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Aanbieding rapport rekenkamercommissie 'Onderhoud
en Beheer Openbare Ruimte'
Geachte raads- en commissieleden,
De rekenkamercommissie biedt u hierbij haar onderzoeksrapport “Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte”
aan.
Het onderzoek is uitgevoerd door Greeven procesregie & conflictbegeleiding in samenwerking met Labyrinth
onderzoek & advies en heeft plaatsgevonden in de periode eind oktober 2013 tot eind januari 2014. Na
afronding van het rapport heeft de rekenkamercommissie dit voor een bestuurlijke reactie voorgelegd aan het
college. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen is met het voorleggen van de bestuurlijke nota gewacht tot het
nieuwe college was geïnstalleerd. De rekenkamercommissie heeft de bestuurlijke reactie op 2 juli 2014
ontvangen en u treft deze bijgaand aan.
De rekenkamercommissie dankt het college voor de snelle reactie. Zij is verheugd met de reactie van het college
op de aanbevelingen.
De rekenkamercommissie wenst het college veel succes en burger tevredenheid bij de transitie van beeld- naar
effectbestek.

De voorzitter van de rekenkamercommissie,

mr. W.R.J. van den Hende
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Voorwoord
Voor u ligt het concept eindrapport van het
onderzoek dat wij hebben uitgevoerd op
verzoek van de Rekenkamercommissie
Zoetermeer. De aanleiding van het onderzoek
was de bezuiniging die de gemeente
Zoetermeer heeft doorgevoerd op het beheer
en onderhoud van de openbare ruimte. Op
basis hiervan heeft de Rekenkamercommissie
de
vraag
geformuleerd
wat
het
maatschappelijk effect is van deze
bezuiniging. De uitvoering van het onderzoek
is in een prima samenspel met de commissie
verlopen. Met zekere frequentie is de
voortgang besproken en werden de
vervolgstappen bepaald.
Wij kijken ook terug op een gedegen
samenwerking met de gemeente Zoetermeer.
Wij danken onze gesprekspartners binnen het
ambtelijk apparaat, het College van B&W en

de gemeenteraad voor de gesprekken en de
accurate beantwoording van onze vragen en
de
overdracht
van
alle
benodigde
documenten. Openheid en eerlijkheid was
het motto van alle mensen die we het in het
kader van het onderzoek hebben gesproken.
Onze dank gaat ook uit naar de afdeling
Onderzoek & Statistiek, voor de hulp bij het
op- en uitzetten van de online enquête onder
het burgerpanel. Ook zijn we de bewoners
erkentelijk voor hun deelname aan het
groepsgesprek.
We hopen dat het onderzoek niet alleen
antwoorden biedt op de onderzoeksvragen
maar dat de betrokkenen ook nieuwe
gedachten putten uit de inhoud van ons
onderzoek.
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Samenvatting
De opdracht van de Rekenkamercommissie
was bedoeld om naar aanleiding van de
bezuinigingen op het onderhoud van de
openbare ruimte antwoord te krijgen op
zeven centrale vragen. De bezuinigingen
hebben er toe geleid dat ervoor gekozen is
het onderhoudsniveau in de woongebieden
te verlagen van niveau B naar C en in het
centrumgebied van A naar niveau B (zie figuur
1). Onderstaand treft u, op basis van het
verrichte
onderzoek,
samengevat
de
antwoorden aan.
1.

Hoe ervaren inwoners en raadsleden
het huidige niveau van beheer van de
openbare ruimte?

Alhoewel de verschillende metingen niet een
eenduidig antwoord op deze vraag geven, is
het zeer aannemelijk dat het overgrote deel
van de bewoners van Zoetermeer het huidige
niveau van beheer van de openbare ruimte
als goed tot zeer goed beoordeelt. Het niveau
van beheer is in de beleving van een groot
deel van de bewoners hoger dan de sinds
2012 afgesproken norm. Daarnaast valt op te
merken dat er in deze beleving volgens alle
relevante bronnen de afgelopen jaren weinig
veranderd is. Wat dat betreft hebben de
bezuinigingen (nog) geen effect op de
beleving van bewoners. Het niveau is ook
volgens professionele metingen nog niet
gedaald. Het valt te bezien hoe dit zich in de
toekomst gaat ontwikkelen, mocht het
onderhoudsniveau daadwerkelijk worden
teruggebracht naar C. Wel zijn er ruimtelijke
verschillen te duiden, met Oosterheem als
overduidelijke positieve uitschieter en
Meerzicht en in mindere mate Seghwaert
Noordhove als negatieve uitschieters.
2.

Zien bewoners een rol voor zichzelf
weggelegd om bij te dragen aan het
beheer van de openbare ruimte,
indien de ervaren kwaliteit te wensen
overlaat?

De feiten tonen aan dat de gemeente
Zoetermeer in staat is om een reservoir van
vrijwilligers aan te boren die bereid zijn hun
bijdrage te leveren aan het beheer van de
openbare ruimte. Deze groep vrijwilligers is
onontbeerlijk voor het beheer en onderhoud
van de Wijktuinen, de Natuurtuin en de
Stadsboerderijen. De gesprekken met een
groep deelnemers van het project
‘Adoptiegroen’ maken duidelijk dat de matige
staat van het onderhoud een belangrijke
motivatie is om een stuk groen in hun
omgeving te adopteren en zelf invulling te
geven aan de inrichting, het beheer en
onderhoud. Elk jaar groeit het project met 40
tot 50 deelnemers. Het is met name de
beperkte personele capaciteit in de persoon
van de coördinator en de daarmee gepaard
gaande beperkte intensiteit van wervende
campagnes die een verdere groei van het
aantal deelnemer lijkt te begrenzen. De
conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het aantal
deelnemers zal stijgen indien het onderhoud
in de praktijk daadwerkelijk wordt uitgevoerd
op het vastgestelde niveau C. Uit de
gesprekken concluderen we dat het
intensiveren van publiekscampagnes een
positieve invloed heeft op het aantal
aanmeldingen vanuit de bevolking. Ook blijkt
dat bewoners die nu actief zijn in het project
‘Adoptiegroen’ bereid zijn de projectleiding te
ondersteunen bij de werving en voorlichting
van nieuwe geïnteresseerden.
In de Omnibusenquête wordt sinds 2011 de
vraag gesteld of de gemeente bewoners moet
stimuleren te helpen bij het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte. Hoewel
het aantal respondenten dat hier positief op
antwoordt gedurende de jaren afneemt, is
nog steeds een meerderheid van mening dat
de gemeente dit moet stimuleren. In
hoeverre het antwoord ook omgezet wordt /
kan worden in een daadwerkelijke bijdrage
valt moeilijk in te schatten. De vraag met ‘ja’
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beantwoorden is immers eenvoudiger dan
een vrije dag inleveren om de handen uit de
mouwen te steken.

nemen aan gemeentelijke projecten en
activiteiten.
5.

3.

Heeft het huidige niveau van beheer
van de openbare ruimte volgens
inwoners ook effecten op de
veiligheid en leefbaarheid?

Deze vraag is op twee manieren te
beantwoorden. Allereerst is het afgesproken
niveau nergens lager dan niveau C. Dit
betekent dat ‘op papier’ de veiligheid
gegarandeerd is. Mochten er onverhoopt
toch onveilige situaties ontstaan, dan wordt
er door de afdeling Stadsbeheer direct
‘ingegrepen’. Gezien de signalen van zowel
bewoners als professionals die erop duiden
dat het onderhoudsniveau tot op heden niet
lager ligt dan voorheen (niveau B), is het niet
aannemelijk dat de bezuinigingen effect
hebben op de veiligheid en leefbaarheid.
Mocht het onderhoudsniveau te zijner tijd
wel degelijk lager worden, dan valt te bezien
wat hiervan de effecten zijn voor de veiligheid
en leefbaarheid. Dit is op het moment van
schrijven van dit rapport echter niet te
meten. Buiten kijf staat dat een zeer groot
deel van de voor dit onderzoek
geraadpleegde bewoners aangeeft het
afgesproken – maar nog niet zichtbare niveau in hun directe omgeving niet
acceptabel te vinden.
4.

Tot
welke
bewonersinitiatieven
hebben de bezuinigingen op het
beheer van de openbare ruimte
geleid?

Zoals
de
term
‘bewonersinitiatieven’
gedefinieerd is, is de conclusie dat de
bezuinigingen niet hebben geleid tot
initiatieven vanuit de burgers. Alle activiteiten
of projecten die we geïnventariseerd hebben,
zijn geïnitieerd door de gemeente zelf. We
constateren dat er in de gemeente
Zoetermeer op het gebied van de openbare
ruimte geen initiatieven bestaan die opgezet
zijn ‘van onderaf’. Zoals al opgemerkt is onder
vraag 2 zijn bewoners wel bereid deel te

Of en op welke wijze stimuleert en
faciliteert
de
gemeente
burgerinitiatieven?

In februari 2013 is de nota ‘Samenspraak’
verschenen. In deze nota wordt de relatie
gelegd tussen een terugtrekkende overheid
en het creëren van ruimte voor
burgerinitiatieven. We lezen de nota
vooralsnog als een visiedocument waarin een
nieuwe relatie geschetst wordt tussen de
overheid en haar burgers. De nota maakt
onvoldoende concreet hoe de gemeente
initiatieven gaat faciliteren en stimuleren. Er
wordt wel gerefereerd aan enkele
voorbeelden als ‘wijk aanzet subsidies’, ‘wijk
en agent samen’ en een initiatief dat nog in
ontwikkeling is rond een crowdfund project.
Onze ervaring binnen andere gemeenten is
dat er op diverse gebieden, zoals
energieopwekking, mobiliteit en de zorg,
allerlei burgerinitiatieven bestaan die vaak
nog niet in beeld zijn bij gemeenten. Het zijn
initiatieven waar een overheid wel lessen uit
kan trekken. We concluderen hier dat de
gemeente Zoetermeer in haar visie openstaat
voor een nieuwe relatie met de burger maar
nog stappen te zetten heeft om deze
daadwerkelijk vorm te gaan geven.
Een ander deel van het antwoord op deze
vraag is praktischer van aard. Zodra er
bewoners zijn die bij de Wijkposten komen
klagen over de staat van het onderhoud in
hun directe woonomgeving, worden ze
verwezen naar het project ‘Adoptiegroen’. Dit
blijkt een effectieve methode te zijn.
6.

Wat is de gewenste rol voor de
overheid, bezien vanuit de burgers,
om initiatieven te stimuleren?

Beantwoorden we deze vraag conform de
definitie van het begrip burgerinitiatief, dan
hebben we op het gebied van de openbare
ruimte geen concrete suggesties gekregen
van bewoners. Wel doen bewoners
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suggesties via de Omnibusenquête en ook uit
het gesprek met deelnemers aan het project
‘Adoptiegroen’ komen ideeën naar voren om
bewoners te activeren.
In de Omnibusenquête worden suggesties
gedaan als het bevorderen van het
adoptiegroen, het belonen van actieve
burgers
via
het
gemeentelijke
belastingsysteem en het organiseren van
activiteitendagen. In hoofdstuk 4 (pag. 24)
treft u nog andere suggesties aan die
bewoners hebben om de betrokkenheid van
bewoners te vergroten. We moeten hierbij
overigens de kanttekening maken dat de
gemeente tot nog toe niets ondernomen
heeft met de lange lijst aan suggesties die
sinds drie jaar via deze enquête wordt
opgehaald.
Ook de deelnemers aan het project
‘Adoptiegroen’ komen met diverse ideeën om
het aantal deelnemers te laten groeien.
Voorbeelden zijn: het actiever onder de

aandacht brengen van het project, het
inzetten van wervende vrijwilligers uit de
poule van huidige deelnemers en het
aanstellen van buurtconciërges. Op pagina 24
treft u nog andere suggesties aan van
burgers.
7.

In hoeverre is niveau
bewoners acceptabel?

C

voor

Er is altijd verschil tussen de beoordeling van
de onderhoudsstaat op basis van een
kwaliteitsbeeld en wanneer men het
daadwerkelijk in de openbare ruimte ervaart.
Omdat het gemiddeld onderhoudsniveau nog
niet uitgevoerd wordt conform niveau C, valt
dan ook geen sluitend antwoord op deze
vraag te geven. Wel is het zo dat als we er
vanuit gaan dat het in de online enquête
geschetste beeld van niveau C representatief
is voor de uitvoering van dit niveau in de
werkelijkheid, een zeer groot deel van de
geraadpleegde bewoners dit niet acceptabel
vindt.
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Figuur 1: Niveau C gevisualiseerd.

