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Samenvatting

In de periode mei - juli 1999 heeft de Inspectie Financiën Lokale en provinciale

Overheden (IFLO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(BZK) in elke provincie een discussiebijeenkomst georganiseerd. Het doel van die

bijeenkomsten was samen met de provincie en een aantal gemeenten te discussiëren

over het belang van een goed beheer van de gemeentelijke kapitaalgoederen, mede 

aan de hand van presentaties van de IFLO en van het Nederlands Economisch 

Instituut (NEI). Aanleiding voor BZK om aandacht te vragen voor het beheer van

kapitaalgoederen, waren recente artikel 12-ervaringen van de IFLO met betrekking 

tot achterstallig onderhoud, en een recente discussie in de landelijke politiek over

financieel toezicht. 

Belang van beheer van kapitaalgoederen

Het beheer van kapitaalgoederen (wegen, water, groen, riolering, gebouwen, sport-

faciliteiten etcetera) is belangrijk. Niet alleen omdat het de publieke ruimte betreft en er

dus directe invloed is op het woon-, leef- en werkklimaat van iedereen, maar ook omdat

er veel geld besteed wordt aan het beheer van kapitaalgoederen. Zo is er in 1999 van de

totale uitgaven van alle gemeenten (fl. 70 miljard) een bedrag van bijna fl.11 miljard

besteed aan beheer.

Het belang van beleidsmatige aansturing

Het beheer van kapitaalgoederen is uiteraard niet nieuw. Er wordt al vele jaren aan

beheer gedaan en er zijn de nodige instrumenten, zoals beheersystemen, ontwikkeld

om de beheertaak te ondersteunen. Maar, beheer is niet alleen doen, beheer is vooral

ook eerst goed nadenken. Dit laatste onderdeel van het beheerproces, de beleidsmatige

aansturing, is echter vaak onderbelicht. Dat komt omdat er op bestuurs- en

managementniveau onvoldoende aandacht is voor het beheerproces. Die aandacht

moet er nadrukkelijk meer komen, zo bleek ook uit een kleine enquête die tijdens de

bijeenkomsten is gehouden.
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Instrumenten

Om het bestuurs- en managementniveau meer bij het beheerproces te betrekken zijn

op de discussiebijeenkomsten twee instrumenten aangereikt: het beleidsplan en de

methodiek van genormeerde beheerkosten. 

Beleidsplan

Het eerste instrument, het beleidsplan, is belangrijk omdat:

– beleid het kader vormt voor het gehele beheerproces;

– het beheerproces omvangrijk en complex is, en het beleidsplan samenhang en

structuur in dat proces kan brengen;

– beheer zich vooral kenmerkt door de dagelijkse zorg voor de openbare ruimte, maar

een langetermijnvisie niet mag ontbreken omdat de levensduur van kapitaalgoederen

zich uitstrekt over vaak meerdere decennia.

In het beleidsplan komen onderwerpen aan de orde als: de beleidsvisie, de vertaling van

beleidsdoelen naar beheer, de organisatie van beheer, communicatie, kostenstructuur

en bekostiging. Het beleidsplan is dus in feite de strategienota van het bestuur en

management.

Genormeerde beheerkosten

Het tweede instrument is de methodiek van genormeerde beheerkosten. De relatie

tussen kwaliteit (output) en kosten (input) staat centraal in het beleidsplan. Kiezen voor

kwaliteit moet een bewuste keuze zijn. Dat kan niet zonder dat er inzicht is in welke

kwaliteit verkregen kan worden en wat de daaraan verbonden kosten zijn. 

De methodiek van genormeerde beheerkosten geeft inzicht, in zowel de kwaliteit als 

de kosten. De methodiek is bij uitstek geschikt om op beleidsniveau snel inzicht te

verkrijgen in de kosten voor beheer voor verschillende kwaliteitsscenario’s. Op beleids-

niveau moeten immers meerdere belangen onderling afgewogen worden en daarvoor is

het noodzakelijk verschillende alternatieven voorhanden te hebben. In de verschillende

scenario’s wordt de kwaliteit gedefinieerd in termen van veiligheid, bereikbaarheid,

comfort, aanzien, leefbaarheid en milieu. De methodiek van genormeerde beheer-

kosten is door NEI in opdracht van de Stichting CROW, Kenniscentrum voor Verkeer,

Vervoer en Infrastructuur (CROW), in 1999 ontwikkeld, en is vooralsnog specifiek

gericht op de weginfrastructuur. De methodiek gaat als standaard gelden voor de

beheerkosten van alle soorten wegen die in Nederland voorkomen.
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Stellingen en discussie

Tijdens de discussiebijeenkomsten was er ruime gelegenheid om na de presentaties 

te discussiëren over het onderwerp. Ten behoeve daarvan werd een achttal stellingen

geponeerd. De stelling ‘Alleen nadrukkelijke bestuurlijke aandacht maakt een goede

koppeling tussen beleid en uitvoering mogelijk’ werd beschouwd als de meest centrale

stelling. Deze stelling werd van harte onderschreven. Het op gang brengen van de

communicatie met het bestuur/management zal echter niet eenvoudig zijn. 

De betrokkenheid moet gestimuleerd worden door tastbare keuzen voor te leggen, 

door op beleidsmatig niveau te communiceren en door de juiste timing te kiezen voor

de communicatie. De beide instrumenten die in de presentaties aangereikt zijn,

kunnen zeker bijdragen aan een grotere betrokkenheid. 
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1 Inleiding en aanleiding

1.1 Inleiding

In de periode mei - juli 1999 heeft de IFLO van het Ministerie van BZK in elke

provincie een discussiebijeenkomst georganiseerd. Het doel van die bijeenkomsten was

samen met de provincie en een aantal gemeenten te discussiëren over het belang van

een goed beheer van de gemeentelijke kapitaalgoederen. De discussies werden

voorafgegaan door presentaties over dit onderwerp van de IFLO en van NEI.

Vertegenwoordigers van bijna 70 gemeenten hebben de discussiebijeenkomsten

bijgewoond.

BZK en de provincies hebben door middel van de voornoemde bijeenkomsten aan hun

rol als adviseur met betrekking tot artikel 12 respectievelijk als toezichthouder een

andere invulling willen geven. Het doel van de bijeenkomsten was om met elkaar (Rijk,

provincies en gemeenten) het belang van goed beheer te onderkennen en na te gaan

hoe dat in de praktijk ingevuld kan worden. Beoogd werd om op deze manier vanuit

een adviserende en toezichthoudende rol een bijdrage te leveren aan het beter laten

verlopen van de beheerprocessen. Alleen dan is er immers goede informatie beschik-

baar om de begroting te toetsen op reëel en structureel evenwicht. Een ander doel van

de discussiebijeenkomsten voor het ministerie van BZK, in het bijzonder de IFLO, was

om voeling met de praktijk te houden; om op de hoogte te blijven van de ideeën die in

gemeenten leven en de problemen die aan de orde komen.

1.2 Aanleiding

Het onderwerp ‘slim beheer van kapitaalgoederen’ is niet zomaar gekozen. Zowel de

artikel 12-ervaringen van de IFLO met betrekking tot achterstallig onderhoud als een

recente politieke discussie over het financieel toezicht in verband met de artikel 12-

aanvraag van Zaltbommel, waren aanleiding voor BZK om aandacht te vragen voor het

beheer van kapitaalgoederen.

1.2.1 Recente ervaringen uit de artikel 12-praktijk

Recente ervaringen ter zake uit de artikel 12-praktijk zijn geïllustreerd in de grafiek op

de volgende bladzijde. Deze grafiek geeft aan welke bedragen in het kader van de artikel

12-status in de jaren negentig zijn verleend aan gemeenten waar sprake was van achter-
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stallig onderhoud. Daarbij is zichtbaar gemaakt welk deel van dat bedrag gerelateerd is

aan de achterstand in onderhoud. Bij de bepaling van de artikel 12-steun zijn overigens

in diverse gevallen (soms grote) bedragen, die gemeenten aangemerkt hadden als

achterstallig onderhoud, buiten beschouwing gelaten. Vooral in de eerste helft van de

jaren ‘90 werd bijvoorbeeld alleen de achterstand in wegonderhoud bij het onderzoek

betrokken, terwijl gemeenten ook achterstanden bij andere kapitaalgoederen in hun

aanvraag opgenomen hadden. 

Grafiek artikel 12-steun en achterstallig onderhoud

Uit de grafiek blijkt dat het in de artikel 12-praktijk om grote bedragen gaat. De totaal

aan deze gemeenten verleende steun bedroeg bijna fl. 288 miljoen, waarvan bijna 

fl. 118 miljoen gebaseerd was op achterstand in onderhoud. Een gemeente die niet in

de grafiek genoemd staat, maar die wel tot de recente artikel 12-praktijk behoort, is de

gemeente Den Haag. Deze gemeente is uit de grafiek gehouden, omdat ze in grootte en

karakter nogal afwijkt ten opzichte van de andere gemeenten. Dit manifesteert zich ook

in de bedragen voor de verleende steun en de daarin betrokken achterstand van

onderhoud in Den Haag, te weten fl. 1,2 miljard respectievelijk fl. 150 miljoen.

