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1. Inleiding
De gemeente Tynaarlo heeft haar ambitie voor de openbare ruimte 2002
vastgesteld in de notitie ‘BOR Tynaarlo Ambitie’, opgesteld door Antea
Group. Deze notitie is een vertaling van de strategische doelen die de
gemeente heeft en hierin zijn de kwaliteitsniveaus per gebiedstype en
onderdeel vastgelegd. Als gevolg van bezuinigingsronden/te krappe
budgetten is de ambitie in de jaren daarna op enkele onderdelen
bijgesteld. De ambitie geldt als uitgangspunt van de kwaliteit van de
openbare ruimte.
De onafhankelijke schouw is uitgevoerd door Antea Group. In dit
document worden de resultaten van 2016 uiteengezet. Naast de schouw
heeft er een weginspectie plaatsgevonden om de kwaliteit van de wegen
in beeld te brengen.

Leeswijzer
Dit document is zo opgebouwd dat de resultaten op hoofdlijnen aan de
rechterzijde van het document worden weergegeven in tabellen,
grafieken en korte bevindingen. Een meer uitgebreide toelichting wordt
links weergegeven in het document.
De resultaten worden eerst op hoofdlijnen behandeld en vergeleken met
de ambitie. Daarna worden de resultaten uitgesplitst per
structuurelement en onderdelen. Dit geeft een meer gedetailleerd inzicht
in de opbouw van de resultaten. Hierbij wordt ook een vergelijking
gemaakt met de resultaten van voorgaande jaren. Tot slot volgen uit de
resultaten de conclusies en aanbevelingen.

Met dit document wordt inzichtelijk gemaakt of de gemeente voldoet
aan haar ambitie c.q. prestatie-eis en waar bijsturing op de
bedrijfsvoering nodig is.
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2. Visie

2.1 Integraal Beheer Openbare Ruimte
Kapitaalgoederen vormen een belangwekkend onderdeel van de
openbare ruimte. Na de aanleg moet de beheerstrategie leiden tot een
zo efficiënt mogelijke invulling van de levenscyclus van het object, of het
nu een wegvak, een kunstwerk of een bomenlaan betreft. Ook het
(integraal) belang is groot, ten aanzien van functie, gebruik en beleving.
Immers, de kapitaalgoederen samen vormen een integraal geheel, de
leefomgeving van de inwoners, ondernemers en bezoekers.
‘Openbare ruimte of publieke ruimte is de ruimte die voor iedereen
toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar een groot deel van het
publieke leven zich afspeelt. De meeste openbare ruimtes bevinden zich in
de open lucht. Kapitaalgoederen maken onderdeel uit van de openbare
ruimte.’

Binnen de keten van beheer vinden verschillende activiteiten op
verschillende niveaus plaats. Op elk niveau moet een afweging
plaatsvinden tussen opbrengsten, kosten en risico’s.
Om ervoor te zorgen dat het resultaat van deze activiteiten op elkaar
afgestemd blijven, meet de gemeente de kwaliteit van de openbare
ruimte. Zo krijgt de gemeente inzicht in hoeverre de werkelijke kwaliteit
buiten in balans is met de strategische doelen, de kwaliteitsambitie en de
planning & begroting vanuit het beheerplan.

Met doelmatig en efficiënt beheer wil de gemeente bijdragen aan het
realiseren van haar strategische doelen, waarbij als basisdoelstelling
geldt een gezonde en veilige werk- en leefomgeving te bewerkstelligen.
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3. Beleid
Hoofdstructuur

Buitengebied

Bedrijventerrein

Begraafplaatsen

Bos- en recreatiegebied

Cultuurhistorische elementen

Daarna is de beheerwereld in woelig water geraakt en volgden
bezuinigingsrondes elkaar op. Hierdoor is er voor groen een andere
invulling gegeven aan een aantal aspecten van de ambitie. Daarmee
wordt de ambitie in de praktijk afwijkend ingevuld, zonder bestuurlijke
dekking.

Centra

Ambitie: Sober en degelijk
In 2002 is er gekozen voor het kwaliteitsscenario ‘sober en degelijk’.
Daarbij ligt de nadruk op het waarborgen van een duurzame technische
basis. Nevenstaand overzicht toont de afgesproken ambitie per
gebiedstype en onderdeel. Er is destijds een financieel groeipad ten
aanzien van de budgetten afgesproken. In 2003 lag het budget op € 2,68
miljoen, om in 2006 door te groeien naar een budget van € 3,84 miljoen.
Uitgangspunt in de tussenliggende periode was om alles op een
basisniveau te beheren.

Woongebieden

3.1 Ambitie
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Ambitie
Heel
Verharding
Heel & schoon
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3. Beleid
3.1 Ambitie

Structuurelementen schouw
De gemeente is onderverdeeld in gebieden die verschillen in functie,
inrichting of gebruik; de structuurelementen. Tynaarlo is voor de schouw
in acht verschillende structuurelementen verdeeld:
•
•
•
•

woongebied
centra
hoofdwegen
buitengebied

•
•
•
•

bedrijventerrein
begraafplaatsen
bos - en recreatiegebieden
cultuurhistorische elementen

Structuurelementen weginspectie
Voor de weginspectie wordt met afwijkende structuurelementen
gewerkt, gericht op de inrichting of het gebruik van de wegen. Voor deze
inspectie gelden de onderstaande structuurelementen:
•
•
•
•
•
•

Kwaliteitsmeetlat
De kwaliteit wordt uitgedrukt in een kwaliteitsniveau. In de standaard
kwaliteitscatalogus is voor verschillende onderdelen van de openbare ruimte
de kwaliteit vastgelegd in een 5-schaal: de kwaliteitsmeetlat. onderstaand
figuur geeft een impressie van de kwaliteitsniveaus. De toegepaste
methodiek is gebaseerd op het kwaliteit- en procesgestuurd beheer.
Hieronder staat een algemene beschrijving van de verschillende
kwaliteitsniveaus met de verdeling naar rapportcijfers:
Zeer hoog (>9,5): uitstekend onderhouden, als nieuw.
Hoog (7,5-9,4): goed onderhouden, bijna niets op aan te merken.
Basis (5,5-7,4): voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken.
Laag (3,5-5,4): sober tot voldoende, structurele achterstanden.
Zeer laag (<3,4): onvoldoende onderhouden, flinke achterstanden, kapot.

