
SAMP

SA
M

P
STRATEGISCH ASSETMANAGEMENTPLAN
Almeerwaardig beheer



SAMP 02VOORWOORD

BESTE LEZER, 

Stel je voor; je hebt thuis op precies hetzelfde moment 
een wasmachine, een droger en een koelkast gekocht. 
De levensduur van deze producten is rond de vijftien 
jaar. Dit betekent dat je over ongeveer vijftien jaar al 
deze producten tegelijk zult moeten vervangen. Mits je 
ze goed schoon houdt en onderhoudt. Mocht een van de 
apparaten eerder stuk gaan, dan is het handig om daar 
wat voor opzij te hebben gezet.

Voor onze openbare ruimte geldt precies hetzelfde. Dit 
plan geeft ons inzicht in hoe we onderhouden, de 
levensduur - dus wanneer producten vervangen moeten 
worden - en of we daar ook genoeg voor gespaard 
hebben. Want zeg nou zelf, met de hand wassen willen 
we toch écht niet!

Als stad staan we voor grote opgaven. De klimaatveran-
dering, de groei van de stad en niet te vergeten de 
ontwikkeling naar circulair en duurzaam, mét behoud 
van het groenblauwe karakter. Onderwerpen die vragen 
om vooruit te kijken. Met dit Strategisch assetmanage-
mentplan kunnen we naar de toekomst kijken. Het laat 

zien hoe we met het beheer van de openbare ruimte 
bijdragen aan een aantrekkelijke stad om in te wonen en 
te werken en dit voor de toekomst goed te kunnen 
blijven doen.

Assetmanagement helpt ons om onze middelen opti-
maal in te zetten en juist die maatregelen te nemen die 
het hardst nodig zijn én het meest bijdragen aan onze 
stad. Met dit plan maken we bewuste keuzes voor de 
doelen die we met de openbare ruimte voor ogen hebben 
en zetten we voor de komende jaren de kaders neer.

Aan onze mooie stad dragen rond de 200 collega’s van 
de afdeling Stadsruimte met professionaliteit, vakman-
schap en betrokkenheid bij aan het beheer en onder-
houd. Dagelijks werken zij aan een betekenisvolle en 
toekomstbestendige openbare ruimte. En daar wil ik al 
deze collega’s graag een compliment voor geven!

Hilde van Garderen
Wethouder Beheer Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur, 
Stadsvernieuwing, Communicatie en (City)marketing
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Almere is ontworpen om als stad in de dichtbevolkte Randstad anders te zijn, 
met ruimte voor mens, plant en dier.

Almere is een stad met variatie in woonmilieus waar het 
welzijn van mensen voorop staat. Een toekomstbesten-
dige stad waar groen, water en natuur dichtbij huis en in 
ruime mate aanwezig zijn. Met ruimte om gezond te 
bewegen, te ontmoeten en te ontspannen. Aantrekkelijk 
voor bewoners, bedrijven en bezoekers om te wonen, te 
werken en te recreëren. Het onderstreept het belang 
van een goed functionerende openbare ruimte. 

DE GEZONDE EN TOEKOMSTBESTENDIGE 
OPENBARE RUIMTE WILLEN WE GRAAG 
BEHOUDEN EN VERSTERKEN

Om goed om te gaan met de verschillende belangen, 
doelstellingen en opgaven is met de Visie openbare 
ruimte (2021) een afwegingskader vastgesteld. Het 
afwegingskader helpt ons onze objecten en middelen zo 
in te zetten, dat deze maximale waarde toevoegen voor 
de inwoners en gebruikers van onze stad. Almeerwaar-
dig beheer noemen we dat.

DAAROM HEBBEN WE HET BEHEER VAN DE 
OPENBARE RUIMTE BETER GEORGANISEERD

Het rekenkameronderzoek van 2018 gaf de doorslag; 
het is nodig het beheer beter te organiseren met behulp 
van de werkwijze assetmanagement. We hebben beleid 
en doelen van Almere verbonden aan het beheer van de 
openbare ruimte. Nieuwe documenten zoals beleidska-
ders, beheerplannen, en een meerjarenprogramma 
helpen om richting te bepalen, te sturen en doelmatig 
met de beschikbare middelen om te gaan. We maken 
continu de afweging tussen risico’s, prestaties en 
kosten. Borging van de beheerwaarden is onze eerste 
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prioriteit. Onze beheerwaarden zijn: veiligheid en 
gezondheid, bereikbaarheid en economische attractivi-
teit, leefbaarheid en milieu, identiteit en inclusiviteit en 
toegankelijkheid. Met de risicomatrix en de kernpresta-
tie-indicatoren hebben we sturingsinstrumenten in 
handen om doelmatiger en waardegedreven de  
beheerinspanningen te prioriteren.

We actualiseren het SAMP om de 4 jaar. Via de 
beheerstrategie in het SAMP geeft het college sturing 
aan de openbare ruimte. Voor de gemeentelijke organi-
satie is het SAMP een hulpmiddel om gezamenlijk, 
effectief en waardegedreven de openbare ruimte te 
beheren. Aan het SAMP is een ontwikkelagenda gekop-
peld aan de hand waarvan we de beheerorganisatie de 
komende jaren nog verder willen professionaliseren. 

EEN TOEKOMSTBESTENDIGE EN 
ALMEERWAARDIGE OPENBARE RUIMTE 
VRAAGT OM EEN FINANCIËLE IMPULS

Met het SAMP zijn de kosten voor het behouden van de 
openbare ruimte doorgerekend. Hieruit blijkt dat veel 
meer geld nodig is om de openbare ruimte goed te 
kunnen blijven onderhouden dan er nu is begroot. Dit 
geldt vooral voor groot onderhoud en vervangingen. 
Hiervoor is over de periode van 2022 tot en met 2050 
ruim 1,2 miljard nodig, terwijl voor deze periode op dit 
moment maar zo’n € 0,5 miljard vrijgemaakt is in de 
gemeentebegroting.

En dit tekort dreigt nog verder toe te nemen door de 
groei van de stad. Met de ontwikkeling van nieuwe 
buitenruimte worden op basis van een vast beheer-

bedrag per woning, middelen toegevoegd aan het 
bestaande beheerbudget. De verwachte nieuwe buiten-
ruimte voor de te bouwen wijken leiden, op basis van de 
huidige vergoeding per woning, tot een extra jaarbudget 
van €27 miljoen beheerkosten. Terwijl de werkelijke 
extra jaarlijkse beheerkosten liggen tussen de €31 en 
€35 miljoen. Voor het beheer van stedelijke voorzienin-
gen zoals die uit het Fonds verstedelijking worden 
gefinancierd, is na de eerste vijf jaar geen structureel 
budget beschikbaar. De beheerkosten hiervan komen 
dus bovenop het tekort.

INZICHT IN DE KOSTEN VAN AMBITIES

Wat ambities op het gebied van duurzaamheid, gezond-
heid en inclusie betreft, doen we al veel zolang het 
budgetneutraal passend is. Maar als we een stapje 
verder gaan, dan is er meer geld nodig afhankelijk van 
welke maatregelen we willen nemen. In het SAMP zijn 
voor elk van de opgaven uit de Visie openbare ruimte 
enkele concrete maatregelen als voorbeeld uitgewerkt 
en doorgerekend.

OPLOSSINGSRICHTINGEN VOOR EEN 
BETAALBARE OPENBARE RUIMTE

Om de bestaande openbare ruimte volgens de huidige 
eisen en kwaliteitsafspraken in stand te kunnen 
houden, is het een vereiste dat het huidige beheerbud-
get structureel wordt aangevuld. Mogelijke deeloplos-
singen zijn: 

1. Structureel extra budget beschikbaar stellen voor 
dagelijks onderhoud en groot onderhoud en 
vervangingen van de bestaande stad.

2. Dichten van het financiële gat bij ontwikkeling van 
nieuwe openbare ruimte. Dit kan:
 ❚ door een versobering in ontwerp.
 ❚ door het normbedrag te verhogen en de kosten 

voor het uitvoeren van beleid daarin mee te 
nemen. 

3. Toetsen en financieren van beheerkosten bij 
toevoeging van stedelijke voorzieningen.

4. Wijziging van de financiële systematiek door geld te 
lenen.

5. Systematiek van vergoeding per woning omzetten 
naar systematiek op basis van werkelijk te beheren 
areaal.

MET BEHULP VAN HET SAMP EN DE 
ONTWIKKELAGENDA ONTWIKKELEN WE ONS 
VERDER

Assetmanagement gaat uit van een heldere rolverde-
ling. We kennen grofweg drie organisatierollen: de 
gemeenteraad als asseteigenaar, de ambtelijke organi-
satie als assetmanager en de uitvoerende partijen als 
dienstverlener. De assetmanagement denk- en werk-
wijze en de rolverdeling die daarbij hoort, vertalen we 
binnen de huidige organisatiestructuur naar een 
zodanig organisatieplan, dat de beheerstrategie inte-
graal onderdeel wordt van ons dagelijks werk. Andere 
ontwikkelingen zijn onder andere het leren werken met 
de Leidraad inrichting openbare ruimte, een nieuw 
document voor onze organisatie. En het opstellen van 
een data- en informatiestrategie.
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AANLEIDING ASSETMANAGEMENT

Vraag aan Almeerders wat zij aan onze stad waarderen, 
en zij vertellen je dat groen en water altijd dichtbij zijn 
en dat we een snelle en veilig infrastructuur hebben 
met gescheiden busbanen, fietspaden en dreven. Deze 
kenmerken zijn maar één van de vele onderdelen in de 
Almeerse openbare ruimte die zo van betekenis zijn om 
hier fijn te kunnen wonen, werken en recreëren.

Maar het vasthouden van die waarden voor de stad gaat 
niet vanzelf. Het beheerareaal aan openbare ruimte – de 
hoeveelheid aan oppervlakte en objecten - neemt toe 
met de groei van de stad. En ondertussen zijn we alweer 
bezig met het vervangen van de verouderde onderdelen. 
Redenen voor de Rekenkamer om in 2018 haar advies 
uit te brengen met het onderzoek “Lessen beheer en 
onderhoud openbare ruimte Almere”. Daarin zijn aanbe-
velingen gedaan om de beheerorganisatie te versterken 
door assetmanagement te implementeren.

Om deze bestuurlijke opdracht goed uit te voeren is in 
2019 een programma ingericht om de stad planmatig en 
doelmatig te beheren. Aan de hand daarvan zijn we 
gestart met het versterken van de beheerprocessen en 
het aanvullen van het beheerinstrumentarium.

WAT IS ASSETMANAGEMENT?

Asset is een Engels woord voor bezittingen of kapitaal-
goederen, iets dat waarde heeft. Denk aan wegen, 
bruggen, plantsoenen en sluizen. Assetmanagement is 
als begrip breed binnen de Nederlandse bouwwereld 
overgenomen.

Assetmanagement is kortgezegd: professioneel rent-
meesterschap waarbij de belangen van de gebruiker en 
de betekenis van de objecten (de assets) in de openbare 
ruimte centraal staan.

Hierbij gaat het om meer dan het technisch in optimale 
staat houden van een object tijdens de gebruiksfase, 
waar traditioneel beheer vaak op neerkomt.

Het meest onderscheidende is dat met assetmanage-
ment de focus verschuift van de aandacht voor enkel 
technisch onderhoud en instandhouding naar het doel 
en de waarde voor de stad. En wat dan vervolgens van 
een object gevraagd wordt om die waarde te kunnen 

leveren; de prestatie. Hiermee bedoelen we dat bijvoor-
beeld een busbaan meer is dan een plak asfalt. Busba-
nen zijn een manier om grote groepen mensen op een 
toegankelijke en duurzame manier veilig te verplaatsen. 
Dus we letten op inclusieve opstappunten en comforta-
bel asfalt. Essentieel kenmerk van de assetmanage-
mentsystematiek is dat de prestatie altijd wordt afge-
wogen tegen de risico’s en kosten die er tegenover 
staan.

Het systeem van assetmanagement is erop gericht dat 
het beheerproces helder is georganiseerd met behee-
rinstrumenten en een integrale organisatie met een 
scherpe taak- en rolverdeling.
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WAAROM HET STRATEGISCH 
ASSETMANAGEMENTPLAN (SAMP)?

In de Visie openbare ruimte staat het werken aan de 
toekomstbestendige stad beschreven. Daaruit volgt de 
opdracht voor het SAMP om een concretere doorverta-
ling te maken van beleid naar de uitvoering. En het in 
beeld brengen van zowel de omvang en de gewenste 
prestaties van de objecten als de risicofactoren en de 
financiële behoefte. Het plan geeft aan welke instru-
menten daarbij nodig zijn om de juiste afwegingen te 
kunnen maken en te kunnen sturen.

Zo zijn aan de opgaven en beheerwaarden in de visie 
algemene prestatie-indicatoren verbonden. Met dit 
SAMP bieden we een kader voor de sturingsprincipes 
waarmee we de gewenste waarde van de openbare 
ruimte bewaken. Zo kunnen Almeerders blijven genie-
ten van onze verkeersveilige, groenblauwe en duurzame 
stad. Bovendien draagt het SAMP eraan bij dat we het 
assetmanagement structureel vormgeven met een 
doorlopend beheerproces en organisatie.

We geven inzicht zodat beheer en onderhoud transpa-
rant, betaalbaar en toekomstbestendig kan worden 
georganiseerd, taken en rollen zijn belegd en duidelijk 
is wat ervoor nodig is om de ambities uit de visie te 
realiseren.

ALMEERWAARDIG BEHEER

De wijze waarop we dit organiseren noemen we 
‘Almeerwaardig beheer’.

Dit staat voor de professionele wijze waarop wij het 
beheer van onze objecten in de openbare ruimte 
organiseren, gebaseerd op de assetmanagement-

systematiek. Het is ‘Almeerwaardig’ omdat we de eigen-
heid en hoogwaardige kwaliteiten van onze openbare 
ruimte koesteren en de meerwaarde voor de toekomst-
bestendige stad willen benutten. Passend bij de identi-
teit van de stad Almere.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
15 februari 2022 het Strategisch assetmananagement-
plan, Almeerwaardig beheer, vastgesteld. Met de 
implementatie van het Strategisch assetmanagement-
plan in 2022 wordt het programma afgerond en nadert 
de opdracht ‘implementeer assetmanagement’ zijn 
voltooiing. Dit betekent nog niet dat het gewenste 
eindpunt dan is bereikt. Wel is de basis in de staande 
organisatie gelegd en verdwijnt de programmaorgani-
satie. Met de ontwikkelagenda voorziet het Strategisch 
assetmanagementplan erin dat de gemeente Almere de 
ingezette koers verder voortzet en de komende jaren 
leert en groeit naar een professionele assetmanage-
mentorganisatie. Het SAMP wordt iedere vier jaar 
geactualiseerd.