Bron: Gemeente Zoetermeer, 2013 en Labyrinth Onderzoek & Advies 2014
*Let op: de hier getoonde beelden zijn een selectie van de meest uitgesproken beelden horend bij niveau C. Zie voor een
volledig overzicht de Kwaliteitscatalogus van CROW zoals toegepast door de Gemeente Zoetermeer.
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1 Inleiding
Medio oktober 2013 kreeg het bureau
Greeven procesregie & conflictbegeleiding de
opdracht van de Rekenkamercommissie
Zoetermeer om een onderzoek te doen naar
het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte in het licht van de doorgevoerde
gemeentelijke bezuinigingen. Aanleiding van
het onderzoek is het raadsbesluit om per 1
januari 2012 bezuinigingen door te voeren in
het onderhoud en beheer van de openbare
ruimte. Op grond hiervan heeft de
Rekenkamercommissie
de
volgende
hoofdvraag geformuleerd:
Wat is het maatschappelijk effect van de
gemeentelijke bezuinigingen op het beheer &
onderhoud van de openbare ruimte, in termen
van ervaren kwaliteit door burgers en
ontplooide burgerinitiatieven?
De hoofdvraag is vervolgens onderverdeeld in
de volgende deelvragen:
1) Hoe ervaren inwoners en raadsleden
het huidige niveau van beheer van
de openbare ruimte?
2) Zien bewoners een rol voor zichzelf
weggelegd om bij te dragen aan het
beheer van de openbare ruimte,
indien de ervaren kwaliteit te
wensen overlaat?
3) Heeft het huidige niveau van beheer
van de openbare ruimte volgens
inwoners ook effecten op de
veiligheid en leefbaarheid?
4) Tot welke bewonersinitiatieven
hebben de bezuinigingen op het
beheer van de openbare ruimte
geleid?
Lopende het onderzoek hebben we in overleg
met
de
rekenkamercommissie
drie
deelvragen toegevoegd:

5) Of en op welke wijze stimuleert en
faciliteert de gemeente burgerinitiatieven?
6) Wat is de gewenste rol voor de
overheid, bezien vanuit de burgers,
om initiatieven te stimuleren?
7) In hoeverre is niveau C voor
bewoners acceptabel?
Het bureau Greeven heeft het onderzoek
uitgevoerd in samenwerking met Labyrinth
Onderzoek & Advies, gespecialiseerd in het
opzetten
en
uitvoeren
van
online
bewonersonderzoek, hetgeen deel uitmaakte
van de onderzoeksopzet. Het voorliggende
rapport biedt u zicht op de gevolgde stappen
en het verzamelde onderzoeksmateriaal en
geeft antwoorden op de gestelde vragen.
Op grond van de vraagstelling is er gekozen
voor een zogenaamde ‘multi-method’aanpak, waarbij de volgende kwalitatieve en
kwantitatieve methoden zijn gecombineerd:
Desk research op basis van bestaand
onderzoek naar de kwaliteit van de
openbare
ruimte
en
van
beleidsdocumenten;
Interviews met betrokken actoren en
sleutelfiguren;
Enquête onder het burgerpanel
De methodes worden in bijlage 1 toegelicht.
Leeswijzer
Na bovenstaande beschrijving van de
aanleiding vervolgt het rapport met een
begrippendefinitie en een toelichting op de
beleidscontext. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in
de effecten van de bezuinigingen op de
ervaren kwaliteit van de openbare ruimte.
Hoofdstuk 4 laat zien wat de effecten zijn op
de mate van bewonersinitiatieven. Ten slotte
wijzen we u erop dat het rapport aanvangt
met een samenvatting waarin de antwoorden
op de onderzoeksvragen zijn weergegeven.
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Toelichting tabellen en figuren:
- Door afrondingsverschillen kan het voorkomen
dat totalen niet precies op 100% uitkomen;
- n = het aantal respondenten dat de vraag heeft
beantwoord, dit kan per vraag verschillen.
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2 Definities en beleidscontext
Het nu volgende hoofdstuk definieert
centrale
begrippen
en
schetst
de
(beleids)context waarbinnen het onderzoek is
uitgevoerd. In het onderzoek neemt de
Beheervisie Openbare Ruimte en de
doorgevoerde bezuiniging in het beheer en
onderhoud een centrale plek in. De nota
wordt daarom in dit hoofdstuk beschreven. In
2013 werd de kadernota Samenspraak
gepubliceerd, met een nieuwe visie op
burgerparticipatie. Hierin komt naar voren
dat de gemeente Zoetermeer, zoals vele
gemeenten, opteert voor een nieuwe relatie
met de burger, waarmee in zekere zin de
bezuinigingen
gerechtvaardigd
worden
doordat de overheid zich terugtrekt op haar
kerntaken. In hoofdstuk 4 gaan we verder in
op de kadernota.

2.1 Begrippendefinitie
Openbare ruimte
Openbare ruimte is een breed begrip, waar
nogal wat onder wordt verstaan. Voor dit
onderzoek beperken we ons dan ook tot de
door de Gemeente Zoetermeer gedefinieerde
onderdelen van de openbare ruimte te
weten, de verschillende aspecten van:
groen,
verharding,
en meubilair,
in de:
centra,
woongebieden,
hoofdinfrastructuur,
bedrijventerreinen,
en recreatiegebieden.
Voor een volledig overzicht van deze
1
aspecten verwijzen wij u graag naar bijlage 4 .

1

Overigens is deze indeling opgesteld door
CROW (het nationale kennisplatform voor

In de door de gemeente gehanteerde
kwaliteitscatalogus worden aan de hand van
beeldmateriaal (foto’s) de kwaliteitsniveaus
gevisualiseerd en vertaald in meetbare
doelen. Bij ieder niveau hoort een specifiek
maatregelenpakket
en
bijbehorend
kostenplaatje. De keuze voor een hoger of
lager kwaliteitsniveau heeft daarom altijd
financiële gevolgen.
Bezuiniging
Voor elk aspect in de in bijlage 4 getoonde
matrix, zijn door de gemeente Zoetermeer
afspraken gemaakt over het onderhoud. Deze
afspraken uiten zich in zogenaamde
onderhoudsniveaus, variërend van A+ (zeer
hoog) tot D (zeer laag). Voor 1 januari 2012
gold dat het afgesproken niveau per aspect
varieerde van A tot en met C, waarbij het
grootste deel van de aspecten moest voldoen
aan niveau B. Sinds 1 januari 2012 is er
bezuinigd op het onderhoud van de openbare
ruimte, waarbij het onderhoudsniveau overal
is
verlaagd
naar
niveau
C.
Het
onderhoudsniveau in de centra en van bomen
is gehandhaafd op niveau B. Deze verlaging is
meegenomen in de gemaakte afspraken met
de uitvoerders van het onderhoud.
Burgerinitiatief
De term burgerinitiatief verwijst naar een
nieuwe generatie van burgerbetrokkenheid.
Een trend waarbij bewoners, individueel dan
wel in groepsverband, zelf het initiatief
nemen tot allerlei activiteiten. Het is deels
een antwoord op de terugtrekkende
overheid, waarbij burgers zelf – al of niet
gedwongen – de door de overheid gelaten
ruimte invullen om de veiligheid of
leefbaarheid in hun buurt te verbeteren.

infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare
ruimte) en ze wordt in vrijwel alle
Nederlandse gemeentes gehanteerd. Zie
CROW, 2013: ‘Kwaliteitscatalogus openbare
ruimte 2013’
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Anderzijds is het een antwoord op de wens
tot meer maatwerk waar bijvoorbeeld
overheidsinstellingen soms steken laten
vallen. Het staat in die zin voor een trend
waarbij burgers hun bestaan meer naar eigen
inzicht inkleuren. We zien zo initiatieven
ontstaan op het gebeid van de zorg of op het
vlak van mobiliteit en energieproductie. Een
ander mooi voorbeeld is crowdfunding
waarbij burgers, met hulp van de ongekende
mogelijkheden van internet, zelf geld
vergaren om hun ondernemingsdroom te
realiseren. Daar waar banken door de
economische recessie terughoudender zijn
om leningen te verschaffen, vinden burgers
nu hun eigen weg.
De nieuwe trend van burgerinitiatieven is
een tegenhanger van de meer formele
burgerparticipatie waarbij de overheid
burgers uitnodigt mee te denken en mee te
doen met de ontwikkeling of uitvoering van
overheidsbeleid. Ook hier is een ontwikkeling
ontstaan waarbij de overheid burgers steeds
intensiever betrekt bij beleidsvorming. Was
het decennia geleden nog uitzonderlijk dat de
overheid
burgers
informeerde
over
beleidsvoornemens, vandaag de dag hebben
burgers meer mogelijkheden om mee te
denken in de ontwikkeling van beleid. In die
zin ziet de overheid de burger steeds meer als
één van haar partners om herinrichting van
de samenleving te laten slagen. Het blijft
evenwel van belang te benadrukken dat het
bij deze vorm van burgerbetrokkenheid altijd
de overheid is die bepaalt welke ruimte van
participatie ze de burger geeft.
In het kader van dit onderzoek noemen we de
formele vorm van burgerbetrokkenheid
verticale participatie en daar waar initiatieven
vanuit de burgers zelf ontstaan, noemen we
dat horizontale participatie.

2.2 Beheervisie Openbare Ruimte
Het huidige beleid ten aanzien van het beheer
openbare ruimte is vastgelegd in de nota
‘Beheervisie Openbare Ruimte 2009 – 2020’,
die gepubliceerd is in september 2008. De

Beheervisie wordt in principe iedere vijf jaar
vastgesteld door de raad en benoemt de
middellange tot lange termijn doelstellingen
voor het beheer. Ambtelijk is aangegeven dat
de beheervisie dit jaar zal worden
geactualiseerd.
In de nota wordt benadrukt dat de openbare
ruimte het visitekaartje is van de stad. Het is
een van de bepalende factoren voor een
attractief woon-, werk- en leefklimaat. Voor
bedrijven en bewoners is de kwaliteit van de
openbare ruimte dan ook een reden om zich
ergens al of niet te vestigen. De openbare
ruimte heeft aldus ook effect op de hoogte
van de inkomsten van de gemeente omdat de
kwaliteit de waarde van het onroerend goed
beïnvloedt. Naast de economische waarde
heeft de openbare ruimte ook een
maatschappelijke functie in termen van
verplaatsen, verblijven en beleven. Beheer en
onderhoud zijn essentieel om een verval van
functieverlies te voorkomen.
De Beheervisie stelt als doel: “een vitale,
veilige, plezierige, (be)leefbare, duurzaam
ingerichte en goed beheerbare openbare
ruimte voor iedereen die er gebruik van
maakt. Met voldoende aandacht voor alle
facetten van het gebruik: wonen, werken,
verblijven en vervoeren. Bij het beheren van
de openbare ruimte heeft de gemeente
duidelijk de regie. Zij wordt hierbij
ondersteund door de gebruikers van de
openbare ruimte en andere betrokkenen”.
Ten aanzien van het beheer gelden er vijf
uitgangspunten:
1) De burger centraal
In de nota staat vermeld dat de burger
in Zoetermeer zich sterk betrokken voelt
bij het beheer. De gemeente hecht veel
waarde aan de betrokkenheid, inbreng
en mening van de burger. Het verder
versterken van de relatie tussen de
burger en het bestuur is een belangrijk
speerpunt in het gemeentelijk beleid.
2)

Integraal en samenhangend
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Alle onderdelen van de openbare
ruimte, zoals wegen, groen, water en
netheid
worden
in
samenhang
beschouwd. De consequentie is dat de
beheerkwaliteit van de verschillende
onderdelen op elkaar moet zijn
afgestemd. De kwaliteit van de
openbare ruimte wordt namelijk
beoordeeld vanuit het geheel en niet
vanuit de losse delen.
3)

4)

5)

Resultaatgericht
De gemeente Zoetermeer stuurt niet op
de inspanning, maar op het bereikte
resultaat. Het zal duidelijk zijn dat het na
te streven resultaat, lees kwaliteit, direct
afhankelijk is van het beschikbare
budget. Daarbij merken we op dat de
beheerkosten niet alleen bepaald
worden door de keuze voor een hogere
of lagere beheerkwaliteit maar ook door
de keuze voor een hogere of lagere
inrichtingskwaliteit.
Kwaliteitsgericht
In de Beheervisie zijn de verschillende
kwaliteiten benoemd voor zowel de
inrichting als het beheer. De kwaliteit
dient de bestaande functionaliteit en de
veiligheid te waarborgen. Het resultaat
van
de
beheerinspanningen
is
vastgelegd met objectieve, meetbare en
toetsbare
kwaliteitsnormen,
onderhoudsniveaus en eenheidsprijzen.
Dit zijn landelijke normen van het
CROW. De kwaliteitsniveaus in het
beheer zijn vastgelegd en in beeld
gebracht in een kwaliteitscatalogus. Het
doel hierbij is om de kwaliteit zo
concreet en meetbaar mogelijk te
beschrijven.
Gebiedsgericht
In
de
Beheervisie
worden
de
kwaliteitskeuzes en ambities per
gebiedstype op hoofdlijnen beschreven.
Het
uitgangspunt
is
dat
de
kwaliteitseisen per gebied kunnen en
mogen verschillen. De gemeente maakt
daarbij een onderscheid tussen het

centrumgebied,
de
woonwijken,
hoofdinfrastructuur, bedrijfsterreinen en
recreatiegebieden.
De hier besproken beleidsnota kwam tot
stand tijdens het vorige college van B&W.
Inmiddels zit er een ander college. De nota is
echter qua uitgangspunten actueel, met één
belangrijke wijziging: het huidige college
heeft per 1 januari 2012 de hierboven
omschreven bezuinigingen doorgevoerd op
het beheer en onderhoud.

2.3 Reflectie op het beleid
De gesprekken met ambtenaren en bestuur
bieden inzicht in de besluitvorming rond de
bezuiniging op het beheer en onderhoud. Het
college van B&W stond in 2011 voor een
ingrijpende bezuinigingsopgave door de
economische
recessie.
Conform
haar
programma wilde het college de beleidsterreinen Zorg en Veiligheid ontzien. Het
verlagen van het budget voor beheer en
onderhoud van de openbare ruimte zou een
substantiële bezuiniging opleveren, wat
ruimte bood op andere terreinen. Dit zou een
bedrag van 1,3 miljoen euro opleveren, doch
de interviews maken duidelijk dat deze
bezuiniging vooralsnog niet gerealiseerd is.
Een belangrijke reden is dat de contracten
met de externe uitvoerders (lees aannemers)
duurder zijn uitgevallen dan was begroot.
Zowel ambtelijk als bestuurlijk geeft men aan
dat niveau C gezien wordt als de ‘absolute’
ondergrens. Een verdere verlaging naar
niveau D zou leiden tot ‘kapitaalvernietiging’
en ‘verval’. Dit gegeven wordt ook
ondersteund met de gegevens van de
kwaliteitscatalogus van CROW waarbij niveau
C beschouwd moet worden als ‘minimaal
2
verantwoord’ . Bij onderhoudsniveau C is de
veiligheid binnen het openbaar gebied nog te
garanderen, bij verdere verlaging zou de
veiligheid daadwerkelijk in het gedrang
komen. Het handhaven van de veiligheid is
2

Zie van Hoogevest, Verhoeven & Tamerus,
2010, Wegbeheer en de kwaliteitscatalogus
openbare ruimte.
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voor alle partijen binnen de gemeente
cruciaal, komt die in het gedrang dan is dat
ambtelijk gezien een reden om in te grijpen.
Uit de gesprekken met ambtenarij en bestuur
komt ook de discussie naar voren wat te doen
indien de economie weer aantrekt. Deels
wordt gesuggereerd dat het terugdraaien van
de bezuiniging op het onderhoudsniveau een
optie zou zijn. Anderzijds wordt aangegeven
dat dit zou kunnen leiden tot dubbele
kostenstijging: tarieven van aannemers
zouden kunnen stijgen door toenemende
vraag vanuit de markt en verhoging van het
onderhoudsniveau gaat natuurlijk ook
gepaard met kostenstijging. Maar dit blijft
vooralsnog een theoretische discussie.
Een ander punt dat uit de discussie komt is
meer differentiatie in onderhoudskwaliteit
per wijk, zonder overigens uit te komen op
niveau D. Het blijft echter in het vage wat het
voordeel zou kunnen zijn van meer
differentiatie, in ieder geval niet direct een
besparing. We merken overigens dat er in het
huidige beleid wel sprake is van een verschil
in onderhoudskwaliteit tussen het centrum
en de woongebieden. Het onderhoudsniveau
in het centrum is namelijk vastgesteld op B.
Een verlaging naar niveau C was voor het
centrumgebied niet acceptabel gezien:

