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Voorgesteld raadsbesluit
besluit:
1.
tot vaststelling van de nota 'Dinkelland groen, nota voor duurzaam en klimaatbestendig beheer';
2.
tot vaststelling van de algemene beeldkwaliteit voor de openbare ruimte voor netheid en onderhoud in
de openbare ruimte op niveau C ;
3.
een accent in het onderhoud te plaatsen conform het in de nota benoemde scenario 'Dinkelland
Groen'.

Samenvatting van het voorstel
In het coalitieakkoord ‘Dinkelland Duurzaam Door ontwikkelen 2018 – 2022’ is een ‘herijking’ van het
beeldkwaliteitsplan voor de gemeente Dinkelland opgenomen. Daarnaast is een vertaling gemaakt van de in
de begroting 2020 opgenomen bezuiniging van in totaal € 206.000,-- voor de openbare ruimte.
Dit beeldkwaliteitsplan omvat een (werk)omschrijving voor het onderhoud van de openbare ruimte wat op
basis van beeldkwaliteit gebeurt. Na een interactieve sessie met raads- en commissieleden zijn speerpunten
bepaald. Deze zijn verder uitgewerkt in het scenario 'Dinkelland Groen'.
Aanleiding voor het voorstel
In het coalitieakkoord ‘Dinkelland Duurzaam Door ontwikkelen 2018 – 2022’ is een ‘herijking’ van het
beeldkwaliteitsplan voor de gemeente Dinkelland opgenomen. Daarnaast is in de begroting 2020 een
structurele bezuiniging van € 206.000,--ingeboekt. Voor de herijking is € 100.000,-- gereserveerd. Al met al
leidt dit tot een nieuw onderhoudsregime.
Beoogd resultaat van het voorstel
1.
Duurzaam en bestendig beheer in de openbare ruimte.
2.
Efficiënt en effectief besteden van de beschikbare middelen.
Argumentatie
In het coalitieakkoord ‘Dinkelland Duurzaam Door ontwikkelen 2018 – 2022’ is een ‘herijking’ van het
beeldkwaliteitsplan voor de gemeente Dinkelland opgenomen.
Door middel van een interactieve sessie te organiseren met commissie- en raadsleden van de gemeente
Dinkelland is informatie opgehaald waaruit een duidelijke prioritering is af te leiden met betrekking tot het
toekomstig beheer van de openbare ruimte. Daarnaast zijn vastgestelde beleidsplannen uitgelicht en is
tevens het toekomstig beleid geraadpleegd; dit om een zo toekomstbestendig mogelijk beeldkwaliteitsplan
op te stellen.
De raadsvoorkeuren en het beleid vormen het kader van waaruit criteria zijn geformuleerd waaraan een
nieuwe vorm van beheer –een beheerscenario- getoetst moet worden. Er zijn drie scenario’s opgesteld, elk
met zijn eigen thema en doelstellingen die mogelijk zijn binnen het huidig budget.
Het scenario wat middels deze nota ter advies voorgelegd wordt is het scenario ‘Dinkelland Groen’:
‘Wadi’s met natuurlijke begroeiing, volle plantvakken, kruidachtige gazons, vitale beplanting en veilige
trottoirs. Een vitale groene leefomgeving waar tevens veilig over trottoirs gelopen kan worden’.
Dat is wat het scenario Dinkelland Groen wil realiseren. Met dit scenario wordt tegemoet gekomen aan de
raadsvoorkeuren en het vigerend en toekomstig beleid. Er wordt meer aandacht besteed aan met name het
technische onderhoud van de groene elementen in de openbare ruimte waardoor Dinkelland inspeelt op
klimaatverandering; meer stortbuien, hetere zomers en een verschraling van de biodiversiteit. Naast
klimaatadaptatie wordt ook de veiligheid gehandhaafd op wegen. Alle wegen zullen worden onderhouden op
niveau C. Een uitzondering hierop vormen de trottoirs die op niveau B worden onderhouden. Dit laatste
mede in verband met de vergrijzing van de samenleving
Er zullen concessies gedaan moeten worden bij deze verlegging van accenten binnen dezelfde financiële

kaders. Met name in de voormalige hotspots zal dit merkbaar zijn want er wordt minder aan verzorgend
onderhoud gedaan: er zal meer afval ‘rond zwerven’, meer onkruid in de plantsoenen zijn en meubilair mag
meer viezigheid vertonen.
Deze andere manier van onderhoud zal grotendeels direct te implementeren zijn in het dagelijks onderhoud.
Echter, een klein oppervlak van met name de ‘groene’ beheergroepen zal, door achterstallig onderhoud, niet
direct uit te voeren zijn. Om dit te realiseren zullen éénmalige maatregelen gedaan moeten worden, zoals
het omvormen of herinrichten van plantvakken. Voor de realisatie van deze eenmalige maatregelen zal
meegelift worden bij andere projecten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij omvormingen in het kader van
het kwaliteitsplan openbaar groen, herinrichtingen t.b.v. het meer jaren onderhoudsplan wegen of het
gemeentelijk rioleringsplan. Hierdoor is het pas mogelijk een (klein) deel van de beheergroepen te
onderhouden op het gewenste niveau wanneer omvormingen gerealiseerd zijn.
Met het scenario Dinkelland Groen zijn beleids- en raadsvoorkeuren en thema’s als biodiversiteit en
veiligheid vertegenwoordigd in het dagelijks beheer van de openbare ruimte van de gemeente Dinkelland.

