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Gevraagde beslissing(en)
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2.
3.

4.

5.

in te stemmen met de ongewijzigde kwaliteitsniveaus voor de arealen en het bijbehorend budget
voor 2017;
de intentie uitspreken om de arealen met kwaliteitsniveau C (laag) vanaf 2018 weer te gaan
beheren op kwaliteitsniveau B (basis);
het bijbehorend budget voor deze kwaliteitsverhoging van € 666.574,-- mee te nemen bij de
afwegingen die horen bij de Kadernota 2018 en te verwerken in de meerjarenbegroting 20182021;
in te stemmen met het opvoeren van integrale projecten Barnewiel I en Bomenbuurt ZuidScharwoude en nieuwe vervangingsinvesteringen voor openbare verlichting en kunstwerken voor
het MIP 2018-2021;
het Uitwerkingsplan Beheer Openbare Ruimte 2017-2021 vast te stellen

Inleiding
De gemeente Langedijk heeft met het vaststellen van de Strategische beheervisie gekozen voor een
integrale aanpak van het beheer van de openbare ruimte. Afgesproken is dat de gemeenteraad
jaarlijks inzicht wordt gegeven hoe het college binnen deze kaders invulling geeft aan het beheer van
de openbare ruimte. Het Uitwerkingsplan geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen het programma
Openbare Ruimte, een financieel overzicht en een overzicht van de ontwikkelingen in de diverse
beheerarealen. Het jaarlijkse uitwerkingsplan wordt ter vaststelling aangeboden aan de
gemeenteraad.

Beoogd resultaat
Vaststellen van kaders voor het beheer van de openbare ruimte voor de periode 2017-2021.
Argumenten
1.1 Er is geen aanleiding om de gekozen kwaliteitsniveaus komend jaar te veranderen
Nadat in de afgelopen jaren diverse taakstellingen zijn doorgevoerd c.q. kwaliteitsniveaus voor
diverse arealen zijn verlaagd, is er dit jaar geen aanleiding om de kwaliteitsniveaus te wijzigen.
De arealen blijven op kwaliteitsniveau B (basis) of C (laag).

2.1 Kwaliteitsniveau C (laag) leidt op de langere termijn tot hogere kosten
Als gevolg van de bezuinigingen in de afgelopen jaren zijn de kwaliteitsniveaus van diverse
arealen verlaagd naar kwaliteitsniveau C. Naast een verslechtering van de technische en
beeldkwaliteit, leidt dat op den duur ook tot versnelde afschrijving van veel objecten.
Bijvoorbeeld bij asfaltverhardingen leidt het langdurig beheren op niveau C uiteindelijk tot
kapitaalvernietiging.
2.2 Voor het weer verhogen van een kwaliteitsniveau is in de loop van de tijd een steeds grotere
investering noodzakelijk.
De meeste beheerobjecten kunnen, als ze eenmaal zijn afgezakt tot kwaliteitsniveau C, niet
zomaar meer op een hoger niveau worden gebracht. Daar moet dan in geïnvesteerd worden.
Indien uw raad de ambitie heeft om voor de arealen die nu worden beheert op niveau C weer
in kwaliteitsniveau omhoog te gaan, adviseert ons college om dit zo snel mogelijk te doen.
3.1 In de begroting is weer ruimte om middelen uit te trekken voor nieuw beleid
Bij de discussie of en hoe deze financiële ruimte wordt gebruikt, adviseert ons college om ook
het beheer van de openbare ruimte te beschouwen. Uiteindelijk moet deze afweging
plaatsvinden bij de voorjaarsnota en het opstellen van de programmabegroting 2018-2021.
4.1 De verharding in de buurten Barnewiel I (Oudkarspel) en Bomenbuurt (Zuid-Scharwoude) heeft
einde van de levensduur bereikt
De wegen in deze buurten zijn grotendeels zo’n 45 jaar oud en hebben einde van de
levensduur bereikt. De afgeschreven verharding moet minimaal als vervangingsinvestering
worden opgenomen.
4.2 Het heeft een meerwaarde om buurten een integrale opknapbeurt te geven.
De beeldkwaliteit en daarmee de leefbaarheid van deze buurten wordt steeds slechter. Naast
de verharding worden bij een integraal project bijvoorbeeld ook verkeersmaatregelen, groen en
riolering meegenomen. Buurten krijgen hierdoor een duidelijke opkikker. Deze werkwijze is als
speerpunt opgenomen in ons collegeprogramma. Uitvoering is voorzien in 2020 en 2021.
4.3 Bij de arealen kunstwerken en openbare verlichting zijn nieuwe vervangingsinvesteringen
opgevoerd.
Het betreft vervangen van een brug, steiger, damwand en armaturen. Deze objecten hebben
de maximale levensduur bereikt.
5.1 Gelet op het vaststellen van de kaders en de financiële consequenties is vaststelling door de
gemeenteraad vereist
De gemeenteraad maakt jaarlijks een weloverwogen keuze in kwaliteitsniveau en bijbehorend
budget. De financiële wijzigingen zoals voorgesteld in het uitwerkingsplan vallen onder het
budgetrecht van de gemeenteraad.

