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1 Inleiding 

De openbare ruimte is onze woon-, werk- en leefomgeving en daarmee van groot belang voor 
inwoners en bezoekers van Hoogeveen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van 
deze openbare ruimte. Het openbaar groen maakt hier deel van uit. 

1.1 Aanleiding  

In 2007 heeft de gemeente Hoogeveen het actuele kader voor Beheer Openbare Ruimte (BOR) 
vastgesteld. In 2011 is naar aanleiding van bezuinigingen besloten om voor het openbaar groen 
een aantal onderdelen te verlagen naar onderhoudsniveau Laag. De afgelopen jaren is het 
beheer van het openbaar groen in Hoogeveen volgens deze kaders ingevuld. Daarnaast heeft in 
2017 een herijking van de groenambitie plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat er 
voldoende budget is voor het onderhoud, er is echter geen budget en plan voor de vervanging.  

1.2 Doel 

Het doel van dit beheerplan is om duidelijke kaders te stellen voor het beheer van het openbaar 
groen in de gemeente Hoogeveen voor de periode 2020-2023.  
Met de kaders in dit beheerplan wordt voor zowel de Raad als de ambtelijke organisatie 
duidelijkheid verschaft over de ambitie, het areaal, de kwaliteit en de inzet van financiële 
middelen voor het beheer en onderhoud van openbaar groen. 
 
Het beheerplan beschrijft het beleid en beheer van het openbaar groen (cultuurlijke beplanting, 
natuurlijke beplanting en gazons). Het beheer van de bomen, extensief beheerde bermen, 
onkruid op verharding en watergangen valt buiten de scope van dit plan. Ditzelfde geldt voor het 
beheer van sportvelden en de begraafplaatsen.   

1.3 Aanpak en proces 

Het groenbeheerplan is in nauwe samenwerking met de betrokken disciplines (beleid, 
voorbereiding en buurtbeheer) tot stand gekomen. Voor het proces om tot dit beheerplan te 
komen is een routekaart doorlopen. Op de volgende pagina is deze routekaart weergegeven. Er 
hebben diverse werksessies met medewerkers van beleid, voorbereiding en buurtbeheer 
plaatsgevonden. Daarnaast is als onderdeel van de routekaart in de zomer van 2018 een 
groeninspectie door medewerkers van buurtbeheer uitgevoerd om de technische staat van het 
groen in beeld te brengen. 
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In bijlage 1 is een vergrote versie van de routekaart opgenomen. 
 

1.4 Gewenst resultaat 

Dit beheerplan is een plan met draagvlak, commitment en gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
waarbij aan de ene kant in 'vrijheid‘ door buurtbeheer kan worden gewerkt en anderzijds 
eenduidig en planmatig wordt gewerkt vanuit één gezamenlijke groenvisie. Hiermee wordt de 
richting voor de komende jaren bepaald en de mogelijkheden/vrijheden aangegeven waarbinnen 
invulling kan worden gegeven aan buurtbeheer Hoogeveen.  

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige situatie, zowel in kwantitatieve (areaalgegevens) als in 
kwalitatieve zin. 
Hoofdstuk 3 geeft de uitgangspunten weer, waarbij enerzijds wordt ingegaan op de wetgeving en 
anderzijds het gemeentelijk beleid.  
In hoofdstuk 4 komt de beheerstrategie voor het beheer en onderhoud van het groen aan de 
orde. Hier wordt beschreven hoe we de ambities realiseren door middel van concrete 
maatregelen.  
Hoofdstuk 5 gaat in op de financiën: de benodigde en beschikbare middelen. 
Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op de conclusies en aanbevelingen.  
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2 Huidige situatie 

Om het areaal te kunnen beheren is het allereerst van belang om inzicht te hebben in wat het te 
beheren areaal is. De centrale vraag in dit hoofdstuk is: Wat hebben we?  

2.1 Areaalgegevens  

De gemeente beheert in totaal ruim 2.600.000 vierkante meter groen. Het groen bestaat voor 
bijna de helft uit gazon. De resterende oppervlakte is beplant met cultuurlijke beplanting 
(heesters, rozen, vaste planten, plantenbakken en hagen) en met natuurlijke beplanting 
(bosplantsoen, bos, houtwal, hakhout/griend, heide en struweel). De totale vervangingswaarde 
van het openbaar groen bedraagt ruim € 18 miljoen. 
 

 
 
In bijlage 2 is het beheerareaal verder uiteengezet. 

2.2 Kwaliteit 

2.2.1 Onderhoud 

De kwaliteit van het groen is in 2018 in vier schouwronden gemeten. Per ronde zijn 
55 locaties beoordeeld, verdeeld over de verschillende structuurelementen. Tijdens de 
monitoring is gekeken naar de verzorging en de technische staat. 
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Kwaliteitsniveau: basis 
De gemeente ligt er redelijk tot goed bij. Op 
hoofdlijnen wordt voor de gehele gemeente een 
basisniveau behaald.  
De kwaliteit van de buitenruimte is met een 
gemiddeld cijfer van 6,8 voor verzorging en een 6,2 
voor het groen redelijk netjes en verzorgd. Bij dit 
kwaliteitsniveau oogt de openbare ruimte redelijk 
onderhouden en verzorgd. Af en toe valt er wat op 
aan te merken.  
 
Op hoofdlijnen vertonen beide onderdelen een 
klein percentage lage scores, het oranje gearceerde 
deel. Voor de verzorging wordt dit met name 
veroorzaakt door de aanwezigheid van onkruiden, 
zwerfafval en veegvuil in de goten.  
Voor het groen valt het onderhoud van de natuurlijke oevers en heesters op. Af en toe zijn hier 
achterstanden aanwezig, maar voor zowel voor de verzorging als het groen zijn de 
geconstateerde achterstanden met veelal reguliere beheermaatregelen te onderhouden. Wel 
blijft het grote aandeel basis bij groen een aandachtspunt. Er is geen ruimte om in kwaliteit te 
dalen. De rek is uit het groen, maar van structurele onderhoudsachterstanden is nog geen sprake. 
 