woonstraat
wijkontsluitingsweg
hoofdweg binnen de kom
hoofdweg buiten de kom
landwegen buitengebied
industrieweg

Voorbeeld kwaliteitsniveaus technische en verzorgende staat groen
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3. Beleid

3.2 Monitoring
Monitoring is een belangrijke stap in het beheerproces. De resultaten van de
schouwronden geven inzicht in de kwaliteit van de openbare ruimte. Hiermee
kan worden aangetoond of voldaan wordt aan de strategische doelen en de
ambitie die zijn vastgelegd in een kwaliteitsvisie en een beheerplan, plan.
Deze doelen gelden als basis voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het
draagt bij aan de maatregelen en het bepalen van de inzet die buiten nodig is
om de vastgelegde doelen te bereiken, do.
Om te bewaken of de werkelijke kwaliteit buiten overeenkomt met de
ambitie (beleid) en met de strategische doelen (collegeprogramma) voert de
gemeente elk jaar schouwronden uit, check.
Door te monitoren wordt de kwaliteit van de openbare ruimte in beeld
gebracht. Dit geeft een duidelijk beeld van de effecten van de inzet buiten. In
de monitoring wordt er onderscheid gemaakt tussen de technische staat en
de verzorging.
Plan, do check, act vertaald naar IBOR

Technische staat: ‘heel en veilig’, mate van (sociale) veiligheid & functionaliteit
Verzorging: 'schoon en netjes‘, mate van aanzien en schoonheid
De schouwresultaten geven inzicht in de mate waarin de kwaliteit aansluit bij
strategische doelen. Daarnaast geven de tussenresultaten handreikingen om
bij te sturen op de bedrijfsvoering, act.
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4. Methodiek

4.1 Uitvoering schouw

Planning
Schouw:
Weginspectie:
- 3 ronden, 55 locaties
- Voorjaar 2016
- Verzorging: juni, augustus, oktober
- Technische staat: augustus

Gedurende een drietal schouwronden is de kwaliteit van de openbare
ruimte beoordeeld. Hiervoor is een vast meetnetwerk van 55 locaties
opgesteld welke zijn verdeeld over de structuurelementen.
De verzorging van de openbare ruimte is alle ronden gemeten. In de
tweede ronde is ook de technische staat groen, meubilair en
kunstwerken & oevers gemeten.

Scope

Verzorgende aspecten zijn, als gevolg van seizoensinvloeden, aan (grote)
veranderingen onderhevig. Om een betrouwbaar beeld te krijgen over
heel 2016 is het noodzakelijk meerdere metingen uit te voeren.
Schouw en weginspectie
De schouw betreft een meting op basis van een steekproef. De
meetlocaties liggen verspreid over de hele gemeente en zijn afgestemd
op de gemeentegrootte en –indeling. De schouwresultaten geven
hierdoor een objectief en representatief beeld van de totale kwaliteit.
Voor wegen is de kwaliteit in beeld gebracht middels een weginspectie.
Anders dan de schouw is de weginspectie geen steekproef maar een
meting die 100% van het areaal dekt. Hierin is alle verharding, in
eigendom van de gemeente, beoordeeld. Dit geeft een volledig en
representatief beeld van de kwaliteit van verharding.

Veilig werken
Antea Group hecht grote waarde aan de zorg voor veiligheid
en goede arbeidsomstandigheden in haar bedrijfsvoering.
Antea Group werkt middels het systeem WerkVeilig! Een
praktische leidraad om veiligheidsrisico’s te minimaliseren,
veiligheid en gezondheid op de werkplek te verbeteren en
milieuschade en persoonlijk letsel te voorkomen. Ook tijdens
de monitoring werken de inspecteurs volgens dit systeem
om de veiligheid van henzelf en de omgeving te waarborgen.
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5. Resultaten
5.1 Hoofdlijnen

Het overzicht hiernaast geeft de resultaten van de schouw op
hoofdlijnen weer. Hierin geeft de hoogte van de kolom het totale
rapportcijfer aan en geven de kleuren de onderverdeling in
kwaliteitsniveaus aan. Bijvoorbeeld: verzorging scoort bijvoorbeeld een
6,2. Dit cijfer is opgebouwd uit 11% laag, 67% basis, 22% hoog niveau.
Het cijfer van verharding is afkomstig uit de weginspectie en geeft enkel
het totaalcijfer weer.
Kwaliteitsniveau: basis
De gemeente Tynaarlo ligt er over het algemeen netjes en verzorgd bij.
Voor alle onderdelen in de openbare ruimte wordt gemiddeld een
basisniveau behaald, uitgezonderd verharding. Met gemiddeld een 5,3
wordt op hoofdlijnen niet aan de ambitie voldaan.
Elk onderdeel laat een aandeel (zeer) lage scores zien. De algemene regel
geeft aan dat een aandeel laag van < 10% met reguliere
onderhoudsmaatregelen op te lossen is. De onderdelen verzorging (11%)
en kunstwerken & oevers (17%) hebben een groter aandeel lage scores.
Hier zijn (structurele) tekortkomingen aanwezig. Dit vraagt extra
aandacht.

Met gemiddelden op een basisniveau, ligt de gemeente er op hoofdlijnen
goed bij. Tekortkomingen komen bij elk onderdeel voor, maar zijn
grotendeels nog beheersbaar. Kunstwerken & oevers, verzorging en
verharding vereisen extra aandacht.
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5. Resultaten

Onderdelen
Het kwaliteitsniveau van verharding wijkt in de scores als enige af van
een basisniveau. Voor dit onderdeel geldt een basisniveau als prestatieeis. Binnen de structuurelementen wijkontsluitingsweg en industrieweg
ligt de kwaliteit op een hoog niveau. Hier wordt boven de prestatie-eis
gescoord.
Voor asfaltverharding in het algemeen en voor elementenverharding
binnen landwegen wordt een laag niveau behaald. Bij dit niveau is er
sprake van risico’s. Dit vraagt extra aandacht om de risico’s beheersbaar
te houden.

