

3. Ondersteunen en actief participeren in alternatief beheer  

We ondersteunen en participeren actief in alternatieve beheervormen zoals: 

• Buurtbeheerbedrijven in samenwerking met woningcorporaties en bewonersgroepen; 

• Centrummanagement in samenspraak met belanghebbenden in de stadscentra; 

• Parkmanagement in samenspraak met ondernemers op bedrijventerreinen; 

• Zelfbeheer door bewoners; 

• Stadslandbouw door bewonersgroepen en ondernemers. 

 

Duurzaam werken 

 

4. Voorbeeldenboek duurzaam beheer 

Om het duurzaam werken verder te stimuleren ontwikkelen wij een inspirerend 

voorbeeldenboek met daarin voorbeelden van wat we al doen, proefprojecten die we willen 

initiëren in het beheer en droombeelden voor de toekomst. Het is daarbij vooral de bedoeling 

om een dynamisch document te maken dat zich in de loop van de tijd steeds doorontwikkelt. 

Op die manier kan het voorbeeldenboek ook dienen voor de monitoring van het duurzame 

beheer. 

 

Beheerbewust ontwikkelen. 
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5. Ontwikkelen samenwerkingsrepertoires excellent partnerschap 

Bij de organische groei, actief burgerschap en gebiedsgericht beheer ontstaan nieuwe vormen 

van samenwerking met individuele en collectieve burgers, ondernemers, instanties en 

maatschappelijke instellingen. Daarom ontwikkelen we vanuit de beheeroptiek een set van 

zogenaamde samenwerkingsrepertoires voor de gebiedsontwikkeling. Immers, elke vorm van 

samenwerking vraagt om een effectief en samenhangend pakket van service, werkprocessen 

en juridische onderleggers op maat. 

 

6. Invoeren leidraad beheerbewuste gebiedsontwikkeling 

Beheerbewust ontwikkelen in een meer organisch groeimodel vraagt om een proactieve 

inbreng van beheeraspecten in het ontwikkelproces. Vanuit het beheer is een leidraad voor 

beheerbewuste gebiedsontwikkeling ontwikkeld. De leidraad wordt opgenomen in het 

AROMA-planproces. Deze leidraad is een hulpmiddel met een handig overzicht van praktische, 

strategische, financiële en juridische uitgangspunten. Daarmee richt de leidraad zich op een 

door de samenleving gewaardeerde en voor gemeente en partners betaalbare openbare 

ruimte. 

  

7. Koppelen grondexploitatie en beheerexploitatie 

Kwalitatieve en financiële keuzes bij het opmaken van een grondexploitatie zijn van grote 

invloed op de resultaten van de toekomstige beheerexploitaties waarin o.a. het beheer van de 

openbare ruimte, het onderhoud van rioleringen en activiteiten van stadsreiniging zijn 

opgenomen. Daarom worden de grond- en beheerexploitaties in het vervolg al tijdens het 

ontwikkelproces aan elkaar gekoppeld. Om tot optimale integrale exploitatieresultaten te 

komen. 

 

Kwaliteit op maat 

 

8. Actieplan ‘Veilig en heel’   

We stellen een actieplan ‘Veilig en heel’ op, waarin in beheerplannen voor de objecten en 

elementen in de openbare ruimte wordt uitgewerkt hoe de algemene kwaliteitsdoelen voor 

deze objecten en elementen worden vertaald in concrete kwaliteitsdoelen en een bijbehorend 

uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt onder meer voor groen- en speelvoorzieningen, 

verhardingen, kunstwerken en straatmeubilair.  

 

Daarnaast evalueren we het beleid voor groot onderhoud woonwijken. Daarbij onderzoeken we 

diverse scenario’s waarbij de nadruk ligt op een kleinschaliger aanpak die meer gericht is op 

versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte in woongebieden. Er wordt rekening 

gehouden met diversiteit en identiteit van woongebieden.  

 

9. Actieplan ‘Schoon’ 

We stellen een actieplan ‘schoon’ op om het verschil tussen de schoonbeleving en het 

resultaat op straat dichter bij elkaar te brengen, zodat de waardering van de bewoners in de 

wijkpeilingen een stijgende lijn laat zien 

 

Met dit innovatieprogramma en de strategische opgave verwachten wij in de komende jaren 

gesteld te staan voor het aanpakken van de beheeropgave van deze stad. Daarbij verwachten 

we de kanteling te maken van een ontwikkelgemeente met een beheertaak naar een 

beheergemeente met een groeiambitie. Daarvoor gaan we ook de kanteling maken van een 

rationele beheeraanpak naar een dynamische gebiedsgerichte beheeraanpak.  
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6. Middelen 
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6.1. Huidige situatie 

 

De basis voor het financieel kader voor beheer omvat verschillende hoofdactiviteiten die in 

meer of mindere mate te maken hebben met het beheer van de openbare ruimte. Deze 

beheervisie richt zich op de hoofdactiviteit beheer openbare ruimte. 