D
oe

sb
ur

g

G
el

de
rm

al
se

n

H
eu

sd
en

H
ilv

er
su

m

O
ud

er
ke

rk

R
ei

de
rla

nd

S
ch

ee
m

da

S
ch

oo
nh

ov
en

V
en

lo

V
en

ra
y

Z
al

tb
om

m
el

0

10

20

30

40

50

60

m
ln

 g
u

ld
en

D
oe

sb
ur

g

G
el

de
rm

al
se

n

H
eu

sd
en

H
ilv

er
su

m

O
ud

er
ke

rk

R
ei

de
rla

nd

S
ch

ee
m

da

S
ch

oo
nh

ov
en

V
en

lo

V
en

ra
y

Z
al

tb
om

m
el

artikel 12-steun achterstallig onderhoud



11

1.2.2 Beheer als onderwerp op de agenda van de landelijke politiek

Nog een reden om het beheer van kapitaalgoederen als onderwerp te kiezen voor de

bijeenkomsten is dat dit onderwerp nog niet zo lang geleden op de agenda van de

landelijke politiek verscheen. Dat was het gevolg van de artikel 12-aanvraag van de

gemeente Zaltbommel. De aanvraag was onverwacht en werd vlak voor de

gemeentelijke herindeling ingediend en deed daarom nogal wat stof opwaaien. 

Dit resulteerde uiteindelijk in vragen van de Tweede Kamer aan de toenmalige

staatssecretaris Van de Vondervoort als medebeheerder van het gemeentefonds. 

De vraag was of in het kader van het provinciaal toezicht de aanvraag niet was voorzien.

Tijdens een (regulier) bestuurlijk overleg van het Rijk met het Interprovinciaal Overleg

(IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het functioneren van het

provinciaal toezicht besproken. Geconcludeerd werd dat met name een versterking van

de financiële functie bij gemeenten wenselijk was. In de uitwerking daarvan werden

drie onderwerpen benoemd:

– inzicht bieden in financiële risico’s en weerstandsvermogen;

– verbeteren waardering van activa;

– zorgvuldig beheren van kapitaalgoederen.

Ten aanzien van het laatste onderwerp werd geconcludeerd dat het beheer van kapitaal-

goederen geen probleem van technieken is; er zijn voldoende hulpmiddelen voor-

handen om goede financiële ramingen te maken. De bestuurlijke afweging die nodig is

bij het vaststellen van de onderhoudsbudgetten laat daarentegen te vaak te wensen over.

Aanscherping van het provinciale toezicht lijkt op dit punt gewenst. In het bestuurlijk

overleg van 23 april 1999 tussen het Rijk, het IPO en de VNG is dit bevestigd. 

1.3 Leeswijzer

Deze publicatie is een verslag van de 12 discussiebijeenkomsten. Hoofdstuk 2

behandelt de presentatie van BZK waarin het belang van goed beheer van kapitaal-

goederen wordt benadrukt. De hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn gebaseerd op de presentatie

van NEI en gaan over de instrumenten die bij het beheer van kapitaalgoederen ter

beschikking staan. Deze hoofdstukken behandelen achtereenvolgens de stelling dat

beheer meer aandacht van het bestuur en het management verdient (hoofdstuk 3) en

dat daarvoor twee beleidsinstrumenten beschikbaar zijn: het beleidsplan (hoofdstuk 4)

en de beheerkostenmethodiek (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 wordt een samenvatting

gegeven van de resultaten van een kleine enquête die tijdens de bijeenkomsten is

gehouden. De resultaten van de enquête zelf zijn in de bijlage opgenomen.

In hoofdstuk 7 wordt verslag gedaan van de discussies die in de bijeenkomsten naar

aanleiding van de presentaties van de IFLO en NEI gevoerd zijn. Hoofdstuk 8 beschrijft

een aanpak voor de implementatie van het beheer op het niveau van het bestuur en
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management. BZK geeft graag een vervolg aan de discussiebijeenkomsten en licht dat

toe in het laatste hoofdstuk van dit verslag.

Dit verslag is geschreven door NEI in opdracht van de IFLO en valt daarmee onder de

verantwoordelijkheid van de directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie van het

ministerie van BZK.
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2 Het belang van goed beheer van 

kapitaalgoederen

Nederland telt op dit moment (voorjaar 2000) 537 gemeenten. Volgens een globale

schatting hebben die gemeenten in totaal ongeveer 4000 km2 openbare ruimte in

beheer. Gemiddeld is dat bijna 7,5 km2 per gemeente, hetgeen overeenkomt met circa

900 voetbalvelden. Nu zijn voetbalvelden, een enkele uitzondering daargelaten,

eenvoudig te beheren want ze bestaan hoofdzakelijk uit gras en dienen maar één doel:

een goede ondergrond vormen voor het voetbal (en af en toe een popconcert). 

Van eenvoud kan zeker niet gesproken worden als het gaat om de openbare ruimte. 

Er is sprake van een grote diversiteit aan activiteiten die in de openbare ruimte

plaatsvinden (wonen, werken, recreëren etcetera). Ten behoeve van al die activiteiten

bestaat de openbare ruimte uit verschillende soorten kapitaalgoederen, die als volgt

gerubriceerd kunnen worden:

– infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken);

– voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten);

– gebouwen.

Het laat zich raden dat het beheer van al die kapitaalgoederen veel geld kost. Getracht 

is dat te kwantificeren door de balanswaarde van het totaal aan kapitaalgoederen in

Nederland te bepalen, maar dat bleek niet goed mogelijk. Er waren onvoldoende

gegevens te vinden en bovendien bleken gegevens over de balanswaarde niet altijd 

reëel te zijn door bijvoorbeeld versnelde afschrijvingen en dekkingen uit reserves. 

Een andere mogelijkheid tot kwantificering bleek beter toepasbaar, namelijk het

totaliseren van de totale lasten van gemeenten voor het beheer van de openbare ruimte.

Onder lasten worden verstaan: de kapitaallasten, de onderhoudslasten en de apparaats-

kosten (ook de reservebewegingen zijn inbegrepen). Voor het begrotingsjaar 1999 zijn

die lasten in de volgende tabel weergegeven.
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De lasten van beheer van gebouwen zouden nog aan dit overzicht toegevoegd moeten

worden, maar deze lasten zijn verdeeld over verschillende functies. Gegevens over

gebouwen kunnen daarom niet worden afgeleid. Op een totaal aan uitgaven van alle

gemeenten van circa fl. 70 miljard vormt het bedrag van bijna fl. 11 miljard voor beheer

dus een belangrijke post. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de loop der jaren

diverse instrumenten en methodieken ontwikkeld zijn om de kapitaalgoederen goed te

beheren. Voor nagenoeg alle soorten kapitaalgoederen zijn er inmiddels systemen op

de markt waarmee beheerkosten berekend kunnen worden. Diverse instanties houden

zich in Nederland bezig met het ontwikkelen van methodieken, normen en ken-

getallen, zoals bijvoorbeeld de CROW voor wegbeheer, het Platform Buitenriolering

Nederland Stichting RIONED voor rioolbeheer en het Instituut voor Mechanisatie,

Arbeid en Gebouwen (IMAG) voor groenbeheer.

De beheersystemen hebben als doel het beheer zo effectief en efficiënt mogelijk in te

richten. Dat betekent: de juiste maatregelen op de juiste plaats en op de juiste

momenten en ook nog tegen de laagst mogelijke kosten. Maar effectief en efficiënt

beheren lukt alleen als voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Vaak knelt het

echter op dat punt. De middelen zijn altijd beperkt waardoor beheeruitgaven moeten

strijden met andere beleidsvelden. Het is belangrijk daarbij de juiste overwegingen te

maken. Hele concrete vragen moeten worden beantwoord, zoals ‘wat zijn de

consequenties als we minder onderhoud doen dan nodig is?’, ‘zijn we dan uiteindelijk

wel goedkoper uit?’ en ‘hoe maken we de integrale afweging tussen de beheer-

disciplines (wegen, groen, riolering enz.)?’. In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn de

juiste antwoorden te vinden op dergelijke vragen. Het gevolg kan zijn dat een niet-reële

begroting wordt vastgesteld, waardoor de gemeente op termijn met een

onoverkomelijke beheerachterstand wordt geconfronteerd. Zoals in het voorgaande

Gemeentelijke kapitaalgoederen Totale lasten 1999

(in miljoenen guldens)

Wegen (incl. straatverlichting en kunstwerken) 4.700

Water 265

Groen (excl. groene sportterreinen) 2.150

Riolering 1.800

Sportfaciliteiten (incl. groene sportterreinen) 1.900

Totaal 10.815

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
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hoofdstuk al geïllustreerd is, leidde een dergelijke achterstand in het (recente) verleden

nog regelmatig tot een artikel 12-status. 

De conclusie is: het beheer van kapitaalgoederen vormt een belangrijk aandeel van 

de overheidsuitgaven, maar de noodzakelijke (meerjarige) lasten worden maar zelden

volledig in de begroting opgenomen, waardoor financiële risico’s worden gelopen. 

