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Achtergrond

- Beheer van de buitenruimte heeft de afgelopen 10 jaar een grote sprong 

gemaakt in de Noordoostpolder.

- Vrijwel alle gemeentelijke assets zijn opgenomen beheersystemen en 

worden actief beheerd. 

- Regelmatig onduidelijkheden over niet-gemeentelijke objecten op openbare 

grond waarvan het onderhoud en verantwoordelijkheid niet duidelijk is.

- Vanaf 2013 bezuiningsopgave van 20% op totale beheerbudget.

> Bewoners actief gestimuleerd zelfwerkzaamheid.

- Tientallen projecten vanuit o.a. Leader sub.







Geen overzicht

Beheerafspraken waren niet eenvoudig toegankelijk. Lijsten met lopende 

initiatieven in Excel-beschikbaar en overeenkomsten ver weg gestopt in 

digitale archief. Ruim 80 initiatieven.

> Geen inzicht bij (contract)beheerders.

> Gevolgen andere disciplines niet helder.

Hierdoor regelmatig onduidelijkheid over het betreffende onderhoud. Zo kreeg 

bijvoorbeeld een aannemer onterecht betaald voor het groendonderhoud wat 

door een bewonersgroep was verricht.



Inzicht nodig voor bijvoorbeeld:

Fietsroute aangelegd en beheerd door dorpsvereniging.

 Skatebaan aangelegd en beheerd door middenstand.

 Muziekkoepel aangelegd en onderhouden door bewoners.

 Groenvakken in onderhoud bij bewoners en/of scholen.

 Artistieke kunstobjecten, gerealiseerd door bewonersgroepen.

 Door particuliere E-laadpalen op gemeentegrond.



GBI geeft inzicht



Aanduiding eenvoudig



Kaartlaag met paspoort



Aanduiding eenvoudig



Link naar overeenkomst



Overige objecten



Overige objecten



• Burgerinitiatieven 
• Wat, wie, hoe, wanneer, contactpersoon, overeenkomst

• Twee beheerders bij Wijkbeheer en Ingenieursbureau

• Beheerkaarten Groen
• Gevolgen voor beheer bomen, groenvakken, gazon etc.

• Groenbeheerder past o.b.v. gegevens BI beheerkaart aan.

• Beheerkaarten Grijs
• Gevolgen voor beheer wegenonderhoud, reiniging etc.

• Wegbeheerder past o.b.v. gegevens BI beheerkaart aan

Proces in GBI



Wat levert het op:

• Geografisch inzicht in bewonersinitiatieven en 
“wees” objecten.

• Beheerder kan o.b.v. de “bovenliggende” 
informatie, consequenties voor zijn discipline 
doorvoeren.

• Informatie kan eenvoudig ontsloten worden 
via b.v. Geoweb, Nedbrowser etc. 

• Zelfwerkzaamheid bewoners kan beloond 
worden. 



Beloningsvoorbeeld:

• In een dorp doen de bewoners verzorgend 
onderhoud groen.

• De groenbeheerder kan o.b.v. de beheerlaag
in GBI bepalen wat wordt bespaart op de 
aannemer.

• Dit bedrag wordt aan dorp teruggeven door 
op bepaalde locaties extra werkzaamheden 
door de aannemer te laten realiseren. 



Beloningsvoorbeeld:



Beloningsvoorbeeld:
Espel berekening urenbesteding

werkzaamheden door dorpsvereniging

hvh prijs/eenh prijs

Westerrand heestervakken 23

6

20

6

55 0,85 46,75

Zuiderrand heestervakken 17

52

69 0,85 58,65

Vaartweg heestervakken 13 0,85 11,05

Keggehof haagvoet 87

109

19

41

64

20

145 0,85 123,25

239,70

urenbesteding 18,00 13,32 uren elders in te zetten



Heeft u nog vragen?

Grootste meerwaarde burgerinitiatieven is de sociale en 

maatschappelijke betrokkenheid bij de openbare ruimte.

Burgemeester deelt gebak uit aan de groengroep.



Einde