 

De hoofdactiviteit beheer openbare ruimte is verdeeld over verschillende functies. Daarbinnen zijn 

vervolgens verschillende activiteiten. In de tabel  is weergegeven hoe de kosten en baten zijn 

verdeeld over de activiteiten. 

 

  
Begroting 
2012 

Per 
inwoner 

Per 
woning 

  (x € 1.000,-) (€) (€) 

Kosten       

Beheerorganisatie 
              
4.567  24 60 

Wijkregie 
              
1.001  5 13 

Beheersystemen 
                 
658  3 9 

Monitoring, inspectie en 
onderzoek 

                 
771  4 10 

Regulier onderhoud 
            
19.418  101 256 

Groot Onderhoud en 
vervangingen 

            
20.983  109 276 

Subtotaal kosten 
            
47.398  246 624 

    

Baten       

Belastingen en leges 
            
11.665- -60 -153 

Opbrengsten derden 
              
1.015- -5 -13 

Subsidies 
                  
21- 0 0 

Verhaal schades 
                 
110- -1 -1 

Subtotaal baten 
            
12.811- -66 -169 

Saldo 
            
34.587  179 455 

 

 

tabel: Overzicht middelen beheer openbare ruimte d.d. voorjaar 2012 

 

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen  

Naast het regulier onderhoud is het periodiek nodig om groot onderhoud of 

vervangingsinvesteringen uit te voeren om de functionaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte 

weer voor langere tijd te borgen.  In het kader zijn de verschillende vormen van groot onderhoud en 

vervangingsinvestering toegelicht.  

 

Als we de kosten verdelen over  de kwaliteiten heel en veilig, schoon en netjes, levend en 

aantrekkelijk en service blijkt dat het leeuwendeel van ons budget wordt ingezet om de openbare 
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ruimte heel en veilig te houden en dat maar een klein bedrag beschikbaar is voor het levend en 

aantrekkelijk maken van de stad.  

6.2. Ontwikkeling budgetten 

 

Onder druk van de economische crisis en ontwikkelingen in beleid moet er in de periode tot 

2015 toegewerkt worden naar een structurele bezuiniging van € 28 miljoen. Voor het totale 

programma Beheer is bij de voorjaarsnota 2012 – 2015 besloten tot een taakstelling van € 6,6 

miljoen. Van deze taakstelling komt circa € 5,8 miljoen ten laste van het beheer van de 

openbare ruimte. De overige € 0,8 miljoen is ten laste gebracht van het gebiedsgericht werken  

 

Het zwaartepunt van de bezuinigingen ligt in het heel en veilig houden van de openbare 

ruimte. Een kleiner deel komt terecht op het schoon en netjes houden van de openbare 

ruimte. Daarnaast wordt een deel opgevangen met het genereren van extra inkomsten. 

Lange termijnperspectief budgetbehoefte bestaande gebieden 

 

In 2010 is ten behoeve van het financieel strategisch document een rekenexercitie uitgevoerd om in 

kaart te brengen hoe de budgetbehoefte voor beheer en onderhoud zich over een langere termijn 

ontwikkelt.  

De beperking van de actuele financiële kaders als gevolg van een afname van de totale 

gemeentefinanciën leidt er toe dat de komende jaren minder investeringen mogelijk zijn, 

waardoor achterstalligheid zal worden opgebouwd.  

Deze signalering geeft aan dat wij in de ontwikkeling van onze beheeraanpak zorgvuldig onze keuzes 

moeten maken. Dit sluit ook aan bij de onze ambitie om het beheer van de openbare ruimte niet 

meer op een rationele manier te benaderen, maar te zoeken naar een dynamische beheeraanpak 

waarbij we met beschikbare middelen de kwaliteit zo goed mogelijk kunnen borgen. 

 

Tegelijk met het afgeven van dit signaal moeten we ons realiseren dat de openbare ruimte een 

robuust systeem is dat best een stootje kan verdragen. Enige achterstalligheid zal niet direct 

leiden tot onoverkomelijke problemen. De openbare ruimte is echter ook een kwetsbaar 

systeem dat bij langdurige achteruitgang als onderdeel van de stad ook de kwaliteit van de 

stad als geheel aantast en het maatschappelijk welbevinden daarmee negatief beïnvloed. 

 

Ontwikkeling budgetbehoefte nieuwe gebieden 

 

Naast de ontwikkeling van de budgetbehoefte van de bestaande openbare ruimte is er ook een 

ontwikkeling in de budgetbehoefte voor de nieuwe gebieden. Hierin wordt in principe voorzien 

met de jaarlijkse areaalmutaties, waarmee aan het beheerbudget op basis van de toename van 

het werkelijk geproduceerde aantal woningen een bedrag van € 495,- per woning per jaar 

wordt toegevoegd.  

