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Onze openbare woonkamer
Thuis in ons gezin ben ik - samen met mijn
vrouw - de integraal beheerder van onze
woonkamer. We denken na over de inrichting, we organiseren, stellen regels, werken
aan bewustwording, we coachen onze kinderen en wat er dan nog overblijft maken we
schoon of ruimen we op. Integraal beheer:
we zijn er thuis echte specialisten in geworden. Van die kennis en ervaring maak ik
handig gebruik in mijn werk als wethouder
voor de openbare ruimte in Ede.
Net als ons gezin zullen nagenoeg alle mensen
zuinig zijn op hun woonkamer. Als er krassen op
vloer komen, wordt dit gerepareerd. Tekenen
de jongsten met viltstift op de witte muur, volgt
de verfkwast. Is na tien jaar de bank versleten,
dan is er gespaard voor een nieuwe. Hoe kunnen
we handiger van dit gedrag van mensen gebruik
maken voor onze openbare ruimte? Want daar
gaat het er soms anders aan toe. Helaas. Zwerfafval, vernieling van bankjes of het bestickeren
van lantaarnpalen komt ook in Ede nog veel te
vaak voor.

andere kleur bestrating: het kan verschillen per
buurt of dorp. Dit is afhankelijk van het belang
van plekken (denk aan doorgaande wegen) en
de wens van bewoners en bedrijven om zelf een
bijdrage te leveren aan het onderhoud van de
openbare ruimte.
En dat is precies wat we in deze Visie Openbare
Ruimte beschrijven: we gaan samen aan de slag
om de openbare ruimte mooi, schoon, heel en
veilig te maken en te houden. De openbare
ruimte is de woonkamer van Ede. Laten we die
de komende jaren toegankelijk, duurzaam en
onderhoudsbestendig inrichten en beheren.
Precies zoals onze eigen woonkamer.
Leon Meijer
Wethouder openbare ruimte

In deze Visie Openbare Ruimte staat de ambitie
om samen met bewoners te zorgen voor onze
straten, parken en pleinen. Overal in Ede geldt
een minimale eis voor de openbare ruimte. Maar
er is ruimte voor meer. Extra bloembakken, een
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Deel A: Context

1. Inleiding
De openbare ruimte is er, als vanzelfsprekend.
We maken er allemaal gebruik van. We rijden,
fietsen, lopen van A naar B of maken een ommetje. We spelen, genieten en recreëren. We willen
dan ook een goede openbare ruimte die aan de
behoeftes van de Edese maatschappij voldoet.
Dan is het nodig om met een brede blik te
kijken. Onder invloed van allerlei maatschappelijke, bestuurlijke, financiële, economische en
klimatologische ontwikkelingen is de openbare
ruimte voortdurend in beweging. Er wordt meer
gevraagd dan een openbare ruimte die schoon,
heel en veilig is; die nuttig en leuk is ingericht.
Steeds meer ontstaat het besef dat de openbare ruimte een middel is om bij te dragen aan
maatschappelijke en bestuurlijke doelstellingen.
Dit kan dilemma’s opleveren voor de inrichting
van de openbare ruimte. Als bijvoorbeeld het
streven is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, kan de gemeente dit stimuleren door voetgangerspaden
en rijbanen op gelijke hoogte aan te leggen. Op
die manier zijn er minder obstakels in de openbare ruimte, waardoor het voor ouderen gemakkelijker is om zich zelfstandig door de openbare
ruimte te bewegen. Dit vergemakkelijkt bijvoorbeeld het doen van de boodschappen en bevordert de sociale cohesie. Tegelijkertijd is ruimte
(met verhoogde trottoirs) nodig om de steeds
heftiger regenbuien tijdelijk op straat op te
kunnen vangen.
Dezelfde ontwikkeling is zichtbaar bij het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Indien onvoldoende middelen beschikbaar zijn
voor het dagelijks onderhoud en de grootschalige vervangingen, dan komt de basiskwaliteit
onder druk te staan. In het kader van duurzaamheid zijn overheden echter ook op zoek naar
betere en milieuvriendelijkere methoden van
beheer en onderhoud. Ook de landelijke wet-