REIKWIJDTE VAN HET SAMP

Het Strategisch assetmanagementplan gaat over het 
Almeerwaardig beheren en onderhouden van de 
objecten in de openbare ruimte. Van inspectie tot 
vervanging. Het SAMP is eveneens van toepassing op 
areaaluitbreiding, herinrichting en stedelijke vernieu-
wing. Het Strategisch assetmanagementplan gaat niet 
over vastgoed, vergunning en handhaving, reiniging of 
de afvalinzameling.

LEESWIJZER

Om te beginnen nemen wij je mee in de typische 
kenmerken van onze openbare ruimte en de 
betekenis hiervan voor de stad, het vertrekpunt van 
het Almeerwaardig beheer. Vervolgens geven we 
een overzicht van hoe onze beheerinstrumenten en 
het beheerproces in elkaar grijpen volgens de 
principes van assetmanagement en de uitganspun-
ten van de Visie openbare ruimte. Hier komen de 
kaders van de sturingsprincipes en de algemene 
kritische prestatie-indicatoren aan bod. Vervolgens 
leggen we aan de hand van een model uit hoe het 
beheerproces volgens de assetmanagementsyste-
matiek wordt vormgegeven.

Hoofdstuk 4 belicht de financiële opgave en geeft 
inzicht in de kosten van het beleid, onderhoudsach-
terstanden en de langjarige vervangingsopgave.

Hoofdstuk 5 beschrijft de uitvoeringsscenario’s 
voor de invulling van de beheerwaarden en beheer-
ambities. Omdat er een piek in de vervangingen 
aankomt en we een achterstand hebben in het 
groot onderhoud, schetsen we scenario’s voor het 
inlopen van deze achterstand en het ondervangen 
van de piek in de vervangingen.
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De kwaliteit van onze stad is voor een belangrijk deel te danken aan de aard van de openbare 
ruimte. Ons doel met Almeerwaardig beheer is om met een doeltreffende besteding van de 
beschikbare beheermiddelen de openbare ruimte zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de 
behoeften en waarden van de stad.

Naast het groen en water zijn we trots op ons veilige 
verkeersnetwerk van fietspaden, busbanen en dreven. 
Deze elementen van een toekomstbestendige stad 
blijven essentieel voor de leefbare, gezonde en duur-
zame stad van morgen. Almere is als stad ontworpen 
om in de dichtbevolkte randstad anders te zijn, met 
ruimte voor mens, plant en dier. Een stad met variatie in 
woonmilieus waar het welzijn van de mensen en een 
inclusieve samenleving voorop staat. Dat vertaalt zich 
onder meer in een openbare ruimte waarin mensen zich 
veilig, gezond en vlot kunnen voortbewegen door een 
slim ontworpen infrastructuur.

Met veilige en snelle mobiliteit en afvoer van regen-
water bijvoorbeeld. Een stad die verantwoord omgaat 
met onze grondstoffen, weersextremen kan opvangen 
en een stevige basis levert voor de bescherming van 
biodiversiteit.

Een toekomstbestendige stad waar groen, water en 
natuur dichtbij huis en in ruime mate aanwezig zijn.  
Met ruimte om gezond te bewegen, te ontmoeten en te 
ontspannen. Aantrekkelijk voor bewoners, bedrijven en 
bezoekers om te wonen, te werken en te recreëren.

MISSIE BEHEER OPENBARE RUIMTE

De missie van beheer volgens de Visie openbare ruimte is:
Beheer richt zich op het duurzaam in stand houden en verbeteren van de functionaliteit van de 
openbare ruimte en het toevoegen van maatschappelijke waarde voor de stad in de breedste zin; 
voor mens, plant en dier. Samen met de stad werken we aan een gezonde, sociale en toekomst-
bestendige openbare ruimte om voor nu en in de toekomst te mogen wonen en werken in een zich 
onderscheidende groenblauwe stad.

1.1 OBJECTEN IN DE OPENBARE RUIMTE

Wegen, bruggen, bomen, watergangen; het zijn vanzelf-
sprekende elementen – ‘objecten’ in vaktermen - in de 
openbare ruimte. In assetmanagementtermen noemen 
we deze objecten ‘assets’.

Je staat er niet altijd bij stil dat er verschillende eigena-
ren zijn. Denk aan de provincie die de beheerder is van 
de Hoge Ring, de bossen van Staatsbosbeheer en de 
kabels en leidingen van energieleveranciers. De 
gemeente beheert het leeuwendeel.
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1.2  DE TYPISCHE KENMERKEN VAN DE 
OPENBARE RUIMTE VAN ALMERE

De typische kenmerken en kwaliteiten maken dat de 
stad zich onderscheidt van andere steden. Veel keuzes 
zijn al gemaakt bij het ontwerp van Almere en bepalen 
tot op de dag van vandaag in sterke mate haar identiteit.

De in deze paragraaf beschreven kenmerken zijn 
bepalend voor het beheer en onderhoud van de open-
bare ruimte. Dat betekent dat we rekening houden met 
materiaal- en kleurgebruik, oorspronkelijke schaal-
grootte en sfeer, beeldbepalende structuren en uitstra-
ling. De ruime opzet van de openbare ruimte, met het 
gescheiden verkeersnetwerk en het vele groen en 
water, is tegelijkertijd een flinke uitdaging om goed en 
betaalbaar te onderhouden. Hierbij waken we ervoor dat 
we niet belanden onder een minimale kwaliteitsgrens, 
het instandhoudingsniveau.

Hieronder lopen we de kenmerken van de openbare 
ruimte na, waar we rekening mee houden bij de behee-
rinspanningen voor een Almeerwaardig beheer.

HET GESCHEIDEN VERKEERSSYSTEEM
Het streven naar een veilig transportsysteem met een 
hoge mate aan mobiliteit ligt ten grondslag aan het 
gescheiden infrastructuur-netwerk voor bus, auto en 
fiets. Conflicten tussen langzaam verkeer en snelver-
keer worden tot een minimum beperkt door ongelijk-
vloerse kruisingen. Met als effect een positieve bijdrage 
aan het welzijn, een gezonde leefomgeving met minder 
geluidsoverlast en betere luchtkwaliteit.

Het beheer en onderhoud van zo’n infrastructuurnet-
werk is voor de beheerder relatief kostbaar. Het risico 
van dit systeem is dat bij onvoldoende middelen het 

groot onderhoud of vervangingen uitgesteld worden. 
Wat uiteindelijk leidt tot kapitaalvernietiging. Daarvan is 
sprake als een investering voortijdig waardeloos is 
geworden en niet meer veilig of functioneel bruikbaar is.

GROEN, WATER EN NATUUR
De ruimte tussen de kernen bestaat van oorsprong uit 
royale groene en waterrijke gebieden, met parken, 
sportvelden en volkstuinen. Voor alle Almeerders is 
groen, water en natuur in de stad dichtbij. Het is een 
voorwaarde voor het welzijn van mensen om hier in te 
bewegen, te ontspannen en te ontmoeten. Dit raamwerk 
van groen en water is een sterke troef voor het woon- 
en vestigingsklimaat en de leefbaarheid in de stad.
In het blauwgroene raamwerk voelen planten en dieren 
zich thuis. Ze dragen in positieve zin bij aan een prettig 
leefklimaat en beleving van de groenblauwe stad. Een 
biodiverse stad biedt plaats voor planten en dieren en 
verbindt de natuur onderling en versterkt de relatie 
tussen mens en natuur.

Het groen, water en de natuur benutten we als buffers 
in het opvangen van de klimaateffecten zoals hitte, 
droogte en extreme neerslag.

Almere is een stad met twee keer zoveel groen en water 
als Nederlandse steden van vergelijkbare omvang. Wat 
we dankzij de ruime opzet op een grootschalige wijze 
kunnen beheren en mede daardoor per saldo meer 
groen weten te onderhouden tegen dezelfde prijs.

BODEMDALING
Hoewel het geen uiterlijk kenmerk is, is bodemdaling 
wel een dominante factor in de beheeropgave. Het 
overgrote deel van Almere heeft te maken met bodem-
daling. Het veroorzaakt hoogteverschillen tussen de 
verhardingen en onderheide bouwwerken als gebouwen 
en bruggen. Of onveilige stoepen, scheuren in de weg en 
gebroken riolering. Bodemdaling is een belangrijke 
factor in het vervroegd afschrijven van met name paden, 
wegen, riolering en het stedelijk groen.
Bodemdaling leidt tot beheerinspanningen om de stad 
veilig en functioneel te houden en tot een kortere 
levenscyclus.
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DE IDENTITEITEN VAN DE MEERKERNIGE STAD
Almere is een meerkernige stad, waarin de verschil-
lende woonkernen los van elkaar liggen. Elke ‘kern’ 
heeft zijn eigen karakter. Behalve de aard van de 
bebouwing is de inrichting en het beheer van de open-
bare ruimte bepalend voor de identiteit van een kern. 
We benoemen hier de algemene kernmerken die de 
stadsdelen onderling onderscheiden en die doorwerken 
in de keuze van beheermaatregelen. Die werken we uit 
in de beheerplannen.

De informatie over identiteiten van de stadsdelen is 
ontleend aan het werkdocument Advies groenidentiteit 
Almere, kansen voor beheer. (Febr. 2010, gemeente 
Almere)

Almere Haven, eerste woningen opgeleverd in 1976
Dit is het oudste stadsdeel en komt als eerste in aanmerking voor 
stedelijke vernieuwing om met ruimtelijke maatregelen de 
gewenste ontwikkeling te faciliteren op fysiek, sociaal en soci-
aal-economisch gebied. Haven heeft een dorpse opzet met kronke-
lige wegen en naar binnen gekeerde hofjes. Met veel groen in en 
tussen de wijken. Aansluitend op de omliggende bossen van het 
Almeerderhout en Beginbos, hebben de bredere groenvoorzienin-
gen en parken een bosachtig karakter. In het algemeen wordt het 
groen in Haven minder strak en natuurlijker onderhouden.

Almere Stad, eerste woningen opgeleverd in 1980
Het grootste stadsdeel, met het stadscentrum. En een inbreidingsop-
gave. De stadsparken en grachten vormen de identiteitsdragers voor 
de aanliggende wijken. De groene infrastructuur is sterk verweven 
met het netwerk van vrijliggende fietspaden. De omgeving van het 
Weerwater krijgt een steeds sterkere betekenis voor de stad als een 
plek voor ontspanning in de vorm van bewegen, sport en natuurbele-
ving. De groenvoorzieningen in de stad hebben over het algemeen 
een parkachtig karakter. Hier en daar met vloeiende lijnen, onder-
houden en, waar functioneel mogelijk, met ruimte voor natuurbele-
ving en biodiversiteit. De dreven ontlenen hun identiteit aan hun 
bosrijke omgeving (Vrijheidsdreef) of naamgeving (Veluwedreef).

Almere Buiten, start bouw 1980
Kenmerkt zich grotendeels door haar polderkarakter. Ingedeeld 
volgens verkavelingspatronen uit de ontginningsperiode van de 
Flevopolder. Geordend in lange lijnen en hoekige verkaveling en 
ingericht met rechte bomenlanen en watergangen en strakke 
beplanting en hagen. In het groenbeheer worden de lijnen bena-
drukt in onder meer het maai- en snoeibeeld. De noordzijde van 
Almere Buiten heeft een meer besloten boskarater.
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Almere Hout, start ontwikkeling 1992
Het stadsdeel vormt de overgang van bos aan de westkant naar 
het open polderlandschap aan de oostkant. In de zelfbouwwijk 
Oosterwold is zelfvoorziening het uitgangspunt. De veelal ruime 
kavels herbergen verschillende vormen van stadslandbouw. In 
Oosterwold ligt er qua beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte veel verantwoordelijkheid bij de bewoners. Voor de 
gemeente Almere betekent het vooral het bieden van maatwerk 
en loslaten.

Almere Poort, eerste woningen opgeleverd in 2014
Het stadsdeel kenmerkt zich door een grotere verscheidenheid 
aan woonmilieus. In de stedelijke gebieden in en rond het 
centrum wordt de openbare ruimte gevormd door formele 
pleinen, parken en statige lanen. Langs de randen krijgen de 
woonbuurten een meer landschappelijke uitstraling met groene 
elementen die passen bij de natuurlijke omgeving, zoals de 
voortuin, het Pampushout of het Gooimeer. Zeer kenmerkend is 
het kustkarakter van de wijk Duin. Aangelegd in een kunstmatig 
aangelegd duinlandschap die zonder erfafscheidingen een open 
duinlandschap creëren. Participatie is een belangrijk uitgang-
punt voor de ontwikkeling en activiteiten in het centraal gelegen 
Cascadepark.

Almere Pampus (±10 ha) is nog in de ontwerpfase
Dit is de grootste nog resterende uitleglocatie. Hier ligt een 
belangrijke kans om met beheerbewust ontwerpen een bijdrage 
te leveren aan een sociaal, duurzaam en betaalbaar stadsdeel.

1.3  EIGENHEID ALS ONDERDEEL VAN 
ALMEERWAARDIG BEHEER

Uit deze typische kenmerken van onze stad volgen de 
ingrediënten waar we rekening mee willen en moeten 
houden om de hoogwaardige kwaliteiten van Almere te 
behouden. Maar dat is niet het enige waar we in het 
Almeerwaardig beheer naar streven. Denk bijvoorbeeld 
aan een veilige openbare ruimte en de opgave om te 
blijven werken aan een toekomstbestendige stad. Het 
volgende hoofdstuk gaat in op het geheel aan vertrek-
punten en de manier waarop we die borgen.
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Het beheren van een stad met de omvang en 
de opgaven zoals Almere die heeft, gaat niet 
zonder een professioneel ingerichte 
organisatie met bijbehorende processen en 
instrumenten. 

In dit hoofdstuk brengen we de inhoudelijke Almeerse 
beleidsuitgangspunten samen en benoemen de criteria 
waaraan de beheerinspanningen moeten voldoen. Deze 
criteria vormen het uitgangspunt voor verdere detaille-
ring per vakdiscipline in beleidskaders en beheerplanen.

Figuur 1: beleidshuis beheer openbare ruimte

2.1 BELEIDSHUIS

We beginnen met een overzicht aan instrumenten die de 
ruggengraat vormen voor onze manier van werken. Dit 
overzicht - het beleidshuis of ‘line of sight’ – helpt bij het 
op orde maken en houden van de beheerinstrumenten. 
Wat leidt tot een optimale vertaling van beleid naar 
uitvoering en visa versa. In het beleidshuis zijn de 
beleidsdocumenten en beheerinstrumenten schema-
tisch weergeven in onderlinge samenhang en gerang-
schikt volgens het hoofdbeheerproces.

