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Organisatie

• 2006: 

- Samenvoeging dorpen Amerongen Overberg, 
Leersum, Doorn, Maarn, Maarsbergen en 
Driebergen

- Van 5 naar 1 samengestelde gemeente Utrechtse 
Heuvelrug

• 2012:

- Ingebruikname gemeentehuis, van 3 naar 1 
locatie

• 2014:

- Samenvoeging wijkbeheer en openbare ruimte 
naar afd. BORA



Organisatie

• 2016: 

- Concernreorganisatie naar 6 thema’s

2019 van 4 teams naar 3:
• Team Inrichting (projecten 

en bedrijfsvoering

• Team Beheer en 
Onderhoud/reiniging in 5 
vakgroepen



Organisatie

- De 5 vakgroepen

Groen en spelen

Groen en spelen

openbaar groen, bomen, 

ongediertebestrijding groen, 

bos en natuur, 

speelvoorzieningen

Begraafplaatsen en sport

Begraafplaatsen en sport

begraafplaatsen, 

sportterreinen, 

participatie (groen), 

openbare verlichting

Wegen

wegen, 

vervoersvoorzieningen, 

kunstwerken, uitritten en 

invalidenparkeerplaatsen, 

kabels en leidingen, verkeer

Water en riolering

Riolering en watergangen

riolering, 

rioolaansluitingen, 

ongediertebestrijding, 

water en duikers

Groen

Beheerregisseur 2

Beheerder 2

Operationeel beheerder 3

Toezichthouder 1

Medewerkers 8

16

Afval

Huishoudelijk afval

afvalinzameling, reclame 

in openbare ruimte, 

verkiezingen, culturele 

kunstwerken, materieel 

en materiaal

- De functies

Beleid:

Thema Omgeving

Thema Samenleving



Beheerproces op orde

• De aanleiding

- Tekorten financieel en verval in kwaliteit
- Voldoen aan provinciale voorschriften
- ‘Stuur in handen’

• Integraal beheerplan Buitenruimte

- Inzicht in onderhoud en vervanging

- Inzicht in huidige kwaliteit en achterstanden

- Duurzame instandhouding kapitaalgoed

- Kosten voor onderhoud vervanging op basis van 

langjarige gemiddelden

- Overzichtelijk productblad



Beheerproces op orde



Beheerstrategie
Oude strategie: hele openbare 
ruimte wordt van gevel tot 
gevel opgepakt als riool (en 
wegen) aan vervanging toe zijn.

Nieuwe strategie: 

- Meer relinen bij riool (70%)

- Meer klimaatadaptatie – mn
afkoppelen

- Minder ‘roeren’ in de 
ondergrond zorgt voor ander 
weg- en groenbeheer

- Gericht op duurzame 
instandhouding



Beheerproces op orde

• Areaal (Greenpoint) en kengetallen (normen, 
ervaringscijfers)

• Beheeropgave onderhoud en vervangingen

• Opgave eigen dienst en derden

• Vertaling naar opdracht en werkplanning 
(koppeling TIM (tijdschrijven)

• Beheercontracten derden/contractmanagement

• Kwaliteit meting (contractschouw en 0-meting)

• Vervangingsopgave opdracht Inrichting

• Beheerproces vakgroep Groen



Beheerproces op orde
Algemene conclusies uit de rapportage DGG 
nacalculatie 2016 (dienstjaar 2014) 

Areaal:

• Minder openbaar groen dan vergelijkbare  gemeente (wel 
grote spreiding)

• Relatief groot aandeel struiken en bomen relatief klein 
aandeel gazon

Kwaliteit:

• De kwaliteitsambitie ligt aanzienlijk lager dan de 
benchmark (90% op C kwaliteit)

• De gemeten kwaliteit was hoger dan de vastgestelde 
ambitie. (BIGA had moeite met kwaliteitsdifferentiatie 
voerden het nog wel eens te netjes uit)



Beheerproces op orde

Algemene conclusies uit de rapportage DGG 
nacalculatie 2016 (dienstjaar 2014)

Kosten:

• De kosten per m2 zijn hoger dan de benchmark

• Gazon en struiken zijn aanzienlijk duurder dan de benchmark

• Ruw gras en plantenperken zijn sterk goedkoper dan de 
benchmark maar hebben betrekking op een klein deel van het 
areaal / kosten

• Met name bosplantsoen en sierheesters zijn sterk duurder en 
beslaan ook het grootste deel van het areaal (kostenaandeel)

• De tarieven binnen (+10%) en buiten (+60%) zijn gemiddeld 
hoger dan de benchmark

• Het kostenaandeel van de buitendienst is aanzienlijk hoger (36%) 
dan de benchmark (relatie hoge tarief)



Beheerproces op orde

Algemene conclusies uit de rapportage DGG 2018

Kosten:

• De kosten per m2 zijn 15% hoger dan de benchmark (incl
overhead); GUH € 1,17/€ 1,01 benchmark

• De kosten per inwoner zijn duidelijk lager (<areaal/relatief veel 
inwoners)

• Ruw gras is aanzienlijk duurder dan de benchmark 

• Tarieven zijn op gemiddeld gesteld (€ 55,-)