Kwaliteitsverloop 2006-2017 
Vanaf 2006 wordt de kwaliteit van het groen gemeten. Nevenstaande grafiek geeft op 
hoofdlijnen een overzicht weer van de kwaliteitsontwikkeling tussen 2006 en 2018, uitgezonderd 
2013. In dat jaar is er geen meting uitgevoerd.  
In de afgelopen jaren schommelt de kwaliteit binnen het basisniveau. Daarmee is het al jaren 
redelijk constant en grote stijgingen of dalingen zijn niet waarneembaar. Het onderhoud is 
voldoende om de ambitiekwaliteit (basis) te realiseren en te behouden. Voor onkruid in het 
groen is sinds 2015 een stijgende trend zichtbaar richting de bovengrens van een basisniveau. De 
technische staat van het groen laat sinds 2016 een stabiele lijn zien, maar ligt wel opvallend lager 
dan de verzorgende items (zwerfvuil en onkruid).  
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2.2.2 Technische staat 

In de zomer van 2018 is een groeninspectie uitgevoerd om de technische staat van het groen in 
beeld te brengen. Hiervoor zijn de ruim 10.000 aanwezige groenvakken afzonderlijk beoordeeld, 
de cultuurlijke en natuurlijke beplanting en de gazons. 
 
Beplantingen 
Van alle beplantingsvakken is 88% beoordeeld als goed (< 10% schade), 5% is matig (10 tot 30% 
schade) en 7% als slecht (40% of meer schade). De technische staat is redelijk. Met name 
heesters/botanische rozen (circa 16%), bodembedekkende heesters (circa 15%) en vaste planten 
(circa 12%) zijn in een slechte staat. In onderstaand overzicht is de verdeling naar verschillende 
schadebeelden weergegeven. 
 

 
 

   
Kaal oppervlak Voltastraat          Niet vitale beplanting Crerarstraat 
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In onderstaande tabel is de verdeling van het totale schadebeeld per type beplanting 
weergegeven. 
 

Beplantingstype Goed Matig Slecht 

Heesters/botanische rozen 73% 12% 16% 

Bodembedekkende heesters 71% 13% 15% 

Rozen 97% 1% 2% 

Vaste planten 85% 3% 12% 

Boomspiegels 91% 0% 9% 

Hagen 87% 3% 9% 

Bosplantsoen 96% 2% 2% 

Bos 100% 0% 0% 

Houtwal 97% 0% 3% 

Hakhout/griend 100% 0% 0% 

Heide 30% 70% 0% 

Struweel 97% 2% 1% 

 
Gazons 
Van de gazons is 97% beoordeeld als goed (< 10% schade), 2% is matig (10 tot 30% 
schade) en 1% als slecht (40% of meer schade). De technische staat is over het algemeen goed. 
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In onderstaande tabel is de verdeling van het totale schadebeeld per type gazon weergegeven. 
 

Beplantingstype Goed Matig Slecht 

Gazon 97% 2% 1% 

Gazon met bollen 100% 0% 0% 

 

   
Kaal oppervlak gazon Sporthal Elim         Overgroei randen gazons Veenluydenstraat  

2.2.3 Kwaliteitsbeleving 

Als onderdeel van de Smederijen enquête 2017 is bewoners gevraagd naar de mening over het 
onderhoud van het groen. Hieruit komt naar voren dat circa 80% van de bewoners het 
onderhoud van het groen redelijk tot zeer goed beoordeel. 15% beoordeeld het onderhoud 
slecht en 5% zeer slecht. In onderstaande figuren zijn de resultaten weergegeven. 
 

Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage 

Zeer goed 83 6% 

Goed 528 38% 

Gaat wel 483 35% 

Slecht 210 15% 

Zeer slecht 73 5% 

Weet niet/geen mening 6 0% 
 
Verder zijn in de periode juli 2017 – juni 2018 in totaal 512 meldingen van burgers en bedrijven 
met betrekking tot het groen geregistreerd. Het overgrote deel hiervan zijn meldingen over 
overhangend groen, onkruid en groenafval (groen algemeen). 
 

Onderwerp Percentage 

Bladkorven 6% 

Bladruimen 4% 

Gras 10% 

Groen algemeen 70% 

Plantsoenen 10% 
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2.3 Terugblik uitvoering onderhoud  

2.3.1 Beheer Openbare Ruimte (onderhoudsniveau Basis)  

Eind 2007 heeft de gemeente Hoogeveen het actuele kader voor Beheer Openbare Ruimte (BOR) 
vastgesteld. Dit kader gaat over het beheer van groen, speeltoestellen, verhardingen en 
meubilair in de openbare ruimte. BOR draagt zorg voor een openbare ruimte die schoon, heel en 
veilig is. Gekozen is om het beheer van alle onderdelen op het basis-niveau uit te voeren. Er 
wordt dus geen onderscheid in beheer tussen de verschillende functionele gebieden gemaakt. 
 
In 2011 is naar aanleiding van bezuinigingen besloten om voor het openbaar groen een aantal 
onderdelen te verlagen naar onderhoudsniveau Laag. Dit heeft betrekking op de volgende 
onderdelen:  
- Het verwijderen van onkruid in boomspiegels;  

- Het steken en knippen van de graskanten;  
- Het bijmaaien rondom bomen en obstakels;  

- Het inboeten van heesters;  

- Het uitmaaien van de randen van beplantingsvakken.  
 
Binnen het BOR-kader wordt jaarlijks een schouw uitgevoerd om de kwaliteit van de 
openbare ruimte te meten 

2.3.2 Herijking groenambitie (2017) 

Vanwege het feit dat het budget en de maatregelpakketten onvoldoende op elkaar zijn 
afgestemd, maar de kwaliteit van het groen wel op het gewenste niveau ligt, is deze situatie 
geanalyseerd. Er is een herijking van de groenambitie uitgevoerd om een vergelijking te maken 
tussen de ambitie en het benodigde budget. 
 
Uit de resultaten blijkt dat de vastgestelde ambitie wordt gehaald en dat er slechts incidenteel 
tekortkomingen aanwezig zijn. Verder valt op dat 95% van het groen een basisniveau scoort. 
Daarmee zit geen rek in de technische staat van het groen. Vervanging is nodig omdat onderhoud 
niet overal meer toereikend is en het groen aan het einde van de levensduur is.  
 
Bij de doorrekening valt op dat het huidige budget voldoende is voor het dagelijks onderhoud. 
Door de beperkte levensduur van het groen loopt de kwaliteit van het groen verder terug en is 
sprake van kapitaalvernietiging. Vervanging is noodzakelijk om de kwaliteit niet onder het 
ambitieniveau te laten zakken. Hiervoor dient een bedrag te worden gereserveerd. 
 