 

Gebleken is dat de dekking voor bestendig beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de 

nieuwe gebieden niet toereikend is. Een nadrukkelijk beheerbewuste aanpak van de verdere 

ontwikkeling is daarom noodzakelijk.  

6.3. Strategische opgave 

 

Het financieringssysteem van de beheerexploitatie van de openbare ruimte voorziet met 

uitzondering van het product ‘riolen en gemalen’ niet in een ‘spaar’-systeem voor de 
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toenemende investeringsbehoefte in de bestaande gebieden en de beheerexploitatie van nog 

te ontwikkelen gebieden.  

 

De ontwikkeling van de investeringsbehoefte voor de bestaande gebieden en de 

ontwikkelingen in de budgetten voor de beheerexploitatie van nieuwe gebieden maken 

tegelijkertijd duidelijk dat het beheervraagstuk van de openbare ruimte naar de toekomst toe 

een strategische opgave is.  

 

In deze strategische opgave zal nader onderzoek moeten worden gedaan naar de feitelijke 

budget- en investeringsbehoefte. Daarbij zal ook moeten worden verkend welke 

mogelijkheden er zijn om op termijn ook goed met deze opgave om te kunnen gaan. Deze 

verkenning moet oplossingsrichtingen opleveren in een andere ‘dynamische’ beheeraanpak en 

in mogelijke alternatieve financieringsmogelijkheden om op termijn deze opgave het hoofd te 

kunnen bieden 
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Bijlage I : Sturen op beheer, kwaliteitswaaiers 
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1. Kwaliteitswaaiers . 

 

 

Hoewel vier sturingniveaus zijn beschreven, kan het te kiezen sturingsniveau uiteindelijk 

variëren binnen de totale bandbreedte. Het beperkt zich dus niet tot de vier niveaus, maar ook 

varianten tussen de niveaus. 

 

Heel en veilig staat voor de technische kwaliteit: 

1. Inrichtingskwaliteit: De afwerking en materialisatie van een object; 

2. Functionaliteit: De mate waarin een object voldoet aan de beoogde functie;  

3. Technische staat of staat van onderhoud: De mate van slijtage van een object. 

 

Inrichtingskwaliteit
Inspelen op 
maatschappelijke wensen.Behouden van 

oorspronkelijke kwaliteit.Aantasting van de kwaliteit 

is toegestaan.
Volledig kwaliteitsverlies 

toestaan

Functionaliteit
Aanpassen aan wensen 
en eisen van deze tijd.

Volledig functiebehoud.
Beperkt functieverlies 

accepteren.

Volledig functieverlies 

toestaan

Technische staat
Perfecte staat van 
onderhoud, eerder 

vervangen dan technisch 

nodig is.

Staat van onderhoud 

voldoet ruim aan 

wettelijke normen en 
technische richtlijnen.

Staat van onderhoud voldoet 
om fysieke veiligheid te 

waarborgen.

Beperkte functiebeperkingen.

Fysieke veiligheid 
waarborgen middels 

functiebeperkingen.

H
e

e
l e

n
 v

e
ilig

Sturen op 

maatschappelijke vraag
Sturen op 

doelmatigheid

Sturen vanuit schaarsteGeen sturing

 
Figuur  Kwaliteitsniveaus voor ‘heel en veilig’  
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Schoon en netjes staat voor de visuele kwaliteit: 

• Netjes: De mate van verzorging van de openbare ruimte; 

• Schoon: De mate van vervuiling van de openbare ruimte door weersinvloeden, 

onkruidgroei, zwerfvuil en graffiti, vernielingen; 

• Uiterlijke slijtage: De mate van slijtage van de openbare ruimte. 

 

Netjes
Inspelen op alle 
maatschappelijke wensen; 

hoge tevredenheid van de 

mensen.

Voldoende netjes houden 

voor de betrokken plek; 

meeste mensen tevreden.

Het wordt rommelig maar 

niet gevaarlijk; veel mensen 

ontevreden.

Schoon
Prima schoon, vuil wordt 
verwijderd voordat het 

storend is.

Voldoende schoon, maar het 

stoort soms wel een beetje.

Het wordt smoezelig en 

behoorlijk vuil, maar het is 

niet onhygiënisch; het 
stoort mensen

Uiterlijke slijtage
Uitstekende uiterlijke staat 
van onderhoud; iedereen 

vindt het prima.

Staat van onderhoud 

redelijk, meeste mensen 

storen zich er niet aan.

Het oogt sleets en de 

mensen vinden het 

armoedig.

Tot de draad versleten, 

mensen willen het niet 
meer gebruiken.