Het beleidshuis bestaat uit vier lagen met ieder een 
eigen abstractieniveau en indicatieve houdbaarheid van 
de instrumenten. Die lagen zijn:

BESTUURLIJKE CONTEXT 
Het gemeentebrede beleid en organisatie-overstijgende 
kaders, normen, wet- en regelgeving. Die vormen de 
kaders voor het SAMP. 

DE STRATEGISCHE LAAG
De ‘waarom’- en ‘wat’-vragen op de lange termijn van 5 
tot 10 jaar. In deze laag vertalen we de Almeerse 
context, kaders en doelen naar een visie, beleid en 
doelen voor de openbare ruimte. De documenten zijn 
kaderstellend, geven de stip op de horizon weer en de 
algemeen gedeelde waarden. 

DE TACTISCHE LAAG
De ‘hoe’- en ‘wanneer’-vragen op de middellange 
termijn tot 5 jaar. In de documenten in deze laag zijn 
inrichtingseisen voor ontwikkeling en projecten vanuit 
functioneren en beheren van de openbare ruimte 
meegegeven. Over het algemeen worden deze docu-
menten vastgesteld door het college. 



SAMPH2 BELEID EN STRATEGIE BEHEER OPENBARE RUIMTE ALMERE 16

Het is niet de bedoeling dat de documenten in het 
beleidshuis de ruimte voor creativiteit en innovatie 
ontnemen. De instrumenten van het beleidshuis zijn 
geen doel op zich. We zullen ontwikkelingen en trends 
in de omgeving en de techniek blijven volgen om nieuwe 
en innovatieve ontwikkelingen een kans te geven waar 
dit een meer optimale afstemming tussen prestatie, 
risico en kosten belooft. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot 
aanpassingen in beleidskaders, de Leidraad inrichting 
openbare ruimte of de beheerplannen. In dat geval 
wordt de beleidscyclus van het beleidshuis opnieuw 
doorlopen.

DE UITVOERENDE LAAG 
De ‘wat’-, ‘wie’- en ‘wanneer’-vragen op de korte 
termijn van 1 tot 3 jaar. Het gaat hierbij om het uitvoeren 
van het dagelijks verzorgend, planmatig en groot 
onderhoud en de vervangingsinvesteringen. De 
gemeenteraad stelt de financiële kaders vast in de 
begroting. Het college voert deze werkzaamheden uit.

2.2 BESTUURLIJKE CONTEXT

De bestuurlijke context bestaat onder andere uit 
wet- en regelgeving en organisatiebreed beleid. Dit 
laatste komt aan de orde in paragraaf 2.3 Strategisch 
instrumentarium.

WET- EN REGELGEVING EN NORMEN

Nieuwe burgerlijk wetboek
Er is geen overkoepelend wettelijk kader waarin voor 
gemeenten alle rechten en plichten met betrekking tot 
de openbare ruimte vastgelegd zijn. De algemeen 
geldende wettelijke kaders zijn vastgelegd in het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is specifieke regelgeving 
van onder andere provincies en waterschappen van 
toepassing. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de 
gemeente een zorgplicht heeft voor het handhaven en 
bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte. De 
gemeente moet kunnen aantonen dat ze door inspecties 
en onderhoud een optimale zorg levert.

Omgevingswet
Voor ons werk aan de stad betekent de invoering van de 
Omgevingswet dat we nog meer stilstaan bij participatie 
en van tevoren nadrukkelijker nadenken over welke 
impact de ingreep heeft op de leefbaarheid en omge-
vingswaarde.

Gemeentewet en Besluit Begroting en  
Verantwoording (BBV)
Er zijn regels voor financieel beleid en het opstellen van 
financiële rapporten van gemeenten en provincies. 
Waaronder voor de begroting, meerjarenraming, het 
jaarverslag en de jaarrekening. Dit staat in de Gemeen-
tewet en het BBV provincies en gemeenten. De BBV 
geeft ook een definitie en stelt eisen aan de aanpak van 
achterstalligheid en kapitaalvernietiging. 

Overige wettelijke kaders
De verantwoordelijkheden van de gemeente als wegbe-
heerder zijn vastgelegd in de Wegenwet en de Wegen-
verkeerswet. De gemeente is verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud van alle op haar grondgebied 
liggende openbare wegen en weguitrusting (zoals 
verkeersborden en verlichting), die niet in beheer zijn 
van Rijk of provincie. De wegenwet vereist dat de 
beheerder door tijdig onderhoud zorgt voor het in stand 
houden van het in wegen geïnvesteerde kapitaal.
De wegenverkeerswet legt de verantwoordelijkheid van 
de gemeente als wegbeheerder vast voor de publiek-
rechtelijke zorg voor veiligheid. Wettelijk is niet vastge-
legd aan welke eisen weguitrusting moet voldoen.

Aanleg en beheer van riolering is een gemeentelijke 
taak op basis van de Wet milieubeheer. Tot de invoering 
van de Omgevingswet heeft de gemeente de verplichting 
een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. De 
Wet verontreiniging oppervlaktewater is ingesteld ter 
bescherming van oppervlaktewateren tegen lozingen en 
andere mogelijke verontreinigingen.

Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is 
dat alle Europese wateren een bepaalde kwaliteitseisen 
moeten voldoen. Verder zijn in het Nationaal bestuur-
sakkoord Water afspraken gemaakt over het op orde 
brengen van watersystemen binnen de gemeentegren-
zen. Tot slot regelt de Waterwet het beheer van opper-
vlaktewater en grondwater en verbetert deze wet de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

Daarnaast is de Wet natuurbescherming er voor het 
beschermen van dieren- en plantensoorten. In deze wet 
is sprake van een zorgplicht voor degene die projecten 
in de openbare ruimte voorbereidt en uitvoert.
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In de Nederlandse Arbowet zijn algemene regels 
opgenomen voor elektrische installaties en het gebruik 
daarvan. In de uitwerking in de NEN 3140 staat dat er 
een installatieverantwoordelijke is aangewezen binnen 
de gemeentelijke organisatie.

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken 
dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot 
minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het 
pre-industriële tijdperk. Ook in het werk aan de open-
bare ruimte zijn er mogelijkheden om de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen.

2.3 OPGAVEN OPENBARE RUIMTE

De voor de openbare ruimte meest relevante en organi-
satiebrede visies en kaders zijn samengebracht in de 
Visie openbare ruimte. Deze visie benoemd de gene-
rieke opgaven met bijbehorende uitgangspunten voor 
iedereen die aan en in de openbare ruimte werkt.
In de visie openbare ruimte staan drie opgaven om te 
blijven werken aan een toekomstbestendige openbare 
ruimte.

We schetsen hiernaast de drie opgaven met bijbeho-
rende uitgangspunten ter illustratie. Voor meer toelich-
ting verwijzen we naar de ‘Visie openbare ruimte, een 
toekomstbestendige stad’.

DE RUIMTELIJKE OPGAVE  
VOOR EEN GROENBLAUWE EN 
VERKEERSVEILIGE STAD

Met de uitgangpunten:
 ❚ In de Almeerse openbare 

ruimte is voldoende ruimte 
voor groen en water.

 ❚ We koesteren het gescheiden 
verkeersysteem in Almere.

 ❚ We hebben een openbare 
ruimte die zo ontworpen is dat 
die betaalbaar te beheren is.

 ❚ De openbare ruimte sluit aan 
op het diverse karakter van 
stadsdelen en wijken.

DE DUURZAAMHEIDSOPGAVE

Met de uitgangspunten:
 ❚ We gebruiken hernieuwbare 

materialen en lokale 
grondstoffen.

 ❚ De openbare ruimte heeft een 
biodivers en robuust 
ecosysteem.

 ❚ De openbare ruimte is 
klimaatbestendig.

 ❚ De ondergrondse 
infrastructuur en de 
bovengrondse inrichting zijn 
op elkaar afgestemd.

 ❚ Bij de inrichting van de 
openbare ruimte anticiperen 
we op toekomstige transities.

DE SOCIALE EN GEZONDHEIDSOPGAVE

Met de uitgangspunten:
 ❚ De openbare ruimte is er niet alleen 

om je in te verplaatsen, maar ook om 
in te verblijven, ontmoeten en 
ontspannen.

 ❚ Het ontwerp van de openbare ruimte 
en de faciliteiten zijn afgestemd op 
de sociale eigenschappen van de 
omgeving.

 ❚ De openbare ruimte is toegankelijk 
voor iedereen.

 ❚ De openbare ruimte verleidt tot een 
gezonde levensstijl van sporten, 
bewegen en gezond voedsel.

 ❚ De aanleg en het beheer van de 
openbare ruimte biedt ruimte voor 
initiatieven en kansen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 ❚ Bewoners en ondernemers doen mee
 ❚ aan het verbeteren van de openbare 

ruimte.
 ❚ Kunst en zichtbaarheid van 

archeologische
 ❚ vindplaatsen dragen bij aan de 

beleving van de openbare ruimte.
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2.4 BEHEERSTRATEGIE

Vanuit het principe van verantwoord en doeltreffend 
gebruik van gemeenschapsgeld is het noodzakelijk 
gemotiveerd af te wegen waar de middelen aan worden 
besteed. Als eerste gaat onze aandacht, zoals hieronder 
beschreven, uit naar het realiseren van de beheerwaar-
den. Is er meer geld beschikbaar of zijn er combinaties 
van investeringen vanuit andere disciplines of met 
partners, dan kunnen we een of meer ambities invulling 
geven. Dat doen en kunnen we niet alleen. Daarbij 
hebben we het bedrijfsleven nodig die we uitdagen om 
met ons mee te innoveren.

DE AMBITIEDRIEHOEK
Het afwegingsprincipe is hieronder schematisch 
weergegeven in de ambitiedriehoek.

Figuur 2: ambitiedriehoek
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Dissatisfiers Beheerwaarde 
• Inclusiviteit en toegankelijkheid

• Identiteit

• Leefbaarheid en milieu

• Bereikbaarheid en economische attractiviteit

• Veiligheid en gezondheid

De ambitiedriehoek bestaat uit twee delen. Een deel 
onder de stippellijn en een deel boven de stippellijn. 
Onder de stippellijn is de basis van de driehoek. Hier 
staan de vijf basisniveaus van de beheerwaarden. Dit 
zijn de dissatisfiers: als we het goed doen, dan valt het 
niemand op omdat het binnen de algemene verwachting 
valt. Pas als we het slecht doen, dan merken bewoners 
dat wel, met als reactie een stijging in de klachten.

In de top van de piramide bevinden zich de ambities. Dit 
zijn de satisfiers: het wordt niet direct gemist, maar als 
we hier op inzetten is het zichtbaar voor bewoners en 
verhoogt het de tevredenheid. De openbare ruimte 
wordt gezonder, socialer veiliger en duurzamer.

De beheerwaarden in de onderkant van de driehoek zijn 
even belangrijk. Dat is anders voor de ambities. Voor elk 
van de functiegebieden: centrum, woonwijk, werkgebied 
et cetera - zie bijlage 1- hanteren we een andere 
prioriteitenstelling. Hiervoor geldt dat hoe groter de 
oppervlakte in de driehoek, hoe meer voorrang deze 
ambitie krijgt. Dat betekent niet dat de andere ambities 
geen aandacht krijgen. Wel dat er meer prioriteit ligt bij 
de ambitie die het meest links staat.

RISICOGESTUURD BEHEER
De beheerstrategie is gelaagd in sturing en afwegingen. 
Om te beginnen hanteren we twee sturingsprincipes: 
‘sturen op risico’ en ‘sturen op waardetoevoeging’. Bij 
sturen op risico maken we continu de afweging tussen 
risico, prestatie en kosten. De ondergrens in de mate 
van risico die nog acceptabel is, bepaalt mede welke 
beheer- en onderhoudsmaatregelen nodig zijn en tot 
welke kosten dit leidt.

Het doel is een optimale balans tussen kosten, risico’s 
en prestaties. De risico’s worden teruggebracht naar 
een acceptabel niveau.

Figuur 3: afweging risico, prestatie en kosten

Kosten

Prestaties Risico’s

De beheerwaarden en ambities samen zijn de organisa-
tiedoelen. Daar staan we voor in de openbare ruimte. De 
Visie openbare ruimte benoemt per organisatiedoel 
meerdere strategische assetmanagementdoelen. Daar 
gaan we voor in de openbare ruimte. Aan de strategi-
sche assetmanagementdoelen zijn kernprestatie-indica-
toren (KPI’s) verbonden. Deze meetbare indicatoren 
vertellen ons of we op koers zijn om onze doelen te 
bereiken. Op het niveau van het SAMP zijn de KPI’s nog 
algemeen. Ze worden specifieker in de uitwerking van 
de beleidskaders en beheerplannen per vakdiscipline. 
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In het SAMP zijn niet alle in de visie genoemde strategi-
sche assetmanagementdoelen herkenbaar in een KPI 
opgenomen. Zo voorkomen we dat we in de monitoring 
de focus verliezen.

Figuur 4: samenhang doelen en kernprestatie indicatoren 

NIVEAU Visie openbare ruimte Strategisch  
assetmanagementplan

beleidskader per 
vakdiscipline

beheerplan per 
vakdiscipline

DOELEN
Organisatiedoelen:

(=beheerwaarden en 
beheerambities)

strategische asset
managementdoelen 

assetsysteem 
doelen

assetdoelen

NORM KPI
kernprestatieindicator

PI
technische of functionele 

prestatieindicator

PI
technische of functionele 

prestatieindicator

BEHEERWAARDEN
De beheerwaarden vormen de eerste prioriteit in het 
bepalen van de beheerinzet. Hier volgt een toelichting 
wat we onder de verschillende beheerwaarden verstaan.

Veiligheid en gezondheid
Iedereen moet zich kunnen begeven in een fysiek veilige 
openbare ruimte. Het minimale niveau is:
 ❚ We houden ons aan de wettelijke veiligheidseisen voor 

de openbare ruimte.
 ❚ De assets zijn voldoende technisch op orde.
 ❚ De openbare ruimte is zodanig ingericht dat sociale 

veiligheids- of gezondheidsrisico’s tot een minimum 
worden beperkt.

 ❚ De openbare ruimte is niet vervuild.

Bereikbaarheid en economische attractiviteit
Met het beheren van de stad zorgen we voor een 
toegankelijke openbare ruimte voor bewoners, foren-
sen, bedrijven, toeristen en recreanten. Het minimale 
niveau is dat we er altijd voor moeten zorgen dat er geen 
onnodige fysieke belemmeringen zijn bij verplaatsen en 
verblijven in de openbare ruimte.