Om dit vervangingsbudget te bepalen dient met behulp van een groeninspectie onderzocht te 
worden wat de restlevensduur van het groen is en kan er een meerjarenvervangingsplan voor de 
komende 10 jaar worden opgesteld. Hierbij moet de omvang van de vervanging die wordt 
gerealiseerd in renovaties en projecten ook in ogenschouw worden genomen. 
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2.3.3 Invoering buurtbeheer  

In de begroting 2013-2016 is opgenomen dat gemeente Hoogeveen voor het onderhoud van het 
openbaar gebied, zowel groen als grijs, toe wil naar een gebieds- en contextgerichte werkwijze. 
Met een gebiedsgerichte werkwijze is het de bedoeling per gebied maatwerk te leveren. 
Flexibiliteit staat hierbij centraal en het loslaten van te strakke kaders is aan de orde. Daarbij 
wordt zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en zeggenschap gedeeld met inwoners en andere 
betrokken (maatschappelijke) partners. Aandachtspunten zijn van systeem- naar contextgericht, 
transparant, flexibel, maatwerk, bewonersparticipatie, participatie andere organisaties, 
doelgroepen, wat laten we los? 
 
Als gevolg hiervan is in 2014 gestart met het werken in gebiedsteams in 2 pilotgebieden. Het ene 
pilot-gebied is de wijk Krakeel. Het tweede pilotgebied zijn de dorpen Pesse, Stuifzand en 
Fluitenberg gezamenlijk. Een gebiedsteam is verantwoordelijk voor ongeveer het derde van het 
onderhoud van het openbare gebied. Resterende twee derde wordt bedrijfsmatig gedaan. Het 
gebiedsteam is verantwoordelijk voor het in stand houden van het BOR basis niveau en bestaat 
uit een medewerker van de gemeente die leiding geeft aan het team dat bestaat uit 
Alesconmedewerkers. Er is een goede samenwerking met de wijkbeheerder. 
 
Inwoners kunnen op deze wijze op een gemakkelijke, toegankelijke manier hun mening 
(vraag/melding) over hun woon/leefgebied bij de juiste persoon neerleggen: bij de mensen die in 
hun gebied werken. Met andere woorden: De nabijheid wordt georganiseerd, met als doel de 
inwoners de gelegenheid te bieden meer betrokken te raken bij hun eigen woon/leefomgeving. 
 
Deze pilots zijn in 2015 geëvalueerd. Daaruit is het volgende gebleken:  

 Betrokken inwoners waarderen het werken met het buurtbeheerteam positief: meer 
nabijheid, kortere lijnen.  

 Er moet meer publiciteit gemaakt worden om de nieuwe werkwijze bij meer inwoners 
bekend te maken.  

 In Krakeel zijn er, naast het inwonersinitiatief park Krakeel, meerdere 
inwonersinitiatieven ontstaan waarbij het buurtbeheerteam en inwoners samenwerken. 
Het gaat hierbij om het onderhouden en herinrichten van plantsoenen.  

 
Vanwege de goede resultaten in de pilotgebieden is in 2016 gefaseerd door gegaan met het 
invoeren van een gebiedsgerichte werkwijze in een aantal andere pilot gebieden. Hierbij is de 
naam Buurtbeheer teruggekomen. Daarin herkennen bewoners zich meer dan in GGG. Het 
gebied van de drie zanddorpen (Pesse, Fluitenberg en Stuifzand) is uitgebreid met Tiendeveen en 
Nieuweroord. Naast de wijk Krakeel (uitgebreid tot Kanaalweg) zijn nu ook de wijken Centrum, 
Wolfsbos, Zuid en Centrum omgeving Marnixstraat, aangesloten.  

 
In 2017 is onderzocht of met ingang van de daarop volgende jaren Buurtbeheer nog verder kan 
worden ingevoerd. Uiteindelijk is de pilot in 2017 uitgebreid van 3 naar 11 gebieden. Dit heeft in 
2017 ertoe geleid om met ingang van 2018 buurtbeheer voor alle gebieden in de gehele 
gemeente in te voeren. 
 
Door de invoering van buurtbeheer zijn de medewerkers van Alescon met kortere lijnen aan te 
sturen. Hierdoor wordt het werk steeds efficiënter uitgevoerd.  
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Ontmanteling SW Alescon 
Tijdens de ontwikkeling van buurtbeheer is ook de ontmanteling van SW Alescon in gang gezet. 
Uiteindelijk is Alescon opgesplitst in twee nieuwe organisaties. Voor de gemeenten Midden-
Drenthe, De Wolden en Hoogeveen is een nieuwe organisatie opgericht, genaamd Stark. In 
bijlage 4 is hierover meer te lezen. 
 
 

 
Gazon en bloeiende prunus Valkenlaan 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Het belang van beheer en onderhoud 

Beheer en onderhoud zijn noodzakelijk voor de instandhouding van het openbaar groen. 
Openbaar groen heeft diverse algemene en specifieke functies. Bij deze laatste denken we aan 
groen dat aangebracht is met een specifiek doel, bijvoorbeeld een trapveld, een verkeer-
begeleidende haag en aankleding van centrumlocaties. 
 
In algemene zin heeft groen in de woonomgeving de volgende functies of draagt het bij aan: 

 beleving: sfeer, emotie, wandelen, balletje trappen 

 veiligheid: verkeersveiligheid, sociale veiligheid 

 ecologie: habitat voor plant- en diersoorten, stepping stones, broedgelegenheid 

 klimaatadaptatie: verminderen van hittestress, vertragen afvoer van regenwater 

 luchtkwaliteit: fijnstof afvangen, zuurstofvoorziening (fotosynthese) 

 welzijn: rust, ontmoetingsplek, spelen 

 de baten van groen: waarde huis, gezondheidskosten. 

3.2 Wetgeving  

Het wettelijk kader betreft een aanzienlijke hoeveelheid landelijke en Europese wetten, zoals het 
Burgerlijk wetboek, wetgeving op het gebied van verkeer, natuur (de nieuwe Natuurwet per 1 
januari 2017), water, bedrijfsvoering, etc.  
Het spreekt voor zich dat deze wetgeving gehandhaafd moet worden. De gemeente heeft als 
beheerder van de openbare ruimte de plicht deze veilig en duurzaam in stand te houden 
(zorgplicht). Het onderhoud en beheer moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de 
Wet natuurbescherming ter bescherming van de planten- en dierensoorten. Hiervoor is de 
“Gedragscode bestendig beheer” vastgesteld en binnen de gemeentelijke organisatie ingevoerd. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

Gemeentelijke beleidsuitgangspunten voor het openbaar groen zijn verwoord in de volgende 
documenten: 

3.3.1 Toekomstvisie Hoogeveen 2017 

Trends en ontwikkelingen 
In de dorpen en wijken, vooral ontstaan in de jaren ‘60 en ’70, veroudert en slijt het openbaar 
gebied. Dit vraagt om een kwaliteitsimpuls. 
 