1.1 Uitgangspunt toekomstig beheer
In het coalitieakkoord van 2018 is vastgesteld dat er structureel een bedrag van € 100.000,-- extra wordt
uitgetrokken voor het onderhoud van de openbare ruimte. Echter in 2019 is er in de perspectiefnota een
ombuigingsmaatregel vastgesteld van € 106.000,-- op het beheer van de openbare ruimte en € 100.000,-- op
het onderhoud wegen. Om de ombuiging te realiseren is er gekozen om alle beheergroepen binnen de
hotspots terug te brengen van A naar C en de trottoirs van B naar C. Hierdoor wordt al het onderhoud op C
gezet.
De € 100.000,-- vanuit het coalitieakkoord is nog wel van kracht. Dat is het uitgangspunt waarop de €
100.000,-- vanuit het coalitieakkoord ingezet gaat worden; alle beheergroepen op C –van waaruit €
100.000,-- ingezet kan worden om raadsvoorkeuren en beleid te implementeren in het beheer. Hierdoor kan
er gezegd worden dat het beheer anders wordt ingevuld met het huidige budget. Het adviesscenario is dus
ook opgesteld met een sluitende begroting. Er hoeven geen extra middelen te worden ingezet –wel anders.

1.2 Dinkelland Groen
Hieronder wordt het adviesscenario ‘Dinkelland Groen’ toegelicht.
‘Wadi’s met natuurlijke begroeiing, volle plantvakken, kruidachtige gazons, vitale beplanting en veilige
trottoirs. Een vitale groene leefomgeving waar tevens veilig over trottoirs gelopen kan worden’.
Met het scenario Dinkelland Groen wordt een optimale technische kwaliteit van het groen nagestreefdkwaliteitsniveau A. De technische kwaliteit zegt wat over factoren, zoals: inboet, snoei en dunning voor een
optimale instandhouding van de beplanting. Een optimale instandhouding van beplanting zal meer
biodiversiteit genereren, doordat de beplanting gezond is, meer oppervlakte inneemt en hierdoor goed zal
functioneren en bloeien. Ook zal door een goede inboet van beplanting –en dus meer dichtheid van plantenmeer water opgenomen kunnen worden; vooral in het kader van stortbuien (klimaatadaptatie) is dit
belangrijk.
impact van het scenario (niveau per onderdeel)
C wegen
B trottoirs
C verzorgend onderhoud
A technisch onderhoud groenvakken
C gazons
wadi's niet meer op beeldkwaliteit, maar 2 keer per jaar te maaien
Externe communicatie
Informeren naar de samenleving over een wijziging in beheer is minstens zo belangrijk als het informeren
binnen de organisatie. Bij het uitvoeren van dit project is duidelijk geworden dat onduidelijkheid leidt tot
ontevredenheid. Wanneer de inwoners en ondernemers zich bewust zijn van de uitvoering van ons beheer,
en waarom hiervoor gekozen wordt, kunnen veel klachten & meldingen op voorhand voorkomen worden en
zal er met een bewuste blik naar het onderhoud van de openbare ruimte gekeken worden. Daarnaast moet
ook naar inwoners gecommuniceerd worden dat er meer ruimte is om deel te nemen aan het verzorgend
onderhoud in de openbare ruimte, met name door de buurtmannen en Contactpersonen Openbare Ruimte.
communicatiekanalen
•
Dinkelland website
•
inzet buurtmannen/-vrouwen

•
•
•

Contactpersonen Openbare Ruimte COR van Noaberkracht
Bedrijven contact functionarissen
Informatiebijeenkomsten

Financiele paragraaf
Er wordt invulling gegeven aan de ombuiging van in totaal € 206.000,-- op de openbare ruimte inclusief
wegen.
In de begroting is € 100.000 gereserveerd in het kader van het bijstellen van het Beeldkwaliteitsplan (BKP).
In het scenario 'Dinkelland Groen' is de ombuiging en de herijking vertaald.
Uitvoering
De uitkomsten van dit raadsbesluit zullen in de uitvoering door Noaberkracht worden verwerkt en
gecommuniceerd naar onze inwoners.
Evaluatie
Via de interne monitoring zal regelmatig de kwaliteit van de openbare ruimte worden gecontroleerd. Deze
wordt verantwoord in de jaarrekening.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Hier is geen sprake van harmonisatie.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de secretaris

de burgemeester

E.M. Grobben

J.G.J. Joosten
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 februari 2020, nr. 14 A;
gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 10 maart 2020;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
besluit
1. tot vaststelling van de nota 'Dinkelland groen, nota voor duurzaam en klimaatbestendig beheer';
2. tot vaststelling van de algemene beeldkwaliteit voor de openbare ruimte voor netheid en onderhoud in de
openbare ruimte op niveau C;
3. een accent in het onderhoud te plaatsen conform het in de nota benoemde scenario 'Dinkelland Groen';
4. dat, zodra de nieuw ingevoerde kwaliteitsniveaus twee jaar van kracht zijn een raadsbrede evaluatie zal
plaatsvinden, om te bespreken en te beoordelen of hetgeen nu is vastgesteld voldoet.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 april 2020
De raadsgriffier,

De voorzitter,