Het is in het belang van de gemeente zelf dat de bestuurlijke afweging wordt verbeterd.

In de volgende hoofdstukken wordt aangegeven welke mogelijkheden daarvoor zijn. 
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3 Beheer op managementniveau

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat het beheer belangrijk is. Er is

de afgelopen jaren veel gedaan om het beheerproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Gaat het dus goed met beheer in Nederland? Ja en nee. Ja, want met alle inspanningen

uit de voorgaande jaren is er veel bereikt. Technisch gezien zijn er veel methoden en

instrumenten voorhanden die het beheer ondersteunen. Veel beheerders hebben

inmiddels een ruime kennis om de technische invulling goed te verzorgen. Nee, want

beleidsmatig is beheer sterk onderbelicht. Beheer is geen politiek issue en als het dat

wel is, dan is het vaak als een lastige post op de begroting. Dat is niet alleen jammer,

het doet vooral geen recht aan het belang en de mogelijkheden van het beheer. 

Overigens kan het belang van beheer ook nog in andere dan alleen financiële zin

worden uitgedrukt. Nederland raakt zo langzamerhand aardig volgebouwd. Het is niet

zo moeilijk om te voorspellen dat van de hoeveelheid kapitaalgoederen die er in

bijvoorbeeld 2020 ligt, er een groot deel nu reeds ligt. Als stelling is tijdens de

discussiebijeenkomsten geponeerd dat dit deel wel eens 95% kon bedragen. Het directe

gevolg van deze constatering is dat de kwaliteit van de openbare ruimte nog maar

nauwelijks beïnvloed zal worden door nieuwe aanleg, maar des te meer door het beheer

van de openbare ruimte. Beheer is daarmee veel meer dan alleen een zaak van techniek

en instandhouden. 

Beheer dus verdient zonder meer een volwaardige plaats op de agenda’s van het

bestuur en management. Een plaats die inhoudt dat beleid vastgesteld wordt en dat

middelen ter beschikking gesteld worden die nodig zijn voor de realisatie van dat

beleid. Goed beheer begint dus met het formuleren van beleid. Dat beleid is hét

vertrekpunt voor alle beheeractiviteiten die daarop volgen. De resultaten van die

activiteiten zijn vervolgens weer aanleiding voor terugkoppeling naar het beleidsniveau

om zo na te kunnen gaan of doelen gerealiseerd zijn en te bezien of bijstelling of

aanvulling van die doelen noodzakelijk is. 



18

Schematisch ziet dit proces er als volgt uit:

De activiteiten die op deze drie niveaus worden uitgevoerd, zijn als volgt te

karakteriseren.

1 Op beleidsniveau worden door de bestuurders de beleidsdoelstellingen voor de

kapitaalgoederen geformuleerd en worden middelen ter beschikking gesteld. Op dit

niveau worden afspraken gemaakt over de gewenste effecten van beheer, de beoogde

gebruikskwaliteit van de kapitaalgoederen, de werkwijze van de beheerorganisatie, het

budget, de manier van verantwoording en de vereiste communicatie;

2 Op beheerniveau wordt uitgewerkt hoe het beleid gerealiseerd kan worden via het beheer

van kapitaalgoederen. Op dit niveau wordt het beleid effectief vertaald naar de (kwaliteit

van) produkten en maatregelen en de bijbehorende kosten, worden kwaliteit en

effecten gemeten en wordt de tevredenheid van burgers onderzocht;

3 Op bedrijfsniveau worden de werkzaamheden concreet gepland, voorbereid en

uitgevoerd. Op dit niveau wordt de organisatie zo efficiënt mogelijk ingericht, wordt

managementinformatie verzameld en worden uitgaven verantwoord.

In de praktijk blijkt dat veel beherende organisaties hun zaken op bedrijfsniveau

redelijk tot goed voor elkaar hebben. Ook op beheerniveau is de laatste tien jaar flink

vooruitgang geboekt, mede dankzij de komst van beheermethodieken en -systemen.

Maar vooral op beleidsniveau valt er nog veel winst te behalen. Een goed doordacht

beleid zet beheeractiviteiten in een ander kader, ook al worden ze sinds jaar en dag al

uitgevoerd. Een praktisch voorbeeld daarvan is het volgende. Een voetpad met

losliggende tegels wordt herstraat op grond van beleidsdoelen voor veiligheid en

comfort. Dat is een andere, veel bewustere, keuze dan het volgen van een standaard

(technische) strategie die aangeeft dat voetpaden gemiddeld elke 10 jaar onderhouden

moeten worden. In het eerste geval is de gewenste kwaliteit input in het proces

geworden en niet alleen maar output. Dat biedt ook kansen voor het management en
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het bestuur om in het beheerproces niet aan de zijlijn te hoeven staan, maar als speler

op het beheerveld te acteren. 

In de volgende twee hoofdstukken worden instrumenten aangereikt die kunnen helpen

om het beheer op managementniveau te brengen. Het eerste instrument is het

beleidsplan en wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Het tweede instrument, genormeerde

beheerkosten, wordt besproken in hoofdstuk 5.
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4 Beleidsinstrument 1: het beleidsplan

Het vorige hoofdstuk maakt duidelijk dat het beheerproces niet zonder goed doordacht

beleid kan. Het beleid geeft richting aan het proces en creëert de benodigde ruimte om

dat proces efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren. Het is niet eenvoudig om beleid

voor het beheerproces te formuleren want het beheerproces is veelomvattend en

complex. Een instrument dat daarbij ingezet kan worden is het beleidsplan. 

4.1 Waarom een beleidsplan?

Er zijn meerdere redenen aan te voeren die pleiten voor het opstellen van een

beleidsplan:

– zoals reeds aangegeven vormt het beleid een kader voor het beheerproces. Veel mensen

en organisaties zijn daarin actief. Duidelijkheid omtrent het gevoerde beleid is voor hen

niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk. Die duidelijkheid is er alleen als het beleid

eenduidig in een plan vastligt;

– de omvang en de complexiteit van het beheerproces leidt er toe dat voor veel

aanverwante onderwerpen beleid geformuleerd moet worden. Dat vereist structuur en

samenhang in het denkproces. De structuur van een model beleidsplan (zie

onderstaand) biedt daarbij aanknopingspunten;

– het beheer kenmerkt zich vooral door de dagelijkse zorg voor de openbare ruimte. 

Maar het is net zo belangrijk ook toekomstgericht te denken en te handelen. 

De levensduur van de kapitaalgoederen strekt zich immers vaak uit over meerdere

decennia. Korte-termijnactiviteiten moeten daarom passen in een langetermijnvisie.

Het beleidsplan biedt bij uitstek de mogelijkheid die langetermijnvisie te verwoorden

en daaraan gekoppeld prioriteiten voor de korte termijn te geven.

4.2 Het model beleidsplan

Al eerder is aangegeven dat samenhang in het beheerproces essentieel is. 

Die samenhang moet ook tot uitdrukking komen in het beleidsplan. Dat betekent dat

in het beleidsplan in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde moeten komen:

– beleidsvisie;

– vertaling van beleidsdoelen naar beheer;

– organisatie van het beheer;

– communicatie;

– kostenstructuur en bekostiging.
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Onderstaand worden deze onderwerpen toegelicht. Overigens biedt het beleidsplan

vanzelfsprekend ook de mogelijkheid over andere onderwerpen beleid te formuleren,

zoals de rol van private partijen in beheer.

4.2.1 De beleidsvisie

In het algemeen kunnen aan de openbare ruimte de volgende functies toegekend

worden: wonen, werken, vervoeren, verblijven en recreëren. Elke gemeente geeft

daaraan echter een specifieke invulling. De beleidsvisie van een gemeente geeft aan in

welke ruimtelijke context het beheer van de kapitaalgoederen geplaatst moet worden:

de functies worden geconcretiseerd en onderling afgewogen. Een voorbeeld daarvan is

het doel om als gemeente een regiofunctie te vervullen op het gebied van wonen en

recreëren. Dit kan dan gezien worden als de ruimtelijke context waarbinnen het

beheerproces zich dient af te spelen. 

Deze doelstelling kan verder uitgewerkt worden:

– er moet voldoende aanbod van woningen zijn;

– het woon- en leefklimaat is goed, heeft zelfs een zekere aantrekkingskracht;

– de gemeente beschikt over een aantal recreatieve voorzieningen die een regionale

uitstraling hebben. 

In feite wordt met de beleidsvisie weergegeven welk imago de openbare ruimte moet

hebben. 

4.2.2 Vertaling naar beleidsdoelen voor beheer

Het imago van de openbare ruimte dat in de beleidsvisie verwoord is, kan op twee

manieren verwezenlijkt worden. De eerste mogelijkheid is die van aanleg en

herinrichting. Als de beleidsvisie aangeeft dat op het gebied van wonen er voldoende

woongelegenheid moet zijn en dat daarbij een kwalitatief goede en verzorgde leef-

omgeving past, dan kan dat vertaald worden in het renoveren van oude wijken en de

daarbij behorende openbare ruimte. 