Kanttekeningen
2.1 Het verhogen van de kwaliteitsniveau(s) leidt tot hogere jaarlijkse lasten
Hogere uitgaven in het programma beheer openbare ruimte beperkt de mogelijkheden voor
gewenste uitgaven in andere programma’s. Gelet op de aanzienlijke bezuinigingen in de
afgelopen jaren en de gevolgen daarvan op lange termijn, wordt toch aangeraden dit serieus in
overweging te nemen.
3.1 Er is mogelijk geen financiële ruimte om alle arealen te verhogen van kwaliteitsniveau C naar
kwaliteitsniveau B.
Dan is het mogelijk om niet alle arealen te verhogen, maar een deel daarvan. Ons college
stelt dan vanuit technisch oogpunt de volgende prioritering voor:
1. Areaal grijs: € 206.968,--.
2. Areaal blauw: € 28.500,-- (cumulatief € 235.468,--).
3. Areaal rood: € 285.100,-- (cumulatief € 520.568,--).
4. Areaal groen: € 146.006,-- (cumulatief € 666.574,--).
4.1 Er kan worden gekozen om bij Barnewiel I en Bomenbuurt Zuid-Scharwoude alleen de
verharding te vervangen.
Alleen de verharding lijkt momenteel aan het einde van de levensduur te zitten. De
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werkzaamheden zouden zich dus kunnen beperken tot het vervangen van de wegen. De
impact van alleen deze werkzaamheden is echter beperkt vergeleken met een integrale
opknapbeurt.

Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.

Financiën
De financiële consequenties worden verwerkt bij het opstellen van de programmabegroting.

Vervolgstappen

Jaarlijks wordt een nieuw uitwerkingsplan gemaakt.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Uitwerkingsplan beheer openbare ruimte 2017-2021.

Bijlagen ter informatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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drs. J.F.N. Cornelisse
burgemeester
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:
:
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Uitwerkingsplan Beheer Openbare Ruimte 2017-2021

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, nummer 16;

b e s l u i t:

1.
2.
3.

4.

5.

in te stemmen met de ongewijzigde kwaliteitsniveaus voor de arealen en het bijbehorend budget
voor 2017;
de intentie uitspreken om de arealen met kwaliteitsniveau C (laag) vanaf 2018 weer te gaan
beheren op kwaliteitsniveau B (basis);
het bijbehorend budget voor deze kwaliteitsverhoging van € 666.574,-- mee te nemen bij de
afwegingen die horen bij de Kadernota 2018 en te verwerken in de meerjarenbegroting 20182021;
in te stemmen met het opvoeren van integrale projecten Barnewiel I en Bomenbuurt ZuidScharwoude en nieuwe vervangingsinvesteringen voor openbare verlichting en kunstwerken voor
het MIP 2018-2021;
het Uitwerkingsplan Beheer Openbare Ruimte 2017-2021 vast te stellen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2017.

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

drs. J.F.N. Cornelisse

