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Onderwerp: Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor om: 

1. Kennis te nemen van de evaluatienotitie Beleidskader Duurzaam Beheer, zoals 
bijgevoegd. 

2. De hierin gedane aanpassingen en de voorstellen als basis voor de toekomst vast te 
stellen. 

3. De raadstoezegging RRT12/0032 inzake de evaluatie van het Beleidskader Duurzaam 
Beheer hiermee als afgedaan te beschouwen. 

 
2. Aanleiding 
Na vele jaren intensief werken aan het verbeteren van het beheer van de openbare ruimte onder 
de noemer van het project Duurzaam Beheer is door u in november 2008 het Beleidskader 
Duurzaam Beheer vastgesteld. 
 
De afgelopen jaren is uitvoering gegeven aan de diverse aspecten van het beleidskader en zijn 
aanpassingen doorgevoerd. In de bijgaande evaluatienotitie  zijn deze doorgevoerde aanpassingen 
beschreven en worden voorstellen gedaan die nader uitgewerkt moeten worden waarmee het 
beleidskader wordt geactualiseerd.  
 
3. Aspecten 
In de periode 2009 - 2013 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd: 

- Verlaging beeldkwaliteit winkelcentra van exclusief naar standaard beeldkwaliteit op grond 
van bezuinigingen. 

- Verlaging beeldkwaliteit onderhoud verhardingen naar minimaal op grond van 
bezuinigingen. 

- Het separaat monitoren van de beeldkwaliteit door de beheerders is vervangen door de 
frequente visuele inspecties waarin de beeldkwaliteit gelijktijdig wordt meegenomen. 

 
In de periode 2009 – 2013 geven diverse ontwikkelingen aanleiding om aspecten uit het 
beleidskader te wijzigen: 

- Toepassen van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 in plaats van het 
Handboekbeeldkwaliteit Ridderkerk. 
Het handboek was specifiek voor Ridderkerk opgesteld omdat in de toenmalige 
kwaliteitscatalogus de kwaliteitsbeelden niet volledig overeenkwamen met de bijbehorende 
omschrijvingen. 
De huidige kwaliteitscatalogus geeft kwaliteitsbeelden met correcte omschrijvingen.  

- De animo voor deelname aan de wijkschouwen neemt af. Een andere vorm van deze 
wijkschouwen maakt het voor bewoners en participanten aantrekkelijker om deel te 
nemen. 
De huidige wijkschouwen worden uitsluitend rondom het onderwerp Onderhoud van de 
openbare ruimte gehouden. Dit is te beperkt voor de deelnemers. 

 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van de in de Evaluatienotitie voorgestelde aanpassingen als basis voor de toekomst 
zal: 
      -      overleg plaatsvinden met de bewoners via de wijkoverleggen om de nieuwe vorm van  
             wijkschouwen vast te stellen. 
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- de kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 worden gebruikt voor de monitoring van de 
beeldkwaliteit en wordt deze catalogus gebruikt  bij nieuwe aanbestedingen van 
onderhouds(beeld)bestekken.   

 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Niet van toepassing.  
   
6. Bijlagen 
Bijlage 1   Evaluatienotitie Beleidskader Duurzaam Beheer 
Bijlage 2   Beleidskader Duurzaam Beheer (2008) 
Bijlage 3   Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 (ter inzage bij griffie) 
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