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Samenvatting
Tijdens het bespreken van de Programmabegroting 2018 op 31 oktober 2017 is een amendement aangenomen
(SC17.03723) met als doel het huidige groen onderhoudsniveau van verhardingen en plantsoenen te
verhogen. Hiervoor wordt jaarlijks C 200.000,- vrijgemaakt. In dit voorstel worden 2 keuzes aangeboden voor
de invulling van het amendement. Voorgesteld wordt variant 2 in uitvoering te nemen.

Besluit om
1. In te stemmen met variant 2
2. Het college in 2019 opnieuw een besluit te laten nemen over de inzet van de middelen in het kader van
de nieuwe aanbesteding groenonderhoud.___________________________________________________
Inleiding
Het doel van het amendement is het onderhoudsniveau te verhogen van laag naar basis. Het huidige
groenonderhoudsbestek loopt nog tot eind 2019. Het bestek Onderhoud openbare ruimte is openbaar
aanbesteed. Juridische gezien kunnen we binnen het contract maximaal lOVo afwijken van het
oorspronkelijke bestek. Dit betekent dat we maximaal C 97.000,- kunnen toevoegen aan het bestek. Aan de
huidige aannemer is gevraagd om een offerte uit te brengen voor de gewenste kwaliteitsverhoging. De
aanbieding past niet binnen het extra budget.
Een andere mogelijkheid is het inzetten van de financiering voor omvorming van de openbare ruimte daar
waar dit gewenst is, zodat we op specifieke plekken de openbare ruimte nieuw en onderhoudsarmer
kunnen inrichten. Het bedrag van C 200.000,- kunnen we hiermee op 2 verschillende manieren inzetten:
Variant 1
We zetten 50ū7o in voor verhoging van het beeldniveau (circa C 100.000,- toevoeging aan het groenbestek)
en 5007o (T 100.000,-) zetten we in voor omvorming van de openbare ruimte.
Variant 2
We zetten lOOTo in voor omvorming/ reconstructie van de openbare ruimte.
Beoogd effect
Verhogen van de beeldkwaliteit van het groenonderhoud passend binnen het beschikbare budget en wet
en regelgeving. Hiermee het algemene onderhoudsniveau van het groen beter aan te laten sluiten aan de
wensen van onze bewoners.
Argumenten
1.1 Kwaliteiten groenbeleving zijn ook te verhogen met omvormingen Zreconstructies van het groen.
Niet alleen het onderhoud van het groen bepaalt de kwaliteit en groenbeleving. Een plantsoen, vrij van
onkruid en zwerfvuil, maar met overhangende takken, kale plekken e.d. heeft weinig sierwaarde. Aan het
algeheel verhogen van de kwaliteitsbeleving dragen reconstructies/omvormingen bij. Met het inzetten van
het maximale bedrag voor reconstructies/omvormingen kunnen we specifieke knelpunten aanpakken.

1.2 Omvorminggeeň nu al de mogelijkheid om in te zetten op een toekomstbestendige openbare ruimte
Op termijn moeten we toe naar een toekomstbestendige openbare ruimte. Zowel qua eisen die het klimaat
stelt aan de openbare ruimte als ook qua onderhoudskosten. Door te starten met omvorming kunnen we de
openbare ruimte zo inrichten dat we deze onderhoudsarmer kunnen aanleggen. En tevens de
beeldkwaliteit een verhoging krijgt op de aangepakte plekken.
1.3 Het inzetten van 500Zo van de financiering voor het verhogen van het onderhoudsbestek Groen geeft
geen
significante verbetering op het totale onderhoudsniveau.
Het totale onderhoudsniveau in de gemeente te verhogen van C naar B (voor reguliere plekken) en van B
naar A (voor specifieke plekken) is juridisch niet mogelijk gezien de aanbesteding. Ook de beschikbare
gestelde financiering van 200.000,- is hiervoor niet voldoende. Met het toevoegen van C 97.000,- aan het
groenbestek bereiken we niet het totale gewenste effect. Daarbij komt dat ook bij het verhogen van het
niveau van laag naar basis er nog steeds onkruid aanwezig is. Het geeft wel een zichtbare verbetering,
maar het onkruid blijft aanwezig.
1.4 Het verhogen van de beeldkwaliteitsniveaus geldt niet voor technisch onderhoud van zowel
groenvakken als verharding.
Onder technisch onderhoud van groen wordt verstaan het snoeien en inboeten van beplanting. Voor
verharding is dit bijvoorbeeld herstraten, een nieuwe deklaag aanbrengen, schade herstellen etc. Het
technisch onderhoud gebeurt op basis van frequentie en niet op beeld. Meldingen over bijv. overhangende
takken worden niet opgelost met het verhogen van het beeldkwaliteitsniveau.
1.5 Het onderhoud van de bomen valt buiten de beeldkwaliteitsverhoging.
Voor het onderhoud van bomen is specifieke kennis vereist. Het technisch onderhoud van de bomen is
daarom apart aanbesteed en valt buiten het beeldbestek. Ook hier geldt dat meldingen over bijv.
overhangende takken niet opgelost worden met het verhogen van het beeldkwaliteitsniveau.
Met reconstructies/omvormingen kan een structurele klacht over een boom/bomen, indien wenselijk,
worden opgelost.
2.1 De aanbesteding loopt tot 1-1-2020
De huidige aanbesteding loopt tot 31-12-2019. Er is de optie tot verlenging van 1 jaar. We stellen voor om
in 2019 het college opnieuw te laten besluiten hoe we omgaan met de beschikbaar gestelde financiering
van 200.000,- vanaf 2020.
Kanttekeningen
1.1 Met Variant 2 veranderen we niets aan de beeldkwaliteitsniveaus
Met Variant 2 zetten we het totale bedrag in voor omvorming f reconstructies en veranderen we niet de
algemene beeldkwaliteitsniveaus. We pakken wel knelpunten op waardoor in zijn algemeenheid een hoger
kwaliteits- en groenbeleving bereikt wordt.
Financiën
De beschikbaar gestelde

200.000,- wordt jaarlijks ingezet voor omvorming f reconstructies.

Tijdspad
Na besluit door de Raad wordt de gemaakte keuze uitgewerkt in werkplannen voor uitvoering in 2018 en
2019.
Duurzaamheid
In het reguliere bestek Onderhoud openbare ruimte in de gemeente Beuningen 2017- 2019 zijn
duurzaamheidseisen opgenomen. Bij omvormingen /reconstructies worden de duurzaamheidseisen volgens
PIANOo expertisecentrum van toepassing.

Communicatie
Afhankelijk van de gemaakte keuze wordt een beeldkwaliteitsverhoging via diverse media bekend gemaakt
aan de inwoners. Bij omvormingen f reconstructies de direct aanwonenden geïnformeerd of met
participatie betrokken.
Evaluatie
Eind 2018 wordt het effect van de gemaakte keuze geëvalueerd en teruggekoppeld naar het College.
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