Groen

Meubilair

Kunstwerken en oevers

De resultaten van de weginspectie laten meer tekortkomingen zien,
voornamelijk voor asfaltverharding is structurele aandacht vereist.

Woongebieden

5,9

5,9

6,8

6,0

Centra

5,8

6,0

6,0

-

Hoofdwegen

6,6

6,0

6,0

6,0

Buitengebied

7,1

6,3

6,3

5,7

Bedrijventerrein

6,0

6,0

6,0

-

Begraafplaatsen

7,3

6,7

6,7

-

Bos- en recreatiegebieden

6,1

6,0

6,5

6,0

Cultuurhistorische elementen

6,0

6,7

7,3

7,0

Totaaloverzicht

6,2

6,1

6,6

6,0

Weginspectie

Elementen

Hoofdlijn
Het zwaartepunt van de scores ligt op een basisniveau. Bij dit niveau is
de openbare ruimte voldoende onderhouden en redelijk netjes. Risico’s
zijn met beheermaatregelen nog beheersbaar.

Schouwresultaten

Asfalt

De gemeente is voor de schouw verdeeld over acht structuurelementen.
Het bovenste overzicht geeft inzicht in de kwaliteit op hoofdlijnen per
structuurelement. Het onderste overzicht geeft inzicht in de resultaten
van de weginspectie. Hier wordt met afwijkende structuurelementen
gewerkt. De kleuren geven het kwaliteitsniveau behorend bij het
rapportcijfer aan.

Verzorging

5.2 Hoofdlijnen structuurelementen

Woonstraat

4,7

7,3

Wijkontsluitingsweg

4,7

7,7

Hoofdweg binnen de kom

5,1

7,2

Hoofdweg buiten de kom

5,1

7,1

Landwegen buitengebied

4,7

3,7

Industrieweg

5,6

8,1

Op hoofdlijnen ligt de kwaliteit grotendeels op een basisniveau.
Asfaltverharding laat de grootste tekortkomingen zien en vereist extra
aandacht.
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5. Resultaten

Hoofdcentra

Hoofdinfrastructuur

Buitengebied

Bedrijventerrein

Begraafplaatsen

Bos- en recreatiegebied

Cultuurhistorische elementen

GELIJK

GELIJK

GELIJK

GELIJK

GELIJK

LAGER

GELIJK

GELIJK

Bomen

GELIJK

GELIJK

GELIJK

GELIJK

GELIJK

LAGER

GELIJK

GELIJK

Beplanting/ heesters

GELIJK

GELIJK

GELIJK

-

GELIJK

LAGER

GELIJK

-

Bosplantsoen

GELIJK

-

-

GELIJK

-

LAGER

GELIJK

-

Sierheesters

GELIJK

-

-

-

-

LAGER

-

-

Hagen

GELIJK

GELIJK

GELIJK

HOGER

HOGER

LAGER

GELIJK

HOGER

Heel & schoon
Cultuurlijk groen

Grasveld

HOGER

HOGER

HOGER

-

LAGER

HOGER

HOGER

GELIJK

-

GELIJK

GELIJK

HOGER

-

GELIJK

GELIJK

Parkmeubilair

GELIJK

LAGER

GELIJK

GELIJK

GELIJK

LAGER

GELIJK

GELIJK

Zwerfvuil verharding

GELIJK

LAGER

GELIJK

HOGER

GELIJK

LAGER

GELIJK

GELIJK

Onkruid verharding

GELIJK

GELIJK

GELIJK

HOGER

GELIJK

GELIJK

GELIJK

GELIJK

Schoon

Asfalt

LAGER

LAGER

LAGER

LAGER

LAGER

GELIJK

Elementen

GELIJK

HOGER

GELIJK

GELIJK

LAGER

HOGER

Heel

Confrontatie weginspectie technische staat verharding
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Industrieweg

Landwegen buitengebied

Confrontatie schouw technische staat groen en verzorging

Hoofdweg buiten de kom

In de confrontatie is terug te zien dat er structureel niet voldaan wordt
aan deze eis. In de schouw wordt op deze onderdelen een basisniveau
behaald. Daarmee is de openbare ruimte nog voldoende schoon en
onderhouden, maar de ambitie wordt niet behaald. De oorzaak hiervan
wordt deels verklaard door het niet gerealiseerde financiële groeipad
wat bij de vaststelling van de ambitie was beoogd. De werkelijke invulling
van de ambitie wijkt in de praktijk daarom af.

HOGER

Berm/ kruidenrijk gras

Hoofdweg binnen de kom

Aandachtspunten
De resultaten van de weginspectie laten zien dat asfaltverharding
structureel niet voldoet aan de prestatie-eis. Voor begraafplaatsen en
centra geldt een hoog niveau als prestatie-eis voor de onderdelen
parkmeubilair en zwerfvuil op verharding. Dit geldt ook voor het groen
op begraafplaatsen.

M.u.v. gras

Wijkontsluitingsweg

Hoofdlijn
De resultaten van de schouw laten zien dat er grotendeels voldaan wordt
aan de ambitie. De meeste structuurelementen laten scores zien die
gelijk of hoger zijn dan de ambitie. Opvallend in de scores is het
onderdeel gras. De prestatie-eis hiervoor is laag, maar met gemiddeld
een 5,9 wordt er net boven de prestatie-eis gescoord, uitgezonderd op
begraafplaatsen.

Woonstraat

Door de kwaliteitsambitie te vergelijken met de behaalde resultaten uit
de schouw wordt inzicht verkregen of voldaan wordt aan de prestatieeis. Daarnaast heeft voor verharding een weginspectie plaatsgevonden.
Deze inspectie werkt met afwijkende structuurelementen ten opzichte
van de schouw. De overzichten geven inzicht of het resultaat uit de
weginspectie en de schouw lager, gelijk of hoger is dan de prestatie-eis.