De tweede mogelijkheid biedt echter ook kansen: het beheer van de kapitaalgoederen.

Met beheer is meer mogelijk dan met (her)inrichting, omdat beheer een dagelijkse

activiteit is die direct invloed heeft op de kwaliteit van de openbare ruimte.

(Her)inrichting is een momentopname; na (her)inrichting moet weer worden beheerd.

Beheer is dus een instrument dat elke dag ingezet kan worden om het beleid te

verwezenlijken. Beleid kan opgehangen worden aan thema’s zoals veiligheid,

bereikbaarheid, comfort, leefbaarheid, milieu en aanzien. Een voorbeeld van een

beleidsdoel is de uitspraak dat in woonwijken het comfort op een basisniveau moet

liggen en in de winkelcentra op hoog niveau. De beheeractiviteiten zullen op die
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niveaus afgestemd moeten worden. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de wijze waarop

een relatie gelegd kan worden tussen beleidsdoelen, beheeractiviteiten en de daaraan

verbonden kosten.

4.2.3 De organisatie van het beheer

Het gehele beheerproces speelt zich, zoals eerder aangegeven, op drie niveaus af:

beleid, beheer en bedrijf. In het beleidsplan moet worden aangegeven wat de

organisatorische invulling op elk van die drie niveaus is en wat de onderlinge

samenhang in de zin van taken en verantwoordelijkheden is. Vragen als ‘uitbesteden of

door eigen organisatie’ en ‘welke afdeling is verantwoordelijk voor bepaalde activiteiten’

komen dan aan de orde. 

4.2.4 Communicatie

Een goede communicatie is een vereiste voor een goed lopend beheerproces. Bij de

voorbereiding van beheeractiviteiten zijn veel mensen betrokken. De groep mensen die

de resultaten van die activiteiten zullen ervaren is nog veel groter. Zij zijn de gebruikers

van de openbare ruimte en zullen de resultaten van de beheerinspanningen

daadwerkelijk zien en voelen. De communicatie met hen vormt een niet te

onderschatten onderdeel van het beheerproces. Zullen zij de voorgenomen

beheeractiviteiten kunnen waarderen? Hebben ze leerzame ervaringen en tips? 

Kunnen ze zelf bijdragen aan goed beheer? Het is zeer raadzaam in het beleidsplan te

formuleren hoe deze communicatie vorm gegeven moet worden. Een zelfde prioriteit

moet toegekend worden aan de interne communicatie. Wanneer wordt met het bestuur

gesproken en waarover? Wanneer vindt afstemming plaats over beheerplannen en

jaarprogramma’s? 

4.2.5 Kostenstructuur en bekostiging

De kosten van de beheeractiviteiten vallen uiteen in kapitaallasten van investeringen en

overige exploitatielasten. Een goede balans hiertussen is van wezenlijk belang voor een

gezonde begroting want teveel investeringen leiden op den duur tot een begroting die

te zwaar belast wordt door de kapitaallasten van die investeringen. In een beleidsplan

moet daarom aangegeven worden hoe die balans er uit ziet en hoe die bereikt wordt. 

De dekking van alle lasten is een aspect dat ook de nodige aandacht verdient, al is het

alleen al omdat het vaak zo lastig is de begroting sluitend te krijgen. De eisen die aan

de openbare ruimte gesteld worden, worden steeds hoger. Blijft het in de toekomst

mogelijk het beheer volledig uit de algemene middelen te bekostigen? Kan het principe
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‘de gebruiker betaalt (mee)’ ook bij andere voorzieningen dan riolering toegepast

worden? De gebruikers een basiskwaliteit bieden, ze meer laten betalen voor extra

kwaliteit en minder voor minder kwaliteit?

4.3 Integraal en periodiek

Een beleidsplan kan voor de gehele openbare ruimte opgezet worden, met daarin

afzonderlijke uitwerkingen voor de diverse disciplines, maar ook een opzet per

discipline is mogelijk. Voor beide mogelijkheden geldt dat het vertrekpunt een integrale

beleidsvisie moet zijn en dat steeds moet worden gekeken waar afstemming tussen de

disciplines onderling nodig is. Een voorbeeld waar afstemming benodigd is, is de

gewenste kwaliteit. Het heeft geen zin te streven naar zeer verzorgde groenvoor-

zieningen in de woonwijken, terwijl her en der op de straat en de trottoirs papier en

ander vuil verspreid ligt. Stem eerst het kwaliteitsbeeld af en daarna de inspanningen

die daarvoor geleverd moeten worden. 

Uiteraard ontwikkelt beleid zich en moet het zich aanpassen aan veranderende

omstandigheden. Daarom moet circa elke vier jaar het beleidsplan geactualiseerd

worden.
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5 Beleidsinstrument 2: genormeerde 

beheerkosten

De kosten van beheer zijn hoog. Een cruciale vraag bij het formuleren van beleid is dan

ook: ‘wat gaat dat kosten?’ En zodra het antwoord op die vraag gevonden is, volgt een

vergelijkbare vraag: ‘wat besparen we als we in enkele gebieden een lagere kwaliteit

aanhouden?’ Die vragen kunnen alleen beantwoord worden als er instrumenten zijn

die een directe relatie leggen tussen kwaliteit en kosten en die snel en eenvoudig

variaties in die relatie kunnen presenteren. Voor weginfrastructuur is er nu zo’n

instrument: de genormeerde beheerkosten. De CROW heeft in 1999 een werkgroep

ingesteld die deze methodiek ontwikkeld heeft. Overigens bestond de methodiek voor

bepaalde soorten wegen al (onder andere provinciale wegen), maar voor bijvoorbeeld

rijkswegen en gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom was de methodiek er

nog niet. Voor alle gevallen geldt dat een geheel nieuwe opzet gekozen is. NEI heeft in

opdracht van de werkgroep de methodiek opgezet en uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt

de methodiek kort besproken. 

5.1 Wat kan de methodiek?

De relatie tussen kwaliteit (output) en kosten (input) staat centraal in het beleidsplan.

Kiezen voor kwaliteit moet een bewuste keuze zijn. Dat kan niet zonder dat er inzicht 

is in welke kwaliteit verkregen kan worden en wat de daaraan verbonden kosten zijn.

De methodiek van genormeerde beheerkosten geeft inzicht in zowel de kwaliteit als 

de kosten. De methodiek is bij uitstek geschikt om op beleidsniveau voor een heel

wegennet snel inzicht te verkrijgen in de kosten voor beheer voor verschillende

kwaliteitsscenario’s. Op beleidsniveau moeten immers meerdere belangen onderling

afgewogen worden en daarvoor is het noodzakelijk verschillende alternatieven

voorhanden te hebben.

5.2 Hoe werkt het?

Soorten wegen

De methodiek is opgezet voor alle soorten wegen, van fietspad tot rijksweg. Deze zijn

ingedeeld in zeven wegtypen. Deze indeling was al eerder door CROW opgesteld (door

de werkgroep Herziening Rationeel Wegbeheer) en is weergegeven in de volgende

tabel.
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Alle voorzieningen die tot de wegen behoren zijn eveneens meegenomen

(verkeersborden, belijning, bermen etcetera). 

Definitie kwaliteit

De kwaliteit is gedefinieerd door zogenaamde beleidsprofielen op te stellen. In die

profielen zijn kwaliteitsniveaus gedefinieerd voor de volgende zes beleidsthema’s:

– veiligheid;

– bereikbaarheid;

– comfort;

– aanzien;

– leefbaarheid;

– milieu.

Voor deze beleidsthema’s tezamen worden vier kwaliteitsniveaus onderscheiden: 

R++, R+, R en R-. In deze definitie staat R voor richtlijnenniveau. Deze kwaliteits-

niveaus hebben twee dimensies: wegverhardingen en overige infra-elementen. Voor 

de wegverhardingen is er een richtlijnenniveau geformuleerd door CROW . Dit niveau

wordt gekarakteriseerd als ‘verantwoord wegbeheer’. De kwaliteit van verhardingen

moet minimaal op het richtlijnenniveau liggen. 

Voor de overige voorzieningen (overige infra-elementen) zoals de belijning en de

bebording moet het richtlijnenniveau gezien worden als datgene dat in Nederland

algemeen gangbaar is. Het is niet noodzakelijk dat de kwaliteit van de overige infra-

elementen, op het richtlijnenniveau ligt: er is nog een niveau daaronder mogelijk. 

Bij de uitwerking van dat niveau is als ondergrens aangehouden dat de beheerder niet

aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die het gevolg is van de kwaliteit van de

voorzieningen.

Op basis van de kwaliteit van de verhardingen en overige infra-elementen kunnen vier

‘totaal’ kwaliteitsniveaus worden onderscheiden. 