Visie op de omgeving 
Hoogeveen wil de kwaliteiten en waarden van landschap, dorpen en stad benutten en ver-
sterken. Landschap is de drager van de ruimtelijke kwaliteit.  
Hoogeveen ziet een uitdaging in het herstel van structuren en in duurzame transformatie en 
transitie. Er is blijvende aandacht voor natuur-en watersystemen. Het groen buiten en binnen de 
stad willen we koppelen.  
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Zo wordt de biodiversiteit verbeterd en de beeldkwaliteit van de stad versterkt. Hoogeveen kiest 
voor een duurzame ontwikkeling, inrichting en beheer van het landelijk gebied, de dorpen en de 
stad. Een duurzame leefomgeving waarin de kwaliteit van leven voor nu en in de toekomst 
geborgd is en waarin kinderen duurzaam kunnen opgroeien. Hoogeveen streeft ernaar in 2040 
een CO2 neutrale gemeente te zijn. Een ander concreet doel qua leefomgeving is dat we 
klimaatrobuust willen zijn in 2050.  

3.3.2 Collegeprogramma 2018-2022  

Hoogeveen houdt aandacht voor de natuur- en watersystemen. Minder verharding en meer 
groen. Het groen binnen en buiten de dorpen en de stad wordt versterkt en gekoppeld. Zo wordt 
de biodiversiteit (verscheidenheid van planten en dieren) verbeterd, wordt de achteruitgang van 
bijen en insecten tegen gegaan en de beeldkwaliteit en leefbaarheid van de dorpen en de stad 
versterkt. 

3.3.3 Groenstructuurvisie Hoogeveen 2009 

De groenstructuurvisie houdt zich bezig met het groen op hoofdstructuren en nadrukkelijk niet 
met de details. De hoofdstructuur, ook wel het raamwerk of geraamte genoemd, is het casco van 
ons groen. Het is het robuuste gedeelte van het groen. Sober en doelmatig beheerbaar zijn de 
belangrijkste sleutelwoorden voor dit geheel. Sober houdt in deze context vooral verband met 
het inrichtingsniveau bij aanleg. Een beheerbewust ontwerp, voorzien van de benodigde 
kernkwaliteiten voor het casco. Met doelmatig beheerbaar wordt voldaan aan een basiskwaliteit 
groenvoorziening, voor zowel de kwalitatieve beleving, als voor de beheersafspraken die volgens 
de BOR-systematiek zijn vastgelegd.  
 
Accenten 
Er zijn, naast de uitgangspunten sober en doelmatig beheerbaar, plaatsen die extra accenten en 
aandacht vragen, zowel qua inrichtingsniveau als beheersniveau. De accenten hebben een sterk 
openbaar karakter en zijn als het ware de ‘visitekaartjes’ van de gemeente. Het zijn de plaatsen 
waar Hoogeveen zich presenteert. Het zijn ook de plaatsen die een bezoeker van Hoogeveen een 
eerste indruk van de gemeente geven. Het gaat op dergelijke locaties niet per definitie om duur 
of luxueus ingerichte locaties, maar veel meer om een goed hoogwaardig ingerichte en goed 
onderhouden locaties. Voor de entrees van de gemeente is het daarnaast van belang dat er een 
zekere herkenbaarheid is, die mede bijdraagt aan de identiteit van Hoogeveen. Belangrijke 
accenten zijn: 

 Het stadscentrum, in het bijzonder de Hoofdstraat en het Kruis. 

 Alle entrees van de gemeente, waarbij niet alleen de komgrenzen aan de orde zijn, maar ook 
locaties als het stationsgebied, de begraafplaatsen, de diverse winkelcentra en de 
sportveldcomplexen. 

 Iedere dorpskern krijgt een plek met een eigen accent (parel); dit accent wordt te zijner tijd 
in overleg met bewoners nader uitgewerkt. 

3.3.4 Ontwikkelingsvisie stadscentrum (2008) 

Hoogeveen heeft een uniek stadscentrum. De heldere, historische gegroeide structuur in 
combinatie met de goede bereikbaarheid, de vele parkeervoorzieningen en het uitgebreide 
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winkelaanbod heeft veel weg van een modern winkelcentrum. Deze kwaliteit geeft het centrum 
van Hoogeveen een sterke concurrentiepositie ten opzichte van omliggende kernen. 
 
Desondanks staat de kwaliteit van het stadscentrum van Hoogeveen onder druk. Hiervoor zijn 
verschillende verklaringen aan te dragen. Ten eerste wordt het centrum van Hoogeveen 
gekenmerkt door een sterk versnipperde eigendomsstructuur. Daarnaast zijn de meeste 
bepalingen in het huidige bestemmingsplan voor het centrumgebied ruim te noemen. Hierdoor 
zijn de afgelopen decennia uiteenlopende initiatieven ontstaan met als gevolg een grote 
verscheidenheid aan ruimtelijke structuren en typen openbare ruimte. Het voeren van regie is 
bijna onmogelijk gebleken. Ook is er sprake van een onsamenhangende architectuur (hoogten, 
volumes, materiaalgebruik). Anders gezegd, het gevolg van de niet geregisseerde ontwikkeling is 
een gebrek aan routing, uitstraling en sfeer. 
Een aantrekkelijk winkel-, werk- en woongebied met een openbare ruimte die een hoge 
verblijfskwaliteit bezit, dát is wat het centrum van Hoogeveen wil zijn. Om dit te bewerkstelligen, 
wil de gemeente Hoogeveen een krachtigere regie over de planvorming en eventuele daaruit 
voortvloeiende deelontwikkelingen. 
 
Groenstructuur 
Het centrum van Hoogeveen moet een groen 
karakter krijgen. Om te beginnen wordt de 
oorspronkelijke ribbenstructuur versterkt door 
het toevoegen van bomen. Naast een 
groenstructuur die de oorspronkelijke opbouw 
versterkt, wordt een groen circuit aangelegd. 
Door deze rondgang worden de belangrijkste 
groenstructuren, zoals het Park Dwingeland en 
het Woonpark Bilderdijk, met elkaar 
verbonden en krijgen ze een prominente plek 
binnen het centrum. 
De grote schaal van de Hoofdstraat wordt 
verzacht door het toevoegen van groen. 
Hierbij wordt het groen op zo’n wijze 
geplaatst, dat het lineaire karakter wordt 
doorbroken. Anders gezegd: het groen wordt 
niet in lijn gezet met bijvoorbeeld de gevels of 
de as van de straat, maar wordt in plaats 
daarvan ‘willekeurig’ gepositioneerd (zie 
figuur). Het groene karakter van het centrum 
vraagt logischerwijs om goed beheer! 
 