Woongebieden

5.3 Ambitieconfrontatie

5. Resultaten
Centra

Hoofdstructuur

Buitengebied

Bedrijventerrein

Begraafplaatsen

Bos- en recreatiegebied

Cultuurhistorische elementen

Totaalindruk

5.4 Verzorging

Totaalindruk

5,9

5,8

6,6

7,1

6,0

7,3

6,1

6,0

6,2

Zwerfvuil

6,7

6,0

7,0

7,1

6,7

7,6

6,3

6,4

6,7

Hondenpoep

7,5

8,2

8,4

8,9

8,7

10,0

6,9

8,7

7,9

Onkruid in het groen

7,4

7,1

7,2

-

5,3

7,6

6,0

7,0

7,3

Onkruid op verharding

5,9

6,2

6,7

9,0

6,0

7,1

5,9

6,3

6,5

Graffiti/beplakking

8,3

8,0

8,6

9,2

8,7

10,0

8,4

8,7

8,5

Afvalbakken

7,5

7,3

7,2

6,7

7,3

7,8

6,9

6,0

7,3

Hoofdlijn
De onderdelen graffiti en hondenpoep vallen in positieve zin op. In bijna
elk structuurelement wordt er voor deze onderdelen een (zeer) hoog
kwaliteitsniveau behaald. Ook andere onderdelen scoren grotendeels
rapportcijfers die binnen de range van het basisniveau vallen.
Aandachtspunten
Als aandachtspunt geldt onkruid in het groen en op verharding. Onkruid
in het groen op bedrijventerreinen voldoet, met een laag niveau, niet
aan de prestatie-eis.

Woongebied

De totaalindruk van de verzorging is een basisniveau. Het overzicht
hiernaast geeft inzicht in de verzorgingsgraad uitgesplitst naar
structuurelement en onderdeel.

Binnen woongebieden valt onkruid op verharding op. Met gemiddeld
een 5,9 wordt hier nog net aan de prestatie-eis voldaan. Daarmee komt
onkruid regelmatig voor en beginnen de hoeveelheden storend te
worden voor het beeld buiten. Dit zorgt voor een groter risico op
klachten. Zeker in het groeiseizoen blijft aandacht hiervoor vereist.

De verzorging scoort goed. De openbare ruimte is netjes en redelijk schoon.
Hondenpoep en graffiti komen weinig voor. Aandachtpunten zijn onkruid in
het groen (bedrijventerrein) en onkruid op verharding (woongebied).
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5. Resultaten

Woongebied

Centra

Hoofdstructuur

Buitengebied

Bedrijventerrein

Begraafplaatsen

Bos- en recreatiegebied

Cultuurhistorische elementen

Totaalindruk

5.5 Technische staat groen

Totaalindruk

5,9

6,0

6,0

6,3

6,0

6,7

6,0

6,7

6,1

Bomen

6,5

6,0

6,3

6,7

6,0

6,7

6,3

6,0

6,4

Beplanting/Heesters

5,8

6,0

6,7

-

6,0

7,3

6,0

-

6,1

Bosplantsoen

6,5

-

-

6,0

-

7,3

7,3

-

6,8

Sierheesters

7,0

-

-

-

-

7,3

-

-

7,2

Hagen

5,8

7,3

6,8

8,0

8,0

6,7

6,0

8,0

6,6

Grasveld

5,7

6,0

6,0

6,0

-

6,0

6,7

6,0

5,9

Berm/Kruidenrijk gras

7,0

-

7,0

6,3

8,0

-

6,0

6,0

6,5

De totaalindruk van de technische staat van het groen komt met
gemiddeld een 6,1 uit op een basisniveau. In het overzicht zijn de
schouwresultaten uitgesplitst naar structuurelement en onderdeel.
Hoofdlijn
Binnen alle structuurelementen wordt een basisniveau behaald voor de
technische staat van het groen. Het groenonderhoud is van voldoende
kwaliteit en risico’s ten aanzien van veiligheid zijn minimaal aanwezig en
hanteerbaar met beheermaatregelen.
Aandachtspunten
Het groen in woongebieden en op begraafplaatsen vraagt extra
aandacht. Bij begraafplaatsen ligt de kwaliteit op een basisniveau, maar
de prestatie-eis is hier hoog. Voornamelijk de onderdelen bomen,
beplanting, hagen en grasveld laten tekortkomingen zien. De
volledigheid van beplantingsvakken, het snoeibeeld van hagen en de
vitaliteit van en opschot bij bomen zijn de belangrijkste
aandachtspunten.
Dit geldt ook voor beplanting en hagen binnen woongebieden. Dit
voldoet nog maar net aan een basisniveau. Extra aandacht is hier vereist
om een daling naar een laag niveau te voorkomen.
De onderhoudsstrategie van het groen is mede bepalend voor het beeld
van hagen op het moment van de schouw. De schouw is uitgevoerd in
augustus, maar het snoeien van hagen gebeurt in september. Het
snoeibeeld valt daarom in de schouw op als aandachtspunt.

Het groen is voldoende onderhouden. Gemiddeld wordt er een basisniveau
behaald. Op begraafplaatsen geldt als prestatie-eis een hoog niveau. Hier is
extra aandacht vereist om aan het gewenste niveau te voldoen.