Het wordt vies en 

onhygiënisch en werkt 

verloederend. Mensen 
ontwijken de situatie.

Het wordt een troep en 

het stoot af en werkt 

verloedering in de hand.

S
ch

o
o

n
e

n
 n

e
tje

s

Sturen op 

maatschappelijke vraag
Sturen op 

doelmatigheid

Sturen vanuit schaarsteGeen sturing

 
Figuur  Kwaliteitswaaier voor ´schoon en netjes´ 
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Aantrekkelijk en levend staat voor de gebruiks- en belevingswaarde van de openbare ruimte: 

• Identiteit en diversiteit: Kunnen gebruikers zich identificeren met en in hun omgeving? 

Herkennen ze het en waarderen ze het? 

• Betrokkenheid: Voelt men zich betrokken bij de openbare ruimte en het beheer ervan? In 

welke mate wordt daarop ingespeeld? 

• Ecologisch en welzijn: Draagt beheer bij aan het welzijn en de ecologische kwaliteiten van 

de openbare ruimte? 

 

Identiteit en 

diversiteit
Versterken identiteit en 

diversiteit; de mensen 

herkennen en waarderen 

dat zeer.

Behouden van de 

bestaande identiteit en 

diversiteit; de mensen zijn 
daar neutraal over.

Toestaan  vermindering 

identiteit en diversiteit; 

er ontstaan klachten.

Betrokkenheid
Actief betrekken van 
gebruikers. Dat geeft veel 

ruimte voor ontplooiing.

Passief inspelen op 

bewonersinitiatieven; 

actieve bewoners 
ontplooien zich.

Negeren 

bewonersinitiatieven. 

Alleen doorzetters 
ontplooien zich.

Ecologie en 

welzijn
Versterken ecologische 

waarde en het welzijn van 

de mensen.

Behouden ecologische 

waarde; het welzijn van de 

mensen blijft op peil.

Toestaan vermindering 

ecologische waarde en 

aantasting welzijn van de 
mensen.

Te niet doen van de 

ecologische waarde en 

het welzijn van de 

mensen

Ontmoedigen 

bewonersinitiatieven. 

Mensen worden beperkt 
in hun mogelijkheden. 

Te niet doen identiteit en 

diversiteit; de mensen 

zijn daar ongelukkig mee 
en klagen veel.

Le
v
e

n
d

e
n

 a
a

n
tre

k
ke

lijk

Sturen op 

maatschappelijke vraag
Sturen op 

doelmatigheid

Sturen vanuit schaarsteGeen sturing

 
Figuur  Kwaliteitswaaier voor ´levend en aantrekkelijk´ 
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Serviceniveau staat voor de wijze waarop wij in het beheer reageren op vragen, meldingen en 

klachten. Ook staat het voor de wijze waarop wij zichtbaar zijn naar de burger: 

• Reactietijd en respons: Hoe snel reageren wij op vragen, meldingen en klachten?  

• Oplossingsbereidheid: Hoe handelen wij de vragen, meldingen en klachten inhoudelijk af? 

• Aanspreekbaarheid en zichtbaarheid: Hoe benaderbaar zijn wij en hoe zichtbaar doen we 

ons werk? 

 

Reactietijd / 

Responstijd
Gevaar: direct uitrukken;

Overig: sneller dan de norm
Gevaar: direct uitrukken

Overig: binnen de norm Gevaar: zo snel mogelijk

Overig: wordt ingepland

Oplossingsbereidheid
Alles wordt opgelost.

Na afweging worden reële

vragen opgelost

Alleen echte knelpunten

worden opgelost.

Aanspreekbaarheid / 

zichtbaarheid
Pro-actief benaderenvan 

burgers.

Presenteren wat je doet

Zichtbaar en eenvoudig

door burgers te benaderen.

Uitleggen wat je doet

Weinig zichtbaar en 

moeilijk te benaderen; 

afschermen wat je doet

Niet zichtbaar en 

benaderbaar, geen
voorlichting.

Geen oplossingen.

Gevaar: traag met 

minimale ingreep

Overig: wanneer het een
keer schiktS

e
rv

ice

Sturen op 

maatschappelijke vraag
Sturen op 

doelmatigheid

Sturen vanuit schaarsteGeen sturing

 
Figuur  Kwaliteitswaaier voor ´service´ 
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Bijlage 2: Ambities en kwaliteitsdoelen per functiegebied 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functies openbare ruimte zijn leidend bij kwaliteitskeuze 
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De openbare ruimte heeft verschillende functies. De kwaliteit waaraan de openbare ruimte 

moet voldoen is afhankelijk van die functies. Ter illustratie: Een woonstraat moet aan andere 

kwaliteitscriteria voldoen dan de dreven en busbanen. En aan een stadspark stellen we andere 

eisen dan aan een binnentuintje.  