OZB met 1,2 miljoen zou dalen, wat de
bezuiniging feitelijk teniet doet. Dat gebeurt
natuurlijk alleen als de grondslag van de
gemeentelijke OZB onveranderd zou blijven.
Uit de gesprekken maken we tevens op dat
het onderhoudsniveau in de praktijk nog niet
teruggeschroefd is naar niveau C. De reden
ligt bij de uitvoerders die uit angst voor de
hoge boetes, opgenomen in de contracten,
het niveau veiligheidshalve handhaven op
niveau B. Het zal waarschijnlijk een paar
maanden vergen voordat hun bedrijfsvoering
is aangepast aan het vastgestelde niveau.
De bezuinigingen landelijk bezien
Zoetermeer is niet de enige Nederlandse
gemeente die heeft bezuinigd op het
onderhoud van de openbare ruimte, zo blijkt
uit recent onderzoek van CROW. Uit een
rondgang langs 38 gemeenten bleek dat bijna
95 procent van de gemeenten recent heeft
bezuinigd op de onderhoudskwaliteit. Deze
bezuinigingen zijn niet alleen gericht op een
verlaging van de beeldkwaliteit, zoals in
Zoetermeer. Er zijn ook gemeenten die de
bezuinigingen
bewerkstelligen
door
bijvoorbeeld omvorming van het areaal of het
optimaliseren of verkleinen van de eigen
3
organisatie .

de uitstraling en het belang van het
centrum als regionale winkelfunctie;
het gebrek aan draagvlak voor deze
maatregel onder de lokale beleggers,
en
het feit dat onderhoud hier geldt als
een sociale werkvoorziening.
De gesprekken maken duidelijk dat enige
relativering gepast is bij het beoogde
bezuinigingsbedrag. Onderzoek van CROW
toont aan dat een verlaging van het
onderhoudsniveau in de openbare ruimte een
negatieve invloed heeft op de waarde van het
onroerend goed en daarmee op de hoogte
van de WOZ-waarde. Op termijn zou de
bezuiniging van 1,3 miljoen euro als
consequentie hebben dat de gemeentelijke

3

Zie voor een volledig overzicht van de
resultaten: CROW, 2014, ‘Bezuinigingen
Beeldkwaliteit Openbare Ruimte’.
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3 Effect op ervaren kwaliteit
De
in
de
inleiding
geformuleerde
onderzoekvragen zijn ruwweg in tweeën op
te delen: het effect van de bezuinigingen op
de ervaren kwaliteit en het effect op het
burgerinitiatief. In dit hoofdstuk worden de
effecten op de ervaren kwaliteit behandeld.
We doen dit door de uitkomsten van de drie
onderzoeksmethoden achtereenvolgens te
beschrijven, en vervolgens opvallende
verschillen, overeenkomsten en/of verbanden
te duiden.

3.1 Deskresearch
De uitkomsten van de drie vormen van
monitoring lopen nogal uiteen, wat voor een
deel valt te verklaren door de verschillende
methodieken. In het kort: de uitkomsten van
de bewonersschouw en quickscan wijzen
erop dat het met de kwaliteit van de
openbare ruimte over het algemeen goed tot
redelijk is gesteld en de afgesproken normen
voldoende worden gehaald. De uitkomsten
van de omnibusenquête zijn aanzienlijk
minder positief, waarbij een substantieel deel
(in 2012 meer dan een kwart) van de
respondenten vindt dat de afgesproken
kwaliteit in de directe woonomgeving niet
wordt gehaald.
Hierbij is een aantal nuances te plaatsen:
De beoordeling van de kwaliteit van
het onderhoud is volgens de
omnibusenquête redelijk constant,
hoewel in 2012 een lichte daling is te
zien. Dit is ook het jaar dat de
onderhoudsnorm voor de directe
woonomgeving en hoofdwegen is
verlaagd van niveau B naar C.
De daling van de beoordeling in de
omnibusenquête vond tegelijkertijd
plaats met een verandering in de
vraagstelling. Of deze daling is te
verklaren door deze verandering is
niet vast te stellen, maar dit is

vanwege de vanaf 2012 negatieve
vraagstelling wel voor de hand
liggend.
In vergelijking met het vorige punt
laat de beoordeling volgens de
bewonersschouw een stijgende lijn
zien, waarbij in 2012 bijna elk thema
wordt beoordeeld als ‘boven de
norm’.
Grote verschillen tussen wijken zijn
er niet, hoewel de VINEX-locatie
Oosterheem in de quickscan en
bewonerschouw over het algemeen
hoger scoort dan andere wijken.
Meerzicht scoort in de recente
quickscans iets lager dan de rest. De
omnibus laat wel verschillen per wijk
zien, maar deze zijn elk jaar weer net
anders. Van een structureel blijvend
verschil is geen sprake, ook niet sinds
2012.
Er zijn wel duidelijk verschillen
tussen de beoordeling van de
verschillende aspecten van de
openbare ruimte. Zo voldoen
volgens de omnibusenquête de
onderhoudskwaliteit van de banken,
de verwijdering van graffiti en de
verschillende aspecten van de
hoofdwegen (dus niet de verharding
in de directe woonomgeving) relatief
beter aan de norm dan andere
aspecten. De bestrijding van klein
afval, de onkruidbestrijding en de
beplanting voldoen daarentegen
relatief slechter. Deze verschillen zijn
constant en sinds 2012 niet veel
veranderd.

3.2 Interviews
Ook in de gevoerde interviews kwam het
effect van de bezuinigingen op de ervaren
kwaliteit van de openbare ruimte uitgebreid
aan bod. Hierbij was niet alleen aandacht
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voor de beleving van bewoners, maar ook
voor die van gemeenteraadsleden.
Ambtelijk wordt aangegeven dat het aantal
klachtmeldingen dat bij de afdeling
Stadsbeheer binnenkomt een belangrijke
indicator van de verandering van ervaren
kwaliteit van de openbare ruimte van de
bewoners. Uit de gesprekken bleek dat dit
aantal meldingen sinds de bezuinigingen
gelijk is gebleven of zelfs is afgenomen. De
vraag is of dit een goed of een slecht teken is.
4
Ander onderzoek wijst erop dat er bij
bewoners een grotere mate van acceptatie is
gekomen. Of dit in Zoetermeer ook het geval
is, valt niet met zekerheid te zeggen, maar dit
idee wordt wel gedeeld door de gesproken
ambtenaren.
Om het effect van de bezuiniging op de
ervaren kwaliteit volgens raadsleden te
toetsen, heeft er tevens een gesprek met de
verantwoordelijke raadsleden plaatsgevonden. Hieruit bleek dat een deel van de raad
van mening is dat het onderhoudsniveau wel
voldoet aan de feitelijke gestelde normen,
maar dat de uitstraling van het onderhoud te
wensen overlaat. De betreffende raadsleden
geven aan dat het huidige onderhoudsniveau
“voldoet aan de normen, maar er niet uit
ziet”. Overigens bleek uit het gesprek met de
raadsleden dat de aanbesteding van het
onderhoud een meer heikel punt is dan het
daadwerkelijk
verlagen
van
het
onderhoudsniveau. Zo zouden aannemers te
veel ‘volgens het boekje’ werken, ‘te weinig
binding hebben met de wijk’ en zou er sprake
zijn van een ‘thermostaateffect’, waarbij het
onderhoud pas wordt gedaan als de staat van
de openbare ruimte slechter is dan het
5
afgesproken
onderhoudsniveau .
Het
4

Zie
CROW,
2014,
‘Bezuinigingen
Beeldkwaliteit Openbare Ruimte’.
5
Hierbij wordt het onderhoud volgens de
gesproken raadsleden precies vaak genoeg
uitgevoerd om het gemiddeld op het
afgesproken niveau te krijgen, met dus
uitschieters vlak voor het onderhoud naar
beneden en vlak na het onderhoud naar
boven.

zogenaamde thermosstaateffect is niet in
overeenstemming met de mening van
betrokken ambtenaren, die aangeven dat de
onderhoudsstaat tot nu toe zelden of nooit
onder de afgesproken grens daalt. Aannemers
handhaven het onderhoud nu gemiddeld op
niveau B omdat het blijkbaar tijd vraagt zich
in te stellen op niveau C. Ze willen de boete
die bij slecht onderhoud wordt gegeven niet
riskeren. Overigens wordt het onderhoud
volgens verantwoordelijke ambtenaren al
sinds de jaren ’90 aanbesteed, en houdt dit
dus geen verband met de recente
bezuinigingen.
Bij het gesprek met de gemeenteraad moet
wel worden opgemerkt dat slechts vier van de
10 politieke partijen vertegenwoordigd waren
bij het gesprek. Wel besloeg de bezetting
zowel de oppositie als een van de
coalitiepartijen. Als laatste is nog van belang
op te merken dat alle betrokken actoren, ook
de gesproken raadsleden, van mening zijn dat
het effect van de bezuiniging op de
onderhoudsstaat pas op de middenlange tot
lange termijn merkbaar zijn.

3.3 Online enquête
De uitkomsten van de enquête onder het
burgerpanel worden hieronder beschreven,
waarbij aandacht is voor opvallende
verschillen met andere bronnen.
Ervaren kwaliteit
Figuur 2 geeft de verdeling van de
antwoorden weer op de vraag welk
onderhoudsniveau volgens de bewoners het
dichtst in de buurt komt bij de
onderhoudsstaat van de drie genoemde
aspecten in de directe omgeving van hun
woning. Hieruit blijkt dat het overgrote deel
van het panel (78% resp. 85% resp. 72%) van
de respondenten van mening is dat de
onderhoudsstaat van het openbaar groen, de
verharding en het straatmeubilair zich op
niveau A+ tot en met B bevindt. Dit is boven
de sinds 1 januari 2012 afgesproken norm.
Een veel kleiner deel (10% resp. 11% resp.
6%) van de respondenten vindt dat de
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onderhoudsstaat van het openbaar groen
lager is dan de afgesproken norm. Deze
laatste percentages zijn lager dan in de
omnibusenquête, waar een groter deel van
de respondenten vindt dat de afgesproken
norm niet gehaald wordt.

kritischere
antwoorden
geven
dan
respondenten van een aselecte steekproef.
Het gaat hier immers om betrokken
bewoners.
Over het algemeen is het zo dat de leden van
het panel de staat van het straatmeubilair
relatief beter beoordelen en de staat van de
verharding relatief slechter. Voor wat betreft
het straatmeubilair is dit enigszins in
overeenstemming met de omnibusenquête.

Dit verschil kan te maken hebben met de voor
het
burgerpanel
meer
objectieve
vraagstelling, maar ook met de niet aselecte
steekproef. Wel is aannemelijk dat leden van
een burgerpanel over het algemeen

Figuur 2: Hieronder ziet u 5 reeksen foto’s (Van A = goed tot E = slecht)*. Kunt u aangeven welke van
de 5 reeksen het dichtst in de buurt komt van de onderhoudsstaat van … in de directe omgeving van
uw woning? (n= 865)
35%
30%
25%
20%

32%

32%

31%

28%
23%

25%

24%

21%

19%

15%

15%

10%

12%
9%

5%

10% 11%
6%

0%
A

B
Openbaar groen

C

D

Verharding

E

Straatmeubilair

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2014
*Let op: de kwaliteitscatalogus van CROW werkt met niveau A+ t/m D. Om het voor het burgerpanel overzichtelijk te maken
zijn deze in de vragenlijst vertaald naar A t/m E. D correspondeert dus met het afgesproken onderhoudsniveau C.

Ervaring afgesproken kwaliteitsniveau
Ter controle zijn de leden van het panel
hierna alleen de beelden voorgelegd die bij
het afgesproken onderhoudsniveau horen,
met daarbij een tekstuele omschrijving. De
leden van het panel is vervolgens gevraagd in
hoeverre dit overeenkomt met de beleving
van hun directe woonomgeving. Figuur 3

geeft de verdeling van de antwoorden op
deze vraag. Ook hieruit blijkt dat de overgrote
meerderheid (52% resp. 51% resp. 63%) van
de respondenten van mening is dat de
onderhoudsstaat van de drie aspecten hoger
is dan afgesproken. Deze meerderheid is
echter wel minder groot dan bij de vorige
vraag.
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Figuur 3: Er zijn in Zoetermeer afspraken gemaakt over het onderhoud van … . Dit betekent dat de
staat van … moet voldoen aan onderstaande foto. In hoeverre komt dit overeen met de
onderhoudsstaat van … in de directe omgeving van uw woning? (n= 865)
70%
60%

63%

50%

52% 51%

40%
30%

40%

36%
30%

20%

6%

10%

11% 4%

2%

1%

3%

0%
Dit is vergelijkbaar
met de
onderhoudsstaat van
... in de directe
omgeving van mijn
woning

... in de directe
... in de directe
omgeving van mijn
omgeving van mijn
woning is in betere woning is in slechtere
staat
staat

Openbaar groen

Verharding

Weet niet / geen
mening

Straatmeubilair

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2014

Acceptatie afgesproken kwaliteitsniveau
Vervolgens is doorgevraagd of men de
onderhoudsstaat op de getoonde foto
überhaupt acceptabel vindt. De antwoorden
op deze vraag zijn een stuk negatiever dan de

twee vorige vragen. Zo geeft 64% procent van
de respondenten aan de getoonde staat van
het openbaar groen niet acceptabel te
vinden. Voor de verharding is dit zelfs 77% en
voor het straatmeubilair 73%.