Leefbaarheid en milieu
Wij zorgen voor een openbare ruimte waar mensen 
samen kunnen komen en planten en dieren niet in hun 
voortbestaan worden bedreigd. Het minimale niveau is 
dat we ons houden aan de wet- en regelgeving voor 
luchtkwaliteit, geluidsoverlast, klimaatbestendigheid, 
hygiëne en het behoud van dier- en plantsoorten. We 
passen daarnaast de recentste mogelijkheden toe die 
de markt ons kan bieden op het gebied van duurzaam 
beheer, zolang deze mogelijkheden niet kostenverho-
gend zijn.

Identiteit
Met het beheren van de openbare ruimte onderhouden 
we een belangrijk visitekaartje van Almere. De basis is 
dat we de identiteit van Almere als groen/blauwe en 
verkeersveilige stad in stand houden.

Inclusiviteit en toegankelijkheid
We zetten ons actief in om de openbare ruimte toegan-
kelijk en veilig te maken en te houden voor mensen met 
een beperking.

RISICOMATRIX
Naast risico’s bepalen prestatieniveau en kosten de 
onderhoudsmaatregelen. In de afweging tussen risico, 
prestatie en kosten maken we gebruik van de risicoma-
trix. Dit doen we aan de hand van de beheerwaarden uit 
de Visie openbare ruimte. In de risicomatrix is de 
beheerwaarde ‘inclusiviteit en toegankelijkheid’ 
samengebracht onder ‘leefbaarheid, inclusiviteit en 
milieu’.

De prestaties van de objecten worden bepaald aan de 
hand van de functie. Wat willen we met het object 
bereiken? Dit kan van A naar B kunnen reizen zijn, maar 
met paard en wagen kwamen we in het verleden ook 
van A naar B. Er worden dus specifieke eisen gesteld 
aan onze objecten. De functies zijn voor elk object 
beschreven in het werkdocument Functie- en objecten-
boom.

Met de functieboom is benoemd we wat we met het 
object willen bereiken. In combinatie met de risicoma-
trix bepalen die de beheerinspanningen. Dit alles in een 
balans tussen de prestaties, risico’s en kosten.
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Figuur 5: risicomatrix

(*)  Het gaat bij leefbaarheid met name om het woongenot voor bewoners/omwonenden. Overlast kan dan meerdere vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld geluidshinder, sluipverkeer, wateroverlast op straat en de 
toegankelijkheid van het eigen perceel (door zettingen).

(**)  Onder vitale locaties worden locaties verstaan die in verband met veiligheid en gezondheid altijd bereikbaar moeten zijn of grote impact op economische en toeristische attractiviteit. Hierbij gaat het om onder andere 
ziekenhuizen, (huis)artenpraktijken, verzorgingstehuizen, distributiecentra en evenemententerreinnen.

Beheer-
waarden 
keuze-
matrix

Veiligheid en gezondheid 
Persoonlijke gezondheid 

van bewoners en 
bezoekers

Bereikbaarheid en  
economische attractiviteit 

De toegankelijkheid van 
Almere voor bewoners, 

forensen, bedrijven, 
toeristen en recreanten

Leefbaarheid,  
inclusiviteit & Milieu 
(Sociale) welzijn en 

comfort voor ieder mens, 
voor plant en dier

Imago 
Het beeld dat leeft en 
gedeeld wordt over de 
identiteit van de stad 

Almere

Financiële 
gevolg- 
schade 

De impact in 
(out-of- 

pocket) kosten

Ondenk-
baar  
< 10%

Mogelijk  
10% - 30%

Waar-
schijnlijk  

30% - 50%

Aanne-
melijk  

50% - 70%
Bijna zeker  
70% - 90%

Zeer 
ernstige 
impact

Eén of meerdere doden en/of 
chronische gezondheids-

klachten met blijvend 
functieverlies en/of blijvende 

invaliditeit.

Woning, wijk, gebied of stad 
voor onbekende tijd niet 

bereikbaar; 1 of meer
vitale locaties** niet 

bereikbaar voor 24 uur; of een 
extra aanrijtijd van minimaal 

15 min voor hulpdiensten.

Structurele onleefbare 
situatie in wijk, gebied en/of 

stad en/of tijdelijke 
onleefbare situatie die langer 

duurt dan 3 dagen

Negatieve internationale 
pers en/of structureel 

negatief beeld over het imago 
van de stad bij minimaal 

500.000 mensen

> € 2.500.000 groen geel rood rood rood

Ernstige 
impact

Eén of meerdere zwaar 
gewonden met langdurig 

letsel en/of zware gezond-
heidsklachten. Medische 

ingreep en/of zorg noodzake-
lijk. Langdurig zorgbehoe-
vend en/of functieverlies.  

1 tot 4 weken uit  
arbeidsproces.

Woning, perceel, straat, wijk 
of gebied niet bereikbaar 

voor 1 week of meer; vitale 
locaties niet bereikbaar  
voor meer dan 24 uur; of 

hulpdiensten extra aanrijtijd 
van 10 tot 15 min.

Grootschalige en/of tijdelijke 
onleefbare situatie in wijk, 

woning, perceel, straat, 
gebied en/of stad met een 

duur van 1 tot 3 dagen.

Negatieve landelijke pers en/
of structureel negatief beeld 
over het imago van de stad bij 

maximaal 500.000  
Nederlanders

> € 1.250.000 groen geel geel rood rood

Impact

Eén of meer gewonden en/of 
tijdelijke gezondheidsklach-
ten. Kortstondig medische 

verzorging nodig.  
Kortstondig functieverlies, 

minder dan 1 week uit 
arbeidsproces.

Minimaal 5 bedrijven/
woningen meer dan 1 week 

niet bereikbaar; vitale 
locaties beperkt bereikbaar 
meer dan 1 week met extra 

reistijd tot 15 minuten; of 
hulpdiensten extra aanrijtijd 

tot 10 minuten.

Tijdelijk en/of kleinschalig 
verstorende situatie in wijk, 

woning, perceel, straat, 
gebied en stad met een duur 

van 1 dag.

Negatieve regionale pers en/
of tijdelijk negatief beeld over 

het imago van de stad
> € 500.000 groen groen geel geel rood

Lichte 
impact

Eén of meer personen met 
verwonding en/of tijdelijke 

gezondheidsklachten. 
Incidenteel behandeling van 

klein, zelfhelend letsel/
klachten. Geen  
functieverlies.

5 tot 10 bedrijven of woningen 
tot 48 uur beperkt bereikbaar 

en/of omleiding met 
maximaal 15 minuten extra 

reistijd; of vitale locaties met 
maximaal 10 minuten extra 
reistijd. Voor hulpdiensten 

geen stremming.

Tijdelijke en/of kleinschalige 
overlast* met een duur van  

1 tot 3 dagen.

Negatieve lokale pers en/of 1 
of meer personen met een 
tijdelijk negatief beeld over 

het imago van de stad.

> € 125.000 groen groen groen geel geel

Minimale 
impact

Schrammen of bulten en/of 
minimale gezondheids-

klachten. Hoogstens eerste 
hulp nodig.

Minder dan 5 bedrijven en/of 
woningen en vitale locaties 
korter dan12 uur beperkt 

bereikbaar en/of omleiding 
met maximaal 15 minuten 

extra reistijd. Voor 
hulpdiensten en vitale 

locaties geen stremming.

Tijdelijke of kleinschalige 
verstoring van comfort (last) 

met een duur van  
maximaal 1 dag.

Negatief Twitter-bericht (of 
andere individuele (social)
media) en/of op individueel 

niveau een tijdelijk  
negatief imago.

< € 125.000 groen groen groen groen geel
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KERNPRESTATIE-INDICATOREN

Beheerwaarden KPI
Aan de afzonderlijke beheerwaarden zijn de volgende 
kernprestatie-indicatoren verbonden. De onderstreepte 
teksten in de beschrijvingen zijn de verschillende 
strategische assetmanagementdoelen onder de 
genoemde beheerwaarde.

Figuur 6: kernprestatie-indicatoren beheerwaarden

Beheerwaarde
Kernprestatie 
indicator (KPI ) toelichting strategisch assetmanagementdoelen

Score 
2021

streefsco-
re

Veiligheid en 
gezondheid

Beeldkwaliteit op 
of boven de norm

De openbare ruimte voldoet minimaal aan de wettelijke 
veiligheidseisen, is voldoende technisch op orde, is sociaal veilig 
en niet vervuild. Dit wordt dagelijks gemeten aan de hand van de 
beeldkwaliteitssystematiek. De KPI laat zien hoe we scoren ten 
opzichte van de door de raad in 2015 vastgestelde 
kwaliteitsniveaus, zie bijlage 2. Voor het benoemen van de eisen 
voor sociale veiligheid langs fietspaden maken we gebruik van 
een pilot ‘gezonde en duurzame mobiliteit’ in het kader van de 
mobiliteitsvisie.

88% 90%

Bereikbaarheid 
en economische 
attractiviteit

Reistijdverlies 
wegverkeer

Voor een toegankelijke openbare ruimte en het beperken van 
fysieke belemmeringen bij verplaatsen en verblijven meten we 
het reistijdverlies. Voor gebiedsontsluitingswegen is de reistijd 
tijdens de spits niet langer dan 1,5 keer de reistijd buiten de spits. 
Voor stadstraten is de norm maximaal 2 keer de reistijd.

--

Dreven: 
max. 1,5 x

Stad-
straten: 
max. 2 x

Leefbaarheid 
en milieu

Voorzieningen in 
de openbare 
ruimte

Iedere twee jaar vragen we bewoners hun mening over 
beschikbaarheid van voorzieningen in de openbare ruimte. Het 
geeft een indicatie of mensen kunnen samenkomen in de 
openbare ruimte. 60% geeft aan geen voorzieningen te missen. 
De doelen planten en dieren worden niet in hun voortbestaan 
bedreigt en innovatie duurzaam beheer vallen samen met de 
KPI’s genoemd onder duurzaamheid. Het bewaken van het doel 
van we houden ons aan de wet- en regelgeving in relatie tot 
leefbaarheid en milieu worden specifiek benoemd in de 
beleidskaders en beheerplannen van de beheerdisciplines.

58% 60

Identiteit Groen, water en 
natuur bepalend 
voor de identiteit 
van de stad

Minimaal 90% van de Almeerders vinden dat groen, water en 
natuur in belangrijke mate bepalend zijn voor de identiteit van de 
stad. Een oordeel van de inwoners over het in stand houden van 
de groene blauwe stad. Het doel voor de instandhouding van de 
verkeersveilige stad is ook onderdeel van onze identiteit. Dit 
wordt gemonitord door Mobiliteit.

91% 90

Inclusiviteit en 
toegankelijk-
heid

Tevredenheid 
stoepen en straten

Een rapportcijfer geeft aan in hoeverre we slagen in het doel van 
een toegankelijke en veilige openbare ruimte voor mensen met 
een beperking. Hiervoor maken we gebruik van een jaarlijkse 
VNG-enquête onder de Almeerse doelgroep. 

 5,4 6,0

Beeldkwaliteitsniveaus gedifferentieerd
De beeldkwaliteitssystematiek is een instrument die we 
in Almere al vele jaren gebruiken en ook de meeste 
andere gemeenten hanteren. Bij het beeldgericht 
werken sturen we op beeldkwaliteit met behulp van 
herkenbare foto’s en beschrijvingen, die we meegeven 
aan onze aannemers.

Bij het bepalen de onderhoudsinzet gaan we uit van de 
in 2015 met de raad afgesproken beeldkwaliteitsni-
veaus. Om beheerkosten te besparen wordt er kwaliteit 
op maat geleverd in de vorm van gedifferentieerde 
beeldkwaliteitsniveaus. 

In Almere hanteren we voor de centra gemiddeld het A 
niveau (mooi en comfortabel), voor woonwijken gemid-
deld het B niveau (basis, functioneel) en voor bedrijven-
terreinen gemiddeld het C niveau (beperkt onderhoud, 
met onrustig beeld en enige vorm van hinder tot gevolg). 
Gemiddeld wil zeggen, dat sommige beheercategorieën 
op een lager niveau onderhouden worden, zonder dat 
het de kwaliteit, beleving en gebruik in het algemeen 
negatief beïnvloed. 

Het overzicht van gedifferentieerde kwaliteitsniveaus in 
bijlage 2 beschouwen wij als de ondergrens in de zin 
van dissatisfiers. Presteren wij onder deze niveaus, dan 
weten we dat we mogen rekenen op minder tevreden-
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heid en een toename in klachten. Bovendien geldt voor 
bepaalde onderdelen dat er een mechanisme ontstaat 
die leidt tot een vroegtijdige afschrijving. Bijlage 2 met 
de beeldkwaliteitsniveaus beschouwen we daarom als 
een onderdeel van de beheerwaarden met bijbehorende 
prestaties.

Beheerwaarden KPI
Aan de afzonderlijke beheerwaarden zijn de volgende 
kernprestatie-indicatoren verbonden. De onderstreepte 
teksten in de beschrijvingen zijn de verschillende 
strategische assetmanagementdoelen onder de 
genoemde beheerwaarde.

BEHEERAMBITIES
De beheerambities zijn herkenbare afgeleiden van de 
ambitieopgaven in paragraaf 2.3.

Kernprestatie-indicatoren
Ook aan de beheerambities zijn kernprestatie-indicato-
ren verbonden. Voor het behalen van de gewenste 
KPI-score zijn extra middelen nodig, aanvullend op de 
huidige reguliere middelen. Ook hier zijn de onder-
streepte teksten in de beschrijvingen de verschillende 
strategische assetmanagementdoelen onder de 
genoemde beheerambitie.

Figuur 7: kernprestatie-indicatoren beheerambities

Beheer-
ambitie

Kernprestatie 
indicator (KPI ) Toelichting strategisch assetmanagementdoelen

Score 
2021

streef-
score

fre-
quentie

Duurzaam-
heidsambitie

Aandeel 
ecologische 
beheerd groen 

Biodiversiteit vergroten, het stedelijk groen laten aansluiten op 
grote groengebieden en de openbare ruimte natuurinclusief 
maken indiceren we aan de hand van het ecologisch beheerd 
oppervlak aan groen. Streven is dat minimaal 25% van het groen 
gericht is op het versterken van de biodiversiteit.

? 25% jaarlijks

Duurzaam-
heidsambitie

Duurzame 
contracten

De doelen klimaatbestendigheid vergroten, grootschalig 
onderhoud afstemmen op energietransitie, overlast geluid en 
luchtverontreiniging beperken en het circulaire karakter van de 
openbare ruimte vergroten worden bewaakt in het aandeel van 
afgesloten duurzame contracten. De contracten zijn in 2025 50% 
duurzaam en in 2030 100% duurzaam in overeenstemming met 
het streven van duurzaamheidsagenda.