14
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Centra

Hoofdstructuur

Buitengebied

Bedrijventerrein

Begraafplaatsen

Bos- en recreatiegebied

Cultuurhistorische elementen

Totaalindruk

5.6 Meubilair

Totaalindruk

6,8

6,0

6,0

6,3

6,0

6,7

6,5

7,3

6,6

Straatmeubilair

6,5

6,0

5,3

6,0

6,0

8,0

6,0

6,7

6,2

OV

7,2

7,3

7,2

8,0

8,0

8,0

6,0

8,0

7,3

Parkmeubilair

6,9

6,0

7,0

6,4

6,0

6,7

6,0

7,0

6,7

Speeltoestellen

8,0

-

-

-

-

-

-

8,0

Hoofdlijn
Binnen elk structuurelement wordt op hoofdlijnen voldaan aan de
prestatie-eis. Openbare verlichting (7,3) en speeltoestellen (8,0) scoren
erg goed. Tekortkomingen zijn hier slechts incidenteel aanwezig.
Aandachtspunten
Straatmeubilair binnen de hoofdstructuur scoort een laag niveau. Dit
wordt met name veroorzaakt door de aanwezigheid van beschadigingen.
Bij een laag niveau is er sprake van risico’s. Extra aandacht is daarom
vereist.

MEUBILAIR

Woongebied

Het meubilair in de gemeente staat er met gemiddeld een 6,6 redelijk tot
goed bij. Gemiddeld wordt er een basisniveau behaald.

Voor het parkmeubilair wordt op hoofdlijnen een basisniveau behaald.
Er zijn wel aandachtspunten. In centra en op begraafplaatsen geldt een
hoog niveau als prestatie-eis. De resultaten laten zien dat er niet aan
deze eis wordt voldaan. Dit wordt met name veroorzaakt door
beschadigingen en scheefstand van het meubilair en de onvolledigheid
van het schilderwerk. Ook dit wordt mede veroorzaakt door de
afwijkende invulling van de ambitie door het niet gerealiseerde
financiële groeipad.

Het meubilair ligt gemiddeld op een basisniveau. Daarmee is het functioneel
en voldoende onderhouden. Enkel straatmeubilair (hoofdstructuur) scoort
een laag niveau. Daarnaast wordt in centra en op begraafplaatsen niet
voldaan aan de prestatie-eis van parkmeubilair (hoog)
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Totaalindruk

6,0 -

Oever/Beschoeiing

6,0 -

Bruggen

8,0 -

Natuurlijke oevers

6,0 -

6,0
-6,0

Totaalindruk

Cultuurhistorische elementen

Bos- en recreatiegebied

Begraafplaatsen

Bedrijventerrein

Buitengebied

Centra

Hoofdlijn
Op hoofdlijnen wordt er voor elk onderdeel een basisniveau behaald.
Daarmee wordt er voldaan aan prestatie-eis en zijn kunstwerken
voldoende onderhouden. Incidenteel zijn er tekortkomingen aanwezig.
En risico’s ten aanzien van veiligheid zijn nihil.

Woongebied

Het overzicht geeft inzicht in de kwaliteit van kunstwerken en oevers in
de gemeente. Door het ontbreken van kunstwerken en oevers bij enkele
schouwlocaties heeft niet binnen elk structuurelement een meting
plaatsgevonden.

Hoofdstructuur

5.7 Kunstwerken en oevers

5,7 -

-

6,0

7,0

6,0

-

-

-

6,0

6,0

6,0

-

-

-

5,7 -

-

8,0

5,9

-

5,3

8,0

De inspectie voor bruggen scoort gemiddeld een hoog niveau. In de
schouw is slechts één houten brug meegenomen. Dit betreft een visuele
inspectie en is niet zo uitgebreid als een kunstwerkeninspectie.
Aandachtspunten
Tekortkomingen worden veroorzaakt door spoelgaten en de afkalving en
onbegroeide delen van natuurlijke oevers. Bij bos- en recreatiegebieden
wordt er daarom een laag niveau behaald voor natuurlijke oevers.

Kunstwerken & oevers scoren met gemiddeld een 6,0 redelijk. Spoelgaten
en afkalving zijn de belangrijkste aandachtspunten.
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Hoofdweg binnen de kom

Hoofdweg buiten de kom

Landwegen buitengebied

Industrieweg

Totaalindruk

Hoofdlijn
Elementenverharding voldoet grotendeels aan de prestatie-eis.
Asfaltverharding laat op hoofdlijnen structurele tekortkomingen zien.
Een laag niveau betekent dat er structurele tekortkomingen zijn en er
sprake is van risico’s. Scheurvorming, oneffenheden en gaten zorgen
voor hinder en valgevaar. De kans op claims neemt bij dit
kwaliteitsniveau toe.

Wijkontsluitingsweg

In het overzicht hiernaast zijn de kwaliteitsniveaus van verharding
opgenomen. Deze cijfers zijn afkomstig uit de weginspectie. De
weginspectie is een meting die 100% van het areaal dekt. Dit betekent
dat alle verhardingen, in eigendom van de gemeente Tynaarlo, zijn
beoordeeld. In deze inspectie wordt met afwijkende structuurelementen
ten opzichte van de schouw gewerkt.

Woonstraat

5.8 Verharding

Asfalt

4,7

4,7

5,1

5,1

4,7

5,6

4,8

Elementen

7,3

7,7

7,2

7,1

3,7

8,1

6,5

Aandachtspunten
Binnen elk structuurelement geldt asfaltverharding als belangrijkste
aandachtspunt. Enkel binnen het structuurelement industrieweg wordt
met een 5,6 nog net aan een basisniveau voldaan, maar dit ligt op de
grens van een laag niveau. Extra onderhoud en structurele aandacht is
vereist.
Ook elementenverharding bij het structuurelement landwegen
buitengebied vereist extra aandacht. Met gemiddeld een 3,7 is ligt de
kwaliteit op de ondergrens van een laag niveau.
Op hoofdlijnen voldoet elementenverharding, maar asfaltverharding laat
structurele tekortkomingen zien. Risico’s ten aanzien van veiligheid zijn bij
een laag niveau aanwezig. Daarom is extra aandacht vereist.
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5.9 Kwaliteitsverloop 2016
De resultaten van de drie schouwronden zijn weergegeven in de grafiek
en laten het kwaliteitsverloop van de verzorging gedurende het jaar zien.
Hoofdlijn
Het gehele jaar worden scores behaald die vallen binnen de range van
het basis en hoge kwaliteitsniveau. Opvallend in het verloop is dat de
meeste onderdelen een stijgende lijn in kwaliteit laten zien,
uitgezonderd zwerfafval en graffiti/beplakking.
Onderdelen
Onkruid op verharding laat de grootste stijging zien. In juni werd met
gemiddeld een 5,7 nog maar net aan de prestatie-eis voldaan. Dit is
uiteindelijk in de laatste meting gestegen naar een 7,1.