Welke functie van de openbare ruimte heeft, wordt in belangrijke mate bepaald door de 

functies die een gebied als geheel heeft. De openbare ruimte in een woongebied wordt 

bijvoorbeeld anders gebruikt dan op een bedrijventerrein of in een centrumgebied. Per gebied 

verschillen daarom ook de verwachtingen van de gebruiker. Dit verschil in gebruik en 

verwachtingen vormt de basis voor de differentiatie in kwaliteit.  

Om die reden zijn in de stad `functiegebieden` gedefinieerd. De functiegebieden zijn bepaald 

op basis van de voor dat gebied belangrijkste ruimtelijke functie. De volgende functiegebieden 

worden onderscheiden: 

• Woongebieden: gebieden met een overheersende woonfunctie; 

• Werkgebieden: gebieden met een overheersende werkfunctie, zowel kantoren als 

bedrijven; 

• Centrumgebieden: de centrumgebieden van de stadsdelen en het centrale stadshart 

van Almere, met winkels, voorzieningen en horeca en veel bezoekers;  

• Hoofdverkeersnet: de belangrijke routes voor auto´s bus en fiets; 

• Groen/blauw casco: de grotere groen- en watergebieden van de stad. 

 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de verdeling van het areaal openbare ruimte over de 

functiegebieden er uitziet. In de tabel is ook buitengebied onderscheiden. Omdat dit overwegend de 

uitbreidingsgebieden betreft zijn hiervoor geen ambitie en kwaliteitsdoelen bepaald. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

groen / blauw casco woongebieden werkgebieden hoofdverkeersnet centrumgebieden buitengebied

hectare

 
 

In deze bijlage worden voor de vijf functiegebieden ambities en kwaliteitsdoelen 

geformuleerd. De ambities die voor de vijf functiegebieden zijn geformuleerd, vinden hun basis 

in het gemeentelijk beleid, zoals de agenda voor de stad, de structuurvisie, de woonvisie, het 

mobiliteitsplan en verscheidene andere beleidsdocumenten. Voor elk functioneel gebied zijn 

de hoofdlijnen in beleid kort weergegeven.  

De ambities zijn te beschouwen als vergezichten van wat we zouden willen bereiken. Of we 

deze ambities ook werkelijk realiseren is niet alleen afhankelijk van het beheer van de 

openbare ruimte, maar ook van het gebruik en de ontwikkeling van wensen en behoeften 

daarin, en niet onbelangrijk de hoeveelheid beschikbare middelen.  

Het is verleidelijk om één kwaliteitsbegrip prioritair te verklaren. Het adagium Schoon, Heel en 

Veilig is recent al vervangen door Veilig, Heel en Schoon. Bij het uitvoeren van onze zorgtaak is 

dit ook prioritair. Er worden dus verschillende gewichten aan de kwaliteitsaspecten toegekend. 

We kunnen echter geen kwaliteiten uitsluiten. We zullen binnen de beschikbare middelen 
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steeds een balans moeten zoeken tussen de verschillende kwaliteiten die recht doet aan de 

functies en het gebruik van de openbare ruimte. Daarbij is vooral interessant om te bepalen 

welke inspanningen de gemeente doet en welke inspanningen uit de samenleving moeten 

komen. 

Voor de vijf functiegebieden zijn kwaliteitsdoelen geformuleerd op basis van de nu 

beschikbare middelen. In de kwaliteitswaaiers in bijlage 1 is terug te lezen wat de betekenis is 

van de kwaliteitsdoelen voor de kwaliteit die we op straat mogen verwachten.  

De kwaliteitsdoelen zullen als gevolg van de bezuinigingen onder druk komen te staan. Het 

vraagt van de organisatie, maar ook van ons om andere manieren van werken om deze 

kwaliteitsdoelen ook met afnemende middelen te realiseren. Het innovatieprogramma moet 

helpen om kwaliteitsverliezen te beperken.  

 

 

 

 

  



 

 - 40 - 

 

Woongebieden 

 
 

Hoofdlijnen in beleid 

Om een sociaal duurzame stad te creëren, wordt nadruk gelegd op differentiatie tussen 

woongebieden en behoud van de kwaliteit van bestaande gebieden.  

Nieuwe woonmilieus in nieuwe gebieden 

Voor het vergroten van de diversiteit van de bevolkingssamenstelling in Almere is er een 

trendbreuk nodig in het type woonmilieus dat in Almere wordt aangeboden. Ook voor beheer 

betekent dit differentiatie in aanpak.  

Concurrentiekracht bestaande gebieden 

Er is aandacht nodig voor de concurrentiekracht van bestaande woonmilieus. Het toevoegen 

van nieuwe woningen en/of werkgebieden aan de bestaande voorraad roept de vraag op wat 

het effect zal zijn op de marktpositie van bestaande woningen. 