--
50% in 
2025, 
100% 

in 2030
--

Ruimtelijke 
ambitie

Groen, water 
en natuur 
bepalend voor 
de identiteit 
van de stad

Als afgeleide van het doel de identiteit van Almere als groene en 
waterrijke stad versterken, vindt minimaal 95% van de 
Almeerders dat groen, water en natuur in belangrijke mate 
bepalend zijn voor de identiteit van de stad. Het doel investeren 
in groen-blauwe plekken draagt hieraan bij. Het doel van de 
toegankelijkheid van onze hoofdwegen optimaliseren en de 
verkeersveiligheid vergroten wordt hiermee niet ondervangen, 
maar heeft een relatie met de KPI beheerkwaliteit op orde en de 
monitoring door Mobiliteit.

 91% 95% --

Sociale en 
gezonde 
ambitie

Voorzieningen 
in de openbare 
ruimte

Deze categorie kent de volgende doelen: bewegen stimuleren, 
mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting vergroten, de 
zichtbaarheid van archeologische vindplaatsen en kunst in de 
openbare ruimte vergroten en de aantrekkelijkheid van het 
gebied versterken. Als KPI maken we gebruik van het oordeel 
van bewoners over de beschikbaarheid van voorzieningen in de 
openbare ruimte. Ten opzichte van het doel genoemd onder 
beheerwaarde leefbaarheid en milieu, verhogen we de score 
naar 65% van de Almeerders die aangeven geen voorzieningen 
te missen in de openbare ruimte. De doelen sociale veiligheid en 
het veiligheidsgevoel verbeteren en beperken van overlast als 
gevolg van vervuiling op straat en vandalisme worden 
uitgewerkt in de kaders van civiel, groen en schoon.

58% 65% --



SAMPH2 BELEID EN STRATEGIE BEHEER OPENBARE RUIMTE ALMERE 23

2.5 TACTISCH INSTRUMENTARIUM

De Visie openbare ruimte en de kaders van het asset-
managementplan bieden het kader voor nadere concre-
tisering van beleid en kaders per vakdiscipline. De 
meest kaderstellende instrumenten van het beleidshuis 
zijn behalve de beleidskaders per vakdiscipline, het 
beleidskader Grootschalig onderhoud en de Leidraad 
inrichting openbare ruimte.

LEIDRAAD INRICHTING OPENBARE RUIMTE
De afgelopen decennia hebben we ruimtelijke ontwikke-
lingen steeds op unieke wijze uitgevoerd. Als gemeente 
hadden we geen eenduidig (vastgesteld) document met 
eisen en richtlijnen over hoe we de openbare ruimte 
(her)ontwikkelen bij transformatie, inbreiding of 
reguliere gebiedsontwikkeling. Hierdoor zijn er mooie 
diverse wijken ontstaan in Almere, maar ook wijken die 
meer beheerinspanning vergen. Dit levert diverse 
vraagstukken op voor leefbaarheid en techniek.

Ook kostentechnisch gezien zijn niet alle keuzes 
efficiënt. Het beheer is slechts een schakel in een 
proces van (her)ontwikkeling van de stad. Daarbij is 
beheer ook een schakel die vaak aan het einde van het 
proces zit. Dit betekent dat het beheer van de stad de 
vruchten plukt van slimme ontwerpkeuzes, maar ook de 
lasten draagt als de ontwerpkeuzes onvoldoende 
beheerbewust zijn afgewogen. Het voorkomen hiervan 
begint dus al aan de tekentafel. De Leidraad Inrichting 
Openbare Ruimte (LIOR) helpt om in de toekomst het 
beheer van de openbare ruimte zo efficiënt en effectief 
mogelijk te kunnen doen.

In de LIOR is vastgelegd aan welke eisen een object 
dient te voldoen. Het uitgangspunt hierbij is: beheerge-
richt ontwerpen en ontwerpgericht beheren.

De leidraad is een bibliotheek waarin (functionele) eisen 
gesteld worden aan de inrichting van de openbare 
ruimte. Hiermee borgen we dat we de hele stad, zowel 
bestaand als nieuw gebied, vervangen en aanleggen op 
dezelfde manier, waardoor het beheerbaar blijft, zonder 
af te doen aan de gebiedsgebonden kenmerken van 
Almere. De eisen zijn in lijn met de beleidsdoelstellin-
gen van de gemeente Almere

De LIOR speelt een belangrijke rol in het proces Inte-
grale aanpak gebiedsontwikkeling (IAGO). De LIOR is de 
basis voor het document dat in de ontwikkelfase van het 
IAGO-proces Notitie van uitgangspunten wordt genoemd 
(NvU). Het LIOR is echter wel breder en gaat naast de 
ontwikkelfase ook over de bouwplan- en realisatiefase 
van een gebiedsontwikkeling (of investering/vervan-
ging). Voor ieder (ruimtelijk) project wordt een Notitie 
van uitgangspunten opgesteld waarin eisen en uit-
gangspunten volgens de LIOR opgenomen zijn.

2.6 RANDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING

Tot zover de uitdieping op de beheerstrategie van de 
Visie openbare ruimte. Maar in die visie staan meer 
relevante zaken. Want in ons dagelijks werk hebben we 
te maken met randvoorwaarden:

 ❚ Participatie, het betrekken van bewoners bij de 
inrichting, herinrichting en beheer van de openbare 
ruimte.

 ❚ Een toekomstbestendige openbare ruimte bij 
gebiedsontwikkelingen.

 ❚ Aanpak van overlast in de openbare ruimte.
 ❚ Inspelen op de ontwikkeling naar een 

datasamenleving.

In de visie zijn die voldoende toegelicht. Om herhaling te 
vermijden, verwijzen we hiervoor naar de Visie open-
bare ruimte. De invulling hiervan vindt plaats in onder 
meer de beleidskaders en projectplannen.
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Met assetmanagement vergroten we het inzicht op de kosten van de openbare ruimte. 
In dit hoofdstuk laten we zien wat het beheer van de openbare ruimte kost.

Grofweg zijn er drie financiële knelpunten:

1. Een tekort op het budget voor het beheer van de 
bestaande stad.

2. Een voorzien aanvullend tekort als gevolg van aanleg 
van nieuwe woonwijken en stedelijke voorzieningen.

3. Extra kosten als we bepaalde ambities zouden 
toevoegen.

Deze financiële knelpunten tellen op tot het volgende 
tekort per jaar:

Figuur 8: tekorten beheer openbare ruimte

Kostencategorie Tekort 2030 Tekort 2050

Bestaande stad

Dagelijks verzorgend onderhoud € 3,1 mln € 3,1 mln

Groot onderhoud en 
vervangingen

€ 16,0 mln € 32,9 mln 

Nog te ontwikkelen stad

Woongebieden € 2,3 mln € 5,0 mln 

Stedelijke voorzieningen € 2,0 mln € 3,0 mln

Ambities pm pm

Totaal per jaar € 23,4mln € 44,0 mln

3.1 KOSTEN BEHEER BESTAANDE STAD

De beheerbegroting waar we in dit SAMP op ingaan, 
bestaat uit de componenten personeel, dagelijks 
verzorgend onderhoud en groot onderhoud en vervan-
gingen. Het schoonhouden van de stad en de riolering 
gaat via andere (wettelijke) financieringsstromen en 
vallen buiten de reikwijdte van dit document. 

De personeelskosten hangen samen met concrete 
beheerwerkzaamheden. Als het budget voor dagelijks 
verzorgend onderhoud en groot onderhoud en vervan-
gingen omhoog gaat, zijn hiervoor ook extra mensen 
nodig. Dit wordt in dit hoofdstuk niet apart toegelicht, 
maar meegenomen in de kosten voor dagelijks verzor-
gend onderhoud en groot onderhoud en vervangingen.

Figuur 9: Opbouw huidig budget beheer openbare ruimte

Dagelijks verzorgend
onderhoud 30%

Schoon 6%

Groot onderhoud en
vervangingen 24%

Riool 20%

Personeel 20%

30%

6%

24%

20%

20%
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KOSTEN DAGELIJKS VERZORGEND ONDERHOUD
Hoe het staat met de kwaliteit van ons dagelijks verzor-
gend onderhoud laten we continu monitoren met 
inspecties. Hieruit blijkt dat we op dit moment, mede 
door de enorme inzet van de beheerorganisatie, nog 
grotendeels voldoen aan de door de raad vastgestelde 
kwaliteitsniveaus. Dit staat echter steeds verder onder 
druk door de beperkt beschikbare middelen.

De berekende kosten schommelen iets, maar komen 
gemiddeld neer op € 23,6 miljoen per jaar. Dit bedrag is 
als volgt te verdelen over de verschillende beheerdisci-
plines:

Figuur 10: kostenverdeling dagelijks verzorgend onderhoud 
per beheerdiscipline

Beheerdiscipline bedrag per jaar

Groen € 12,2 miljoen

Infrastructuur (grijs) € 9,9 miljoen

Watermanagement (blauw) € 1,5 miljoen

Afgezet tegen de huidige beschikbare middelen is er 
sprake van een ontoereikend beheerbudget om het 
dagelijks verzorgend onderhoud volgens de vastge-
stelde niveaus te blijven beheren. Omdat het bij dage-
lijks verzorgend onderhoud grotendeels gaat om 
jaarlijks terugkerende werkzaamheden, gaan we uit van 
een gemiddeld tekort van € 3,1 miljoen per jaar.

Figuur 11: berekende kosten dagelijks verzorgend onderhoud versus 
beschikbaar budget

kosten en budget 2022 2027 2032 2037 2042 2047
kosten dagelijks 
verzorgend onderhoud 

24.294.171 24.766.347 24.575.271 23.259.307 22.284.325 23.196.604 

beschikbaar budget 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 
gemiddelde kosten 24.115.071 24.115.071 24.115.071 24.115.071 24.115.071 24.115.071 

resultaat kosten -3.794.171 -4.266.347 -4.075.271 -2.759.307 -1.784.325 -2.696.604 

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2022 2027 2032 2037 2042 2047

kosten dagelijks verzorgend onderhoud
beschikbaar budget
gemiddelde kosten

KOSTEN GROOT ONDERHOUD EN VERVANGINGEN
De berekeningen gaan uit van beheer en onderhoud 
waarbij de bestaande openbare ruimte wordt vervangen 
op dezelfde manier als die nu is ingericht. Door deze 
kosten te koppelen aan het aanlegjaar en de technische 
levensduur weten we wanneer deze activiteiten naar 
verwachting nodig zijn.

De groot onderhouds- en vervangingsopgave groeit 
door het ouder worden van de stad gestaag, met enkele 
forse pieken in de komende decennia. Doordat Almere 
niet gelijkmatig is aangelegd, maar er in korte tijd grote 
delen van de stad zijn gebouwd, moeten we straks 
diverse woonwijken en grote constructies zoals bruggen 
en dreven in korte tijd aanpakken of vervangen.

De kosten groot onderhoud en vervanging lopen de 
komende tijd op. Over de hele periode tot en met 2050 
komen die gemiddeld neer op zo’n € 41,7 miljoen per 
jaar. In totaal wordt daarmee over de hele periode 2022 
tot en met 2050 ruim € 1,2 miljard in de openbare 
ruimte van Almere geïnvesteerd. Terwijl voor deze 
periode op dit moment maar zo’n € 0,5 miljard vrijge-
maakt is in de gemeentebegroting. Dit bedrag is als volgt 
te verdelen over de verschillende beheerdisciplines:

Figuur 12: som langjarige kostenverdeling groot onderhoud en 
vervanging per beheerdiscipline (Rectificatie doorgevoerd op 25-2-2022)

Beheerdiscipline bedrag t/m 2050

Groen € 381 miljoen

Infrastructuur (grijs) € 849 miljoen

Watermanagement (blauw) € 19 miljoen
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De verwachte kosten nemen fors toe de komende jaren. 
De eerste 10 jaar (2022 tot en met 2031) is volgens de 
berekeningen in totaal € 309 miljoen nodig. Dat is ruim 
€ 13 miljoen per jaar meer dan nu beschikbaar is. En 
hierbij is nog geen rekening gehouden met loon- en 
prijsindexatie en de verdere groei van de stad.

Figuur 13: berekende kosten groot onderhoud en vervangingen versus 
beschikbaar budget

kosten en budget 2022 2027 2032 2037 2042 2047
kosten groot onderhoud 
en vervangingen

24.958.735 30.429.038 42.601.223 41.605.362 45.428.667 48.832.468

beschikbaar budget 17.773.000 17.773.000 17.773.000 17.773.000 17.773.000 17.773.000

voortschrijdende 
gemiddelde kosten

24.958.735 27.088.139 38.261.779 44.208.703 50.961.218 49.993.396
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In de praktijk is het niet mogelijk om groot onderhoud 
en vervangingsprojecten met grote pieken uit te voeren. 
Beperkingen op het gebied van capaciteit bij de beheer-
organisatie en in de markt leiden automatisch tot een 
egalisatie van werkzaamheden. Daarom gaan we bij het 
uitrekenen van het benodigd budget uit van een voort-
schrijdend gemiddelde, waarbij we ervan uit gaan dat de 
werkzaamheden maximaal 5 jaar later worden uitge-
voerd dan beoogd. Dit geeft een veel realistischer beeld 
van de benodigde groei in budget, omdat we zo lang-
zaam toe kunnen groeien naar een structureel hoger 
productieniveau.

HUIDIGE ACHTERSTAND GROOT ONDERHOUD EN 
VERVANGINGEN
Bovenstaande cijfers voor de kosten van groot onder-
houd en vervanging houden nog geen rekening met de 
achterstand die we hebben opgelopen. De afgelopen 
jaren is meerdere keren bezuinigd op beheer en 
onderhoud. Hierdoor hebben we werkzaamheden 
uitgesteld, onder andere het groot onderhoud in 
woonwijken. Er is daardoor een achterstand ontstaan. 
Uitstel van groot onderhoud leidt tot toename van 
inspanningen en kosten voor dagelijks verzorgend 
onderhoud.

Hoe groot de achterstand precies is weten we nu nog 
niet. Hier zullen de beheerplannen meer duidelijkheid in 
geven, welke in het kader van het programma asset-
management in ontwikkeling zijn. 