Nr. Benaming Indicatie mogelijke gebruiksfunctie

1 Hoofdwegennet Autosnelweg

2 Weg - zwaar belast Provinciale weg

3 Weg - gemiddeld belast Doorgaande buitenweg, wijkontsluitingsweg

4 Weg - licht belast Buurtontsluitingsweg, weg op bedrijventerrein

5 Weg in woongebied Woonerf, wijkstraat

6 Weg in verblijfsgebied Trottoir, winkelerf

7 Fietspad Vrijliggend fietspad
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Deze vier kwaliteitsniveaus zijn als volgt opgebouwd:

Vervolgens is voor elk beleidsthema aangegeven wat elk van de vier kwaliteitsniveaus

inhoudt. Zo betekent het R++ niveau voor het thema aanzien dat de weg een zeer

verzorgde uitstraling heeft. Voor elk kwaliteitsniveau zijn op deze manier zes

kwaliteitsbeelden gedefinieerd. Die zes beelden tezamen worden het beleidsprofiel

genoemd. Met één kwalitatieve uitspraak (R++) worden zo in één keer zes

beleidsvelden bestreken. 

Beheerkosten

De volgende stap in de methodiek betrof het berekenen van de beheerkosten die bij

deze beleidsuitspraken behoren. Daarvoor moest eerst echter een aantal stappen

doorlopen worden:

– de beleidsuitspraken zijn verder geconcretiseerd. ‘Een zeer verzorgde uitstraling’ kan

immers door ieder op een andere manier geïnterpreteerd worden. Daarom is een

vertaalslag gemaakt naar technisch hanteerbare normen (zoals bijvoorbeeld de

hoeveelheid spoorvorming in een asfaltverharding en het percentage lichtmasten 

dat door storing niet brandt);

– per wegtype is geïnventariseerd waaruit een kilometer weg gemiddeld bestaat 

(soort verharding, aantal en soort borden, enz.).

De kosten zijn berekend door onderhoudsstrategieën op te zetten die er voor zorgen 

dat de kwaliteit die in een beleidsprofiel gedefinieerd is, in de praktijk daadwerkelijk

bereikt wordt. In die strategieën is met maatregelen, met frequenties en met

bewerkingspercentages gevarieerd. Het volgende voorbeeld illustreert dat. Het is

mogelijk de klinkerbestrating van een woonstraat op het richtlijnenniveau te houden

door eens in de 20 jaar de gehele verharding te herstraten. Dat niveau kan echter ook

bereikt worden door niet de gehele verharding maar bepaalde gedeeltes te herstraten.

Dat zal dan echter wel met een hogere frequentie moeten gebeuren, bijvoorbeeld eens

per 8 jaar. Beide strategieën leveren hetzelfde kwaliteitsbeeld op, maar er hangt wel een

verschillend kostenplaatje aan vast. De kracht van de methodiek schuilt nu in het feit

dat voor alle beleidsprofielen en voor alle wegen verschillende onderhoudsstrategieën

opgezet zijn teneinde de goedkoopste te kunnen traceren. Die laagste kosten zijn

Niveau Kwaliteit verhardingen Kwaliteit overige infra-elementen 

R++ Boven niveau richtlijnen Boven niveau gangbaar 

R+ Op niveau richtlijnen Boven niveau gangbaar 

R Op niveau richtlijnen Op niveau gangbaar 

R- Op niveau richtlijnen Onder gangbaar niveau 
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gedefinieerd als de genormeerde beheerkosten. Voor minder kan het niet, maar meer 

is ook niet nodig (uiteraard beschouwd in relatie tot het gekozen beleidsprofiel). 

Bij het berekenen van de beheerkosten zijn onder andere de volgende uitgangspunten

gehanteerd:

– de kosten zijn berekend als gemiddelde kosten per jaar per kilometer weg. Ook kosten

voor rehabilitatie zijn inbegrepen. Dit zijn kosten die gemaakt worden als de weg het

einde van de technische levensduur bereikt heeft en vervangen moet worden. Na deze

rehabilitatie kan de onderhoudsstrategie weer doorgezet worden. De beheerkosten zijn

daardoor eeuwigdurend en niet meer afhankelijk van de ouderdom van een bepaald

wegennet. Overigens is een eventuele achterstand of juist voorsprong in onderhoud

niet in de beheerkosten opgenomen. Om die achterstand of voorsprong te kunnen

benoemen, zijn de genormeerde beheerkosten overigens wel een prima

referentieniveau;

– de onderhoudsstrategieën zijn zodanig opgezet dat geen gevolgschade

(kapitaalvernietiging) optreedt;

– de onderhoudsinspanningen zijn afhankelijk van de soort ondergrond waarop de weg

ligt. Daarom zijn de onderhoudsstrategieën opgezet voor vier ondergrondsoorten: zand,

klei, klei/veen en veen.

5.3 Wat is het resultaat?

Dit beleidsinstrument geeft inzicht in de gemiddelde kosten voor het beheer van het

wegennet. Belangrijk daarbij te vermelden is dat dit kostenniveau direct bepaald wordt

door de keuze voor de te hanteren kwaliteitsniveaus. In de onderstaande tabel is een

voorbeeld gegeven van een dergelijk overzicht.

Wegtype Lengte Keuze Kosten 

(km)1 kwaliteit (euro per jaar)2

3 20 R 90.000

4 45 R 980.000

5 100 R 1.200.000

6 15 R+ 190.000

7 18 R+ 90.000

Totale kosten 2.550.000

1 In dit overzicht is de onderverdeling naar ondergrond niet

opgenomen.

2 Deze bedragen zijn fictief.
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Een andere keuze voor kwaliteitsniveaus levert onmiddellijk een ander kostenplaatje

op. Als bijvoorbeeld voor wegtype 5 het R+ niveau wordt gekozen, is daarmee een

bedrag van 470.000 euro aan extra kosten per jaar gemoeid. 

5.4 Wanneer te gebruiken? 

Het is al beschreven: deze methodiek is bij uitstek geschikt om keuzen op

beleidsniveau ten aanzien van te hanteren kwaliteitsniveaus te vergezellen van een

beeld van de kosten. Daarmee kan een goede koppeling verkregen worden tussen

beleid en uitgaven. Die koppeling kan niet alleen benut worden bij de voorbereiding

van het beleid maar ook bij de evaluatie daarvan. Bij die evaluatie kan beoordeeld

worden of de gestelde doelen bereikt zijn en of dat gerealiseerd is binnen de budgetten

die geraamd waren. De methodiek moet dan ook niet gezien worden als een nieuw of

modern soort beheersysteem. Beheersystemen zijn er op gericht om de kwaliteit van

allerlei voorzieningen te kunnen bepalen en op grond daarvan plannen voor onderhoud

samen te kunnen stellen. Maar de keuzen op beleidsniveau ten aanzien van kwaliteit en

kosten zijn belangrijke randvoorwaarden binnen de beheersystemen en daarom

moeten die keuzen eerst gemaakt worden.

De genormeerde beheerkosten kunnen niet alleen gebruikt worden voor bestaand

gebied, maar ook voor nieuw gebied. Als enigszins bekend is welke weginfrastructuur

in dat nieuwe gebied aangelegd zal worden, kunnen op dezelfde wijze als voor bestaand

gebied de beheerkosten berekend worden. De kosten voor de eerste aanleg en eventuele

additionele herstelkosten als gevolg van bouwactiviteiten zijn dan niet inbegrepen.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om al in de fase van planontwikkeling inzicht te

verkrijgen in toekomstige beheerlasten.

Ook voor BZK en de provincies als toezichthouder bieden de genormeerde

beheerkosten toepassingsmogelijkheden. De methode geeft immers aan welke

beheerkosten bij een bepaald wegennet en een bepaalde kwaliteit behoren. Die kosten

kunnen vergeleken worden met de werkelijke uitgaven zoals die in de begroting

opgenomen zijn. Uiteraard spelen bij die vergelijking veel meer zaken een rol, zoals

bijvoorbeeld de huidige onderhoudssituatie en de doorberekende kosten voor

bijvoorbeeld huisvesting en het gemeentelijk apparaat.
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6 Samenvatting van de resultaten van de enquête

Het thema van de discussiebijeenkomsten luidde ‘het belang van beheer van

kapitaalgoederen’. Om te peilen hoe de deelnemers aan de bijeenkomsten dat belang

ervaren en hoe ze dat in de praktijk tot uitdrukking brengen, is tijdens de discussie-

bijeenkomsten een kleine enquête gehouden. In dit hoofdstuk wordt een korte

samenvatting gegeven van de resultaten van deze enquête. Een uitgebreidere weergave

is opgenomen in bijlage 1. De deelnemers aan de bijeenkomsten waren hoofdzakelijk

managers en medewerkers van de financiële afdeling van gemeenten. Technici en

bestuurders waren soms ook vertegenwoordigd maar in duidelijk mindere mate.

Gezien het karakter en de omvang van de enquête mag deze beperkte steekproef niet

als representatief voor alle Nederlandse gemeenten beschouwd worden. De antwoorden

geven echter wel een globale indruk van het belang dat op dit moment aan het beheer

van kapitaalgoederen wordt gehecht en op welke onderdelen verbetering is gewenst. 

Uit de enquête, die door de deelnemers ter plekke is ingevuld, blijkt dat het merendeel

het belang van het beheer niet in financiële zin kan kwantificeren, want het is hen niet

bekend hoe groot het aandeel van de uitgaven voor het beheer in de totale begroting is.