Een belangrijk aandachtspunt voor de ontwikkeling van het stadscentrum van Hoogeveen is het 
beheer. Het centrum van een stad wordt intensief gebruikt en behoeft veel onderhoud. 
Kwalitatief hoogwaardig beheer is een belangrijke financiële post die niet over het hoofd gezien 
mag worden. In de huidige situatie is men van mening dat het centrum van Hoogeveen maar 
matig onderhouden wordt. Een aantrekkelijk stadscentrum is schoon, heel en veilig. Bij de 
ontwikkeling van het stadscentrum van Hoogeveen moet zodoende ingezet worden op het 
gebruik van duurzame materialen. Ook dient er geld gereserveerd te worden om het gebied 
schoon te maken én te houden.  
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4 Beheerstrategie 

De keuzes ten aanzien van de kwaliteit zijn in dit hoofdstuk opgenomen. De centrale vraag in dit 
hoofdstuk is: Wat willen we bereiken en hoe gaan we dit bereiken? 

4.1 Onderhoud en vervanging 

Kwaliteit is een breed begrip: is het mooi of lelijk, goed, matig of slecht, functioneert het of niet. 
Om over kwaliteit eenduidig te kunnen communiceren en om kwaliteit meetbaar te maken is het 
nodig dat iedereen hetzelfde begrippenkader heeft.  
 
Voor groen hanteren we de landelijke kwaliteitscatalogus beheer openbare ruimte van de CROW. 
Hierin wordt de beeldkwaliteit voor het onderhoud uitgedrukt in een 5-schaal, variërend van A+ 
(zeer hoog) via A (hoog), B (basis) en C (laag) naar D (zeer laag). Deze schaal is van toepassing op 
uiteenlopende onderdelen van het groen, zoals vitaliteit, snoeibeeld, kale plekken, onkruid, etc. 
Voor elk van deze aspecten is een schaalbalk aanwezig waarin de kwaliteitseisen objectief en 
meetbaar zijn beschreven, met een foto als illustratie. Een voorbeeld van een schaalbalk is 
hieronder weergegeven. 
 

 
 
 

4.1.1 Onderhoud 

Onderhoud omvat alle maatregelen gericht op de blijvende instandhouding van de bestaande 
inrichting van de openbare ruimte op een vastgesteld kwaliteitsniveau. Voor beplanting zijn dat 
maatregelen als onkruidbestrijding, zwerfafval verwijderen, snoeien, dunnen, afzetten en – als er 
planten uitvallen – inboeten. Bij gras gaat het om maatregelen zoals maaien, kanten steken, 
grasherstel en zwerfafval verwijderen. 
 
Om inzicht te krijgen in het benodigde budget voor het onderhoud van het openbaar groen is een 
begroting voor de drie scenario’s opgesteld. Voor de areaalgegevens is gebruik gemaakt van het 
beheersysteem van de gemeente. De kengetallen zijn afkomstig uit de kennisbank van Antea 
Group. Deze kengetallen zijn onderbouwd met gedetailleerde maatregelpakketten per 
groencategorie, waarvan de strategie aansluit op de kwaliteitsniveaus van de CROW (op basis van 

Hoog Basis Laag Zeer hoog Zeer laag 
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landelijke ervaringen is per maatregel aangegeven welke frequentie en bewerkingspercentage 
leiden tot welk kwaliteitsniveau). De maatregelpakketten zijn getoetst aan de Hoogeveense 
situatie en waar nodig bijgesteld. De prijzen zijn exclusief BTW.  
 
Naast algemene maatregelen, zoals monitoring en bestrijding van ziekten en plagen, worden de 
onderhoudsmaatregelen waarmee we het gewenste niveau realiseren per groentype als volgt 
gekarakteriseerd: 
 
Cultuurlijke beplanting (heesters/botanische rozen, bodembedekkende heesters, rozen, vaste 
planten, plantenbakken, hagen, boomspiegels) 

 snoeien en randen snoei 

 onkruidbeheersing 

 inboet van uitgevallen beplanting 

 zwerfafvalbeheersing 
 
Natuurlijke beplanting (bosplantsoen, bos, houtwallen, hakhout/griend, heide, struweel) 

 dunnen en snoeien, randen snoei 

 onkruidbeheersing, de eerste jaren na aanplant door middel van schoffelen, daarna 
randen uitmaaien. 

 inboet van uitgevallen beplanting 

 zwerfafvalbeheersing 
 
Gazons (gazon, gazon met bollen) 

 maaien en bijmaaien obstakels  

 graskanten steken en knippen 

 herstel van gazons 

 zwerfafvalbeheersing 

4.1.2 Vervanging/ renovatie 

De vervanging van openbaar groen en bomen vindt plaats aan het einde van de levensduur. 
Wanneer dat moment is, moet blijken uit de praktijk, aan de hand van inspecties en monitoring. 
Dit hangt af van de soort beplanting en de plaatselijke omstandigheden. Onderstaand overzicht 
geeft een indicatie van de – gemiddeld –  te verwachten levensduur. 

 Heesters  30 jaar 

 Bodembedekkende heesters 30 jaar  

 Rozen 20 jaar 

 Vaste planten  10 jaar 

 Hagen  30 jaar 

 Gazon  40 jaar 

 Bosplantsoen  50 jaar 

 Bos nvt (uitgangspunt is dat bos zichzelf verjongt) 

 Houtwal nvt (uitgangspunt is dat een houtwal zichzelf verjongt) 

 Hakhout/griend nvt (uitgangspunt is dat hakhout/griend zichzelf verjongt) 

 Heide nvt (uitgangspunt is dat heide zichzelf verjongt) 

 Struweel  50 jaar 
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Vervanging van groen vindt plaats als het groen aan het einde van de levensduur is gekomen. Om 
de vervangingsbehoefte in beeld te brengen is de technische staat van alle beplantingsvakken in 
de zomer van 2018 beoordeeld. Per vak zijn de schadebeelden en de urgentie om het vak weer 
op niveau te brengen in beeld gebracht. Bij de doorrekening van de vervangingsopgave zijn 
verder Hoogeveense eenheidsprijzen voor de vervanging van het groen gebruikt. Daarbij wordt 
uitgegaan van een-op-een vervanging van het groen, het in stand houden van het huidige 
groenareaal. Dit betreft het uitgangspunt. Bij uitvoering hiervan wordt maatwerk toegepast. 

4.1.3 Monitoring 

We bewaken de kwaliteit van het groen door middel van monitoring en toezicht.  

 De kwaliteit van het groen bewaken we door middel van monitoring. In jaarlijkse 
schouwrondes beoordelen we de uitvoering van het groenonderhoud. Door dit frequent 
te doen krijgen we inzicht in de resultaten en kunnen we indien nodig tijdig bijsturen.  

 Meldingen vanuit het meldingensysteem vormen eveneens input om zo nodig bij te 
sturen op de onderhoudskwaliteit. 