Figuur 4: In hoeverre vindt u de in de foto getoonde onderhoudsstaat van het openbaar groen in de
directe omgeving van uw woning acceptabel of zou u deze acceptabel vinden? (n= 865)
60%
50%

52%
47%
45%

40%
30%

28%
25%

20%
18%
10%

4% 3%
3%

11%12%

Volledig
acceptabel

Redelijk
acceptabel

17%

14%
9%

11%

0% 0% 1%

0%
Neutraal

Openbaar groen

Niet echt
acceptabel

Verharding

Totaal niet
acceptabel

Weet
niet/geen
mening

Straatmeubilair

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2014
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Een groot deel van de respondenten
beoordeelt de staat van de openbare ruimte
bij de eerste vraag beter dan de afgesproken
norm. Dit deel is bij de tweede vraag kleiner,
maar nog steeds de meerderheid. Hier geeft
een veel groter deel aan dat de huidige
onderhoudsstaat overeen komt met het
afgesproken niveau. Bij de laatste vraag geeft
een groot deel vervolgens aan dat deze
afgesproken onderhoudsstaat niet echt of
totaal niet acceptabel is. Het verschil tussen
deze uitkomsten kan te maken hebben met
de tekstuele toelichting bij het getoonde
beeld, die als negatief kan worden ervaren en
van invloed is op het antwoord. Als laatste
blijkt uit de antwoorden dat de leden van het
panel over het algemeen kritischer zijn over
de verharding dan over de andere twee
aspecten.
Ruimtelijke verschillen
De leden van het panel is ook naar hun
postcode gevraagd, om zo verschillen per wijk
te kunnen duiden. Tabellen 8 t/m 10 van
bijlage 3 tonen deze verschillen. Net als in de
quickscan en de bewonersschouw wordt de
onderhoudsstaat van de openbare ruimte in
de
VINEX-locatie
Oosterheem
beter
beoordeeld dan in de andere wijken. De
onderhoudsstaat van de openbare ruimte in
de wijk Meerzicht wordt, net als in de
quickscan, relatief slecht beoordeeld.

het niveau te zijner tijd wel daalt, dan is het
naar aanleiding van de resultaten van de
online enquête aannemelijk dat bewoners dit
als onacceptabel ervaren.
Als laatste een opmerking over de
betrouwbaarheid van de verschillende
onderzoeken. Het is opvallend dat quickscan
en de enquête onder bewoners dezelfde
verschillen aangeven tussen de wijken. Voor
de quickscan wordt een extern bureau
ingehuurd, waarvan kan worden verwacht dat
zij als professionals de onderhoudsstaat
objectief meten. Bewoners ervaren de
onderhoudsstaat over het algemeen op een
meer subjectieve manier. Bij het opstellen
van de vragenlijst voor het burgerpanel is
daarom geprobeerd de vragen zodanig te
formuleren dat de antwoorden zo objectief
mogelijk zijn. Het is voor de betrouwbaarheid
van de enquête onder het burgerpanel dan
ook geruststellend te ontdekken dat de
ruimtelijke verschillen van de quickscan en de
enquête onder het burgerpanel overeen
komen.

3.4 Concluderend
Allereerst blijkt dat de verlaging van het
onderhoudsniveau in de woonwijken volgens
bewoners en raadsleden tot op heden weinig
tot geen effect heeft gehad op de staat van
het
onderhoud.
Het
huidige
onderhoudsniveau wordt in veel wijken en op
veel aspecten zelfs nog één of meerdere
niveaus hoger beoordeeld dan het
6
vastgestelde niveau . Mocht het zo zijn dat
6

Overigens blijkt uit het eerder genoemde
onderzoek van CROW dat in veel meer
gemeentes het niveau in werkelijkheid niet is
gedaald, de beoordeling door bewoners niet
is veranderd en het aantal meldingen niet is

toegenomen. Zie CROW, 2014, ‘Bezuinigingen
Beeldkwaliteit Openbare Ruimte’.
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4 Effect op burgerinitiatief
In dit hoofdstuk gaan we in de op de vraag of
de bezuinigingen op het beheer en
onderhoud leidt tot een toename van
burgerinitiatieven in de gemeente. Zien
burgers een grotere rol voor zichzelf
weggelegd, neemt de gemeente hierbij een
stimulerende rol op zich en op welke wijze
geeft de gemeente daar invulling aan?
Alvorens we aan de beantwoording
toekomen, wordt achtereenvolgens ingegaan
op de beleidsvisie m.b.t. burgerparticipatie –
vastgelegd in de nota Samenspraak – en op
de inventarisatie van burgerinitiatieven in
relatie tot de openbare ruimte.

4.1 Nota samenspraak
Omdat de golf van bezuinigingen gepaard
gaat met een focus op ‘participatie’ en deze
focus in zekere zin kan worden gezien als een
gevolg van de economische situatie, zijn wij
van mening dat het gemeentelijk beleid op
het gebied van burgerinitiatief niet los kan
worden gezien van het bezuinigingsklimaat en
derhalve als effect van de bezuinigingen kan
worden behandeld. Om deze reden hebben
we ervoor gekozen om de recente nota op
het gebied van burgerparticipatie hier te
behandelen.
In februari 2013 gaf het college van B&W haar
goedkeuring aan de kadernota ‘Samenspraak’
en in november 2013 stelde de raad de nota
vast. De nota was een logisch voortvloeisel
vanuit de ambitie die het college zich gesteld
had in het collegeprogramma 2010 – 2014,
met als motto ‘Samenwerken aan een
toekomstgericht Zoetermeer’. Het college
geeft hierin aan dat ‘zij luistert naar de
wensen van inwoners, bedrijven en
instellingen en stemmen de besluitvorming
waar mogelijk daarop af (participatie)’.
In de kadernota wordt onderstreept dat
burgerparticipatie sinds 2005 intensief de
aandacht heeft. In dat jaar werden de

Participatievisie en het Participatieprotocol
uitgebracht.
Hoewel
diverse
participatietrajecten tot positieve resultaten
hebben geleid, geeft het college in de
kadernota aan dat de Participatievisie niet bij
alle beleids- en uitvoerende afdelingen
bekend is. Dat vertaalt zich in een gebrek aan
helderheid omtrent verwachtingen, rollen en
werkwijze,
niet
alleen
binnen
het
overheidsapparaat zelf maar ook bij burgers.
De ambitie van de kadernota is om die
helderheid te brengen. De term Samenspraak
vervangt het sleetse – zoals het college het
uitdrukt – begrip participatie. Samenspraak is
ook een betere duiding van de huidige
ontwikkeling, waarin de overheid een
terugtrekkende beweging maakt en een appèl
doet op de eigen kracht van burgers.
In het verlengde van de landelijke trend,
waarin sprake is van een heroriëntatie op de
relatie overheid – burger, schetst het college
in de kadernota een nieuwe horizon inzake
burgerbetrokkenheid. ‘Samenspraak gaat
voor het college in de kern over de
mogelijkheid - de ruimte én het
instrumentarium
voor
burgers,
maatschappelijke partners en ondernemers
om enerzijds mee te doen aan de vormgeving
en uitvoering van gemeentelijk beleid,
projecten en trajecten (beleidssamenspraak)
en anderzijds zelf of samen met de gemeente
en partners initiatieven te nemen ter
bevordering van de eigen leefomgeving’. De
consequentie van dit standpunt is dat er meer
ruimte moet komen voor initiatieven vanuit
de burgers, waarin de overheid op
uitnodiging participeert, faciliteert of berust
in het niet hebben van een rol.
Deze nieuwe kijk op burgerbetrokkenheid
vraagt – zo staat te lezen in de nota - om een
cultuurverandering en een verandering in
professionele houding en gedrag van
ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Om
tot meer eenduidigheid en helderheid te
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komen, geeft het college in de kadernota aan
dat bij ieder bestuursadvies en raadsvoorstel
een zogenaamde samenspraakparagraaf
toegevoegd moet zijn waarin de mate van
burgerbetrokkenheid onderbouwd wordt. De
nota geeft verder een praktische uitwerking
van de bovenbeschreven visie welke in het
kader van dit onderzoek te ver voert om in
detail op in te gaan. Wel is het belangrijk te
benadrukken dat in het verlengde van de
paragraaf
hierboven
de
gemeente
Zoetermeer in de kadernota aandacht
schenkt aan zowel de horizontale als de
verticale burgerparticipatie.

4.2 Burgerbetrokkenheid
openbare ruimte

in

de

In de dagelijkse realiteit zijn de bewoners van
Zoetermeer op diverse manieren betrokken
bij het onderhoud van de openbare ruimte.
Dit laat zich vooral zien bij:
1. De Natuurtuin
2. De wijktuinen
3. De stadsboerderijen
4. Adoptierotondes
5. Het project ‘Adoptiegroen’
De Natuurtuin is een gebied van ongeveer 2
hectare, gelegen in het Westerpark. De
Natuurtuin is aangelegd in 1978 en biedt
bewoners de gelegenheid om planten en
dieren in hun natuurlijke habitat te zien. Het
heeft zowel een recreatief als educatief
karakter. De gemeente draagt zorg voor het
beheer en onderhoud, daarnaast zijn er
vrijwillige burgers die de betaalde krachten
ondersteunen.
De Wijktuinen zijn – zoals de benaming
weergeeft – gelegen in de woonwijken.
Zoetermeer kent zes van dergelijke tuinen. In
de meeste tuinen hebben basisscholen een
deel
geadopteerd
waar
zij
schooltuinprogramma’s
draaien
zodat
kinderen kennismaken met de natuur en het
tuinieren. Daarnaast kunnen bewoners ook
zelf een tuintje huren gedurende het
tuinseizoen. De Wijktuinen worden door een
beheerder onderhouden, die daarbij hulp

krijgt van vrijwillige bewoners uit de wijk. De
vrijwilligers helpen bij de schooltuinlessen,
organiseren activiteiten voor kinderen,
helpen bij open avonden en open dagen en
ondersteunen bij het onderhoud en beheer
van het gebied. Op de Wijktuinen zal worden
bezuinigd; de bedoeling is dat de scholen
delen van het beheer gaan overnemen,
daarnaast is het idee dat de tuinen worden
geadopteerd door bewoners uit de wijken.
Zoetermeer bezit drie stadsboerderijen: de
Balijhoeve,
het
Buitenbeest
en
de
Weidemolen. Ook hier zijn vrijwillige burgers
actief bij het verzorgen van de dieren en
allerlei andere activiteiten. Het beheer ligt bij
een betaalde kracht.
Zoetermeer kent al enkele jaren het project
Adoptie-rotonde, waarbij rotondes worden
geadopteerd
door
ondernemers
en
instellingen. De rotondes kunnen naar eigen
inzicht en smaak worden ingericht en
reclame-uitingen zijn daarbij toegestaan. De
gemeente dient de voorontwerpen wel goed
te keuren. Inmiddels zijn 30 van de 35
beschikbare rotondes geadopteerd. De
gemeente streeft via dit project naar een
kwaliteitsimpuls van de in te richten
rotondes. Vanwege de benodigde procedures
en het toezicht en handhaving levert dit
project geen bezuiniging op.
Naast bovengenoemde activiteiten zijn er
andere voorbeelden te noemen waarbij de
gemeente vrijwillige burgers weet te
betrekken bij het openbaar gebied. Zo
verhuurt de gemeente grasdijkjes en weitjes
aan hobbyboeren en particulieren die deze
stukjes laten begrazen door schapen.
Vrijwilligers en diverse natuurverenigingen
dragen hun steentje bij in het onderhoud van
de verschillende recreatiegebieden, zoals het
knotten van wilgen. Al deze activiteiten lopen
langer en komen dus niet voort uit de
bezuinigingsopgave.
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Het project ‘Adoptiegroen’
Gezien haar omvang en specifieke karakter
gaan we in dit onderzoeksrapport dieper in
op het project Adoptiegroen. Ten behoeve
van het onderzoek is er een interview
gehouden met de projectleiding en een
gesprek met 15 bewoners die actief
deelnemen aan het project.
Het project Adoptiegroen draait al ruim 10
jaar binnen de gemeente Zoetermeer. Via dit
project kunnen inwoners een stuk groen in
hun buurt adopteren. Indien een bewoner of
een groep bewoners geïnteresseerd is, dienen
ze een verzoek in bij de gemeente. De
coördinator bezoekt de locatie en stelt samen
met de deelnemers een plan op. Eén van de
verplichtingen is dat de deelnemers de
omwonenden informeren over het plan en zo
draagvlak verwerven voor het idee. Is het
plan
eenmaal
goedgekeurd
dan
ondertekenen de deelnemers een contract en
ontvangen ze de planten van de gemeente.
Vervolgens is het aan de deelnemers om het
stukje groen te beheren en te onderhouden.
Vanuit de afdeling Stadsbeheer wordt een

projectbudget beschikbaar gesteld van € 2,25
per m2, tot een maximum van € 90.000 per
jaar. Met deze gelden wordt het
projectpersoneel ingezet, materialen ter
beschikking gesteld en eventueel externe
ondersteuning bekostigd.
Het contract is in principe voor onbepaalde
tijd. Het niet voldoen aan de voorwaarden of
een wijziging van het bestemmingsplan op de
locatie kunnen redenen zijn om het contract
te ontbinden.
Op dit moment zijn er ongeveer 245 stuks
adoptiegroen, variërend van 2 m2 tot een
maximum van 2.600 m2, met een gemiddelde
van 60 m2. Het kan gaan om de adoptie van
een boomspiegel, een strook groen of een
binnenterrein waar meerdere huizen aan
grenzen. In totaal gaat het om een kleine 5
hectare, met deelname van rond de 950
actieve huishoudens. De groepsgrootte
varieert van een enkel huishouden tot een
maximum groepsgrootte van 20 deelnemers.
Onderstaande tabel toont het aantal
deelnemende bewoners per wijk.