Afbeelding 1.1: Genieten in de openbare ruimte

geving speelt hierop in. Denk aan het verbieden
van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit vraagt van overheden om op een
andere manier naar het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte te kijken. In dit voorbeeld door bij onkruidbestrijding gebruik te
maken van andere methoden zoals; heet water
en/of branden.
Daarnaast verandert ook de maatschappij.
Mensen zijn mondiger, weten beter de weg te
vinden naar het juiste loket en willen bij bepaalde onderwerpen graag meepraten, meedenken
of meedoen. Het begrip ‘participatiesamenleving’ speelt goed in op deze ontwikkeling. Dit
vraagt bij de openbare ruimte om samenlevingsgericht werken, waarbij burgers vaker de mogelijkheid krijgen om middels een burgerinitiatief
zelf vorm te geven aan de inrichting, beheer en
onderhoud van de openbare ruimte.
Al deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe
en verfrissende blik op alle aspecten van de
openbare ruimte. De Visie Openbare Ruimte
(VOR) van de gemeente Ede omschrijft welke
opgaven er voor de komende tijd liggen, en hoe
deze te vertalen naar ambities voor de inrichting, het gebruik en het beheer van de openbare
ruimte, om deze vervolgens ook te gaan monito7
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Areaal

Eenheid

Wonen

Bedrijventerrein

Hoofdstructuur

Centrum

Buitengebied

TOTAAL

Bos- en Natuur

1.000 m

2

-

-

-

-

24.610

24.160

Groen

1.000 m2

1.910

351

375

169

1.460

4.265

Spelen

1.000 m2

14

-

-

2

-

16

Verharding

1.000 m

2

2.981

106

496

464

1.919

5.966

Water

1.000 m2

40

22

-

-

-

62

TOTAAL

1.000 m2

4.945

479

871

635

27.538

34.469

Bomen

stuks

48.202

1.148

-

4.385

17.416

71.151

Lichtmasten

stuks

8.495

301

1.413

1.322

5.468

17.000

Speelplekken

stuks

236

-

-

-

-

236

Straatmeubilair

stuks

1.285

-

-

-

-

1.285
25.928

Verkeersvoorzieningen

stuks

12.599

64

11.725

382

1.158

Civiele kunstwerken

stuks

-

-

-

-

7

7

TOTAAL

stuks

70.817

1.513

13.138

6.089

24.049

115.607

Tabel 1.1: areaalgegevens openbare ruimte, gemeente Ede (2016)

ren. De Visie Openbare Ruimte beoogt integrale
kaders te geven voor het waarborgen van een
goede Edese leefomgeving.

1.1

Wat verstaan we onder
‘Openbare Ruimte’?

Wie op internet zoekt naar de betekenis van
‘openbare ruimte’ zal al gauw vinden dat het
een ruimte is die voor iedereen toegankelijk
is. Om die reden noemt men openbare ruimte
ook wel ‘publieke ruimte’. Hoewel het overgrote
deel van de openbare ruimte zich in de open
lucht bevindt (straten, pleinen, parken en winkelcentra), behoren ook vrij toegankelijke overheidsgebouwen en publieke instellingen tot het
begrip openbare ruimte.
De Visie Openbare Ruimte beperkt zich tot de
openbare ruimte in de open lucht. Hoewel overheidsgebouwen en publieke instellingen buiten
de directe invloedssferen van deze visie vallen,
kunnen beide elkaar wel versterken. Denk bijvoorbeeld aan een (rolstoel)toegankelijke inrichting van de openbare ruimte bij het gemeentehuis. Dit draagt letterlijk een fysiek steentje bij
aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
de gemeente.
8

Openbare ruimte gemeente Ede
Ede is qua grondoppervlakte een grote gemeente in
Nederland. Naast de mooie en uitgebreide natuur van
de Veluwe kent de gemeente een groot areaal aan
openbare ruimte. Om daar een beeld van te krijgen
zijn in tabel 1.1 enkele kentallen weergegeven.