 Jaarlijks beoordelen we of de algehele kwaliteit van het groen voldoet aan de ambitie, 
aan de hand van een door een externe partij uit te voeren beleidsschouw 
(representatieve steekproef).  

 Eenmaal per vier jaar voeren we een inspectie uit op de technische staat van het 
openbaar groen. Op basis de resultaten van deze inspectie brengen we de 
vervangingsopgave van het groen in beeld. 

 Tijdens het algemeen bewonersspreekuur kunnen bewoners met vragen of meldingen 
over het openbaar groen terecht. Er is dagelijks contact met wijkbeheer om te horen 
wat er in de kernen speelt. 

4.1.4 Bedrijfsvoering 

Buurtbeheer 
Het onderhoud en de vervanging van openbaar groen wordt door buurtbeheer uitgevoerd. Voor 
specifieke werkzaamheden wordt buurtbeheer door aannemers ondersteund; bijvoorbeeld het 
machinaal knippen van hagen en het grondverzet ten behoeve van groenreconstructies. Verder 
wordt de werkvoorbereiding van onderhoud en reconstructies door voorbereiding en 
buurtbeheer verzorgt. 
 
Bewoners 
Bewoners dragen ook bij in het groenbeheer. Het gaat hier om meestal onderhoud aan kleine 
groenperken en incidentele opruimacties, verspreid door de gemeente. De gemeente stimuleert 
deze vorm van samenwerking omdat het de betrokkenheid van bewoners met de leefomgeving 
vergroot. 
 
Incidenteel zijn bewoners ook bij andere beheeractiviteiten betrokken, bijvoorbeeld dorpsbos 
Nieuwlande. Bewoners hebben het beheer en onderhoud voor hun rekening genomen en 
brengen ook aanpassingen aan in het bos.       
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Dorpsbos Nieuwlande 
 

4.2 Ambitieniveau en scenario’s 

Voor de ambities voor het openbaar groen is budget nodig, om het benodigde onderhoud te 
kunnen uitvoeren. Om een keuze daarin te kunnen maken, zijn drie scenario’s opgesteld.  
De scenario’s zijn als volgt te typeren: 
 
 
Scenario 1 
Huidige situatie: Gehele openbare ruimte niveau Basis, enkele maatregelen niveau Laag* en 
Hoofdstraat fase I niveau Hoog. 
 
*Het verwijderen van onkruid in boomspiegels, het steken en knippen van de graskanten, het 
bijmaaien rondom bomen en obstakels, het inboeten van heesters en het uitmaaien van de 
randen van beplantingsvakken.  
 
 
Scenario 2 
Gehele openbare ruimte niveau Basis en Hoofdstraat fase I niveau Hoog. 
 
 
 
Scenario 3 
Gehele openbare ruimte niveau Basis, en Centrumgebied** (incl. Hoofdstraat fase I) niveau Hoog. 
 
 
Ten opzichte van de huidige situatie ligt in scenario 2 en 3 een deel van het groen op een hoger 
niveau. 
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**In de figuur hiernaast is het Centrumgebied 
weergegeven. 
 
Oranje: Hoofdstraat fase 1 (in scenario doorgerekend op 
onderhoudsniveau Hoog) 
Groen: Gereconstrueerde gebieden (Hoofdstraat Noord, 
Dekkerplein, Raadhuisstraat en -plein, Schutstraat-Het 
Haagje, Museumlaantje, Grote Kerkstraat en De Kaap in 
scenario doorgerekend op onderhoudsniveau Hoog) 
Paars: Nog te reconstrueren gebieden (in scenario 
doorgerekend op onderhoudsniveau Basis; t.z.t. na 
reconstructie Hoog onderhoudsbudget regelen tijdens 
project) 
 
In bijlage 3 is een vergrote weergave van de kaart van het 
centrumgebied opgenomen. 
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5 Financiën 

Om het beheer en onderhoud volgens de beheerstrategie uit te voeren zijn financiële middelen 
benodigd. De centrale vraag in dit hoofdstuk is: wat kost het beheer en onderhoud en hoe wordt 
dit gefinancierd? 

5.1 Exploitatie regulier onderhoud 

5.1.1 Benodigde middelen 

In deze paragraaf zijn de kosten voor de verschillende scenario’s weergegeven. Het verschil zit in 
de gehanteerde onderhoudscycli en drempel voor ingrijpen (eerder ingrijpen bij hoog niveau en 
later ingrijpen bij laag niveau). 
 
Onderstaand zijn per scenario de kosten weergegeven, gespecificeerd naar type groen. 
 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Cultuurlijke beplanting  € 1.169.000   € 1.189.000   € 1.197.000  

Natuurlijke beplanting  € 338.000   € 347.000   € 347.000  

Gazons  € 742.000   € 833.000   € 838.000  

Stortkosten  € 55.000   € 55.000   € 55.000  

Totaal  € 2.304.000   € 2.424.000   € 2.437.000  

 
Meer gedetailleerde informatie is in bijlage 5 opgenomen.  
 
De benodigde middelen dienen jaarlijks te worden geïndexeerd. Verder worden voor wijzigingen 
in de omvang van het te beheren groenareaal als gevolg van projecten door middel van een 
beheerparagraaf de budgettaire gevolgen bepaald.  

5.1.2 Beschikbare middelen 

Op basis van de begroting 2019 is per jaar totaal € 2.345.000 budget beschikbaar voor het beheer 
en onderhoud van groen. Dit budget bestaat uit personele inzet, tractie en leveringen door 
derden. 

5.1.3 Financiële vertaling 

Op basis van de confrontatie van de benodigde en beschikbare middelen ontstaat onderstaand 
inzicht.  
 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Benodigd budget  € 2.304.000   € 2.424.000   € 2.437.000  

Beschikbaar budget € 2.345.000 € 2.345.000 € 2.345.000 

Resultaat + € 41.000  - € 79.000 - € 92.000 
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5.2 Investering vervanging 

5.2.1 Benodigde middelen 

De totale vervangingsopgave vanuit de groeninspectie bedraagt € 488.000 over vier jaar. Dit zijn 
de groenvakken met > 40% schade en een urgentie van < 4 jaar. Grafisch geeft dit het volgende 
beeld: 
 

 
 

De vervangingsopgave wordt verdeeld over vier jaar. Dit betekent dat ieder jaar een evenredig 

deel wordt vervangen: 

 2020 2021 2022 2023 

Benodigd budget € 122.000 € 122.000 € 122.000 € 122.000 

5.2.2 Beschikbare middelen 

Op basis van de begroting 2019 is per jaar € 70.000 budget beschikbaar voor de vervanging van 
groen. 