Tabel 5: Betrokken bewoners per wijk
Aantal actieve adressen

Actieve adressen / 1000 bewoners

Buytenwegh

203

20,48

De Leyens

183

18,41

Meerzicht

161

10,74

Seghwaert

160

6,11

Noordhove

57

6,15

Centrum

60

3,05

Oosterheem

84

5,43

Rokkeveen

55

2,48

Totaal

963

7,54

Wijk

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2014, Gemeente Zoetermeer 2013 en CBS, 2008

Uit de gesprekken maken we op dat er
jaarlijks 40 tot 50 nieuwe initiatieven
bijkomen. De laatste twee jaar nam het aantal
aanvragen iets af, wat - uit de verkregen
informatie - vooral te maken heeft met
afnemende intensiteit van de promotie van
gemeentezijde. Het laatste jaar neemt de
belangstelling weer toe, hoewel opgemerkt

wordt dat er geen aantoonbaar verband is
met
de
bezuinigingen
op
het
onderhoudsniveau. Het project past in het
gemeentelijk beleid om bewoners meer te
stimuleren het onderhoud van het groen in
de eigen omgeving zelf op te pakken. Echter,
tot op heden levert het geen bezuiniging op
omdat de besparing op het gemeentelijk
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onderhoud
wegvalt
tegen
de
personeelskosten en de investeringen die de
gemeente pleegt in de beplanting. Er zit een
maximum aan het aantal aanvragen dat de
personele capaciteit jaarlijks aan kan. Het
project zou met meer personele inzet kunnen
groeien, zeker als het gepaard zou gaan met
meer promotionele activiteiten. Tijdens de
bijeenkomst met deelnemers bleek eveneens
dat een aantal van hen bereid is als vrijwilliger
taken op zich te nemen, zoals het informeren
en begeleiden van nieuwe groepen
belangstellenden.
Uit het gesprek met de deelnemers kwam
naar voren dat de matige staat van het
onderhoud van het groen voor een
meerderheid van de betrokken bewoners de
reden is geweest om aan het project deel te
nemen. Andere motieven zijn het versterken
van de saamhorigheid in de buurt en het naar
eigen inzicht kunnen inrichten van het groen.
Deelnemers geven aan dat het adoptiegroen
vaak de parels zijn in de buurt, die zichtbaar
uitstijgen boven het groen dat door de
gemeente onderhouden wordt. Het gesprek
maakt ook duidelijk dat mensen in eerste
instantie vol ambitie zijn en mooie plannen
opstellen. Al doende blijkt dat het groen meer
onderhoud vergt dan voorzien,
zodat
gaandeweg plannen onderhoudsvriendelijker
worden bijgesteld. De adoptieprojecten zijn
gemarkeerd met een bordje zodat het voor
wijkbewoners herkenbaar is en zo ook weer
nieuwe deelnemers werft.

Op de vraag hoe de gemeente dit project
verder zou kunnen stimuleren, kwamen er
diverse suggesties naar voren:
Meer aandacht en promotie van
bestuurlijke kant en creëer meer
publiciteit;
Maak beter gebruik van de
vrijwilligers uit de poule van actieve
deelnemers;
Daag ambtenaren uit om ieder een
adoptiedeelnemer aan te dragen;
Handhaaf of vergroot zo mogelijk het
projectbudget;
Betrek wijkbewoners intensiever bij
herinrichtingsplannen
in
het
openbaar gebied;
Inventariseer geschikte stukken
groen en zet daar publiciteit op: ‘tuin
zoekt adoptieburen’;
Stel
uit
de
vijver
van
uitkeringsgerechtigden
buurtconciërges aan die een rol
spelen in het beheer van de
openbare ruimte.

De deelnemers beschouwen het stukje
adoptiegroen als tijdelijk eigendom maar een
zeer beperkt aantal zou aankoop overwegen,
mocht daar de mogelijkheid toe bestaan. Met
name bij de binnenterreinen zou dat een
reële
optie
kunnen
zijn.
De
gespreksdeelnemers
waren
unaniem
tevreden over de rol van de gemeente ten
aanzien van de begeleiding van het project.
Accuraat en behulpzaam zijn punten die in dit
kader naar voren worden gebracht.
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Burgerparticipatie en de omnibus
Tot slot willen we in dit hoofdstuk nog ingaan
op de omnibusenquête met betrekking tot
het onderwerp ‘burgerparticipatie’. Sinds
2011 zijn er in de omnibusenquête drie
vragen opgenomen over de participatie van
bewoners in het beheer van de openbare
ruimte. Op de vraag of de gemeente

bewoners moet stimuleren te helpen bij het
beheer en onderhoud van hun directe
woonomgeving antwoordde in 2011 56% dat
de gemeente dit moet doen, in 2012 was 54%
van de respondenten die mening toegedaan
en in 2013 51%. Zie onderstaande tabel voor
een compleet overzicht.

Tabel 6: Percentage respondenten dat van mening is dat de gemeente burgers moet stimuleren bij het
beheer en onderhoud van de hun directe woonomgeving.
Stimuleren?

2011

2012

2013

Ja

56%

54%

51%

Nee

21%

22%

26%

Geen mening

24%

24%

23%

Bron: Gemeente Zoetermeer 2011, 2012, 2013

De cijfers in de tabel geven aan dat sinds
2011 minder respondenten van mening zijn
dat de gemeente mensen moet stimuleren
tot een grotere betrokkenheid bij het beheer
en onderhoud van de eigen woonomgeving.
Deze uitkomst staat haaks op het beleid en
het streven van de gemeente.
Als het gaat om de vraag hoe mensen
betrokken willen worden bij veranderingen in
de openbare ruimte dan antwoordt ruim
driekwart van de respondenten dat ze vooral
geïnformeerd willen worden, tegenover een
vijfde die actief willen meedenken of
meepraten over de plannen. Deze uitkomsten
zijn over de jaren heen nagenoeg identiek.
In de omnibusenquête wordt de mensen
tenslotte gevraagd suggesties te doen ter
verhoging van de betrokkenheid van burgers
bij het beheer en onderhoud van hun directe
woonomgeving. Dit levert elk jaar een lange
lijst op van suggesties. Meest genoemde
ideeën zijn:
Het stimuleren van het adopteren
van groen door bewoners;
Het organiseren van wijk- of
buurtdagen waarop het onderhoud
in de wijk en buurt wordt opgepakt;
Het organiseren van campagnes in
de media om mensen bewuster te

maken
van
een
schone
woonomgeving;
Het daadkrachtiger aanspreken van
mensen op hun gedrag en meer
aandacht voor handhaving;
Het inzetten van mensen met een
uitkering binnen het onderhoud en
beheer van de openbare ruimte;
De initiatieven in buurten beter
onder de aandacht brengen en meer
waardering uitspreken;
Het
stimuleren
van
meer
betrokkenheid
via
een
beloningssysteem, bijvoorbeeld door
het
verlagen
van
de
gemeentebelasting voor mensen die
hun bijdrage leveren;
Het persoonlijk benaderen van
mensen.
Het is opvallend dat uit ambtelijke informatie
kring blijkt dat geen opvolging gegeven wordt
aan deze lijst van suggesties. Het ambtelijk
gesprek wakkerde de nieuwsgierigheid op
naar de suggesties van bewoners en er werd
gezegd dat de uitkomsten zouden worden
meegenomen in de actualisatie van de
Beheervisie 2014.
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4.3 Concluderend
Bewoners binnen de gemeente Zoetermeer
zijn op diverse terreinen actief in het beheer
en onderhoud van de openbare ruimte. Er is
het afgelopen jaar geen verschil opgemerkt in
het aantal mensen dat actief is en in die zin is
er geen sprake van een verband tussen de
bezuinigingen op het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte en initiatieven van
bewoners. Gezien het feit dat een gebrekkige
staat voor veel huidige betrokken bewoners
aanleiding is geweest om zich op het
onderhoud te richten, ligt het in de lijn der
verwachtingen
dat
een
lager

onderhoudsniveau meer actieve betrokken
bewoners met zich mee brengt.
In de meerderheid van de besproken
projecten of activiteiten, betreft het
initiatieven die door de gemeente zelf gestart
zijn, waarbij bewoners uitgenodigd worden
om als vrijwilliger mee te doen. Ook het laatst
besproken project – Adoptiegroen – is een
project dat door de gemeente is geïnitieerd
en deelname van bewoners bevordert. In dat
opzicht voldoet geen van de activiteiten of
projecten aan de definitie van de term
burgerinitiatieven, waarbij activiteiten vanuit
burgers zelf worden gestart.
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Bijlage 1: Onderzoeksmethodiek
B.1 Deskresearch
Wij vinden het belangrijk dat onderzoek een
bijdrage levert aan effectief beleid en
complementair is aan bestaand onderzoek en
kennis. Daarom hebben we bij de start van
ons onderzoek geïnventariseerd welke
vormen van onderzoek al worden gedaan en
hoe we de uitkomsten hiervan voor ons
onderzoek kunnen gebruiken en waar nodig
kunnen verdiepen en/of aanvullen.
Op het gebied van monitoring van het beheer
van de openbare ruimte, maakt de gemeente
Zoetermeer gebruik van de volgende
methoden:
Een jaarlijkse omnibusenquête: een
breed bewonersonderzoek waarin
onder andere het thema openbare
ruimte aan bod komt
Een jaarlijkse bewonersschouw van
de staat van het onderzoek
Een quickscan van de staat van het
onderzoek, die sinds 2013 elk
kwartaal door een extern bureau
wordt uitgevoerd
Een maandelijkse controle van het
onderhoud door hetzelfde bureau
Het aantal door bewoners gemaakte
7
meldingen van benodigd onderhoud
Verschillende technische inspecties
door vakspecialisten
Afgezien van de laatste drie genoemde
methoden zijn de meest recente uitkomsten
7

Deze meldingen kunnen worden ingediend
via een online formulier website van de
gemeente. Op deze website staat ook een
kaart waar men kan zien welke meldingen de
gemeente al heeft ontvangen. Op het
moment van schrijven was deze kaart echter
niet
in
werking.
Zie:
https://secure.zoetermeer.nl/media/kaarten_
44921/item/kaart-meldingen-openbareruimte_45023.html.

van deze monitors in ons bezit. De
gehanteerde methodieken worden hieronder
kort beschreven, gevolgd door een reflectie
op de methoden en een beschrijving van de
gevolgen voor onze onderzoeksopzet. De
uitkomsten van de monitors komen aan bod
in hoofdstuk 3 en 4. Het aantal meldingen is
tijdens de interviews herhaaldelijk ter sprake
gekomen, en wordt in deze bijlage ook
beschreven.
Omnibusenquête
De omnibusenquête is een jaarlijks
terugkerende enquête onder de bewoners
van Zoetermeer. Hiermee worden zeer
uiteenlopende
thema’s
onderzocht,
waaronder de kwaliteit van de openbare
ruimte en bewonersinitiatieven op het gebied
van de openbare ruimte. De enquête is dit
jaar uitgestuurd naar een willekeurige
steekproef van 6.000 bewoners van 18 jaar en
ouder. Het aantal is dit jaar drie maal hoger
dan voorgaande jaren, omdat dit jaar niet alle
vragen aan elke benaderde bewoners zijn
gesteld. De vragenlijst is zodoende in drieën
geknipt in de volgende onderverdeling:
Wit:
Veiligheid, Openbare Ruimte, Wijkmanagement,
Energiebesparende
Maatregelen en Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Geel:
Jongerengroepen, Toegankelijkheid,
Huisvuilinzameling, Gemeentelijke
Informatiebronnen, Samenspraak,
Stadsnatuur
Groen:
Wonen, Cultureel Aanbod, Groen en
Bereikbaarheid,
Sportactiviteiten,
Gemeentelijke Dienstverlening
De vragenlijsten bestaan voor een groot deel
uit gesloten vragen, waarbij het onderdeel
‘Openbare Ruimte’ vanzelfsprekend voor dit
onderzoek de meest relevante thema’s
behandelt. Hierin wordt voor verschillende
aspecten van de directe woonomgeving,
winkelcentra en hoofdwegen aan de bewoner
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gevraagd
in
hoeverre
de
ervaren
onderhoudsstaat overeenkomt met de
afgesproken norm. Daarnaast kunnen
bewoners een rapportcijfer geven voor de
algemene onderhoudsstaat van deze drie
aspecten.

afgesproken
onderhoudskwaliteit
overeenkomt met hetgeen men waarneemt
8
in de directe woonomgeving . Bij deze
vraagstelling kunnen twee kanttekeningen
worden geplaatst:
De afgesproken kwaliteit (‘sober’ /
‘redelijk’ / ‘goed’) wordt maar zeer
summier gedefinieerd en is daarom
zeer lastig te objectiveren. Het
antwoord van de respondent hangt
daarom dus af van wat men zelf
verstaat onder deze waardeoordelen
en is dan ook per definitie subjectief.
Omdat deze afgesproken kwaliteit bij
de eerste vraag pertinent als
uitgangspunt wordt gebruikt, is de
kans groot dat dit van invloed is op
de antwoorden die in de rest van de
enquête worden gegeven (onder
andere een rapportcijfer voor de
kwaliteit van het onderhoud). Dit
sturende effect is sinds 1 januari
2012 nog groter, aangezien vanaf dat
moment de afgesproken kwaliteit
letterlijk is ‘versoberd’ en de term
‘sober’ in de vragenlijst herhaaldelijk
wordt gehanteerd.

Bewonersschouw
De bewonersschouw is een meer kwalitatieve
vorm van monitoring, waarbij bewoners
jaarlijks in de zes wijken van Zoetermeer de
kwaliteit van de openbare ruimte toetsen.
Hierbij staan de volgende vier thema’s
centraal:
Verharding
Groen
Meubilair
Schoon
Voor de toetsing worden de maatstaven uit
de kwaliteitscatalogus van CROW gebruikt,
waarbij de kwaliteit van het onderhoud aan
de hand van voorbeeldfoto’s wordt
gekoppeld aan vijf niveaus. Bewoners kunnen
zich vrijwillig aanmelden en worden
geworven met advertenties. Het aantal
deelnemers varieert per jaar tussen de ca. 30
en 130. Zij krijgen een opleiding om
zelfstandig de ronde te kunnen maken. Hoe
men de locaties van de metingen bepaalt, is
ons niet duidelijk geworden. Dit jaar werd in
één wijk t.b.v. de bewonersschouw voor het
eerst een ‘app’ gebruikt, waarvan de
toepassing zeer recent is geëvalueerd.
Quickscan
De quickscan komt qua opzet erg overeen
met de bewonersschouw. De thema’s en
methodiek zijn identiek, alleen wordt de
toetsing in dit geval door een extern bureau
gedaan. Voor de quickscan worden 160
locaties steekproefsgewijs bezocht. Tot voor
kort vond ook de quickscan jaarlijks plaats,
maar sinds 2013 gebeurt dit ieder kwartaal.
De quickscan wordt in verband met efficiëntie
tegelijkertijd met de maandelijkse controle
van het onderhoud gedaan, dat door
hetzelfde bureau wordt uitgevoerd.
Reflectie
Doorslaggevend voor de resultaten van dit
onderdeel is dat in de vraagstelling van de
omnibusenquête wordt uitgegaan van
‘afgesproken
onderhoud’.
Aan
de
respondenten wordt gevraagd of de

De twee bovenstaande kanttekeningen waren
voor dit onderzoek voldoende aanleiding om
alsnog een korte enquête te houden onder de
bewoners, waarbij voor zover mogelijk op een
meer objectieve manier naar de ervaren
kwaliteit van de openbare ruimte wordt
gevraagd, alsook in hoeverre niveau C
überhaupt acceptabel is. Meer hierover in
paragraaf B.3. Voor wat betreft de
burgerschouw geldt dat hier over het
algemeen alleen ‘betrokken’ bewoners aan
deelnemen. Wil men werkelijk een objectief
beeld door middel van een burgerschouw
krijgen, dan zal het aantal bevraagde
bewoners groter en gevarieerder moeten zijn.
Wat dat betreft zijn de uitkomsten van de
quickscan, die wordt uitgevoerd door een

8

“Voor uw directe woonomgeving is
afgesproken dat het onderhoud van … sober
zal zijn. Kunt u achter elk onderdeel aangeven
of de afgesproken onderhoudskwaliteit
‘sober’ overeenkomt met hetgeen u
waarneemt in uw directe woonomgeving
(gelijk aan afspraak) of dat het onderhoud
veel beter, beter, slechter of veel slechter
wordt uitgevoerd dan is afgesproken?”
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onafhankelijk bureau, dan ook het meest
objectief.