Gemiddeld ligt de kwaliteit voor het gehele jaar op een basis of hoog
niveau. Schommelingen in kwaliteit zijn wel zichtbaar, maar op hoofdlijnen
is de openbare ruimte voldoende onderhouden.

18
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5.10 Ontwikkeling 2008-2016
In de jaren 2008, 2013, 2015 en 2016 hebben er metingen
plaatsgevonden. Door deze metingen naast elkaar te zetten krijgt men
inzicht in verloop van de kwaliteit gedurende deze periode. In de
komende grafieken wordt hier voor alle onderdelen ingegaan op het
verloop van de kwaliteit.
Verzorging
De totaalindruk verzorging is de afgelopen drie metingen redelijk
constant en voldoet aan de prestatie-eis. Daarmee is de kwaliteit buiten
redelijk goed en hebben de inspanningen voldoende resultaat om een
constante kwaliteit te leveren.
Onderdelen
Op onderdeelniveau zijn de resultaten van de afgelopen drie jaar
eveneens redelijk constant. Er zijn kleine schommelingen
waarneembaar, maar de resultaten vallen allen binnen de range van
een basis of hoog niveau. Enkel hondenpoep laat elke meting een
lichte daling zien. Het voldoet nog aan een hoog niveau, maar de daling
betekent dat hondenpoep steeds vaker en in grotere hoeveelheden
voorkomt binnen de gemeente.

De verzorging is in de afgelopen jaren redelijk tot goed en constant.
Opvallend is het onderdeel hondenpoep. Dit laat elke meting een lichte
daling zien.
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5.10 Ontwikkeling 2008-2016
Het overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit voor het
groen. Voor sierheesters heeft in 2008 geen meting plaatsgevonden.
Groen
Ten opzichte van 2008 is de kwaliteit van het groen afgenomen. Dit is,
mede onder invloed van de bezuinigingsronden en areaaluitbreidingen,
veroorzaakt door de acceptatie en de verdere implementatie van
kwaliteitsgestuurd werken binnen de eigen organisatie. Versobering
van de kwaliteit heeft enkel binnen het onderdeel gras plaatsgevonden.
Maar door doelmatiger te werken met een betere focus op de kwaliteit
voldoet het groen in de loop der jaren gemiddeld aan de prestatie-eis.
Met gemiddeld een 6,1 voor de totaalindruk in 2016 scoort het groen
hetzelfde als de meting van 2015. Daarmee is de kwaliteit de afgelopen
twee jaar op hoofdlijnen redelijk constant, maar op onderdeel niveau
zijn er grotere afwijkingen ten opzichte van de vorige metingen
zichtbaar.
Onderdelen
De onderdelen laten allen scores binnen de range van het basisniveau
zien. Bomen en bermen vertonen de grootste daling ten opzichte van
2015. Tekortkomingen komen daar vaker voor. In positieve zin valt gras
op. Dit heeft als prestatie-eis een laag niveau, maar in de afgelopen
twee jaar ligt de kwaliteit nog net op een basisniveau.

Op hoofdlijnen is de kwaliteit constant ten opzichte van 2015. De
onderdelen laten allen lichte schommelingen zien, maar er wordt overal
voldaan aan een basisniveau.
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5.10 Ontwikkeling 2008-2016
Het overzicht hiernaast geeft inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit
voor meubilair.
Meubilair
Het meubilair laat de afgelopen drie metingen een lichte daling in
kwaliteit zien. Met gemiddeld een 6,6 voor meubilair staat dit er nog
goed bij en is het voldoende onderhouden, maar het is wel van belang
grip te krijgen op deze trend om de kwaliteit niet verder af te laten
zakken.
Onderdelen
Ook op onderdeel niveau zijn er de afgelopen drie metingen lichte
dalingen zichtbaar. Uitzondering hierop zijn speeltoestellen. De
kwaliteit hiervan is in 2016 gestegen. Tekortkomingen zijn bij dit
onderdeel slechts incidenteel aanwezig.

De kwaliteit van meubilair is de afgelopen drie metingen licht gedaald. Er
wordt nog wel een basisniveau behaald, maar het is van belang ervoor te
waken dat de kwaliteit niet verder afneemt.
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5.10 Ontwikkeling 2008-2016
In het overzicht is de kwaliteitsontwikkeling van kunstwerken en oevers
opgenomen.
Kunstwerken en oevers
In voorgaande metingen was een stijgende trend in de kwaliteit terug
te zien. In 2016 is de kwaliteit afgenomen, maar het ligt nog steeds op
een basisniveau. Dit wordt met name veroorzaakt door de afname van
de kwaliteit van beschoeiing en natuurlijke oevers.
Onderdelen
In de schouw heeft één meting plaatsgevonden voor bruggen. De
kwaliteit van bruggen is met gemiddeld een 8,0 voor alle metingen
stabiel en erg goed. Een hoog niveau betekent dat de brug goed
onderhouden en veilig is. Dit betreft enkel een visuele inspectie van
een houten brug. Om inzicht te krijgen in de constructieve veiligheid en
staat van alle bruggen is een uitgebreidere kunstwerkeninspectie aan
te bevelen.
De kwaliteit van beschoeiing en natuurlijke oevers is de afgelopen
metingen toegenomen, maar in 2016 gedaald. Zoals eerder
geconcludeerd wordt dit met name veroorzaakt door spoelgaten en
afkalving van de oevers.