Het is de vraag wat het effect zal zijn wanneer veel mensen de huidige wijken verlaten om naar 

de nieuwe stadsdelen te trekken. Vaak zijn de nieuwkomers in de oude wijken minder 

kapitaalkrachtig en de binding van die bewoners met hun nieuwe woonomgeving is 

(aanvankelijk) zwak. Vraag is of de bestaande woonmilieus genoeg zijn toegerust op versnelde 

mutatie, mocht dit optreden. 

Parallel aan de stadsuitbreiding wordt ingezet op stedelijke vernieuwing en doorontwikkeling. 

Almere wil niet wachten tot er een omvangrijke herstructurering noodzakelijk is, maar zet in 

op een innovatieve en preventieve aanpak. Met sociaal-economische en ruimtelijke 

acupunctuur werkt Almere aan het laten excelleren van wijken en werklocaties. Beheer is 

daarbij faciliterend. 

 

Sociale Binding 

 

Door burgers in buurten en wijken gezamenlijk eigenaar te laten zijn van vraagstukken en 

mogelijke oplossingen ontstaan netweken en relaties in buurten en wijken. 
 

 

 De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

aspecten van sociale cohesie: leefbaarheid en veiligheid . Volgens hem zijn wijken veiliger en is de 

leefbaarheid beter, wanneer zij beschikken over veel sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal verwijst 

volgens hem naar de relaties tussen mensen (vrienden, buren, vreemden), sociale netwerken en de 

wederzijdse normen en het vertrouwen in anderen die eruit voortvloeien (Putnam, 1993 en 2000). 

Volgens Putnam heeft sociaal kapitaal betrekking op het sociale gehalte en het coöperatieve 

vermogen van groepen. Het vergemakkelijkt het gezamenlijke handelen om problemen op te lossen.  
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Wat is onze ambitie? 

We willen woongebieden die aantrekkelijk blijven voor bewoners. Zo blijft Almere leefbaar en 

gewaardeerd. Bestaande wijken moeten daarbij hun concurrentiekracht houden ten opzichte 

van nieuw te ontwikkelen wijken. 

Welke kwaliteitsdoelen willen we bereiken? 

 

Heel en veilig: Sturen op sobere doelmatigheid. Het beheer richt zich op maximale 

levensduur tegen optimale kosten.  

Schoon en netjes:  Sturen op sobere doelmatigheid. Bij het beheer streven we er naar 

dat de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor het schoon 

en netjes houden van hun woon- en leefomgeving. De bijdrage van de 

gemeente moet daaraan ondersteunend zijn. 

Levend en aantrekkelijk: Beperkt sturen op de maatschappelijke vraag. Daar waar burgers zelf 

hun verantwoordelijkheid nemen, willen we kleine wensen die 

bijdragen aan het verlevendigen of aantrekkelijk maken van de 

woonomgeving invullen (maatschappelijke wensen zijn sturend).  

Serviceniveau:  Sturen op sobere doelmatigheid. 

 

 
 

 

werkgebieden 
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Hoofdlijnen in beleid 

Excellent gastheerschap is de kern van het economisch beleid. Het gastheerschap betreft een 

adequaat schakelen en handelen van overheden om de economische groei optimaal te 

faciliteren. Het gaat met betrekking tot beheer om de volgende activiteiten: 

• Ruim aanbod aan werklocaties van verschillende kwaliteiten; 

• Aandacht voor herinrichting bestaande bedrijventerreinen; 

• Goede bereikbaarheid; 

• Samenwerken op initiatief van bedrijfsleven, BIZ, parkmanagement. 

Door middel van een  is een integrale aanpak gebaseerd op gezamenlijk belangen en 

verantwoordelijkheden van overheid en bedrijven willen we de kwaliteit van bestaande 

bedrijventerreinen handhaven of verbeteren en nieuwe bedrijventerreinen in gezamenlijkheid 

duurzaam ontwikkelen. 

Wat is onze ambitie? 

Wij willen werkgebieden die voldoende aantrekkelijk zijn voor ondernemers en hun 

werknemers. Daarmee faciliteren wij het economisch beleid van de stad. 

Daarbij is ruimte voor wat lagere ambities, omdat bedrijven goed in staat zijn zelf bijdragen te 

leveren aan het beheer van de werkomgeving. Wij willen dat ondernemers vanuit hun   

betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel de ruimte krijgen en nemen om individueel , 

gezamenlijk als ondernemers en in samenwerking met ons de kwaliteit van de 

bedrijventerreinen  te beïnvloeden. Bovendien is in werkgebieden de levenscyclus relatief snel. 

Versobering kan bewust bij bepaalde locaties worden ingezet om dit te bevorderen. 