INDEXATIE
In de totstandkoming van de berekeningen (paragraaf 
3.4) gaan we uit van constante prijzen. Dit komt overeen 

met de gemeentebrede begrotingssystematiek, waarbij 
budgetten niet op voorhand maar pas in het lopende 
jaar worden bijgesteld voor loon- en prijsstijgingen. Dit 
doen wij op basis van het geld dat wij hiervoor jaarlijks 
van het Rijk krijgen. Hierbij geldt een vast indexatie-
percentage voor de hele begroting. In de praktijk 
hebben we de afgelopen jaren gezien dat de prijzen 
onder aannemers voor beheer en onderhoud met wel  
3 procent per jaar zijn gestegen, terwijl de budgetten 
met zo’n 1,2 procent zijn verhoogd. Hierin schuilt een 
groot risico. Want als de beheerprijzen harder blijven 
stijgen dan de beschikbare budgetten, wordt het tekort 
elk jaar groter.  
In de tabel hieronder wordt een voorbeeld gegeven van 
dit effect voor het budget voor onderhoud. Hierbij is 
uitgegaan van een jaarlijkse prijsstijging van 2 procent 
met een budgetgroei van 1 procent per jaar.

Figuur 14: indicatief voorbeeld consequenties prijsstijgingen markt en 
budgetgroei

Kostencategorie
kosten 2050 

(+2% per jaar)
budget 2050 

(+1% per jaar)

Dagelijks verzorgend 
onderhoud

€ 42,7 mln € 31,8 mln

Groot onderhoud en 
vervangingen

€ 91,8 mln € 68,3 mln

Nieuwe woningen € 9,1 mln € 6,7 mln

Nieuwe voorzieningen € 5,4 mln € 4 mln

Totaal € 149,1 mln € 110,9 mln

1 procent te weinig compensatie per jaar kan dus 
zorgen voor een tekort van € 38 miljoen in 2050, omdat 
dit effect jaar op jaar doorwerkt.
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3.2  BEHEERKOSTEN NOG TE  
ONTWIKKELEN STAD

De systematiek leidt tot structurele knelpunten in het 
beheerbudget.

Bij nieuwe ontwikkelingen hoort ook nieuwe buiten-
ruimte. Bij uitbreiding van de stad zijn dit extra kosten. 
Bij inbreiding en transformatie in de bestaande stad is 
het de uitdaging om de toename van de beheerkosten te 
beperken. Of de verwachte extra beheerkosten in 
verhouding staan tot het extra geld dat beschikbaar 
komt, toetsen we met beheerparagrafen via het proces 
Integrale Aanpak Gebiedsontwikkeling (IAGO).

De afgelopen jaren hebben we gezien dat het vaste 
beheerbedrag dat per extra woning beschikbaar komt, 
niet voldoende is om het toekomstig beheer te kunnen 
betalen. Dit is een van de oorzaken dat we nu met zo’n 
groot gat in het budget voor het beheer van de 
bestaande stad zitten. Om te voorkomen dat de verdere 
groei van de stad het tekort op het beheerbudget nog 
groter maakt, hebben we berekend welke toekomstige 
extra beheerkosten we mogen verwachten als gevolg 
van de groei van de stad.

BEHEERKOSTEN NIEUWE GEBIEDSONTWIKKELING
Om redelijk specifiek te kunnen berekenen wat de 
ontwikkeling van een gebied kost (hetzelfde geldt voor 
transformaties of inbreiding), is het noodzakelijk om 
een volledig uitgewerkt inrichtingsplan te hebben. Pas 
dan is exact bekend hoe het gebied ingericht wordt en is 
het concreet te berekenen. Voor de komende 60.000 
woningen is dit nog niet helder. Wel kunnen we gebruik-
maken van de kennis van de kosten van onze huidige 
openbare ruimte en van recent doorgerekende inrich-
tingsplannen. Deze kennis hebben we toegepast op de 

plannen voor de periode 2020 tot en met 2030, waarin 
volgens de Woonvisie 24.500 woningen worden gereali-
seerd. Op basis van wat het beheer in vergelijkbare 
woonomgevingen ons nu al kost, hebben we een 
inschatting gemaakt.

De 24.500 nieuwe woningen uit de Woonvisie hebben het 
volgende effect op de beheerbudgetten:

Figuur 16: effecten van achterblijvend budget bij groei volgens Woonvisie

Omschrijving Bedrag

Extra jaarlijks beheerbudget 
(€ 450 per woning) (€ 450 per woning)

€ 11 mln

Extra jaarlijkse kosten beheer € 12,5 tot 14,5 mln

Jaarlijks tekort op beheerbudget € 1,5 tot € 3,5 mln

Voor de totale woningbouwopgave van 60.000 extra 
woningen heeft dit het volgende effect:

Figuur 17: effecten van achterblijven budget bij totale woningbouw 
opgave Almere

Omschrijving Bedrag

Extra jaarlijks beheerbudget 
(€ 450 per woning)

€ 27 mln

Extra jaarlijkse kosten beheer € 31 tot 35 mln

Jaarlijks tekort op beheerbudget € 4 tot € 8 mln

VERWACHTE BEHEERKOSTEN VAN OVERIGE 
INVESTERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE
Ook vanuit andere investeringsbronnen wordt geïnves-
teerd in de kwaliteit van de openbare ruimte. Met name 
het Fonds Verstedelijking Almere en Stedelijke vernieu-
wing geeft een aanzienlijke impuls in de openbare 

ruimte. De aanlegkosten van deze hoogwaardigere 
openbare ruimte zijn hiermee gedekt, maar daarmee is 
er nog geen extra budget voor het toekomstig beheer 
geregeld.

Zoals blijkt uit de berekeningen levert de woningbouw-
prognose voor de periode 2020 tot en met 2030 – inclu-
sief diverse inbreidingsprojecten – geen extra ruimte op 
in de beheerbegroting, maar dreigt het tekort juist 
groter te worden. De oorspronkelijke gedachte was dat 
de extra beheerkosten als gevolg van investeringen uit 
het Fonds Verstedelijking Almere gedekt konden 
worden door het extra beheerbudget dat beschikbaar 
zou komen door diverse inbreidingsprojecten.
Dit betekent dan ook dat alle investeringen in de 
openbare ruimte die leiden tot een verhoging van de 
bestaande beheerkosten per definitie leiden tot een 
tekort op de beheerbudgetten. En dus tot een probleem 
om deze hoogwaardige openbare ruimte op termijn 
leefbaar en aantrekkelijk te houden.

De eerste tranche van Fonds Verstedelijking 2021-2025 
is steeds in ontwikkeling. Hierdoor ontstaat er meer 
inzicht in de structurele beheerkosten van deze tranche. 
Nog niet alle projecten zijn zover dat dit precies te 
berekenen is, maar naar verwachting leidt dit tot een 
tekort van € 1 miljoen per jaar. Het is niet ondenkbaar 
dat investeringen van tranche 2 en 3 uit het Fonds 
Verstedelijking Almere even groot zijn.
Overige investeringen in de openbare ruimte (zoals een 
visie op het centrum van Almere Stad) zullen nog 
berekend moeten worden. Ook die moeten als integraal 
onderdeel van de besluitvorming aangeboden worden.
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3.3 KOSTEN AMBITIEMAATREGELEN

We hebben te maken met een fors tekort op het beheer 
van de bestaande stad. En berekeningen wijzen uit dat 
dit tekort door de groei van de stad alleen maar groter 
dreigt te worden. Hier komt nog een derde vraagstuk bij 
over het financieren van de ambities van een toekomst-
bestendige stad. Het spreekt voor zich dat we de 
budgetneutrale kansen wat betreft de ambities nu al 
benutten. Denk hierbij aan klimaatmaatregelen in 
combinatie met de aanleg van bestrating en groen, 
ecologisch beheer gericht op biodiversiteit, energiebe-
sparing en circulair materiaalgebruik. Mogelijk 
gemaakt door bijvoorbeeld werk met werk te maken, 
slim te contracteren en de markt uit te dagen te innove-
ren. De berekeningen van paragrafen 3.1 en 3.2 gaan uit 
van beheer en onderhoud waarbij de bestaande open-
bare ruimte wordt vervangen op dezelfde manier als die 
nu is ingericht, terwijl onze ambitie verder gaat om 
waarde toe te voegen. We willen niet alleen een veilige 
en functionele openbare ruimte, maar ook een die 
leefbaar, klimaatbestendig en toekomstbestendig is.

Met de vaststelling van de Visie openbare ruimte is 
bepaald om de extra kosten van de ambities met het 
SAMP in kaart te brengen. Hieronder volgen een aantal 
kansrijke voorbeelden met een kostenindicatie. Uit de 
veelheid van mogelijkheden hebben we ons beperkt tot 
een selectie van maatregelen waarvan we weten dat ze 
effectief zullen zijn, maar waarvan de investeringen nog 
niet gedekt zijn in bestaande programmeringen. Deze 
voorbeelden zijn alleen uitvoerbaar met beleidsdo-
mein-overstijgende inzet en als hiervoor middelen ter 
beschikking worden gesteld.

Voorbeelden van optionele ambitiemaatregelen (nog 
zonder de middelen voor toepassing):

Inclusie:

1. Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte  
€ 250.000,- investering, € 5.750/jr structureel voor 
onderhoud. 
Op advies van de doelgroep, het aanbrengen en 
aanpassen van onder meer blindengeleide-
markeringen en inclusiemaatregelen ter verbetering 
van de toegankelijkheid voor mensen met een 
fysieke handicap. Waaronder € 150.000 voor de 
omgevingen van station Oostvaarders en busstation 
’t Oor. 

2. Toegankelijke voetpaden € 70.000/jr structureel.  
Beter beloopbare stoepen door intensivering herstel 
van tegelverhardingen bij ouderenvoorzieningen en 
-huisvesting.

Gezond bewegen en ontmoeten:

3. Bewegen in de openbare ruimte voor volwassenen  
€ 820.000,- investering, € 31.500/jr structureel voor 
onderhoud. 
Zeven extra plekken met beweegvoorzieningen die 
gezond bewegen en ontmoeten voor volwassenen 
stimuleren.

Biodiversiteit:

4. Kruidenrijke oevervegetatie, € 90.000/jr. over een 
periode van 5 jaar. Structurele meerkosten na 5 jaar 
nihil. 
Omvormen van 15% van de rietoevervegetatie. Het 
versterkt de ruimtelijke beleving door meer 
zichtpunten op het water in de stad en 
natuurbeleving door bloeiende planten. Tevens 
versterkt het de biodiversiteit door meer afwisseling 
in riet en kruidenrijke oevervegetatie.

5. Ecologisch maaibeheer & bosranden. € 350.000,- 
investeringskosten voor versnellen omvorming naar 
bosrand. € 100.000/jr. besparing vanaf 2024. 
10% (45 hectare) van onze gazons wordt 
kruidenrijkgras en 1 of 2x per jaar gemaaid of wordt 
omgevormd naar bosrand in een zogenoemde 
mantel-zoomvegetatie met struiken en kruiden. Het 
vergroot de biodiversiteit en natuurbeleving. 
NB: het bedrag voor versnelling is bedoeld om het 
resultaat op korte termijn te bereiken. Het resultaat 
kan ook bereikt worden met behulp van natuurlijke 
ontwikkeling een langere periode van consistent 
beheer.

Klimaatadaptatie:

6. Koelteplekken in de wijk € 200.000 
investeringskosten. 
Op minimaal vijf minuten lopen is er voor iedereen 
een koelteplek beschikbaar. Op 15 warme plekken in 
bestaande wijken met weinig koelteplekken, wordt 
een koelteplek van minimaal 200m2 ingericht.

7. Regenwater opvangen in de wijk € 1.300.000 
eenmalige investering, € 3.750/jr. voor onderhoud. 
Vooruitlopend op groot onderhoud wordt 15 
kilometer berm langs wijkontsluitingswegen aan 1 
zijde versnelt geschikt gemaakt voor de opvang van 
regenwater. Met als doel het opvangen van extreme 
regenval, droogte- en hittebestrijding.

8. Klimaatmaatregelen grootschalig onderhoud wijken  
€ 480.000 structureel. 
Voor het structureel opnemen van klimaatadaptieve 
maatregelen tijdens grootschalig onderhoud 
woonwijken als waterdoorlatende verharding, 
wadi’s, parkeerplaatsen etc.
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Circulair:

9. Repareerbare armaturen openbare verlichting  
€ 70.000/jr structureel. 
Door een modulair systeem zijn armaturen te 
repareren waardoor minder materialen worden 
verspild.

10. Gerecycled plastic lantaarnpalen openbare verlichting 
€ 74.000/jaar structureel. 
Lichtmasten gemaakt van gerecycled plastic en afval 
als grondstof wordt ingezet. Nadeel: scheefstand bij 
warm weer en uitsluitend geschikt tot maximaal 4 
meter hoogte.

11. Gebakken klinkers in plaats van betonklinkers  
€ 1.160.000/jr structureel. 
Gebakken klinkers gaan langer mee en kunnen 
vaker worden hergebruikt. De hogere aanschafprijs 
van gebakken klinkers weegt niet op tegen de life 
cycle costs van gebakken klinkers met een lagere 
levensduur.

CO2-uitstoot verminderen:

12. Dynamisch dimmen openbare verlichting € 50.000/jr 
structureel. 
De verlichting op hoofdwegen wordt afgestemd op 
verkeersintensiteit. Met als effect minder 
lichtverstoring voor de natuur en CO2-besparing. 
Financieel voordeel van energiebesparing is 
meegerekend.

13. CO2-arm asfalt, € 650.000 structureel.  
Vermindering van 21% CO2-uitstoot bij 
productieproces van asfalt. Door langere levensduur 
van ca 50% is er bovendien minder overlast voor 
verkeer.

Naast deze ‘shortlist’ zijn nog veel meer ambitiemaatre-
gelen te bedenken die bijdragen aan het realiseren van 
een toekomstbestendige stad. 

3.4 VERANTWOORDING BEREKENING 
BEHEERKOSTEN

Om de beheerkosten van de bestaande stad te bereke-
nen, hebben we gebruik gemaakt van het door ons 
ontwikkelde model: de rekenmotor. Hierin zitten alle 
objecten in de openbare ruimte die we moeten beheren, 
alle soorten beheerwerkzaamheden de we hiervoor 
uitvoeren en de kosten van al deze werkzaamheden per 
object. De gebruikte kengetallen zijn door diverse 
externe partijen gevalideerd.

Met dit rekenmodel kunnen we de verwachte beheerkos-
ten van de bestaande stad berekenen. Hierbij is het wel 
goed om te beseffen dat bepaalde aannames zijn gedaan:

1. We gaan uit van de verwachte levensduur van 
objecten. Voor houten bruggen is dat bijvoorbeeld 35 
jaar. In de praktijk wijkt de levensduur wel eens af 
van de theorie.