1.2

Doelstelling

Deze Visie Openbare Ruimte is de verbinding
tussen de structuurvisies en de politieke agenda
(coalitieprogramma) enerzijds en de verschillende sectorale beleids- en beheerplannen
anderzijds. Hiermee is deze visie de spil in het
beleid van de openbare ruimte en verbindt ze
stedenbouw, beheer openbare ruimte, leefbaarheid, samenleving en politiek door:
▪ Maatschappelijke doelstellingen (Visie Ede
2025), trends en ontwikkelingen te vertalen
naar opgaven voor de openbare ruimte;
▪ Ruimtelijke structuurvisies middels ambitieniveaus voor inrichting en beheer te voorzien
van concrete handvatten;
▪ Vertaling van de bezuinigingsvraag uit de
kerntakendiscussie naar de verschillende
gebieden (o.a. woonwijken en centrum);

DEEL A:
CONTEXT

1. Inleiding

2. Trends & beleid

3. Opgaven

DEEL B:
VISIE

4. Toekomstbeelden
& Ambities

5. Prestaties

6. Themakaarten

DEEL C:
STRATEGIE

7. Samenwerking
& Participatie

8. Sturing

9. Kwaliteitsborging

Schema 1.1: opbouw Visie Openbare Ruimte

▪ In te spelen op de veranderende rol van de
overheid, waarbij het beheer van de openbare
ruimte steeds meer vraaggestuurd (bv. bewonersinitiatieven) zal zijn;
▪ Spelregels op te stellen ten behoeve van
participatie in de openbare ruimte;
▪ Een eerste aanzet te bieden voor een strategische ontwikkel- en uitvoeringsagenda.

Coalitieakkoord
Stadsvisie 2025
Structuurvisies

VOR
Handboek

1.3

Samenhang in beleid

De Visie Openbare Ruimte is de vertaling
van de Visie Ede 2025 en sluit nauw aan bij de
structuurvisies. Het is de praktische uitwerking
hiervan voor de openbare ruimte. Daarnaast
dient de Visie Openbare Ruimte als kapstok
voor het beleid uit de (vak)disciplines/beleidsvelden. Hoofdstructuren voor onder andere
groen, verkeer, ecologie, stedenbouw, landschap en cultuurhistorie zijn vastgelegd vanuit
hun belang voor de gemeente. Hiermee wordt
ook zichtbaar waar juist ruimte ligt voor inbreng
vanuit de samenleving. In bijgevoegd schema is
de plaats van de Visie Openbare Ruimte in verhouding tot vigerend beleid weergegeven. Het
opstellen van een Visie Openbare Ruimte past
als uitwerking van de Omgevingswet, welke
naar verwachting in 2018 in werking treedt.

DIBOR incl.

Vakbeleid

ontwerp

Integrale
Meerjaren
Programmering

Gebiedsbeheerplannen

Wijkagenda’s

Afbeelding 1.2: Beleidssamenhang

1.4

Gebruikers Visie Openbare
Ruimte

De Visie Openbare Ruimte is een strategisch document. Er worden essentiële keuzes gemaakt
voor de openbare ruimte van de gemeente Ede.
Het is ook een praktisch document, waarin randvoorwaarden voor uitvoering, communicatie,
onderhoud en inrichting staan. Hiermee is de
9
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Visie Openbare Ruimte zowel richtinggevend
als een toetsingsinstrument voor iedereen
die beleidsmatig en praktisch “bezig is met”
de openbare ruimte. Iedereen die ontwikkelt,
beleid maakt, exploiteert, vervangt, ontwerpt,
inricht, beheert, onderhoudt en samenwerkt in
en voor de openbare ruimte.

1.5

Afbakening (nu en toekomstig)

De kaders beschreven in de Visie Openbare
Ruimte zijn van toepassing op alle openbare
ruimte van de gemeente Ede. Wat dat concreet
betekent wordt duidelijk zodra er een structuurvisie beschikbaar is van die kern. Omdat die
er zijn voor de kernen Ede (in ontwikkeling) en
Ederveen (vastgesteld) zijn toekomstbeelden,
ambities, 10-punten koers en prestaties voor die
2 kernen in themakaarten uitgewerkt. Zodra de
vastgestelde structuurvisies van Ede, de andere
kernen en het buitengebied beschikbaar zijn,
worden themakaarten opgesteld of herijkt (afbeelding 1.3).