B.2 Interviews
Door sleutelfiguren en actoren vanuit
uiteenlopende partijen te interviewen, is het
onderzoeksonderwerp vanuit verschillende
invalshoeken belicht. Derhalve hebben er
interviews plaats gevonden met:
Hoofd afdeling Stadsbeheer bij
Gemeente Zoetermeer
Beleidsmedewerker
beheer
openbare ruimte en opdrachtgeving
Medewerker Natuur & Milieu
Educatie
Adviseur
bewonersbetrokkenheid
afdeling Stadsbeheer
15
bewoners
betrokken
bij
onderhoud openbare ruimte
4 raadsleden belast met de
portefeuille openbare ruimte:
o Ewout den Heijer
– SP
o Hanneke Wortel
– Lijst Hilbrand Nawijn
o Jochem den Dulk
– Zó!Zoetermeer
o Julia Williams-Jacobse
– GroenLinks
Wethouder belast met portefeuille
groen
Zelfstandig adviseur op gebied van
burgerinitiatief en openbare ruimte
woon- en werkachtig in Zoetermeer.
De
interviews
waren
allen
semigestructureerd, waarbij op voorhand een
topiclijst is opgesteld die als leidraad voor het
gesprek diende. In de topiclijst zijn vragen
opgenomen die voor de betreffende
respondent relevant waren die - al naar
gelang het gesprek vorderde - zijn aangevuld
met thema’s die verder ter tafel kwamen.
Deze thema’s zijn in het vervolg ook gebruikt
bij het opstellen van andere topiclijsten. De
onderzoeksopzet was per definitie dan ook
iteratief.

De gesprekken zijn genotuleerd, na afloop
uitgewerkt, indien gewenst aan de
respondenten voorgelegd en waar nodig
verbeterd.

B.3 Online enquête
Om de ervaren kwaliteit van het onderhoud
zo goed mogelijk te kunnen meten, is er eind
2013 een korte vragenlijst uitgezet onder het
burgerpanel van de Gemeente Zoetermeer.
Het burgerpanel is een groep bewoners van
de Gemeente Zoetermeer die een aantal keer
per jaar per mail een korte vragenlijst krijgt
toegestuurd. Op het moment dat onze
vragenlijst werd uitgestuurd, bestond het
panel uit 1738 leden. De vragenlijst die is
uitgezet, is terug te vinden in bijlage 1.
Het burgerpanel heeft in totaal 20 dagen de
gelegenheid gehad om de vragenlijst in te
vullen. Uiteindelijk hebben 865 van de 1738
panelleden de vragenlijst ingevuld, wat
neerkomt op een respons van bijna 50%.
Vragenlijsten die aan het burgerpanel worden
voorgelegd moeten kort en bondig zijn. We
hebben ons daarom beperkt tot drie centrale
vragen:
Hoe ervaart de bewoner van
Zoetermeer de onderhoudsstaat van
de openbare ruimte op het terrein
van openbaar groen, verharding en
straatmeubilair?
In hoeverre komt deze ervaring
volgens de bewoners overeen met
het niveau dat door de gemeente is
afgesproken (niveau C)?
In hoeverre vinden bewoners het
afgesproken
niveau
überhaupt
acceptabel?
De volgorde van deze vragen is bewust
gekozen. Bij de eerste vraag wordt nog niet
verteld wat het afgesproken niveau is, maar is
het aan de bewoner om te beoordelen welk
niveau overeen komt met zijn of haar
ervaring. Bij de tweede en derde vraag volgt
een omschrijving van de afgesproken
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onderhoudsstaat. Deze kan als enigszins
negatief van toon en daarom sturend worden
opgevat. Om de vragen te beantwoorden is
gebruik
gemaakt
van
de
in
de
kwaliteitscatalogus van CROW gehanteerde
9
beelden . Voor de drie onderwerpen
(openbaar
groen,
verharding
en
straatmeubilair) is per niveau een selectie van
beelden gemaakt die tezamen zo goed
mogelijk alle bij het niveau behorende
beelden vertegenwoordigt. De uitkomsten
van de enquête, evenals de antwoorden op
bovenstaande vragen, worden in hoofdstuk 3
uiteen gezet. Hierbij de opmerking dat in de
vragenlijst wordt gevraagd naar de
onderhoudsstaat
van
de
directe
woonomgeving van bewoners en dus niet
naar de centra, woongebieden, hoofdinfrastructuur,
bedrijventerreinen,
en
recreatiegebieden.
Representativiteit
Een onderzoek is representatief als de
achtergrondgegevens van de respondenten
overeenkomen met de achtergrondgegevens
van de populatie. In dat geval staat de groep
respondenten model voor de populatie. Bij de
inzet van het burgerpanel moeten een aantal
kanttekeningen rondom de representativiteit
worden geplaatst. Zo kunnen burgers zichzelf
bij het panel aanmelden (zelfselectie) en is de
steekproef daarom per definitie niet aselect.
Men kan de uitkomsten dan ook niet 1 op 1
vertalen naar de werkelijkheid. Daarnaast
bevat het panel relatief veel bewoners tussen
de 50 en 64 en relatief weinig in de
leeftijdscategorie tussen de 18 en 34 t.o.v. de
10
totale populatie in Zoetermeer . Wel is de
respons dermate groot dat het aannemelijk is
dat de uitkomsten een redelijk tot goede
indicatie van de werkelijkheid geven.

9

Zie CROW 2013: ‘Kwaliteitscatalogus
openbare ruimte 2013’
10
Overigens is dit gebruikelijk voor een
burgerpanel.
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Tabel 7: Verhouding respons burgerpanel – bevolking Zoetermeer
respons

Zoetermeer

Man

57%

49%

Vrouw

43%

51%

18-34

8%

27%

35-49

26%

26%

50-64

47%

28%

65-79

19%

14%

80+

1%

4%

Buytenweg-De Leyens

20%

16%

Seghwaert-Noordhove

25%

21%

Oosterheem

14%

17%

Rokkeveen

20%

17%

Centrum

13%

17%

Meerzicht

9%

12%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2014 en CBS, 2013

30

Bijlage 2: Vragenlijst
Geachte bewoner,
De Rekenkamercommissie van de gemeente Zoetermeer doet op dit moment
onderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte in uw stad. Hiermee willen
we het effect van het huidige beleid toetsen en waar nodig bijsturen. Zouden wij u
hiervoor een aantal vragen mogen stellen? Het invullen van de vragenlijst duurt
ongeveer X minuten. Met het invullen van deze vragenlijst helpt u bij het
verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte in onze stad.
Hartelijk dank voor uw hulp!
Met vriendelijke groet,
De Rekenkamercommissie
1. Hieronder ziet u 5 reeksen foto’s (Van A = goed tot E = slecht). Kunt u
aangeven welke van de 5 reeksen het dichtst in de buurt komt van de
onderhoudsstaat van het openbaar groen in de directe omgeving van uw
woning?
(Op de foto ziet u de staat van een struik, een gazon, een boomspiegel, een heg
en de hoeveelheid afval in het groen.
Met openbaar groen worden de volgende zaken bedoeld: natuurlijke beplanting,
aangeplant openbaar groen, hagen en heggen, gras, bloemen en bomen)

31
Beheer & onderhoud openbare ruimte – Rapportage – Rekenkamercommissie Zoetermeer

2. Hieronder ziet u 5 reeksen foto’s (Van A = goed tot E = slecht). Kunt u
aangeven welke van de 5 reeksen het dichtst in de buurt komt van de
onderhoudsstaat van de verharding in de directe omgeving van uw woning?
(Op de foto ziet u de hoeveelheid scheuren, spoorvorming en kuilen in de weg,
voegen tussen de tegels, de staat van de wegmarkeringen en de hoeveelheid
afval op straat.
Met verharding worden de volgende zaken bedoeld: asfalt, tegels,
wegmarkeringen)
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3. Hieronder ziet u 5 reeksen foto’s (Van A = goed tot E = slecht). Kunt u
aangeven welke van de 5 reeksen het dichtst in de buurt komt van de
onderhoudsstaat van het straatmeubilair in de directe omgeving van uw
woning?
(Op de foto ziet u of de straatverlichting werkt en of hij scheef staat, de staat
van het straatmeubilair en de staat van de afvalbakken.
Met straatmeubilair worden de volgende zaken bedoeld: straatverlichting,
banken en tafels en afvalbakken)
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4. Er zijn in Zoetermeer afspraken gemaakt over het onderhoud van het
openbaar groen. Dit betekent dat de staat van het openbaar groen moet
voldoen aan onderstaande foto. In hoeverre komt dit overeen met de
onderhoudsstaat van het openbaar groen in de directe omgeving van uw
woning?
(Met openbaar groen worden de volgende zaken bedoeld: natuurlijke
beplanting, aangeplant openbaar groen, hagen en heggen, gras, bloemen en
bomen)
Op de foto ziet u: weinig verschillende planten, redelijk veel onkruid, redelijk veel
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gaten in heggen en hagen, goed gemaaid maar redelijk beschadigd gras, het
openbaar groen heeft een redelijk natuurlijke uitstraling, veel afval.

□ Ja, dit is vergelijkbaar met de onderhoudsstaat van het openbaar groen in
□
□
□

de directe omgeving van mijn woning
Nee, het openbaar groen in de directe omgeving van mijn woning is in
betere staat
Nee, het openbaar groen in de directe omgeving van mijn woning is in
slechtere staat
Weet niet / geen mening

5. Bij ja: In hoeverre vindt u de hiervoor getoonde onderhoudsstaat van het
openbaar groen in de directe omgeving van uw woning acceptabel?
Bij nee/weet niet/geen mening: In hoeverre zou u deze onderhoudsstaat van
het openbaar groen in de directe omgeving van uw woning acceptabel
vinden?
(Met openbaar groen worden de volgende zaken bedoeld: natuurlijke
beplanting, aangeplant openbaar groen, hagen en heggen, gras, bloemen en
bomen)
Op de foto zag u: weinig verschillende planten, redelijk veel onkruid, redelijk veel
gaten in heggen en hagen, goed gemaaid maar redelijk beschadigd gras, het
openbaar groen heeft een redelijk natuurlijke uitstraling, veel afval.

□
□
□
□
□
□

Volledig acceptabel
Redelijk acceptabel
Neutraal
Niet acceptabel
Totaal niet acceptabel
Weet niet / geen mening

6. Er zijn in Zoetermeer afspraken gemaakt over de onderhoudstaat van de
verharding. Dit betekent dat de onderhoudsstaat van de verharding moet
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voldoen aan onderstaande foto. In hoeverre komt dit overeen met de
onderhoudsstaat van de verharding in de directe omgeving van uw woning?
(Met verharding worden de volgende zaken bedoeld: asfalt, tegels,
wegmarkeringen)
Op de foto ziet u: aanzienlijke oneffenheden in het wegdek, aanzienlijke
spoorvorming in het wegdek, aanzienlijke schade aan de rand van de weg,
aanzienlijke veel ruimte tussen stoeptegels, de markering op de weg is matig
reflecterend, veel onkruid op de weg en veel afval.

□ Ja, dit is vergelijkbaar met de onderhoudsstaat van de verharding in de
□
□
□

directe omgeving van mijn woning
Nee, de verharding in de directe omgeving van mijn woning is in betere
staat
Nee, de verharding in de directe omgeving van mijn woning is in slechtere
staat
Weet niet / geen mening

7. Bij ja: In hoeverre vindt u de hiervoor getoonde onderhoudsstaat van de
verharding in de directe omgeving van uw woning acceptabel?
Bij nee/weet niet/geen mening: In hoeverre zou u deze onderhoudsstaat van
de verharding in de directe omgeving van uw woning acceptabel vinden?
(Met verharding worden de volgende zaken bedoeld: asfalt, tegels,
wegmarkeringen)
Op de foto zag u: aanzienlijke oneffenheden in het wegdek, aanzienlijke
spoorvorming in het wegdek, aanzienlijke schade aan de rand van de weg,
aanzienlijke veel ruimte tussen stoeptegels, de markering op de weg is matig
reflecterend, veel onkruid op de weg en veel afval.

□
□
□
□

Volledig acceptabel
Redelijk acceptabel
Neutraal
Niet acceptabel
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□ Totaal niet acceptabel
□ Weet niet / geen mening
8. Er zijn in Zoetermeer afspraken gemaakt over het onderhoud van het
straatmeubilair. Dit betekent dat de onderhoudsstaat van het straatmeubilair
moet voldoen aan onderstaande foto. In hoeverre komt dit overeen met de
onderhoudsstaat van het straatmeubilair in de directe omgeving van uw
woning?
(Met straatmeubilair worden de volgende zaken bedoeld: straatverlichting,
banken en tafels en afvalbakken)
Op de foto ziet u: Werkende verlichting. Scheve en beschadigde lantaarnpalen.
Banken en tafels zijn beschadigd, hebben verfvlekken maar zijn wel volledig en
staan scheef. Beschadigde, volle, vieze en scheve afvalbakken. Veel beplakking
en veel graffiti die regelmatig te vinden is op beeldbepalende of opvallende
locaties.