 

Welke kwaliteitsdoelen willen we bereiken? 

Heel en veilig:  Sturen op schaarste. In het beheer richten we ons op een wat kortere 

levensduur van de openbare ruimte, net als de kortere levenscyclus 

van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen. Dat betekent concreet 
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dat we er vanuit gaan dat er in werkgebieden eerder aanleiding is 

voor revitalisering of herstructurering vanuit een grondexploitatie, 

waardoor vervangingsinvesteringen zeer beperkt blijven. 

Schoon en netjes:  Sturen op schaarste. Met het beheer richten we ons net als in de 

woongebieden op het ondersteunen van de eigen 

verantwoordelijkheid van de bedrijven voor het schoon en netjes 

houden van de openbare ruimte. Extra kwaliteit is dan mogelijk op 

initiatief van de bedrijven. 

Levend en aantrekkelijk: Sturen op schaarste. Dit heeft in werkgebieden vooral betrekking op 

het betrekken van bedrijven. Bedrijven zijn immers gebaat bij 

deelname aan en bijdrage in het beheer. De ecologische 

doelstellingen zijn minder hoog gesteld in werkgebieden. 

Serviceniveau: Sturen op doelmatigheid.  
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Centrumgebieden 

 

 
 

Hoofdlijnen in beleid 

 

De komende twintig jaar groeit het stadscentrum mee met de stad. Het aanbod wordt 

uitgebreid met hoger onderwijs, cultuur, zorg en grootstedelijke publieke functies. Bij het 

uitbreiden van het winkelapparaat gaat het niet om meer van het zelfde, maar om de 

toevoeging van onderscheidende formules en speciaalzaken. Station Almere Centrum groeit uit 

tot een intercity-knooppunt. Dit betekent een impuls voor het gebied in de ruime omtrek van 

het station. De bouw van veel nieuwe woningen aan de randen van de stad zal een 

verschuiving aanbrengen in de verhoudingen tussen het stadscentrum, de stadsdeelcentra.  

 

Het beheren van de stadscentra vraagt bijzonder inspanningen daar waar het gaat om 

bedrijven, winkeliers en bewoners te betrekken bij het creëren van centra waarin zowel 

bewoners als bezoekers zich prettig vinden. Een sfeer die ondernemers in staat stelt hun 

economische activiteiten uit te oefen, bewoners een prettige woonomgeving biedt en 

bezoekers het gevoel geeft gast te zijn. Om deze opgave succesvol tot een geod resultaat te 

brengen is gekozen voor het model van centrummanagement. Hierin werken alle betrokken 

gemeentelijke diensten samen met bewoners en ondernemers samen aan aantrekkelijke en 

wervende (stads)centra. 

 

Wat is onze ambitie? 

Wij willen centrumgebieden die blijvend aantrekkelijk en wervend zijn. Dat is goed voor de 

kwaliteit van de stad, het imago, de bezoekers, de winkels en de horeca. In verband met de 

vele belanghebbenden vraagt dat om veel sturing vanuit de gemeente. Bij de centrumgebieden 

neemt het stadscentrum een bijzondere plaats in. 

 

Welke kwaliteitsdoelen willen we bereiken? 
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Heel en veilig:  Sturen op maatschappelijke vraag. De dynamiek van de 

centrumgebieden vraagt op een gericht inspelen op veranderende 

maatschappelijke wensen van zowel bezoekers als ondernemers. Een 

optimaal gebruikscomfort staat centraal om de functies van de 

centrumgebieden te ondersteunen. 

Schoon en netjes: Sturen op maatschappelijke vraag. De gebruiksdruk in 

centrumgebieden is hoog, waardoor de vervuilingssnelheid hoog is. 

Samen met de vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners in de 

centrumgebieden willen we de centrumgebieden zo schoon en netjes 

mogelijk houden. 

Levend en aantrekkelijk: Sturen op doelmatigheid. Van belang is de identiteit van de 

centrumgebieden en de betrokkenheid van alle spelers in de 

centrumgebieden. In de centrumgebieden kunnen 

belangentegenstellingen groot zijn, dus is sturing vanuit de gemeente 

noodzakelijk. Het streven is om samen met de belanghebbenden in 

de centrumgebieden aantrekkelijke voorzieningen en activiteiten te 

bieden door een goede economische exploitatie van de openbare 

ruimte.  

Serviceniveau:  Sturen op maatschappelijke vraag. Samen met de belanghebbende 

partners willen we het serviceniveau naar het hoogste niveau tillen. 
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Hoofdverkeersnet 

 

 
 

Hoofdlijnen in beleid 

 

De draagkracht van de infrastructuur moet op het peil worden gebracht van een 

stad met 350.000 inwoners. Dit heeft betrekking op de bestaande en nieuwe infrastructuur.  