Kunstwerken en oevers liggen met gemiddeld een 6,0 op een basisniveau,
maar de kwaliteit is in 2016 gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt
door lagere scores bij beschoeiing en natuurlijke oevers.
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5.10 Ontwikkeling 2008-2016
Sinds het jaar 2000 heeft de gemeente regelmatig een weginspectie
laten uitvoeren. Dit geeft inzicht in het verloop van de kwaliteit door de
jaren heen.
Verharding
De grafieken hiernaast geven inzicht in de trend van de afgelopen jaren
voor de verharding. Daarin is terug te zien dat asfalt verharding al sinds
het vaststellen van de ambitie structureel onder de prestatie-eis scoort.
Elementenverharding laat meer schommelingen in de kwaliteit zien en
sinds 2012 is een stijgende lijn zichtbaar. De afgelopen drie jaar wordt op
hoofdlijnen voldaan aan de prestatie-eis.

De weginspectiecijfers laten in de afgelopen 16 jaar voor asfaltverharding
structurele tekortkomingen zien. Risico’s ten aanzien van veiligheid zijn bij
een laag niveau aanwezig.
Kantstrook fietspad
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Woongebieden

Hoofdcentra

Hoofdinfrastructuur

Buitengebied

Bedrijventerrein

Begraafplaatsen

Bos- en recreatiegebied

Cultuurhistorische elementen

6 Conclusies
GELIJK

GELIJK

GELIJK

GELIJK

GELIJK

LAGER

GELIJK

GELIJK

Bomen

GELIJK

GELIJK

GELIJK

GELIJK

GELIJK

LAGER

GELIJK

GELIJK

Beplanting/ heesters

GELIJK

GELIJK

GELIJK

-

GELIJK

LAGER

GELIJK

-

Bosplantsoen

GELIJK

-

-

GELIJK

-

LAGER

GELIJK

-

Sierheesters

GELIJK

-

-

-

-

LAGER

-

-

Hagen

GELIJK

GELIJK

GELIJK

HOGER

HOGER

LAGER

GELIJK

HOGER

Kwaliteitsniveau: basis
Gedurende het jaar ligt de openbare ruimte er redelijk verzorgd bij. Op
hoofdlijnen wordt een basisniveau behaald, uitgezonderd
verhardingen. Verhardingen (asfalt) scoort een laag niveau.

HOGER

HOGER

HOGER

HOGER

-

LAGER

HOGER

HOGER

Berm/ kruidenrijk gras

Grasveld

GELIJK

-

GELIJK

GELIJK

HOGER

-

GELIJK

GELIJK

Parkmeubilair

GELIJK

LAGER

GELIJK

GELIJK

GELIJK

LAGER

GELIJK

GELIJK

Zwerfvuil verharding

GELIJK

LAGER

GELIJK

HOGER

GELIJK

LAGER

GELIJK

GELIJK

Onkruid verharding

GELIJK

GELIJK

GELIJK

HOGER

GELIJK

GELIJK

GELIJK

GELIJK

Schoon

Asfalt

LAGER

LAGER

LAGER

LAGER

LAGER

GELIJK

Elementen

GELIJK

HOGER

GELIJK

GELIJK

LAGER

HOGER

Heel

Confrontatie technische staat verharding
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Industrieweg

Landwegen buitengebied

Confrontatie technische staat groen en verzorging

Hoofdweg buiten de kom

Stabiele trend
In de vergelijking op hoofdlijnen is bij alle onderdelen uit de schouw
een redelijk stabiel kwaliteitsniveau te zien. Enkel kunstwerken en
oevers laten een daling zien. Dit wordt met name veroorzaakt door
beschoeiing en natuurlijke oevers. Van deze onderdelen is de kwaliteit
iets gedaald en is aandacht nodig om een verdere daling te voorkomen.
De weginspectie laat een stijging in kwaliteit zien bij
elementenverharding, maar asfaltverharding ligt al sinds 2000 op een
laag niveau.

M.u.v. gras

Hoofdweg binnen de kom

Onderhoud verharding
De asfaltverharding voldoet structureel niet aan de prestatie-eis.
Risico's ten aanzien van veiligheid spelen hier een rol en kans op claims
zijn aanwezig. Dit vereist extra aandacht voor het onderhoud van de
verharding.

Cultuurlijk groen

Wijkontsluitingsweg

Extra aandacht begraafplaatsen en centra
Begraafplaatsen en centra voldoen niet op de onderdelen waar de
prestatie-eis een hoog niveau is (groen, parkmeubilair en zwerfvuil op
verharding). Dit wordt mede veroorzaakt door de afwijkende invulling
die in de praktijk aan de ambitie wordt gegeven. Met de beschikbare
middelen wordt momenteel een basisniveau gerealiseerd.
Achterstanden in groenonderhoud en beschadigingen bij parkmeubilair
vereisen meer aandacht om aan een hoog niveau te voldoen.

Heel & schoon

Woonstraat

De confrontatie met de ambitie laat zien dat het groen en de verzorging
grotendeels voldoen aan het vastgestelde ambitieniveau. Gras valt
daarin positief op. Dit scoort met gemiddeld een 5,9 net boven de eis
(laag). Asfaltverharding voldoet structureel niet.

7 Aanbevelingen
Herijken schouwmethodiek
De afgelopen jaren laat de gemeente de schouw op dezelfde wijze uitvoeren.
De schouwlocaties, meetlatten en structuurelementen zijn in de schouw
onveranderd. Naast de kennis van medewerkers om de schouwmethodiek
goed toe te passen in de praktijk is de methodiek in de voorbereiding
belangrijk voor een representatief resultaat. Tijdens de schouw is een
evenredig aantal locaties en een evenredige verdeling van de schouwlocaties
over de gemeente belangrijk voor een betrouwbaar kwaliteitsbeeld. Daarnaast
dienen schouwlocaties representatief te zijn en een afspiegeling van de
werkelijkheid.
In bepaalde gebieden worden op dit moment voor enkele onderdelen slechts
een of twee locaties geschouwd. Bijvoorbeeld bruggen binnen woonwijken.
Het beeld wordt dan bepaald door een zeer beperkt aantal meetresultaten.
Het resultaat weegt zwaar door in de gemiddelde kwaliteit en kan een
vertekend beeld geven. Het streven naar een juiste spreiding van locaties over
de structuurelementen en de onderdelen levert een bijdrage aan een zuiver
gemiddeld beeld.
Evalueer daarom de schouwmethodiek en de keuzes die zijn gemaakt ten
aanzien van de ligging, hoeveelheid, structuurelementen, verdeling van de
schouwlocaties, meetlatten en de meetfrequentie. Kijk of de schouwlocaties en
structuurelementen nog actueel zijn of herzien dienen te worden. Indien nodig
verplaats of breid het aantal locaties uit, zodat er sprake is van een
representatief aantal schouwlocaties in alle structuurelementen.