1.6

Leeswijzer

Om de leesbaarheid van de Visie Openbare
Ruimte te vergroten is deze onderverdeeld in
3 delen; Deel A Context, Deel B Visie en Deel C
Strategie (zie schema 1.1).
Deel A
Deel A omschrijft de Context waarbinnen de
Visie Openbare Ruimte is opgesteld. Dit deel
begint in hoofdstuk 2 met de omschrijving van
kaders en uitgangspunten die leidend zijn voor
deze visie. Denk bijvoorbeeld aan de Visie Ede
2025 en de structuurvisies van de gemeente
Ede. Ook is gekeken welke trends en ontwikkelingen zich nu en in de toekomst voordoen en
welke opgaven er specifiek voor de openbare
ruimte in de gemeente Ede liggen. Hoofdstuk 3
gaat in op de factoren die bepalend zijn voor de
kwaliteit van de openbare ruimte en hoe deze
zich verhouden tot elkaar. Een goed samenspel
tussen al deze factoren is bepalend voor de kwaliteit in de openbare ruimte.
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Afbeelding 1.3: Themakaarten zijn er vooralsnog voor Ede en Ederveen

Deel B
Dit deel is de eigenlijke Visie, waarin een beeld
wordt beschreven van de openbare ruimte van
de toekomst. Hoofdstuk 4 beschrijft de koers in
toekomstbeelden en ambities. In hoofdstuk 5 is
de uitwerking beschreven naar leidende principes (10-punten koers) en prestaties. In hoofdstuk 6 zijn vervolgens de ambities, samen met
de prestaties, vertaald naar de openbare ruimte
zelf in kwaliteitsniveaus voor Regie, Inrichting
en Beheer. Deze themakaarten vormen een instrument voor alle projecten en belanghebbenden die in de openbare ruimte aan de slag gaan.
Deel C
Dit deel omschrijft de Strategie, geeft richting
aan “Hoe de gemeente de ambities wil bereiken”. Samenwerking, hoofdstuk 7, is daarbij een
sleutelbegrip. In hoofdstuk 8 komen aspecten
als programmering, financiering en scenario’s
aan de orde. Terwijl in hoofdstuk 9 de bewaking
van kwaliteit en proces een plaats heeft in de
vorm van monitoring, prestatie-indicatoren en
herijking.

1.7

Achtergrondrapportage

Om de VOR inspirerend en leesbaar te houden
zijn onderbouwende resultaten gebundeld
in een achtergrondrapportage. Hierin zijn
bijvoorbeeld beschrijvingen van verkennende
onderzoeken en kaarten per vakdiscipline terug
te vinden. Qua indeling is de achtergrondrapportage analoog aan de VOR.
Zoals de naam al aangeeft gaat het om achtergrondinformatie. De Visie Openbare Ruimte is
het beleidsdocument waarop besluitvorming
plaatsvindt.

2. Trends & Beleid
Doelstelling van deze visie is om met een brede
blik naar de openbare ruimte te kijken. Hierbij is
niet alleen gezocht naar een relatie tussen het
fysieke en sociale domein. Ook is er gekeken
naar ontwikkelingen wereldwijd en op nationaal,
regionaal en lokaal niveau. Afbeelding 2.1 geeft
duidelijk weer dat de Visie Openbare Ruimte is
opgesteld vanuit die brede blik. Dit maakt dat
deze visie breed wordt gedragen, toekomstbestendig en integraal is. Breed ge dragen betekent dat de visie moet aansluiten bij de ambities
van hogere overheden, de opinie van de Edese
samenleving en de door de raad vastgestelde
ambities voor Ede. Daarnaast moet de visie consistent zijn met bestaand beleid en een integrale
vertaling geven van bestaande (ruimtelijke)
beleidsdoelstellingen.
Dit hoofdstuk omschrijft de trends die van invloed zijn op de openbare ruimte en daar mee
als basis dienen voor de Visie Openbare Ruimte.
Zoals uit afbeelding 2.1 blijkt is er op hoger
schaalniveau sprake van ontwikkelingen die op
nationaal en vooral regionaal niveau verwerkt
moeten worden in ambities. De daadwerkelijke
vertaling van de ontwikkelingen naar ambities
en vervolgens beleidskaders is de taak van
lokale overheden, in dit geval de gemeente Ede.
Dit hoofdstuk omschrijft per schaalniveau wat in
het kader van deze visie de belangrijkste trends
zijn.