□ Ja, dit is vergelijkbaar met de onderhoudsstaat van het straatmeubilair in
□
□
□

de directe omgeving van mijn woning
Nee, het straatmeubilair in de directe omgeving van mijn woning is in
betere staat
Nee, het straatmeubilair in de directe omgeving van mijn woning is in
slechtere staat
Weet niet / geen mening

9. Bij ja: In hoeverre vindt u de hiervoor getoonde onderhoudsstaat van het
straatmeubilair in de directe omgeving van uw woning acceptabel?
Bij nee/weet niet/geen mening: In hoeverre zou u deze onderhoudsstaat van
het straatmeubilair in de directe omgeving van uw woning acceptabel vinden?
(Met straatmeubilair worden de volgende zaken bedoeld: straatverlichting,
banken en tafels en afvalbakken)
Op de foto zag u: Werkende verlichting. Scheve en beschadigde lantaarnpalen.
Banken en tafels zijn beschadigd, hebben verfvlekken maar zijn wel volledig en
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staan scheef. Beschadigde, volle, vieze en scheve afvalbakken. Veel graffiti die
regelmatig te vinden is op beeldbepalende of opvallende locaties.

□
□
□
□
□
□

Volledig acceptabel
Redelijk acceptabel
Neutraal
Niet acceptabel
Totaal niet acceptabel
Weet niet / geen mening

10. Wat is uw viercijferige postcode?
(Bijvoorbeeld 1234. Deze gegevens worden gebruikt om de antwoorden per wijk
uit te kunnen splitsen)

11. Wat is uw leeftijd?

Jaar

12. Wat is uw geslacht?
□ Man

□ Vrouw
13. Hebt u nog opmerkingen over dit onderzoek?
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Bijlage 3: Uitsplitsing wijkniveau
Tabel 8: Hieronder ziet u 5 reeksen foto’s (Van A = goed tot E = slecht). Kunt u aangeven welke van de
5 reeksen het dichtst in de buurt komt van de onderhoudsstaat van … in de directe omgeving van uw
woning? – Uitsplitsing wijken

Buytenwegh
De Leyens

Seghwaert
Noordhove

Oosterheem

Rokkeveen

Centrum

Meerzicht

Zoetermeer

Openbaar groen

A

30,0%

25,5%

32,8%

31,8%

24,1%

18,5%

27,8%

B

29,4%

28,8%

38,7%

37,1%

23,1%

28,4%

31,2%

C

17,6%

18,9%

13,4%

18,8%

25,9%

18,5%

18,7%

D

11,2%

13,7%

10,9%

7,6%

13,9%

22,2%

12,4%

E

11,8%

13,2%

4,2%

4,7%

13,0%

12,3%

9,9%

Buytenwegh
De Leyens

Seghwaert
Noordhove

Oosterheem

Rokkeveen

Centrum

Meerzicht

Zoetermeer

Verharding

A

15,9%

14,6%

47,9%

22,9%

29,6%

19,8%

23,5%

B

23,5%

23,6%

27,7%

31,2%

16,7%

21,0%

24,5%

C

29,4%

30,2%

15,1%

20,0%

25,9%

27,2%

25,1%

D

19,4%

16,0%

5,9%

16,5%

13,9%

19,8%

15,5%

E

11,8%

15,6%

3,4%

9,4%

13,9%

12,3%

11,4%

Buytenwegh
De Leyens

Seghwaert
Noordhove

Oosterheem

Rokkeveen

Centrum

Meerzicht

Zoetermeer

Straatmeubilair

A

25,9%

28,8%

56,3%

32,9%

33,3%

17,3%

32,3%

B

30,0%

31,1%

27,7%

38,2%

28,7%

32,1%

31,6%

C

27,1%

20,8%

11,8%

15,9%

25,9%

28,4%

21,2%

D

10,6%

13,2%

1,7%

7,1%

7,4%

13,6%

9,2%

E

6,5%

6,1%

2,5%

5,9%

4,6%

8,6%

5,7%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2014
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Tabel 9: Er zijn in Zoetermeer afspraken gemaakt over het onderhoud van … . Dit betekent dat de staat
van … moet voldoen aan onderstaande foto. In hoeverre komt dit overeen met de onderhoudsstaat
van … in de directe omgeving van uw woning? – Uitsplitsing wijken

Seghwaert
Noordhove

Oosterheem

Rokkeveen

Centrum

Meerzicht

Zoetermeer

Vergelijkbaar
met directe
omgeving
Directe
omgeving is in
betere staat
Directe
omgeving is in
slechtere staat
Weet niet /
geen mening

Buytenweg
h De Leyens

Openbaar groen

30,0%

25,5%

32,8%

31,8%

24,1%

18,5%

27,8%

29,4%

28,8%

38,7%

37,1%

23,1%

28,4%

31,2%

17,6%

18,9%

13,4%

18,8%

25,9%

18,5%

18,7%

11,2%

13,7%

10,9%

7,6%

13,9%

22,2%

12,4%

Seghwaert
Noordhove

Oosterheem

Rokkeveen

Centrum

Meerzicht

Zoetermeer

Vergelijkbaar
met directe
omgeving
Directe
omgeving is in
betere staat
Directe
omgeving is in
slechtere staat
Weet niet /
geen mening

Buytenwegh
De Leyens

Verharding

37,6%

42,0%

28,6%

30,6%

35,2%

43,2%

36,3%

49,4%

45,3%

65,5%

61,2%

44,4%

39,5%

51,4%

11,2%

11,8%

4,2%

7,6%

18,5%

16,0%

11,0%

1,8%

,9%

1,7%

,6%

1,9%

1,2%

1,3%

Seghwaert
Noordhove

Oosterheem

Rokkeveen

Centrum

Meerzicht

Zoetermeer

Vergelijkbaar
met directe
omgeving
Directe
omgeving is in

Buytenwegh
De Leyens

Straatmeubilair

29,4%

34,0%

20,2%

28,2%

21,3%

45,7%

29,5%

61,8%

57,1%

76,5%

67,6%

69,4%

46,9%

63,4%
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betere staat
Directe
omgeving is in
slechtere staat
Weet niet /
geen mening

5,9%

5,2%

,8%

1,2%

3,7%

3,7%

3,6%

2,9%

3,8%

2,5%

2,9%

5,6%

3,7%

3,5%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2014

Tabel 10: Er zijn in Zoetermeer afspraken gemaakt over het onderhoud van … . Dit betekent dat de
staat van … moet voldoen aan onderstaande foto. In hoeverre komt dit overeen met de
onderhoudsstaat van … in de directe omgeving van uw woning? – Uitsplitsing wijken

Seghwaert
Noordhove

Oosterheem

Rokkeveen

Centrum

Meerzicht

Zoetermeer

Volledig
acceptabel
Redelijk
acceptabel
Neutraal
Niet echt
acceptabel
Totaal niet
acceptabel

Buytenweg
h De Leyens

Openbaar groen

3,5%

2,8%

6,7%

4,1%

3,7%

7,4%

4,3%

15,9%

15,1%

20,2%

22,9%

21,3%

12,3%

18,0%

14,7%

17,5%

9,2%

9,4%

13,9%

14,8%

13,5%

45,3%

49,5%

44,5%

47,1%

45,4%

51,9%

47,2%

19,4%

15,1%

19,3%

16,5%

14,8%

13,6%

16,6%
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Noordhove

Oosterheem

Rokkeveen
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Zoetermeer

Volledig
acceptabel
Redelijk
acceptabel
Neutraal
Niet echt
acceptabel
Totaal niet
acceptabel

Buytenwegh
De Leyens

Verharding

1,8%

1,4%

6,7%

4,7%

,9%

3,7%

3,0%

14,1%

12,3%

10,1%

12,9%

6,5%

7,4%

11,3%

7,6%

10,4%

5,9%

5,3%

18,5%

8,6%

9,1%

51,2%

51,9%

47,9%

54,1%

51,9%

50,6%

51,5%

24,1%

24,1%

29,4%

22,9%

22,2%

28,4%

24,8%

Zoetermeer

Meerzicht

Centrum

Rokkeveen

Oosterheem

Seghwaert
Noordhove

Buytenwegh
De Leyens

Straatmeubilair
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Volledig
acceptabel
Redelijk
acceptabel
Neutraal
Niet echt
acceptabel
Totaal niet
acceptabel

1,8%

3,8%

4,2%

3,5%

1,9%

3,7%

3,1%

14,1%

13,7%

9,2%

10,0%

10,2%

13,6%

12,0%

8,2%

13,2%

5,0%

10,6%

15,7%

11,1%

10,7%

45,9%

42,5%

37,8%

47,1%

51,9%

46,9%

45,0%

28,8%

25,9%

42,0%

28,2%

19,4%

24,7%

28,3%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2014
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Bijlage 4: Kwaliteitsmatrix
Figuur 11: Kwaliteitsmatrix openbare ruimte sinds 1 januari 2012

Bron: Gemeente Zoetermeer, 2012
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Figuur 12: Kwaliteitsmatrix openbare ruimte vóór 1 januari 2012

Bron: Gemeente Zoetermeer, 2012
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Inleiding
In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen door de voortdurende economische crisis
heeft de raad eind 2011 besloten vanaf 2012 ook op het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte te bezuinigen. Op verschillende punten zijn de te behalen kwaliteitsniveaus
voor de openbare ruimte verlaagd. Deze kwaliteitsniveaus (A, B en C) staan vermeld in de
Beheervisie openbare ruimte 2009-2020 en de kwaliteitsmatrix openbare ruimte. Voor alle
wijken geldt sinds 1 januari 2012 in grote lijnen niveau C, behalve voor het centrum waar de
ambitie is de kwaliteit te handhaven op niveau B.
De raad kan via de afgesproken bezuinigingsmonitor volgen of de bezuiniging met 1,3
miljoen euro is of wordt behaald. De rekenkamercommissie heeft daarom haar onderzoek
naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte met name toegespitst op de vraag of
de gekozen onderhoudsniveaus in de praktijk metterdaad worden gerealiseerd. De
bevindingen uit het onderzoek bieden daarnaast inzicht in de tevredenheid van de inwoners
over het huidige niveau van onderhoud van de openbare ruimte, ook qua leefbaarheid en
veiligheid. Ook is aangegeven tot welke initiatieven van bewoners de bezuinigingen hebben
geleid.
1. Hoe ervaren inwoners en raadsleden het huidige niveau van beheer van de
openbare ruimte? Indien zij ontevreden zijn, zien zij dan ook een rol voor
zichzelf weggelegd om bij te dragen aan het beheer van de openbare ruimte?
2. Heeft het huidige niveau van beheer van de openbare ruimte volgens inwoners
ook effect op de veiligheid en leefbaarheid?
3. Tot welke bewonersinitiatieven hebben de bezuinigingen op het beheer van de
openbare ruimte geleid?

Aanpak van het onderzoek
De rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek offertes gevraagd aan 2 adviesbureaus
en heeft de opdracht gegund aan Greeven Procesregie & Conflictbegeleiding.
De financiële kant van het Beheer en Onderhoud van de Openbare Ruimte is, zoals vermeld,
geen onderwerp van onderzoek geweest.

Onderzoeksverantwoording
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van eind oktober 2013 tot eind januari 2014. Het
onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek, interviews met betrokkenen
en een online-enquête onder het zogenaamde burgerpanel van de gemeente Zoetermeer.
Na afronding van het onderzoek is de conceptnota van bevindingen besproken met de
rekenkamercommissie en voor ambtelijk wederhoor voorgelegd aan betrokken ambtenaren.
De reactie is op 19 maart 2014 ontvangen. Naar aanleiding van het ambtelijk wederhoor is
een aantal kleine correcties aangebracht.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
Conclusie 1: De gevolgen van de bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte zijn voor de bewoners veelal nog niet zichtbaar.
In de praktijk is het niveau sedert 1 januari 2012 nog grotendeels hetzelfde als daarvoor. De
aannemers voeren het onderhoud doorgaans nog op het “oude” niveau uit. De verwachting
is wel dat zij nog enkele maanden nodige hebben voordat zij hun activiteiten zo ingeregeld
hebben dat beheer en onderhoud meer overeenkomen met het gekozen lagere niveau.
Conclusie 2: Bewoners beoordelen het huidige niveau van beheer van de openbare
ruimte als goed tot zeer goed.
De verschillende metingen geven geen eenduidig antwoord, toch lijkt het uit de data
aannemelijk dat het overgrote deel van de bewoners van Zoetermeer het huidige niveau van
onderhoud van de openbare ruimte als goed tot zeer goed beoordeelt.

Conclusie 4: Raadsleden zijn van mening dat het onderhoudsniveau voldoet aan de
vastgestelde normen, maar dat de uitstraling van het onderhoud te wensen overlaat.
De geïnterviewde raadsleden geven aan dat het huidige onderhoudsniveau “voldoet aan de
normen, maar er niet uit ziet”.
Conclusie 5: De bezuinigingen op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte
hebben nog niet tot extra bewonersinitiatieven geleid.
Het zogenaamde ‘adoptiegroen’ bestaat al 10 jaar in Zoetermeer en geeft bewoners de
mogelijkheid een stukje groen in de buurt te adopteren en zelf te onderhouden. Dit is veruit
de meest voorkomende vorm van bewonersbetrokkenheid bij onderhoud en beheer van de
openbare ruimte. De meeste bewoners zijn gestart met het onderhouden van een stukje
adoptiegroen door de als gebrekkig ervaren staat van het onderhoud. Het ligt dan ook in de
lijn der verwachting dat bij een verlaging van het onderhoudsniveau meer bewoners actief
zullen worden op het gebied van onderhoud en beheer van de openbare ruimte.
Conclusie 6: Het instrument ‘Burgerscan’ voor het meten van de kwaliteit van de
openbare ruimte lijkt van weinig toegevoegde waarde.
De gemeente past een breed palet aan instrumenten toe om de kwaliteit van de openbare
ruimte te meten. In dit palet lijkt de burgerscan geen extra informatie op te leveren.
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Conclusie 3: Het huidige niveau van beheer en onderhoud van de openbare ruimte
heeft geen negatief effect op de veiligheid en leefbaarheid.
Het huidige onderhoudsniveau ligt, zoals vermeld, bijna overal nog hoger dan het
afgesproken niveau. Zodra het lagere, afgesproken, onderhoudsniveau daadwerkelijk
gehaald wordt zou dit opnieuw moeten worden beoordeeld.
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Conclusie 7: De suggesties die bewoners doen in de omnibusenquête landen, naar het
lijkt, niet in de gemeente.
Bij de omnibusenquête bestaat voor de bewoners de mogelijkheid om suggesties aan te
reiken. Uit de interviews is gebleken dat hier binnen het gemeentelijk apparaat geen vervolg
aan wordt gegeven.
Conclusie 8: De verschuivende verhouding in verantwoordelijkheden tussen overheid
en burgers is nog onvoldoende geëxpliciteerd in de Beheervisie Openbare Ruimte.
De overheid doet steeds meer een beroep op de zelfredzaamheid en de eigen
verantwoordelijkheid van burgers om bij te dragen aan de kwaliteit van hun leefomgeving.
Eind 2013 heeft de gemeente met de Kadernota samenspraak een nieuwe visie op de
burgerparticipatie gepresenteerd. In de huidige Beheervisie openbare ruimte 2009-2020 is
de verschuivende verhouding in verantwoordelijkheden tussen overheid en burgers nog niet
geëxpliciteerd.