Dat laat onverlet dat men over het algemeen redelijk tot goed tevreden is met de gang

van zaken omtrent het beheer in de eigen gemeente. Daarin zijn wel verschillen per

discipline zichtbaar; riolering springt er wat dat betreft in positieve zin uit. Als in de

volgende vragen ingezoomd wordt op wegbeheer dan blijkt dat men vindt dat daar 

een aantal zaken redelijk tot goed voor elkaar is. Zo is er in het algemeen beleid

geformuleerd voor de te besteden budgetten en de organisatie die het beheer moet

uitvoeren. Voor het kwaliteitsniveau en wijze waarop intern en extern gecommuniceerd

wordt, zijn minder duidelijke afspraken gemaakt. Op de vraag of de situatie bij

wegbeheer vergelijkbaar is met andere disciplines, springt ook hier riolering er in

positieve zin uit. De andere disciplines ‘scoren’ minder. Op de laatste vraag, of er

voldoende technische instrumenten voorhanden zijn, antwoordt men hoofdzakelijk

bevestigend, maar voor groen, water en vooral gebouwen wordt enige uitbreiding

wenselijk geacht.
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7 Discussies

Na de presentaties van de IFLO en NEI was er tijdens de bijeenkomsten ruime

gelegenheid te discussiëren over het onderwerp. Dit hoofdstuk is een weerslag van 

deze discussies, zonder daarin uitputtend te zijn. 

Voorafgaand aan de discussies werd een aantal prikkelende stellingen gepresenteerd.

De hierop volgende discussies kunnen zonder uitzondering als zeer levendig worden

gekarakteriseerd. Het onderwerp leeft en is inderdaad belangrijk, zo mag worden

geconcludeerd. Uit de discussie bleek ook dat er nog het nodige aan het beheerproces 

te verbeteren valt. Niet alleen op beleidsniveau dat hier onderwerp van discussie is

maar ook voor andere onderdelen van het beheerproces. Gaandeweg bleek dat de

tevredenheid die in de enquête zo hier en daar geuit werd, toch genuanceerd moest

worden. Het nut van deze bijeenkomsten werd hiermee nog eens onderstreept.

Onderstaand zijn de stellingen en de reacties daarop weergegeven.

Stelling 1

Alleen nadrukkelijke bestuurlijke aandacht maakt een goede koppeling tussen beleid en

uitvoering mogelijk

Deze stelling werd van harte onderschreven en gold eigenlijk als centrale stelling in de

gehele discussie. Op de discussiebijeenkomsten waren weinig bestuurders aanwezig,

hetgeen als jammer ervaren werd. Voor hen zou een zelfde soort presentatie gehouden

kunnen worden. De vraag was vervolgens hoe je bestuurders in het proces betrekt.

Moeilijkheden hierbij zijn dat bestuurders meerdere belangen (moeten) behartigen,

waardoor ze de aandacht moeten verdelen. Dat hun ambtstermijn in relatie tot de

plantermijnen in het beheerproces erg kort is, hetgeen de besluitvorming over zaken

die pas op (middel)lange termijn echt effect sorteren niet echt stimuleert. Tenslotte

wordt het als lastig ervaren goed aan te geven aan bestuurders wat de beheer-

inspanningen nu concreet opleveren. De mogelijkheden die in de presentaties

geschetst werden, kunnen zeker bijdragen aan een grotere betrokkenheid van het

bestuur en het management. Die betrokkenheid moet worden gestimuleerd door

tastbare keuzen voor te leggen, op beleidsmatig niveau te communiceren en de juiste

timing te kiezen voor communicatie. Met dat laatste wordt bedoeld dat het op gang

brengen van een communicatie met het bestuur soms betekent dat een veranderings-

proces opgestart moet worden. Van denken in termen van techniek en kosten naar

denken in termen van kwaliteit en baten. In hoofdstuk 8 wordt daar nog nader op

ingegaan.
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Stelling 2 

Slim beheer is vele malen effectiever en efficiënter dan aanleg

Onderkend werd dat met goed/slim beheer veel bereikt kan worden in de openbare

ruimte, meer dan wellicht nu beseft wordt. Maar, zo werd er door de toehoorders aan

toegevoegd, dat betekent niet dat aanleg niet meer belangrijk is. Zeker niet als het gaat

om herinrichting van de bestaande openbare ruimte. Soms is de bestaande inrichting

niet meer toegesneden op de functie die vervuld moet worden. Met het uitvoeren van

beheeractiviteiten kan dan toch niet de kwaliteit bereikt worden die gewenst is.

Overigens werd daar weer aan toegevoegd dat dit soort situaties zeker voorkomt, maar

dat het merendeel van de openbare ruimte toch gewoon dagelijks beheerd moet worden

en dan is het inderdaad goed dat zo slim mogelijk te doen. Voorts werd onderkend dat

het zeer gewenst is bij aanleg of herinrichting vast inzage te hebben in de toekomstige

beheerkosten. Al in de fase van planvorming kan dan besloten worden het ontwerp wat

aan te passen om later goed/slim beheer mogelijk te maken. De methodiek van

genormeerde beheerkosten biedt hiervoor goede mogelijkheden.

Stelling 3 

De financiële vertaling van beheer strandt veelvuldig, dus aanscherping van het toezicht door

de provincie is noodzakelijk

Op deze prikkelende stelling werd actief gereageerd. Beaamd werd dat het niet altijd

eenvoudig is de activiteiten in het beheerproces goed te vertalen in de begroting. Maar

de gemeenten kennen daarin hun eigen verantwoordelijkheid. Naarmate er meer

toezicht, monitoring etcetera komt, raakt de gemeentelijke autonomie in het geding. 

De conclusie dat verscherping van toezicht noodzakelijk is, moet niet te snel worden

getrokken aldus de gemeentelijke vertegenwoordigers. Onderkend werd dat er bij de in

het begrotingstoezicht gebruikelijke beoordeling of de begroting reëel sluitend is meer

aandacht zou kunnen zijn voor de kosten van beheer. Indien er onvoldoende middelen

in de begroting geraamd zijn voor het onderhoud van kapitaalgoederen, dan kan in

uiterste instantie preventief toezicht worden ingesteld. Verscherping van toezicht zou

zich dus beter kunnen richten op de aanwezigheid van goede onderhoudsplannen en

een juiste vertaling daarvan in de begroting. De methodiek van genormeerde beheer-

kosten biedt goede en vooral objectieve mogelijkheden om die toezichthoudende rol te

ondersteunen.

Overigens loopt de financiële vertaling een stuk beter als in een vroegtijdig stadium van

het begrotingsproces de technici en de financiële mensen samen het proces vorm

geven. Het pleidooi om in een vroegtijdig stadium ook het bestuur in het proces te

betrekken sluit hier mooi op aan.
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Gevraagd werd of de genormeerde beheerkosten niet alleen in het toezicht maar ook 

als verdeelmaatstaf voor het gemeentefonds zouden kunnen worden gebruikt. Daarin

schuilt zeker logica maar BZK gaf aan dat één van de vereisten waaraan een

verdeelmaatstaf moet voldoen is dat deze niet beïnvloedbaar moet zijn door de

gemeenten. Bovendien dient het aantal eenheden op grond waarvan verdeeld wordt

eenduidig meetbaar te zijn tegen niet te hoge kosten. Het betreft hier dan de

hoeveelheden wegoppervlak per gemeente per wegtype. Die gegevens zijn niet voor

heel Nederland objectief vastgesteld en overigens ook niet vast te stellen. Een

verdeelstaf voor het gemeentefonds ligt dus niet erg voor de hand1.

In dezelfde lijn lag de vraag welke norm nu gehanteerd gaat worden in het kader van de

artikel 12-status. Dat is nog niet bekend, zo luidde het antwoord van BZK. In ieder geval

wordt, zoals gebruikelijk bij artikel 12, uitgegaan van een gemiddeld niveau. Hoe zich

dat verhoudt tot de genormeerde beheerkosten zal nog nader worden onderzocht.

Stelling 4

Financieel toezicht is alleen mogelijk als er modelplannen zijn

Het is niet eenvoudig als toezichthouder te beoordelen of het onderhoud zich op een

redelijk peil bevindt. De plannen die gemeenten opstellen verschillen onderling nogal

van opzet. In sommige gevallen zijn er zelfs in het geheel nog geen plannen. Dat is de

reden om via deze stelling te pleiten voor een meer consistente opbouw van plannen.

Maar nog belangrijker is dat er bewust aan planvorming gedaan wordt en er minder ad

hoc beslissingen genomen worden over de budgetten van beheer. Een minderheid van

de gemeenten reageert hierop met de stelling dat gemeenten helemaal zelf moeten

kunnen bepalen welke budgetten zij besteden aan beheer en onderhoud en dat de

provincie zich als toezichthouder daar niet mee moet bemoeien. Ook niet als blijkt dat

gemeenten in de praktijk bezuinigingen op de beheerplannen om de begroting sluitend

te maken. Overigens wordt nogal eens met een wat jaloerse blik gekeken naar riolering

waar wel modelplannen gehanteerd worden (maar waar tevens een planverplichting

geldt) en waar besluitvorming op beleidsniveau vaak al wel een feit is. De directe relatie

tussen kosten en opbrengsten (het rioolrecht) zal daarbij wel een positieve rol spelen.