7 Aanbevelingen
Buiten beter met slim beheer
Het groenbeheer voldoet grotendeels in de gemeente. Enkel op
begraafplaatsen is extra aandacht vereist om aan de prestatie-eis te voldoen.
De monitoring heeft inzicht gegeven in de huidige kwaliteit buiten. Dit toont
aan of er voldaan wordt aan de vastgestelde ambitie, maar het geeft ook
waardevolle informatie over knelpunten en mogelijkheden voor verbetering
voor de openbare ruimte. Deze verbeteringen hebben niet alleen betrekking
op de bedrijfsvoering, maar ook op de inrichting van de openbare ruimte. Met
andere woorden, als uitvoerende organisatie durven nadenken over renoveren
en omvormen in plaats van in “standhouden”. Is dit nog optimaal ingericht,
sluit de inrichting nog aan op de wensen van de eindgebruiker en levert
bijvoorbeeld omvorming op korte of lange termijn kostenbesparing op?
Tynaarlo is al bezig om slimmer om te gaan met de openbare ruimte en waar
mogelijk verbeteringen door te voeren. Korte lijnen binnen de gemeentelijke
organisatie en een beheer-technische toets op nieuwe ontwerpen dragen bij
aan een slimmere inrichting of nieuwe onderhoudsstrategieën. Op deze wijze
werkt de gemeente aan buiten beter.
Blijf kritisch kijken naar de bestaande knelpunten in de openbare ruimte en pas
waar mogelijk verbeteringen toe door nieuwe onderhoudsstrategieën of
aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte door te voeren. Maak
hiervoor gebruik van de inzichten vanuit de monitoring, maar ook de vakkennis
van uitvoerende medewerkers.
Slim nadenken over de openbare ruimte leidt tot verbetervoorstellen
waarmee een bewezen verhoging van de belevingswaarde, met
gelijkblijvende risico’s, binnen de huidige onderhoudsbudgetten wordt
gerealiseerd.
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7 Aanbevelingen
Van kwaliteit naar effect: luister naar bewoners
Het denken vanuit de bewoner komt bij het beheer van de openbare
ruimte steeds meer centraal te staan. Het is daarom van belang hen te
betrekken bij het beheer van de openbare ruimte. Blijf met hen
communiceren en besteed aandacht aan hetgeen wat zij belangrijk
vinden en welke effecten je als gemeente met de openbare ruimte wilt
bereiken.
De integrale vertaalslag gaat de komende jaren verder ingezet worden
en zich meer toespitsen op effecten. Wat is het effect dat je als
gemeente wilt bereiken? Geen keuzes meer op een hoog, basis of laag
niveau, maar op de gewenste effecten.
Kijk als gemeente daarom naar de effecten die je wilt bereiken met het
beheer van de openbare ruimte, betrek bewoners hierbij en denk kritisch
na over de huidige werkwijze voor het beheer.

Geen keuzes meer op hoog, basis of laag niveau, maar op de gewenste
effecten. Welke effecten wil je als gemeente bereiken met het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte en welke inzet is daar voor vereist?
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7 Aanbevelingen
Blijf monitoren en houd grip
Om grip te houden op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is
het van belang de kwaliteit te blijven monitoren. In de gemeente wordt hier
de afgelopen jaren ook aandacht aan besteed door meerdere malen per jaar
te monitoren. Dit geeft de beheerder waardevolle informatie om bij te
sturen op de bedrijfsvoering en in de verantwoording richting de politiek en
burgers. De presentatie van gegevens is daarbij essentieel, het geeft de
beheerder de juiste stuurinformatie, maar een actueel en dynamisch inzicht
in de kwaliteit van de openbare ruimte draagt ook bij in de verantwoording
tegenover de politiek en de burgers. Dashboards helpen om gegevens
actueel en dynamische te presenteren en aan te passen aan de doelgroep
en de boodschap die de beheerder wil overbrengen. Tynaarlo is al bekend
met het dashboard voor wegen, maar actuele en dynamische informatie is
voor alle onderdelen van de openbare ruimte mogelijk.
Blijf daarom schouwen en denk na over de communicatie en ontsluiting van
de resultaten. Dashboards dragen bij aan een actueel en dynamisch inzicht
in de kwaliteit van de openbare ruimte, maar dragen ook bij in de
verantwoording tegenover de politiek en de burgers.
Benchmark: leer van andere gemeenten
Naast het presenteren van gegevens over de eigen gemeente is het voor
beheerders en de politiek interessant inzicht te hebben hoe de kwaliteit zich
verhoudt ten opzichte van andere gemeenten. Dit geeft aan waar je als
gemeente staat, maar geeft de beheerder ook meer informatie om zich
richting de politiek te verantwoorden.

Voorbeeld van het presenteren van schouwgegevens d.m.v. dashboards
Dashboards en benchmark
Actuele en dynamische informatie die is aan te passen aan de doelgroep
en de boodschap die de beheerder wil overbrengen. Daarnaast geeft het
meer inzicht en stuurinformatie om grip te houden op de openbare
ruimte en strategische doelen te realiseren.

Kijk daarom niet enkel naar gegevens uit de monitoring, maar kijk ook naar
andere gemeenten en leer daarvan om de kwaliteit te verbeteren. Dat
draagt bij aan een betere leefomgeving voor bewoners.
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