Aanbevelingen
Aanbeveling 1: Besteed merkbaar aandacht aan de suggesties van bewoners.
Bij de 2-jaarlijkse omnibusenquête zijn door meerdere bewoners suggesties gedaan. Geef
openbaar kenbaarheid aan de beoordeling en afhandeling van deze suggesties, dit bevordert
de betrokkenheid van bewoners.

Aanbeveling 3: Overweeg kleinschalig openbaar groen in eigendom of beheer te
geven aan bewoners.
Bezie nog eens of er voor overhoeken en snippergroen – net als enkele jaren geleden – op
dit terrein nog winst te behalen is. Op die manier zou de zorg voor kleinschalig openbaar
groen over kunnen worden genomen door bewoners en bedrijven.
Aanbeveling 4: Maak duidelijk wat de concrete ambitie is met betrekking tot
burgerinitiatieven.
Met de Kadernota samenspraak is de visie op burgerparticipatie geactualiseerd. Maak
duidelijk hoe de gemeente bij het beheer van de openbare ruimte burgerinitiatieven wil
stimuleren en faciliteren.
Naast deze conclusies en aanbevelingen heeft de rekenkamercommissie nog twee punten
die het overdenken waard zijn:
Om te overdenken 1:
Experts geven aan dat het bevorderen van burgerparticipatie in het beheer en onderhoud
niet per definitie leidt tot directe overheidsbesparingen. De reden is dat burgerparticipatie
vaak begeleiding en dus personele inzet en andere investeringen vraagt van de kant van de
gemeente.

Bestuurlijke nota onderzoek Beheer en onderhoud openbare ruimte

Aanbeveling 2: Formuleer de vraag in de omnibusenquête naar kwaliteitsbeleving van
de openbare ruimte minder sturend.
In de huidige formulering worden bewoners eerst gewezen op de verlaging van het
onderhoudsniveau en vervolgens wordt deelnemers gevraagd naar hun beleving.
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Om te overdenken 2:
Diverse onderzoeken wijzen op het effect van een verlaging van het onderhoudsniveau van
de Openbare Ruimte op de WOZ-waarde en daarmee de OZB, als die ongewijzigd blijft.
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Geachte commissie,
Het college heeft met waardering kennisgenomen van het Onderzoek beheer en onderhoud
Openbare Ruimte en wil zich graag inspannen om de hierin gegeven aanbevelingen te
realiseren. Onderstaand treft u een korte reactie aan op de vier aanbevelingen en wordt
tevens een verduidelijking gegeven bij de conclusies.
De aanbevelingen zijn:
1: Besteed merkbaar aandacht aan de suggesties van bewoners.
Bij de 2-jaarlijkse omnibusenquête zijn door meerdere bewoners suggesties gedaan. Geef
openbaar kenbaarheid aan de beoordeling en afhandeling van deze suggesties, dit
bevordert de betrokkenheid van bewoners.
Reactie college
Tot nu toe werden deze suggesties behandeld als vragen of meldingen en ook als zodanig
afgehandeld. Het college blijft meldingen van inwoners oppakken en waar nodig actie
ondernemen maar zal ook de wijze van afhandeling van meldingen beter terug koppelen met
de melders voor zo ver deze bekend zijn, en zal aan de generieke suggesties en vragen
meer publiciteit geven.
2: Formuleer de vraag în de omnibusenquête naar kwaliteitsbeleving van
de openbare ruimte minder sturend.
In de huidige formulering worden bewoners eerst gewezen op de verlaging van het
onderhoudsniveau en vervolgens wordt deelnemers gevraagd naar hun beleving.
Reactie college
Nu de verlaging van het onderhoudsniveau algemeen bekend verondersteld mag worden,
zal een opmerkingen daarover bij de vraag naar beleving achterwege blijven.
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3: Overweeg kleinschalig openbaar groen in eigendom of beheer te
geven aan bewoners.
Bezie nog eens of er voor overhoeken en snippergroen net als enkele jaren geleden op
dit terrein nog winst te behalen is. Op die manier zou de zorg voor kleinschalig openbaar
groen over kunnen worden genomen door bewoners en bedrijven.
—

—

Reactie college
Het college zal het beleid inzake snippergroen nogmaals onder de aandacht van de
gebruikers (bewoners, instellingen, bedrijven) brengen.
4: Maak duidelijk wat de concrete ambitie is met betrekking tot
burgerinitiatieven.
Met de Kadernota samenspraak is de visie op burgerparticipatie geactualiseerd. Maak
duidelijk hoe de gemeente bij het beheer van de openbare ruimte burgerinitiatieven wil
stimuleren en faciliteren.
Reactie college
In de op te stellen Beheervisie 2014-2018 zal ruimschoots aandacht besteed worden aan het
stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven bij het beheer van de openbare ruimte.
Voorts worden door de rekenkamercommissie een achttal conclusies getrokken waarbij het
college graag op enkele punten een verduidelijking wil geven.
Conclusie 1: De gevolgen van de bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte zijn voor de bewoners veelal nog niet zichtbaar.
In de praktijk is het niveau sedert 1januari 2012 nog grotendeels hetzelfde als daarvoor. De
aannemers voeren het onderhoud doorgaans nog op het ‘oude” niveau uit. De verwachting
is wel dat zij nog enkele maanden nodige hebben voordat zij hun activiteiten zo ingeregeld
hebben dat beheer en onderhoud meer overeenkomen met het gekozen lagere niveau.
Conclusie 2: Bewoners beoordelen het huidige niveau van beheer van de openbare
ruimte als goed tot zeer goed.
De verschillende metingen geven geen eenduidig antwoord, toch lijkt het uit de data
aannemelijk dat het overgrote deel van de bewoners van Zoetermeer het huidige niveau van
onderhoud van de openbare ruimte als goed tot zeer goed beoordeelt.
Conclusie 3: Het huidige niveau van beheer en onderhoud van de openbare ruimte
heeft geen negatief effect op de veiligheid en leefbaarheid.
Het huidige onderhoudsniveau ligt, zoals vermeld, bijna overal nog hoger dan het
afgesproken niveau. Zodra het lagere, afgesproken, onderhoudsniveau daadwerkelijk
gehaald wordt zou dit opnieuw moeten worden beoordeeld.
Conclusie 5: De bezuinigingen op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte
hebben nog niet tot extra bewonersinitiatieven geleid.
Het zogenaamde ‘adoptiegroen’ bestaat al 10 jaar in Zoetermeer en geeft bewoners de
mogelijkheid een stukje groen in de buurt te adopteren en zelf te onderhouden. Dit is veruit
de meest voorkomende vorm van bewonersbetrokkenheid bij onderhoud en beheer van de
openbare ruimte. De meeste bewoners zijn gestart met het onderhouden van een stukje
adoptiegroen door de als gebrekkig ervaren staat van het onderhoud. Het ligt dan ook in de
lijn der verwachting dat bij een verlaging van het onderhoudsniveau meer bewoners actief
zullen worden op het gebied van onderhoud en beheer van de openbare ruimte.
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Reactie college op conclusies 1,2,3 en 5 samengenomen:
Het beheer van de openbare ruimte kent kort cyclisch onderhoud, zoals het maaien, het
zwerfvuil verwijderen, afvalbakken legen, onkruidbeheersing etc. In dit onderhoud is direct in
2012 de met de Raad afgesproken kwaliteitsverlaging doorgevoerd in de gehele stad, zijnde
van B naar C voor de woongebieden en van A naar B voor de wijkwinkelcentra en het
stadshart. Ruim een jaar na invoering van deze ambitieverlaging is het effect “overall”
zichtbaar.
Hierbij wordt opgemerkt, zoals ook aan de rekenkamercommissie kenbaar is gemaakt, dat
de kwaliteitsambities zoals geformuleerd de ingrijpmomenten zijn. Wanneer een kwaliteit C
wordt waargenomen, is het moment van ingrijpen (een onderhoudshandeling) nabij, waarna
de kwaliteit weer wordt teruggebracht op niveau A. Dit kort-cyclische onderhoudsproces
herhaald zich gedurende het jaar (als het gaat om papierbakken legen soms wel 100 keer
per jaar, bij grasmaaien ca. 20 keer per jaar). Als dan het onderhoud wordt gemonitord wordt
dan ook in het overgrote deel van de stad een kwaliteitsniveau gemeten wat hoger is dan C.
Overigens worden aannemers gekort op hun declaraties als zijn een lagere kwaliteit leveren
dan de afgesproken minimumeis.
Het lang cyclisch onderhoud heeft te maken met groot onderhoud. Dat is het geheel of
gedeeltelijk vervangen aan het eind van de levensduur. Dit verouderingsproces duurt veel
langer. Voordat hier van een nieuwe situatie (kwaliteit A+) de kwaliteit C is bereikt kan jaren
duren. Bij asfaltwegen is dat 10 tot 15 jaar, bij bruggen en viaducten nog veel langer, 30 tot
60 jaar.
De burger ervaart een beeld van het onderhoud wat een mix is van deze twee vormen van
onderhoud (het kort- en lang-cyclische). Gelet op het bovenstaande zal niet binnen enkele
maanden de kwaliteit zichtbaar dalen, sterker nog, dit proces zal zich de komende jaren zeer
langzaam en niet gelijkmatig voltrekken, voor groenvakken bijvoorbeeld sneller dan voor
verharding.
Conclusie 4: Raadsleden zijn van mening dat het onderhoudsniveau voldoet aan de
vastgestelde normen, maar dat de uitstraling van het onderhoud te wensen overlaat.
De geïnterviewde raadsleden geven aan dat het huidige onderhoudsniveau “voldoet aan de
normen, maar er niet uit ziet”.
Reactie college op conclusie 4:
Het “er niet uitzien” is een resultante van de inrichtingskwaliteit, het gebruik en het
onderhoud. Op de eerste twee zaken heeft Stadsbeheer geen of zeer beperkt invloed. De
inrichtingskwaliteit bijvoorbeeld wordt bepaald bij de ontwikkeling en realisatie van de
openbare ruimte. Waarom wordt de openbare ruimte in Buytenwegh de Leyens anders
ervaren dan in Rokkeveen, terwijl de beheerkwaliteit aantoonbaar hetzelfde is? Het
ombuigen van deze inrichtingskwaliteit, die zeer sterk samenhangt met de
stedenbouwkundige context, is niet eenvoudig te realiseren. Dit kan feitelijk alleen
plaatsvinden bij een grootschalige herontwikkeling (zie Palenstein hoogbouw). Het gebruik,
de functionaliteit van de openbare ruimte, kan in de loop van de tijd veranderen, als
voorbeeld kan genoemd worden het toegenomen autobezit, waardoor tekort aan
parkeerplaatsen optreedt en op trottoirs en in het groen geparkeerd wordt.
Conclusie 6: Het instrument ‘Burgerscan’ voor het meten van de kwaliteit van de
openbare ruimte lijkt van weinig toegevoegde waarde.
De gemeente past een breed palet aan instrumenten toe om de kwaliteit van de openbare
ruimte te meten. In dit palet lijkt de burgerscan geen extra informatie op te leveren.
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Reactie college op conclusie 6:
Het college heeft mede naar aanleiding van opmerkingen uit de raad het voornemen te
stoppen met de burgerschouw voor zo ver die beoogt burgers objectief, volgens de
meetfactoren van CROW de kwaliteit van de openbare ruimte te laten beoordelen.
Inmiddels hebben we een zodanige frequente professionele monitoring dat de burger
daarvoor niet bevraagd hoeft te worden. Wat wel blijft is dat we wegen zoeken om vooral de
tevredenheid van de gebruikers van de openbare ruimte te peilen. Dat gebeurt al via de
jaarlijkse omnibusenquete, maar kan wellicht ook steeksproefgewijs door het jaar heen. Ook
in de opdrachtverlening aan de aannemers zal het bij de beoordeling van de prestaties
burgertevredenheid een grotere rol gaan spelen. Daartoe wordt momenteel het
effectbestek ontwikkeld.
Conclusie 7: De suggesties die bewoners doen in de omnibusenquête landen, naar
het
lijkt, niet in de gemeente.

Bij de omnibusenquête bestaat voor de bewoners de mogelijkheid om suggesties aan te
reiken. Uit de interviews is gebleken dat hier binnen het gemeentelijk apparaat geen vervolg
aan wordt gegeven.
Reactie college op conclusie 7:
Tot nu toe werden deze suggesties behandeld als vragen of meldingen en ook als zodanig
afgehandeld. Het college zal aan de generieke suggesties en vragen meer publiciteit geven
en de wijze van afhandeling van meldingen terugkoppelen met de melders, voor zo ver deze
bekend zijn.
Conclusie 8: De verschuivende verhouding in verantwoordelijkheden tussen overheid
en burgers is nog onvoldoende geëxpliciteerd in de Beheervisie Openbare Ruimte.

De overheid doet steeds meer een beroep op de zelfredzaamheid en de eigen
verantwoordelijkheid van burgers om bij te dragen aan de kwaliteit van hun leefomgeving.
Eind 2013 heeft de gemeente met de Kadernota samenspraak een nieuwe visie op de
burgerparticipatie gepresenteerd. In de huidige Beheervisie openbare ruimte 2009-2020 is
de verschuivende verhouding in verantwoordelijkheden tussen overheid en burgers nog niet
geëxpliciteerd.
Reactie college op conclusie 8:
In de op te stellen Beheervisie 2014-2018 zal ruimschoots aandacht besteed worden aan het
stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven bij het beheer van de openbare ruimte.
De conclusies en aanbevelingen vormen een zeer gewaardeerde input voor de op te stellen
beheervisie 2014—2018, waarvoor het college binnenkort een startnotitie aan de raad zal
voorleggen.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
de secretaris
de burgemeester

drs. H.M.M. Koek

Ch. B. Aptroot
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