2. We gaan uit van de huidige en van constante prijzen. 
Inflatie van lonen en prijzen laten we in het model 
buiten beschouwing, omdat dit naderhand wordt 
geregeld binnen de gemeentebegroting op basis van 
de werkelijke inflatiecijfers. Los van inflatie kan ook 
innovatie leiden tot verandering van prijzen. We 
kunnen alleen indicatief aangeven welke impact dit 
zou kunnen hebben op de beheerkosten.

3. We gaan uit van de bestaande wet- en regelgeving. 
Het is goed mogelijk dat we in de toekomst te maken 
krijgen met strengere of vernieuwde eisen. Zo werd 
in het afgelopen decennium de norm voor de hoogte 
van brugleuningen aangepast, waardoor alle 
brugleuningen moesten worden vervangen. Wat de 
invloed van eventuele toekomstige regelwijzigingen 
is op de beheerkosten is vooraf niet in te schatten.

4. We gaan ervan uit dat alle beheerkosten vanuit het 
beheerbudget worden betaald. In de praktijk zal de 
vervanging van objecten soms door derden of met 
extra gemeentelijk budget worden gefinancierd. Zo 
worden de komende jaren diverse objecten in het 
centrum vervangen vanuit Almere 2.0 en is er extra 
budget beschikbaar gekomen voor stedelijke 
vernieuwing van de Havenkom en het centrum van 
Almere Buiten. Daar staat tegenover dat zulke 
investeringen vaak leiden tot vervroegde vervanging 
en hogere toekomstige beheer- en 
vervangingskosten. We gaan er in het model vanuit 
dat deze twee effecten elkaar opheffen.

De in dit hoofdstuk gepresenteerde financiële cijfers 
moeten gezien worden als een benadering van de 
werkelijkheid. We houden ze elke paar jaar opnieuw 
tegen het licht.
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In de Visie openbare ruimte zijn de beheer-
waarden en ambities voor de toekomst-
bestendige stad vastgelegd. In hoofdstuk 2  
van dit SAMP is de beheerstrategie in 
instrumentele zin verder uitgewerkt.

Zo werken we risicogestuurd én sturen we op waarde-
toevoeging. Bij de invulling van de beheerwaarden, 
werken we risicogestuurd. Dit doen we aan de hand van 
een risicomatrix (figuur 5 in hoofdstuk 2). Daarnaast 
geven we waar mogelijk binnen onze financiële kaders 
invulling aan onze ambities. Als dit geen extra middelen 
vraagt, voeren we die uit. Als dit leidt tot extra kosten 
wegen we per project af welke impact de ambitie heeft 
versus de extra kosten.

Op basis van de werkwijze in de Visie openbare ruimte 
zien we de volgende oplossingsrichtingen voor het 
voorziene tekort op de beheerbudgetten.

4.1 OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Structureel extra budget voor dagelijks onderhoud, 
groot onderhoud en vervangingen bestaande stad 
De bestaande openbare ruimte is niet meer te 
beheren op de huidige kwaliteitsniveaus zonder extra 
beheerbudget. Het tekort op het dagelijks verzorgend 
onderhoud is een zorg. Maar vooral de groeiende 
groot onderhoud- en vervangingsopgave vereisen 
dermate meer inzet dat dit onmogelijk binnen het 
huidige budget kan worden uitgevoerd. De strategie 
die we tot dusver hanteren - het uitstellen van groot 
onderhoud en vervangings projecten - is niet vol te 
houden. Nog verder uitstellen met de onderhoudspiek 
in zicht, leidt op termijn tot ongewenste achteruitgang 
van de leefbaarheid en onacceptabele veiligheidsrisico’s. 

2. Dichten financieel gat bij ontwikkeling nieuwe 
openbare ruimte 
Het huidige normbedrag per woning als standaard 
vergoeding voor de beheerkosten van het nieuwe 
areaal, voorziet onvoldoende in de benodigde 
middelen. De bouw van woningen in bestaand gebied 
(inbreiding) zorgt weliswaar voor beperkte stijging 
van de beheerkosten en toch stijging van het budget. 
Maar hier tegenover staan altijd meerdere nieuwe 
ontwikkelgebieden waarvan het beheer duurder is 
dan de budgetgroei. Hierdoor neemt het beheertekort 
als gevolg van woningbouw verder toe. Er zijn twee 
mogelijkheden om dit probleem op te lossen:
 ❚ Deels door het ontwerp van de openbare ruimte te 

vereenvoudigen en de impact op de beheerkosten 
terug te brengen zodat die sluit op het budget. Een 
dergelijke versobering heeft echter effect op de 
kwaliteitsbeleving en de functionaliteiten van de 
openbare ruimte en is nadelig voor het 
vestigingsklimaat.

 ❚ Door het normbedrag te verhogen conform ons 
beleid en te beheren areaal. 
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3. Toetsen en financieren van beheerkosten bij 
toevoeging van stedelijke voorzieningen 
In de huidige systematiek van beheerbudget per 
woning is geen ruimte voor het onderhouden van 
extra voorzieningen. Om de investeringen in de 
openbare ruimte duurzaam in stand te kunnen 
houden, maken we met behulp van de beheertoets 
inzichtelijk of sprake is van extra beheerkosten. 
Indien dit het geval is, spreekt het voor zich om de 
beheermiddelen navenant aan te vullen. 

4.2 AANVULLENDE OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Financiële systeemwijziging 
Nu worden vervangingsinvesteringen voor beheer 
direct uit de begroting gedekt. De landelijke 
financiële verantwoordingsregels schrijven voor dat 
zulke investeringen worden ‘geactiveerd en 
afgeschreven’. Hier houden wij ons boekhoudkundig 
ook aan, door het geld dat de vervanging in 
werkelijkheid kost in een reserve te stoppen en 
hieruit jaarlijks de afschrijving te betalen. 
 
In plaats van de werkelijke vervangingsinvestering 
kunnen we ook alleen de jaarlijkse afschrijving in de 
jaarbegroting opnemen. Dit zorgt op de korte termijn 
voor extra financiële ruimte, doordat we dan het geld 
dat nodig is voor de vervanging kunnen lenen. Dit 
zou het probleem van de stijgende beheerkosten op 
de korte termijn een stuk behapbaarder maken. Er 
zou dan zelfs geld in de begroting overblijven om 
achterstanden in te lopen. 
 
Op de lange termijn leidt een steemwijziging wel tot 
extra kosten. Over de leningen die we aantrekken om 
de vervangingsinvesteringen te betalen, moet 
immers rente worden betaald. 
 

Hoe een financiële systeemwijziging uitpakt op basis 
van de uitkomsten van het SAMP, wordt nader 
toegelicht in het gemeentebrede ‘Inzicht in de 
begroting’. De raad heeft in januari 2022 hiervan 
kennis genomen.

2. Systematiek van vergoeding per woning omzetten 
naar systematiek op basis van werkelijk te beheren 
areaal 
Een normbedrag per woning als vergoeding voor de 
beheerkosten van een ontwikkelgebied is ongeschikt 
voor het bepalen van de financiële beheerkaders. 
Voor een kwalitatieve buitenruimte zou de 
beheervergoeding gebaseerd moeten zijn de 
werkelijke beheerinspanningen afgestemd op 
omvang van het toegevoegde areaal en de inrichting 
hiervan.
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Mede op advies van de Rekenkamer gebruiken we assetmanagement voor de openbare 
ruimte. In dit hoofdstuk geven we aan hoe het geheel van de processen bijdraagt aan het 
realiseren van de doelen en ambities voor de openbare ruimte.

Met ons Almeerwaardig beheer volgen wij de landelijke 
standaard van het ‘iAMPro assetmanagementmodel’ 
van CROW. Dat is een kennisplatform voor infrastruc-
tuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden 
en contracteren.

In dit hoofdstuk introduceren we het iAMPro-model. We 
beschrijven welke organisatierollen er nodig zijn voor 
een goede invulling van het systeem.

5.1  INTRODUCTIE IAMPRO 
ASSETMANAGEMENTMODEL

Het iAMPro-model is gebaseerd op de praktijkervaring 
van collega-overheden, die hun beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte ook zo hebben georganiseerd. 
De norm van het model is ISO 55.000, het basisniveau 
voor assetmanagement.

Door aan te sluiten bij dit model hoeven wij het wiel niet 
opnieuw uit te vinden en kunnen we de instrumenten en 
kennis gebruiken die CROW beschikbaar stelt. Zo doen 
we ons voordeel met zowel de goede voorbeelden als de 
geleerde lessen. Het iAMPro-model biedt ons een 
professionele structuur, die we zo invullen dat dit het 
best past bij de waarden van onze openbare ruimte, het 
Almeerwaardig beheer.

Figuur 18: Het iAMPro assetmanagement model van CROW
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Het model bestaat uit zes processtappen en een 
centraal hart. De processtappen zijn de kernprocessen 
van assetmanagement. Resultaten uit de ene proces-
stap zijn input voor de volgende. Daarin is ook de 
Deming-Cirkel (Plan-Do-Check-Act) herkenbaar. Alle 
processtappen hebben hun eigen dynamiek en zijn met 
elkaar verweven. Voor het succesvol en gericht doorlo-
pen van die stappen zijn mens & organisatie en data & 

informatie nodig. In figuur 19 is kort de inhoud van de 
processtappen beschreven.

Het model zorgt ervoor dat visie en beleid doorwerken 
tot in de uitvoering op straat. En andersom; het is van 
groot belang dat beleid wordt afgestemd op wat we van 
de gebruiker van de openbare ruimte, de assetmanager 
en dienstverleners terugkrijgen over het functioneren 

van de openbare ruimte. Met de hoofdprocessen 
Almeerwaardig beheer in figuur 20 doen we precies dat.

We hebben de instrumenten en processtappen van het 
iAMPro-model weergegeven in het beleidshuis beheer 
openbare ruimte (zie hoofdstuk 2).

Figuur 19: verklaring assetmanagement processtappen

Processtap AM Toelichting

Beleid en strategie Vaststellen van AM-beleid, doelen en strategie om belangen van 
belanghebbenden te borgen en bij te dragen aan de organisatiedoe-
len.

Beheren en programmeren Concrete uitwerking van de strategie en doelen tot een integraal (en 
zo nodig geprioriteerd) meerjarig maatregel- en activiteitenpro-
gramma en bijbehorend kostenoverzicht.

Plannen en voorbereiden Vertaling van meerjarenprogramma naar opdrachten voor uit te 
voeren projecten, werkzaamheden en diensten.

Bouwen en onderhouden Uitvoering van nieuwbouw, vervanging, onderhoud, investeringen en 
andere maatregelen uit het programma binnen kaders en budget. 
Ook regievoering, dagelijks verzorgend onderhoud, toezichthouden 
en het (op afstand) bedienen van bruggen en installaties valt 
hieronder.

Monitoren en analyseren Verkrijgen van inzicht voor het vaststellen of de gewenste beleids-
doelen en prestaties worden behaald. Beheersen van risico’s.

Evalueren en bijsturen Evalueren en bijsturen van assetmanagementprocessen en plannen 
op basis van monitoring en analyse.

Figuur 20: processtappen met bijbehorende beheerproducten en beheerprocessen

Processtap AM Hoofdprocessen Almeerwaardig beheer

Beleid en strategie • Bestuurlijke besluitvorming
• Beleidscyclus
• Opstellen afdelingsplan

Beheren en programmeren • Beheerproces
• Groot onderhoud
• PCG-proces
• MPBA-proces

Plannen en voorbereiden • Projectmanagement
• IAGO-proces
• Strategisch contract- en leveranciersmanagement
• Risicomanagement

Bouwen en onderhouden • Projectmanagement
• Dagelijks beheer
• BLVC
• Overdracht aan de beheerorganisatie

Monitoren en analyseren • Dienstverleningsproces inclusief afhandeling van klachten en 
meldingen

• Inspecteren en schouwen
• Monitoring en analyseproces (per vakgebied nog extra uitwerking 

nodig)

Evalueren en bijsturen • P&C-cyclus, met name voortgangsrapportage en eindejaarsrap-
portage

• Evaluatie vastgesteld beleid zoals benoemd in de kaders
• Evaluatie functioneren SAMP, beleidshuis en assetmanagementor-

ganisatie

Mens en organisatie • Proces afdelingsplan
• Proces jaarwerkplan
• Personeelsmanagement
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5.2 ORGANISATIEROLLEN IAMPRO-MODEL

Een van de belangrijke principes van het iAMPro-model 
is dat de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den in assetmanagement formeel, eenduidig en trans-
parant zijn belegd in de organisatie. Assetmanagement 
is veelomvattend en er zijn veel mensen en teams bij 
betrokken. Dan is structuur en houvast noodzakelijk 
voor een effectieve aanpak en samenwerking. Wat dit 
betekent voor Almeerwaardig beheer is nog in ontwik-
keling met het assetmanagement organisatieplan. Dit 
aandachtspunt staat in de SAMP-ontwikkelagenda. Wel 
kunnen we in dit deel van het SAMP inzicht geven in de 
voornaamste drie organisatierollen:

 ❚ eigenaar,
 ❚ assetmanager,
 ❚ dienstverlener.

Als we het hebben over deze drie rollen, bedoelen we 
niet één persoon, maar het collectief van mensen dat 
die rol invult. Organisatierollen dus.

DE EIGENAAR:
 ❚ is eigenaar van de objecten en acteert op bestuurlijk 

niveau.
 ❚ is eindverantwoordelijk voor de prestaties, risico’s en 

kosten van de objecten en is daarop door de 
belanghebbenden aanspreekbaar.

 ❚ stelt assetmanagementbeleid en –strategie vast met 
daarin de afspraken over prestaties, risico’s en kosten 
op portfolio-/systeemniveau.

 ❚ stelt de daarvoor benodigde (financiële) middelen 
beschikbaar.

‘De openbare ruimte is van de bewoners’. In Almere ligt 
de eigenaarsrol bij de raad die de bewoners vertegen-
woordigt. De eigenaar wordt in het opstellen van beleid 
en strategie ondersteund door de assetmanager. 

Figuur 21: rolverdeling verbonden aan het assetmanagementproces
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DE ASSETMANAGER:
 ❚ is de beheerder van de objecten namens de eigenaar.
 ❚ voert het assetmanagement zelfstandig uit in 

opdracht van de eigenaar en is gevraagd en 
ongevraagd adviseur van de eigenaar.

 ❚ ontwikkelt in nauwe samenwerking met de eigenaar 
beleid en strategie.

 ❚ is verantwoordelijk voor het nakomen van de met de 
eigenaar gemaakte afspraken over prestaties, risico’s 
en kosten van de projecten.

 ❚ vertaalt deze afspraken in een meerjarig programma 
van maatregelen en activiteiten met daaronder 
liggende plannen.

 ❚ is opdrachtgever voor een of meer (in- en/of externe) 
dienstverleners.