1 Bij het provinciefonds is de gewogen kilometers weglengte wel een
verdeelmaatstaf. Om te voorkomen dat deze maatstaf door provincies
beïnvloed kan worden is de maatstaf bevroren. Vanwege de operatie
'herverdeling wegenbeheer' was het wegoppervlak van provincies al in
kaart gebracht, waardoor de maatstaf zonder problemen kon worden
vastgesteld.
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Stelling 5

Doordacht beheerbeleid reduceert de beheerkosten met 20% en verhoogt 

de beheerkwaliteit met 30%

Een intrigerende stelling, zo vonden de toehoorders. Hoe werkt dat, kan iemand dat

garanderen, dan tekenen we daarvoor, zo luidden de reacties! De stelling werd door NEI

onderbouwd met een aantal argumenten. Zo worden de beschikbare middelen niet

altijd efficiënt ingezet. Een voorbeeld daarvan is het budget voor groot onderhoud te

beperken en de kwaliteit proberen op peil te houden met klein onderhoud en

klachtafhandeling. Dit soort onderhoud levert weliswaar direct resultaat maar dat effect

is kleiner en heeft maar een beperkte levensduur. Bovendien is klein onderhoud relatief

duurder dan groot onderhoud. Voor meer geld dus minder kwaliteit. 

Een ander voorbeeld is het aanbrengen van een nuancering en afstemming van

kwaliteitsdoelen. Voor verschillende delen van de openbare ruimte is een differentiatie

in kwaliteit zeer goed mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan het algehele

kwaliteitsbeeld. Stel dat het in de woonwijken wat minder kan maar dat in de

winkelgebieden de kwaliteit omhoog moet. Gezien de verschillen in areaalgrootte levert

deze nuancering waarschijnlijk een kostenbesparing op terwijl het resultaat is dat in

alle gebieden de kwaliteit op het gewenste niveau ligt.

Ook de onderlinge afstemming in kwaliteit tussen de diverse disciplines is

noodzakelijk. Het heeft geen zin het groen keurig te onderhouden en het onderhoud

aan de verharding te versoberen. In het totale kwaliteitsbeeld worden de ‘groene’

inspanningen dan overschaduwd door het ‘grijze’ onderhoud. 

Als voorbeeld werd ook genoemd om ‘zakelijker’ met beheer om te gaan. Met zakelijker

wordt hier bedoeld het maken van concrete afspraken en het afrekenen op basis van het

bereikte resultaat. Denk daarbij aan het maken van interne werkafspraken en aan de

uitbesteding van werkzaamheden waarbij overigens allerlei vormen van uitbesteding

mogelijk zijn. 

Kortom, bewust over beheer nadenken wil dus niet per definitie zeggen dat extra geld

nodig is, sterker nog het kan geld opleveren. 

Stelling 6

De begroting is produktgericht, de beheerorganisatie slechts ogenschijnlijk

Uit de reacties op deze stelling kan worden geconcludeerd dat er een duidelijke kern

van waarheid in zit. Zo werd aangegeven dat de BBI-gedachte een discrepantie vertoont

met de praktijk. De produktbegroting is immers nog nauwelijks in meetbare doelen

geformuleerd. Dat zou onder andere veroorzaakt worden doordat het heel moeilijk is

kwaliteitseisen te formuleren. De gepresenteerde methodiek van genormeerde
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beheerkosten roept wat dat betreft de nodige verwachtingen bij de gemeenten op. 

Zij zien dan ook belangstellend uit naar de publicatie van de CROW.

Stelling 7 

Er zijn voldoende technische instrumenten voorhanden voor goed beheer van de

kapitaalgoederen

Op deze stelling werd instemmend gereageerd, maar blind staren op de output van

deze systemen moet worden voorkomen. Rondom deze uitkomsten zitten technische

en financiële marges en die moeten in beeld gebracht worden. Als voorbeeld werd

genoemd dat al jaren geroepen werd dat er een achterstand in onderhoud was, maar

dat het nog steeds goed ging. Wat is achterstand en wat is goed, is dan direct de vraag.

De technische instrumenten geven onvoldoende aan wat er gebeurt als er minder geld

wordt uitgegeven, zo viel te beluisteren tijdens deze discussie.

Stelling 8 

Beheer vraagt om meer planvorming, met name op beleidsniveau

Op technisch niveau zijn er voldoende mogelijkheden voor planvorming. Veelal zijn dat

plannen waarin voorgenomen onderhoud en daaraan verbonden kosten gepresenteerd

worden als output van beheersystemen. Deze plannen zijn zeker nodig maar ze krijgen

meer diepgang en status als ze voorafgegaan worden door planvorming op beleids-

niveau. Beleidsplannen vormen immers het kader voor alle activiteiten in het

beheerproces. Onderkend werd dat het nogal eens voorkomt dat plannen als

beleidsplannen naar voren geschoven worden, maar dat daarin weinig echt beleid

voorkomt. Onder echt beleid wordt dan verstaan het formuleren van doelstellingen,

met inbegrip van de consequenties van die doelstellingen. 
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8 Implementatie

Bij de implementatie van beheer op bestuurs- en managementniveau speelt een drietal

vragen een belangrijke rol: wat wordt er van het bestuur/management verwacht, wie

neemt het initiatief en welk moment leent zich daar het beste voor? Deze vragen

worden hieronder in algemene zin beantwoord.

Wie neemt het initiatief ?

Het meest voor de hand liggend is dat de afdeling, sector etcetera die het beheer

uitvoert zelf het initiatief neemt om met het bestuur/management over het beleid ten

aanzien van het beheer van kapitaalgoederen in gesprek te raken. Zij zullen moeten

aangeven dat ze behoefte hebben aan beleid omdat het bepalend is voor hun

werkprocessen. Deze eerste stap moet worden gezien als een start in het

communicatieproces. Uiteraard kan dit ook een her- of doorstart zijn. Het resultaat van

deze stap zou de afspraak tussen de beheerorganisatie en het bestuur/management

moeten zijn een project op te starten waarin beleid wordt ge(her)formuleerd en

geïmplementeerd.

Wat wordt van het bestuur/management verwacht?

Het bestuur/management heeft een beperkte maar wel cruciale rol. Die rol is deels

faciliterend (het project ondersteunen) maar vooral besluitvormend (het beleid

vastleggen) en opdrachtgevend (opdracht geven tot realisatie van het beleid). Echter

voordat het bestuur/management besluiten kan nemen en opdrachten kan verlenen,

moet helder zijn welke beleidskeuzen er zijn. Daar ligt een taak voor de beheer-

organisaties. Zij moeten in beeld brengen welk beleid er reeds geformuleerd is, waar

lacunes aanwezig zijn en waar ander beleid gewenst is. Het is van groot belang om dit

te doen in beleidsmatige termen en daarbij te bedenken dat het maken van keuzen

impliceert dat er verschillende alternatieven voorhanden moeten zijn. Voor elk van die

alternatieven geldt dat inzicht in de consequenties geboden moet worden. Als

uiteindelijk het beleid vastgesteld is, moet dit concreet vertaald worden naar activiteiten

binnen het beheerproces.

Wat is de juiste timing?

In een project als bovenstaand beschreven speelt de communicatie een belangrijke, zo

niet maatgevende, rol. Voor het welslagen van het project is het daarom van belang dat

er tijd en ruimte is om te communiceren. Met het begrip ruimte wordt hier bedoeld de

gezamenlijke behoefte om met elkaar een dergelijk proces in te gaan. In een eerste
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verkenning moet daarom nagegaan worden of die tijd en ruimte er is of anders

gevonden kan worden. Hetzelfde geldt ook voor de inhoudelijke kant van het project. 

Er moet beleid geformuleerd worden en de consequenties daarvan moeten bepaald

worden. Ook daarvoor moet tijd en ruimte beschikbaar zijn. Wellicht kunnen concrete

situaties aangegrepen worden om het project aan te kaarten, zoals de bespreking van de

benodigde budgetten voor onderhoud, de realisatie van een nieuwe woonwijk (geldt de

kwaliteit van die wijk ook voor het bestaande gebied?), de uitslag van de

leefbaarheidsmonitor enz..
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9 Vervolg

Is in de vorige hoofdstukken teruggeblikt op de discussiebijeenkomsten, in dit

hoofdstuk wordt een pas op de plaats gemaakt én (kort) vooruit geblikt. 

Financieel toezicht

In het bestuurlijk overleg tussen het Rijk, het IPO en de VNG van 23 april 1999 is

gesproken over de aanscherping van de toezichthoudende functie van provincies met

betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen. Afgesproken is dat de provincies

hierover een eenduidige beleidslijn zullen formuleren. Deze beleidslijn is inmiddels

ambtelijk voorbereid (in het zogenaamde vakberaad gemeentefinanciën). 