5.2.3 Financiële vertaling 

Op basis van de confrontatie van de benodigde en beschikbare middelen ontstaat onderstaand 
inzicht. Er is sprake van een tekort van € 52.000 per jaar. 
 

 2020 2021 2022 2023 

Benodigd budget € 122.000 € 122.000 € 122.000 € 122.000 

Beschikbaar budget € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 

Resultaat - € 52.000 - € 52.000 - € 52.000 - € 52.000 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In voorliggend hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies opgenomen en worden aanbevelingen 
gedaan voor het beheer en onderhoud van groen. 

6.1 Conclusies  

Areaal en kwaliteit 

 De gemeente Hoogeveen beheert in totaal ruim 2.600.000 vierkante meter groen. Het 
groen bestaat voor bijna de helft uit gazon. De resterende oppervlakte bestaat uit 
cultuurlijke beplanting (heesters, rozen, vaste planten, plantenbakken en hagen) en 
natuurlijke beplanting (bosplantsoen, bos, houtwal, hakhout/griend, heide en struweel). 
Dit areaal vertegenwoordigt een waarde van ruim 18 miljoen euro. 

 De onderhoudsstaat van het groen is in 2018 in vier schouwronden gemeten. Hieruit 
komt naar voren dat met een gemiddelde cijfer van 6,8 voor verzorging en 6,2 voor het 
groen de openbare ruimte er redelijk netjes en verzorgd bij ligt. Het grote aandeel basis 
blijft wel een aandachtspunt, er zit geen rek in de technische staat van het groen. 
Vervanging is nodig omdat het groen aan het einde van de levensduur is.  

 In de zomer van 2018 is een groeninspectie uitgevoerd om de technische staat per 
groenobject afzonderlijk in beeld te brengen. Hieruit komt naar voren dat van alle 
beplantingsvakken 88% beoordeeld is als goed, 5% matig en 7% slecht. Van de gazons is 
97% beoordeeld als goed, 2% matig en 1% slecht. De technische staat van het groen is 
hiermee redelijk, dit sluit aan bij het beeld dat uit de schouwronden naar voren komt. 
Met name heesters/botanische rozen (circa 16%), bodembedekkende heesters (circa 
15%) en vaste planten (circa 12%) zijn in een slechte staat. Een matige en slechte 
beoordeling betekent dat onderhoud niet afdoende is om de technische kwaliteit te 
waarborgen, vervanging op korte termijn is noodzakelijk. 
 

Beheerstrategie 

 Voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen zijn een drietal scenario’s 
opgesteld: 

1. Huidige situatie: Gehele openbare ruimte niveau Basis, enkele maatregelen 
niveau Laag en Hoofdstraat fase I niveau Hoog. 

2. Gehele openbare ruimte niveau Basis en Hoofdstraat fase I niveau Hoog. 
3. Gehele openbare ruimte niveau Basis, en Centrumgebied (incl. Hoofdstraat fase 

I) niveau Hoog. 

 Voor het beheer en onderhoud van het groen sluit scenario 3 het beste aan op de 
afspraken van eerdere bestuurskeuzes en wordt invulling gegeven aan het beleid, 
waaronder de ontwikkelvisie van het stadscentrum. Vanuit de schouw en inspectie komt 
naar voren dat de technische staat van het groen af neemt. Met scenario 3 worden de 
bezuinigingsmaatregelen uit 2011 teruggedraaid, wordt het centrumgebied op een 
hoger niveau onderhouden en brengen we de technische staat van het groen door 
middel van vervanging weer op peil.  
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Financiën 

 De gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten voor scenario 3 zijn berekend op  
€ 2.437.000. Op basis van de begroting 2019 is per jaar totaal € 2.345.000 budget 
beschikbaar voor het beheer en onderhoud van groen. Er is structureel een aanvullend 
onderhoudsbudget van € 92.000 benodigd t.b.v. uitvoering van het groenbeheerplan. 
Daarnaast dient het totale budget jaarlijks te worden geïndexeerd. 

 De totale vervangingsopgave vanuit de groeninspectie bedraagt € 488.000 over vier jaar. 
Deze opgave wordt verdeeld over vier jaar, per jaar € 122.000. In totaal is per jaar  
€ 70.000 budget beschikbaar voor de vervanging van groen. Er is structureel een 
aanvullend vervangingsbudget van € 52.000 benodigd t.b.v. uitvoering van het 
groenbeheerplan.  

6.2 Aanbevelingen 

1. Invulling vervangingsopgave (m.i.v. 2019) 
De in dit beheerplan opgenomen vervangingsopgave vertalen we in concrete 
jaarplannen en uiteindelijk projecten. Hiervoor voorzien we de volgende stappen: 

a. Opstellen vervangingstekening (met werkvoorraad 1 jaar) 
b. Uitwerken concept uitvoeringsplan  
c. Dialoog (afstemming met bewoners, medewerkers, andere afdelingen etc.) 
d. Definitief maken uitvoeringsplan 
e. Werkvoorbereiding (incl. communicatie over vervangingen) 
f. Uitvoering 

 
2. Opstellen sortimentslijst (m.i.v. 2019) 

Om de uniformiteit in sortiment en de toekomstbestendigheid te waarborgen stellen we 
(beleid, voorbereiding en buurtbeheer) een sortimentslijst op met plantensoorten die 
we toe passen. Deze lijst is in beginsel de leidraad bij vervanging van groen.  
 

3. Opstellen boombeheerplan (m.i.v. 2020) 
Als vervolg op dit groenbeheerplan willen we (beleid, voorbereiding en buurtbeheer) 
graag een boombeheerplan opstellen. Op dit moment ontbreken namelijk duidelijke en 
actuele kaders voor het boombeheer. Verwachte kosten € 40.000 - € 50.000. 
 

4. Optimaliseren schouwmethodiek (m.i.v. 2021) 
Periodiek willen we de schouw die jaarlijks wordt uitgevoerd herijken zodat deze 
representatief blijft en aansluit op onze veranderende leefomgeving. Daarom willen we 
de schouwmethodiek optimaliseren (locaties, aantal, wat beoordelen, door wie, etc.). Bij 
deze optimalisatie maken we de mening c.q. beleving van bewoners onderdeel van de 
methodiek. Verwachte kosten € 20.000. 

 
5. Actualiseren groenstructuurvisie (m.i.v. 2022) 

De huidige groenstructuurvisie is in 2009 opgesteld. Deze willen we medio 2020 graag 
actualiseren. Verwachte kosten € 30.000 - € 40.000. 