De lokale infrastructuur wordt verbeterd door ingrepen in de dreven en ringstructuur. Er wordt 

daarnaast geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid van Almere Centrum, 

capaciteitsverhoging van het openbaar vervoer en stimulering van het fietsgebruik door 

aantrekkelijke en sociaal veilige doorgaande routes. Daarmee komt de infrastructuur, meer 

dan voorheen, in dienst te staan van economische ontwikkeling van de stad, het vergroten van 

diversiteit en het ondersteunen van organische groei. Dit gebeurt onder meer door de 

introductie van stadsstraten.  

 

De goede interne bereikbaarheid blijft gehandhaafd. Dat geldt voor zowel de auto, als het 

openbaar vervoer en de fiets. De hoge kwaliteit en de kostenefficiëntie van het openbaar 

vervoer in Almere blijven gehandhaafd. Het bussysteem wordt doorgezet in de nieuwe 

gebieden waarbij, veel meer dan voorheen, de aandacht uitgaat naar inpassing in de stad. 

Daarnaast wordt het hoofdfietsnetwerk op orde gebracht. De sociale veiligheid op fietspaden 

wordt vergroot met speciale aandacht voor fietspaden tussen de stadsdelen.  

Wat is onze ambitie? 

Wij willen een hoofdverkeersnet bieden dat functioneel is. Daarbij is het onze 

verantwoordelijkheid om de bereikbaarheid in, van en naar de stad tijdens de uitvoering te 

borgen, zodat de overlast op het zwaar belaste wegennet bij werkzaamheden tot een 

minimum worden beperkt. Met het beheer willen we voorts efficiënt inspelen op de komende 

uitbreiding van het verkeersnet door synergie met onderhoudsmaatregelen te zoeken. 

Welke kwaliteitsdoelen willen we bereiken? 
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Heel en veilig:  Sturen op doelmatigheid. Beheer richt zich op maximale levensduur 

tegen optimale kosten. 

Schoon en netjes: Sturen op doelmatigheid. Hoewel het bezoek vluchtig is, is het 

hoofdverkeersnet wel vaak de eerste indruk van de stad. 

Levend en aantrekkelijk: Sturen op schaarste. De ruimte voor initiatieven vanuit bewoners en 

gebruikers is laag op het vooral functioneel gebruikte 

hoofdverkeersnet. Keerzijde is dat het hoofdverkeersnet een 

structurerend element kan zijn in de stad, dat bijdraagt aan de 

herkenbaarheid. Dat komt daarmee onder druk te staan. 

Serviceniveau: Sturen op doelmatigheid. 
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Groen/blauw casco 

 
 

Hoofdlijnen in beleid 

De groenstructuur van de stad biedt door haar omvang een kansrijke uitgangspositie voor een 

grote mate aan diversiteit, van stedelijke tuinen en parkvormen tot en met halfagrarische 

stadslandschappen en uitgestrekte stadsbossen. Daarmee vormt de groenstructuur een 

ecologisch gebruikslandschap. Dit komt de natuurlijke kwaliteit ten goede en de kwaliteit van 

het stedelijke leven neemt hierdoor toe.  

De ontwikkelstrategie voor de groenblauwe hoofdstructuur is gericht op gebruik (recreatie) en 

ecologie. Omdat de stad naar buiten groeit, komen de huidige groengebieden aan de randen 

middenin het stedelijk gebied te liggen. Veel van de groengebieden moeten daarom worden 

omgevormd of getransformeerd. Deze laatste zijn vooral beheerprocessen, omdat ze een lange 

looptijd vergen.  

Wat is onze ambitie? 

Wij willen een groen/blauw casco aanbieden dat ook op de lange duur aantrekkelijk blijft voor 

bewoners, de stad en de natuur. Zo blijft Almere ook in de toekomst leefbaar en door de 

Almeerders gewaardeerd.  
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Welke kwaliteitsdoelen willen we bereiken? 

Heel en veilig: Sturen op doelmatigheid. Beheer is gericht op maximale levensduur 

tegen optimale kosten. 

Schoon en netjes: Sturen op doelmatigheid. De mogelijkheden om burgers actief te 

betrekken bij het schoon en netjes houden van deze gebieden zijn 

gering. Daar waar initiatieven van burgers zijn om dit wel te doen 

worden deze actief ondersteund.  

Levend en aantrekkelijk: Sturen op maatschappelijke vraag. Het beheer in het groen/blauwe 

casco is gericht op het zoeken naar een optimum tussen 

functionaliteit voor recreatie (interactief) en hoge ecologische 

doelstellingen. Ook hierin kan de kracht van actieve ecologische 

bewonersbeheergroepen worden benut. 

Serviceniveau: Sturen op doelmatigheid. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