Voorop staat dat gemeenten natuurlijk zelf verantwoordelijk zijn voor de

instandhouding van de gemeentelijke kapitaalgoederenvoorraad. Met de op de markt

zijnde (software) systemen kan elke gemeente tot een verantwoorde raming voor de in

stand te houden gemeentelijke kapitaalgoederen komen en adequate beheerplannen

opstellen. Die beheerplannen dienen tijdig geactualiseerd te worden en bij voorkeur

opgesteld te worden binnen een vastgesteld beleidskader. Hoe belangrijk dat is en op

welke wijze dat gerealiseerd kan worden, is in de voorgaande hoofdstukken

aangegeven.

De taak van de toezichthouder is erop toe te zien dat de begroting van een gemeente en

structureel in evenwicht is én blijft en gebaseerd is op reële ramingen. Er moet immers

voorkomen worden dat een beroep op de collectiviteit van de gemeenten (artikel 12)

moet worden gedaan. Om te kunnen beoordelen of de ramingen reëel zijn, dient de

toezichthouder inzicht te hebben in actuele beheerplannen voor de diverse

kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen. Zijn dergelijke

plannen niet (tijdig) aanwezig dan kan de toezichthouder zich geen goed oordeel

vormen over de realiteit van de ramingen. Hierdoor is het voor de toezichthouder niet

goed mogelijk om vast te stellen of er sprake is van een begroting die structureel in

evenwicht is. Uiterste consequentie daarvan kan zijn dat preventief toezicht wordt

ingesteld. Iedere provincie zal de hierboven geschetste beleidslijn, zover al niet

opgenomen, in haar beleidskader financieel toezicht opnemen.
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Goede voorbeelden

In 2000 zullen de provincies, daartoe financieel gesteund door BZK, bij gemeenten

goede voorbeelden van slim beheer van kapitaalgoederen verzamelen en door een

deskundige laten beoordelen. De resultaten daarvan worden gepubliceerd en aan alle

gemeenten ter beschikking gesteld. 

Discussiebijeenkomsten

De deelnemers aan de discussiebijeenkomsten hebben aangegeven dat zij de

bijeenkomsten als zeer nuttig hebben ervaren. Niet alleen vanwege de overdracht van

informatie, maar ook vanwege de mogelijkheid gemeentelijke ervaringen uit te

wisselen. BZK heeft daarom het voornemen de discussiebijeenkomsten in de toekomst

te continueren. In het najaar van 2000 worden discussiebijeenkomsten georganiseerd

over de voorstellen van de commissie-Elzinga met betrekking tot de versterking van de

financiële functie.
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Bijlage 1

Resultaten enquête

Opmerkingen vooraf

De enquête is door de deelnemers ter plekke ingevuld. Gelet hierop en gezien de

beperkte omvang van de enquête mogen de resultaten niet als representatief voor alle

Nederlandse gemeenten beschouwd worden. De antwoorden geven echter wel een

globale indruk van het belang dat op dit moment aan het beheer van kapitaalgoederen

wordt gehecht en bij welke onderdelen daarvan verbetering is gewenst.1

Vraag 1

welk aandeel heeft het beheer van de openbare ruimte in uw totale jaarlijkse

gemeentelijke begroting?

Bijna driekwart van de deelnemers kon op deze vraag geen antwoord geven. Dit is veel,

zeker gezien het feit dat een groot deel van het publiek bestond uit mensen van de

financiële afdelingen. De antwoorden die wel gegeven werden, gaven aan dat minimaal

5% en meestal wel zo’n 15 á 30% van de begroting aan beheer van de openbare ruimte

wordt besteed.

Vraag 2

bent u tevreden met de gang van zaken rondom het beheer in uw gemeente?

Het blijkt dat er nog behoorlijk wat ruimte is om de gang van zaken rond het beheer 

te verbeteren. Verder maakt onderstaande figuur duidelijk dat de tevredenheid per

beheerdiscipline behoorlijk verschilt.

1 De resultaten van de enquêtes zijn als gemiddelde per provincie
verwerkt. Non-respons is niet meegenomen.
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Vraag 3

zijn uw klanten (burgers en bedrijven) tevreden over het beheer?

Opvallend is dat de deelnemers denken dat de klanten meer tevreden zijn dan de

beheerders zelf, maar dat met name voor groen en gebouwen de tevredenheid zou

kunnen verbeteren.

Vraag 4 en 5 gingen specifiek over wegbeheer. In vraag 6 wordt een vergelijking

gemaakt met de andere disciplines. Op deze manier kon de enquête beperkt van

omvang gehouden worden waarbij toch een integraal beeld van de situatie verkregen is.

Vraag 4

is er voor het wegbeheer beleid geformuleerd voor de aspecten kwaliteit, budget,

organisatie en communicatie?

Ten aanzien van het budget en de organisatie van het wegbeheer blijkt meestal

duidelijk beleid te zijn geformuleerd. Daarentegen blijken over het kwaliteitsniveau 

van de wegen en de communicatie met weggebruikers en omgeving minder harde

afspraken te zijn gemaakt, terwijl men daar wel behoefte aan zegt te hebben. 

Drie hoofdredenen zijn genoemd als oorzaak van het ontbreken van die afspraken:

– onze gemeente maakt momenteel deel uit van een gemeentelijke herindeling;

– we vinden het te ingewikkeld; 

– we werken eerst aan een technische onderbouwing in de vorm van een

meerjarenplanning.
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Vraag 5

heeft u voor het wegbeheer goede instrumenten voor aansturing en controle zodat 

het geformuleerde beleid daadwerkelijk op beheer- en operationeel niveau wordt

uitgevoerd? 

Op deze vraag werd geen eensluidend antwoord gegeven: de antwoorden, ‘ja’, ‘redelijk’

en ‘nee’ kwamen ongeveer evenveel voor.

Vraag 6

kunt u indicatief aangeven of de situatie voor de andere disciplines vergelijkbaar is met

de situatie bij het wegbeheer zoals beschreven in vraag 4 en 5?

Voor het rioolbeheer geeft men aan dat de situatie beter is dan of op z’n minst

gelijkwaardig is aan die bij het wegbeheer. Voor de overige kapitaalgoederen groen,

water en gebouwen beoordeelt men de situatie meestal vergelijkbaar of slechter dan bij

de wegen. Met name bij het gebouwenbeheer wisselt de beoordeling echter sterk per

deelnemer.

Vraag 7

zijn er in het algemeen op beheerniveau voldoende kennis en instrumenten

beschikbaar waarmee u het beheer in uw gemeente kunt uitvoeren?

De meeste deelnemers vinden dat er voor alle kapitaalgoederen voldoende kennis en

instrumenten beschikbaar zijn, alhoewel zo’n 20% aangeeft dat er voor het beheer van

groen, water en vooral gebouwen meer instrumenten nodig zijn. In overeenstemming

met de eerdere resultaten vindt nagenoeg iedereen dat er voor het rioolbeheer

voldoende is ontwikkeld, en dit geldt in iets mindere mate ook voor het wegbeheer.
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Colofon

De reeks ƒinanciële ƒunctie richt zich op onderwerpen die kunnen bijdragen aan 

het verkrijgen van een vollediger beeld van de financiële positie van gemeenten en

provincies en die belangrijk zijn voor een verdere verbetering en professionalisering

van de financiële functie van gemeenten en provincies.

In de reeks worden verslagen van conferenties, presentaties, discussiestukken en

onderzoek opgenomen die betrekking hebben op bovengenoemde onderwerpen.

De reeks ƒinanciële ƒunctie wordt samengesteld door de Directie Bestuurlijke 

en Financiële Organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties. 

De Directie is verantwoordelijk voor de inhoud van de reeks.

Exemplaren van de reeks kunnen worden aangevraagd bij:

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BFO/FO

t.a.v. dhr P.H.L. Wassenberg

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Telefoon (070) 426 65 73/62 77

Telefax (070) 426 75 55

E-mail: Dienstpostbus.BFO@minbzk.nl
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Verschenen in de reeks ƒinanciële ƒunctie

1999V1 Weerstandsvermogen van gemeenten en provincies

Verslag Rondetafelconferentie

1999V2 Waardering activa

Verslag Rondetafelconferentie

2000V3 Government Governance

Verslag Rondetafelconferentie (verschijnt zomer 2000)

2000V4 Financieel Toezicht

Verslag Conferentie

1999P1 The Dutch Provincial and Municipal accounting system

1999J1 Het jaarverslag

2000D1 Slim beheer van kapitaalgoederen

12 discussiebijeenkomsten


	Slim beheer van kapitaalgoederen
	Inhoudsopgave
	Samenvatting
	1 Inleiding en aanleiding
	2 Het belang van goed beheer van kapitaalgoederen
	3 Beheer op managementniveau
	4 Beleidsinstrument 1: het beleidsplan
	5 Beleidsinstrument 2: genormeerde beheerkosten
	6 Samenvatting van de resultaten van de enquête
	7 Discussies
	8 Implementatie
	9 Vervolg
	Bijlage 1: Resultaten enquête