 
6. Uitvoeren groeninspectie (m.i.v. 2022) 

Over 4 jaar willen we als onderdeel van de actualisatie van het groenbeheerplan 
opnieuw een groeninspectie uitvoeren. Met de inspectie monitoren we de technische 
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staat en bepalen de actuele vervangingsopgave. Om deze inspectie efficiënt uit te 
voeren willen we t.z.t. ook in de benodigde software en tablets zijn voorzien. Bij de 
keuze voor een nieuw beheersysteem moet hier rekening mee worden gehouden. 

 
7. Vastleggen afspraken bewoners (m.i.v. 2023) 

Om de afspraken met bewoners, wijkbeheer, beleid (bruikleen) voor iedereen 
inzichtelijk te houden willen we deze graag in een systeem gaan vastleggen.   
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Bijlage 1 Routekaart 
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Bijlage 2 Beheerareaal groen  
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Bijlage 3 Kaart centrumgebied 

 
 
Oranje: Hoofdstraat fase 1  
Groen: Gereconstrueerde gebieden  
Paars: Nog te reconstrueren gebieden  
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Bijlage 4 Ontmanteling SW Alescon 

De invoering van de drie decentralisaties (= Participatiewet) heeft ervoor gezorgd dat gemeenten 
een grotere en bredere verantwoordelijkheid hebben gekregen in de opvang van inwoners die 
zorg en ondersteuning behoeven. Voor de invoering van de Participatiewet waren gemeenten al 
verantwoordelijk voor een gedeelte van de mensen met een arbeidshandicap. Deze mensen 
werkten in de sociale werkvoorziening (SW). Gemeenten waren verantwoordelijk voor de 
inrichting van de sociale werkvoorziening en veelal werden daar Gemeenschappelijke Regelingen 
(GR) voor opgezet: de GR Alescon is daar een voorbeeld en uitvloeisel van. Hiermee 
mandateerden de gemeenten de uitvoering van de SW door aan de GR.  
 
Met de invoering van de Participatiewet is de afbouw van de SW in gang gezet. De 
verantwoordelijkheid voor kwetsbare mensen met arbeidsvermogen is meer bij de gemeenten 
gekomen. Daarmee zijn de gemeenten direct verantwoordelijk voor alle mensen met een 
arbeidshandicap die kunnen werken. Deze doelgroep komt bovenop de doelgroep die de 
gemeenten al kenden binnen de Wet werk en bijstand (WWB). Het bijzondere aan deze nieuwe 
groep is dat zij veelal blijvend zijn aangewezen op ondersteuning van de Participatiewet. Dat is 
nieuw voor uitvoerders van de bijstand. 
 
Door de ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de Participatiewet en de verschillen 
in uitgangspositie ontstond de vraag hoe het cluster van gemeenten de Participatiewet willen 
uitvoeren en wat dit betekent voor Alescon. Om te zorgen voor samenhang in de verschillende 
gemeentelijke visies op de Participatiewet en het formuleren van een collectief toekomstbeeld 
hebben de zes portefeuillehouders van de gemeenten zitting genomen in een stuurgroep. 
 
Splitsing noord en zuid  
Een van de conclusies van de stuurgroep is dat een splitsing het beste resultaat oplevert. Van één 
gemeenschappelijke regeling Alescon naar twee samenwerkingsvormen, verdeeld in een 
noordelijk en een zuidelijk gedeelte.  
Noord - De noordelijke gemeenten voegen hun deel van Alescon samen met  
de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa (WPDA) en voegen beide organisaties 
samen in één entiteit. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Participatiewet, inclusief de Wsw-taken die momenteel bij Alescon zijn belegd.  
Zuid – De zuidelijke gemeenten (Midden-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden) brengen de 
werkzaamheden van het huidige Alescon onder in een nieuwe organisatie. Door de splitsing 
wordt dit een kleinere organisatie. De invloed van de gemeenten op deze organisatie wordt 
groter. De sociale diensten zoals die er nu zijn, blijven behouden omdat hieraan veel waarde 
wordt gehecht.  
 
Opheffen GR Alescon 
De gemeenschappelijke regeling Alescon wordt per 1 januari 2019 opgeheven. In mei en juni 
2018 hebben de colleges van de betrokken gemeenten Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze, Midden-
Drenthe, De Wolden en Hoogeveen dit besluit genomen. Dit is het sluitstuk van een 
ontvlechtingstraject dat eind 2017 in gang is gezet.  
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Uitwerking bedrijfsplan  
De drie raden van De Wolden, Midden-Drenthe en Hoogeveen hebben met de splitsing 
ingestemd. In het bedrijfsplan staat de uitwerking van de nieuw op te richten entiteit, met als 
grondslag een meer integrale uitvoering van de Participatiewet en eigen sturing. De nieuwe 
entiteit wordt opgezet door de gemeenten in nauwe samenwerking met het huidige Alescon. Het 
bedrijfsplan zal een uitwerking zijn van het voornemen zelf de regie te nemen en is opgesteld in 
opdracht van de drie gemeenten. Uitgegaan wordt van een werkbedrijf dat per 1 januari 2019 
operationeel is.  
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Bijlage 5 Kostenoverzicht 

 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

CULTUURLIJKE BEPLANTING 1.169.000€        1.189.000€        1.197.000€        

Heesters/botanische rozen 924.000€            932.000€            938.000€            

Bodembedekkende heesters 130.000€            133.000€            134.000€            

Rozen 8.000€                8.000€                8.000€                

Vaste planten 2.000€                2.000€                2.000€                

Plantenbak 6.000€                6.000€                6.000€                

Hagen 95.000€              97.000€              98.000€              

Boomspiegels 4.000€                11.000€              11.000€              

NATUURLIJKE BEPLANTING 338.100€            347.100€            347.100€            

Bosplantsoen 233.000€            240.000€            240.000€            

Bos 13.000€              13.000€              13.000€              

Houtwal 8.000€                8.000€                8.000€                

Hakhout/griend 1.000€                1.000€                1.000€                

Heide 100€                    100€                    100€                    

Struweel 83.000€              85.000€              85.000€              

GAZON 742.000€            833.000€            838.000€            

Gazon 737.000€            828.000€            833.000€            

Gazon met bollen 5.000€                5.000€                5.000€                

STORTKOSTEN 55.000€              55.000€              55.000€              

Stortkosten 30.000€              30.000€              30.000€              

Afvoer en stortkosten slootmateriaal waterschap25.000€              25.000€              25.000€              

TOTAAL PER JAAR 2.304.000€        2.424.000€        2.437.000€        

REGULIER ONDERHOUD



 
 
 

 

Contactgegevens 
Magnesiumweg 8 
8445 PJ  HEERENVEEN 
Postbus 24 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 