 ❚ monitort en evalueert en doet zo nodig voorstellen 
voor bijsturing van dienstverleners.

De assetmanagersrol wordt ingevuld door de ambtelijke 
organisatie. De ambtelijke organisatie is opdrachtgever 
van de dienstverleners.

DE DIENSTVERLENER:
 ❚ is verantwoordelijk voor een efficiënte uitvoering van 

een of meer projecten/activiteiten/maatregelen of 
zorgt voor het goed kunnen gebruiken van een object 
(bijvoorbeeld het bedienen van sluizen of bruggen).

 ❚ voert de werkzaamheden uit in opdracht van de 
assetmanager, op basis van een met de assetmanager 
afgesloten opdracht. Daarbij is het uitgangspunt dat 
opdrachtnemer en opdrachtgever werken op basis van 
gelijkwaardigheid. Dat betekent onder meer dat de 
dienstverlener van de assetmanager ruimte moet 
krijgen om zijn taken binnen de opdrachtkaders op 
basis van zijn eigen expertise/vaardigheden zo goed 

mogelijk in te vullen. Het betekent ook dat van de 
dienstverlener een proactieve houding wordt 
verwacht: dus dat die met verbetervoorstellen komt 
en zijn opdracht in samenspraak met de asset-
manager vormgeeft.

 ❚ staat door de aard van zijn werkzaamheden 
(operationeel en praktisch) vaak dicht bij het dagelijks 
reilen en zeilen van de kapitaalgoederen. Vanuit deze 
positie kan de dienstverlener fungeren als de ogen en 
oren van de assetmanager en feedback geven vanuit 
de dagelijkse praktijk.

De dienstverlenersrol is in Almere zowel intern als 
extern belegd bij advies- en ingenieursbureaus, aanne-
mers en andere dienstverleners. Alle drie de rollen, 
eigenaar, assetmanager en dienstverlener(s) zijn even 
belangrijk. De werking van dit rollenmodel staat of valt 
met adequate invulling van de drie rollen en de samen-
werking.

5.3  PROCES VAN CONTINUE VERBETERING 
VAN HET BELEIDSHUIS

Met de introductie van het beleidshuis wordt het 
instrumentarium van beheer overzichtelijk in beeld 
gebracht. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de 
beleidskaders en beheerplannen die tot 5 jaar vooruit-
kijken. Planmatig werken krijgt hiermee meer gezicht 
en vorm. Omdat we blijven leren en er altijd ontwikke-
lingen zullen zijn, eist de assetmanagementsystematiek 
dat we continu de cyclus doorlopen van plannen, 
uitvoeren, controleren en anticiperen (plan, do, check, 
act).

Plannen gaat over de beleidscyclus in de processtap 
Beleid en strategie. Maar het gaat ook over het pro-
grammeren en de hoofdprocessen Almeerwaardig 
beheer in de stap Beheren en programmeren.
Met uitvoeren doen we wat we hebben bedacht en 
gepland: het uitvoeren van beleid en projecten in de 
sfeer van bouwen en onderhouden.
Met controleren onderzoeken we of we hebben gedaan 
wat is bedacht bij het plannen en of dit het beoogde 
effect op de openbare ruimte en de gebruikers heeft. 
Voor de wijze van integrale monitoring stellen we een 
monitoringsplan op zoals deze is opgenomen in de 
SAMP-ontwikkelagenda

Met anticiperen zorgen we voor de continue verbetering 
van beleid en processen. Om goed te onderzoeken wat 
de stad van het resultaat vindt, luisteren we ook naar 
bewoners en ondernemers. Soms met behulp van een 
peiling maar het liefst nog aan tafel om de drijfveren te 
leren kennen en waar het voor de Almeerder in de kern 
om draait. De inzichten die hieruit voortkomen gebrui-
ken we om van te leren en te anticiperen door het 
aanpassen van ons instrumentarium. Vragen die wij 
onszelf stellen zijn:

 ❚ Zijn beleidsdoelen gehaald?
 ❚ Werkt de strategie?
 ❚ Zijn de projecten volgens plan en binnen gestelde 

kaders uitgevoerd?
 ❚ Is wat we gedaan hebben binnen budget en 

beschikbare capaciteit uitgevoerd (efficiënt)?
 ❚ Heeft dit tot het gewenste resultaat geleid (effectief)?

Dit en meer doen we voor de toekomstbestendige stad 
en haar bewoners.
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Als gemeente gaan we met de vaststelling 
van dit document voor het eerst werken met 
een Strategisch assetmanagementplan. Dit 
betekent dat nog niet alle onderdelen zijn 
uitgewerkt of een plek hebben gekregen in 
de werkprocessen. Daar gaan we de 
komende jaren mee aan de slag. Uit het 
programma assetmanagement en het SAMP 
zijn een aantal aandachts- en ontwikkel-
punten naar voren gekomen die we hierbij 
opnemen in de ontwikkelagenda voor de 
komende jaren. Het SAMP als geheel 
actualiseren we om de 4 jaar.

ASSETMANAGEMENT DENK- EN WERKWIJZE 
VERTALEN NAAR EEN ORGANISATIEPLAN

De assetmanagementwerkwijze en het uitvoeren van 
het SAMP vraagt om een inbedding in de dagelijkse 
praktijk. Denk bijvoorbeeld aan heldere taak en rolver-
deling in de beheerprocessen. Wie zorgt voor de actuele 
gegevens, wie stelt welk document op en houdt het 
actueel? Assetmanagement vereist bijstelling van 
sommige van de huidige werkprocessen- en een andere 
houding in het kijken naar de openbare ruimte vanuit 
een nieuw perspectief. In een organisatieplan werken 
we uit wat er aan kennis- en vaardighedenontwikkeling 
nodig is. Uitgangspunt is dat de bestaande organisatie-
structuur en formele organisatie gehandhaafd blijft.

INVULLEN VAN RISICOMANAGEMENT

Met de uitvoering van het programma assetmanage-
ment is het risicomanagement op hoofdlijnen uitge-
werkt en in de vorm van een risicomatrix in het SAMP 
opgenomen. Risicomanagement dient nu praktisch 
uitgewerkt te worden en dat gebeurt al in beperkte 
mate in de in ontwikkeling zijnde beheerplannen. In het 
assetmanagementprogramma is een eerste stap gezet 
voor de doorontwikkeling van risicomanagement en 
projectbeheersing in projecten. De definitieve uitwer-
king en borging hiervan is een ontwikkelpunt.

OPSTELLEN EN UITVOEREN VAN EEN DATA- 
EN INFORMATIESTRATEGIE

Informatiemanagement gaat in de kern om het ervoor 
zorgen dat de data en informatie beschikbaar zijn die 
nodig zijn om de verschillende assetmanagementpro-
cessen en bijbehorende besluitvorming optimaal te 
ondersteunen. Op verschillende niveaus zijn grote 
stappen gezet en zien we ruimte voor doorontwikkeling.

Een strategie voor data- en informatie van de openbare 
ruimte. De mogelijkheden voor vastlegging zijn divers; 
maar het ontbreekt ons nu nog aan visie en strategie om 
de resultaten van de afgelopen jaren te borgen. Behalve 
voor een effectief technisch beheer, is informatie nodig 
om te sturen op het realiseren van beleidsdoelstellin-
gen. En hoe presenteer je informatie die aansluit op wat 
de Omgevingswet van ons gaat vragen. Denk hierbij aan 
de informatiebehoefte aan de omgevingstafels of 
impactanalyses op de leefomgeving voorafgaande aan 
onze werkzaamheden. Het mag duidelijk zijn dat er 
eisen gesteld worden aan zowel de kwantitatieve als 
kwantitatieve data om tot resultaat te komen.
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We hebben met de ontwikkeling van de rekenmotor een 
solide basis voor de doorrekening van de beheerkosten 
van de bestaande stad. De nieuwe format van rekenmo-
tor vereist nog een doorontwikkeling om nog betrouw-
baarder te kunnen adviseren.

OPSTELLEN VAN HET INTEGRALE 
MONITORINGSPLAN

Om inzichtelijk te maken in hoeverre we slagen voor het 
invullen van de beheerwaarden en ambities, vindt er 
monitoring plaats op verschillende niveaus, disciplines 
en afdelingsoverstijgende beleidsvelden. Mede door de 
introductie van de kernprestatie-indicatoren in het 
SAMP, de beleidskaders en de beheerplannen, ontstaat 
de behoefte aan een integrale aanpak van informatie-
verzameling en rapportage. 

WERKEN MET DE LEIDRAAD INRICHTING 
OPENBARE RUIMTE (LIOR)

De eerstvolgende stap is de LIOR gebruiksvriendelijker 
te maken en beter te ontsluiten. De huidige versie van 
de LIOR is nog uitgewerkt in een Excel-bestand.

Een tweede stap is het verbreden van de inhoud van de 
LIOR, door ook eisen voor schoon op te nemen en een 
koppeling te maken met de eisen vanuit de Leidraad 
duurzame gebiedsontwikkeling. Het komende jaar is het 
eerste jaar dat gewerkt gaat worden met de LIOR, dan 
wordt ook duidelijk of de geschetste processen naar 
behoren werken. De LIOR is nu voor 80% gevuld, er 
zullen de komende jaren diverse eisen worden toege-
voegd.

Tevens zal er aandacht nodig zijn voor wat betreft het 
gebruik van de LIOR en de positionering van het docu-
ment en het IAGO-proces van samenwerking binnen de 
gemeentelijke organisatie tussen Stadsruimte, Gebieds-
ontwikkeling en stedelijke vernieuwing.

OPTIMALISATIE TOTAL LIFE CYCLE

We onderzoeken in welke mate hogere eenmalige inves-
teringen aan het begin van aanleg of grootschalige 
vervanging van de openbare ruimte leiden tot lagere 
kosten voor beheer op lange termijn.

UITBOUWEN BEHEERINSTRUMENTEN 
BELEIDSHUIS

Het beheerinstrumentarium voor een professioneel 
assetmanagement is nog niet compleet. Zo is de 
tactische doorvertaling met behulp van beleidskaders 
en beheerplannen nog niet voor alle disciplines gefor-
muleerd. In de komende jaren wordt het beheerinstru-
mentarium gecompleteerd.
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PRIORITERING AMBITIES NAAR FUNCTIEGEBIED
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Dissatisfiers

• Identiteit

• Inclusiviteit en toegankelijkheid

• Leefbaarheid en milieu

• Bereikbaarheid en economische attractiviteit

• Veiligheid en gezondheid

Satisfiers
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FUNCTIEGEBIEDEN
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KWALITEITSNIVEAUS GEDIFFERIENTIEERD NAAR BEHEERCATEGORIE EN FUNCTIEGEBIED 

*) gemiddeld niveau per categorie, op maatregelniveau of lokaal kunnen afwijkingen voorkomen
**) Differientiatie in centrum/winkelgebied indien effect op kwaliteitsbeleving omgeving beperkt
***) landelijke beeldkwaliteitsomschrijving CROW aangepast met hogere graslengten

Uitvoeringsniveau*) per functie 

Gemiddeld A Gemiddeld B Gemiddeld C

Beheercategorieën INFRA
Winkelcentrum 

Centrumgebied **)

Bovenwijks groen 
Hoofdverkeersnet 

Water Woongebieden

Buitendijks water  
Buitengebied 
Werkgebied

Gebiedsontsluitingswegen (Dreven) asfalt A B C

Wijkontsluitingswegen asfalt A B C

Wijkstraten element A B C

Busbanen A B C

Fietspaden asfalt, beton en element A B C

Kunstwerken hout A C C

Kunstwerken staal A C C

Kunstwerken Beton A C C

Duikers C C C

Kademuren A B C

Zitbanken B C C

Paaltjes B C C

Terreinafscheiding B C C

Overige inrichtingselementen B C C

Abri A B B

Bebording B C C

Openbare verlichting B C C

Verkeersregelinstallaties B/C B/C C

DRIS (dynamisch reizigersinformatiesyst. 
busvervoer) 

B B B

PRIS (parkeerinformatiesysteem) B B C

Dynamische afsluiting (Stadscentrum) B B C

Uitvoeringsniveau*) per functie 

Gemiddeld A Gemiddeld B Gemiddeld C

Beheercategorieën GROEN
Winkelcentrum 

Centrumgebied **)

Bovenwijks groen 
Hoofdverkeersnet 

Water Woongebieden

Buitendijks water  
Buitengebied 
Werkgebied

Bomen B B/C B/C

Bosplantsoen A C C

Bomen in bosverband A C C

Intensief gazon***) A B C

Extensief gazon***) A B C

Ruw gras A C C

Bermen A C C

Boszomen A C C

Rietstroken A C C

Natuurlijke oevers A C C

Sloten A B C

Hagen B C C

Sierplantsoen A/B B/C C

Rozen A B C

Bodembedekkende heesters B B C

Vaste planten A A C

Bloembakken/Sierperken A B C

Onkruid op verharding B C C

Stranden A B C

Plaagonkruiden B B C
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***) landelijke beeldkwaliteitsomschrijving CROW aangepast met hogere graslengten
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Uitvoeringsniveau*) per functie 

Gemiddeld A Gemiddeld B Gemiddeld C

Beheercategorieën SPELEN
Winkelcentrum 

Centrumgebied **)

Bovenwijks groen 
Hoofdverkeersnet 

Water Woongebieden

Buitendijks water  
Buitengebied 
Werkgebied

Speeltoestellen A C C

Zandbakken A C C

Trapvelden kunstgras A C C

Valondergronden A C C

Hekwerken A C C

Uitvoeringsniveau*) per functie 

Gemiddeld A Gemiddeld B Gemiddeld C

Beheercategorieën WATER & RIOLERING
Winkelcentrum 

Centrumgebied **)

Bovenwijks groen 
Hoofdverkeersnet 

Water Woongebieden

Buitendijks water  
Buitengebied 
Werkgebied

Drainage B B B

Streng DWA B B C

Streng RWA B B C

Gemaal hoofdriolering en persleiding B B B

Kolk en -leiding B B B

Wadi A B C

Oeverconstructie C C C

Watergang B B C

(Recreatie)Plas A B C

Aanlegsteiger/-voorziening B C C

Vaarwegborden A C C

Trailerhelling A C C

Sluis/duiker B B C

Stuw A C C



SAMP

COLOFON
Ter aanbieding aan het college van 
burgemeester en wethouders

Samenstelling
Afdeling Stadsruimte

Vormgeving
Communicatie en Dienstverlening

Fotografie
Beeldenbank gemeente Almere

Kaartmateriaal
Kaarten copyright gemeente Almere, 
team Geo-data

Drukwerk
Repro Almere

Gemeente Almere
Stadshuisplein 1
1315 HR Almere
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