2.1

Internationaal

Op mondiaal niveau spelen trends als klimatologische omstandigheden, de schaarste aan
grondstoffen, de opkomst van de circulaire
economie, schaalvergroting en technologisering
een belangrijke rol. Hoewel deze trends zich op
mondiaal niveau afspelen zijn deze dagelijks
zichtbaar in ons eigen land en gemeente. Denk
aan de opwarming van de aarde, zachte winters

Afbeelding 2.1: de VOR is opgesteld vanuit een brede blik

en warmere zomers, hevige regenbuien, maar
ook aan de afvang van fijn stof.
Er is een steeds grotere behoefte aan elektriciteit en Wifi. De hiervoor nodige voorzieningen
hebben technisch en esthetisch impact op inrichting en beheer van ruimtes.

2.2

Nationaal

Op nationaal niveau is een trend zichtbaar in de
veranderende bevolkingsopbouw. Er is sprake
van vergrijzing, waarbij het aantal oudere
mensen toeneemt. Door het vergrijzen van de
buurten en de wens om zo lang mogelijk thuis te
kunnen blijven wonen, is het steeds belangrijker
dat de openbare ruimte goed toegankelijk is
voor mindervaliden en rolstoelgebruikers.
Naast het vergroten van de toegankelijkheid van
de openbare ruimte kan deze ook bijdragen aan
het stimuleren van sport en beweging. Dit is niet
alleen goed voor ouderen, maar ook voor de
kinderen en jongeren die in deze maatschappij
steeds vaker kampen met overgewicht.
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Afbeelding 2.2: wateroverlast na een hevige regenbui

Ook de samenleving verandert, waarbij de
burger steeds mondiger wordt en de behoefte
heeft om bij bepaalde ontwikkelingen mee te
denken, mee te praten of mee te doen. Het invulling geven aan een participatiesamenleving
vraagt van overheden een cultuuromslag; van
regisseren en controleren naar faciliteren, stimuleren en gedeeltelijk loslaten.

met name Ede stad, het aantal vierkante meter
per woning lager dan het landelijk gemiddelde.

Gezondheid wordt derhalve een steeds belangrijker thema. Uit vele onderzoeken wordt
al jaren de conclusie getrokken dat een groene
omgeving met een grote biodiversiteit leidt tot
gezondere mensen. Ondanks dat Ede veel groen
in bos en buitengebied heeft, is in de kernen,

2.2.1 Wet- en regelgeving
Op (inter)nationaal niveau is met name ook de
wet- en regelgeving relevant. In de komende
nationale Omgevingswet zullen vele wetten
met betrekking tot de openbare ruimte worden
gebundeld. Naar verwachting treedt de wet
in 2018 in werking. Daarnaast is de Veluwe op
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Als laatste speelt op nationaal niveau de opkomst van elektrische auto’s en fietsen, zelfrijdende auto’s en de toename van snelheidsverschillen een rol. Deze stellen extra eisen aan de
openbare ruimte.

grond van de vogel- en habitatrichtlijn aangewezen als Natura 2000-gebied met kaders
waarbinnen de openbare ruimte zich kan en
mag ontwikkelen.

2.3

Regionaal

Op regionaal niveau is de belangrijkste trend
de bevolkingstoename. Dit heeft een directe invloed op de beschikbare ruimte versus de benodigde ruimte. Het leidt tot intensivering van het
gebruik van de openbare ruimte; tot stapeling
van de diverse belangen of juist tot tegenstellingen in belangen. Het dwingt tot het maken van
inhoudelijke keuzes en flexibiliteit in inrichting,
zodat de openbare ruimte aan blijft sluiten bij
de wensen en behoeften van de huidige tijd.
Anders leidt het zonder meer tot versneld ingrijpen op inrichting en tot meer kosten voor het
beheer en onderhoud.
2.3.1 Provincie Gelderland
De Provincie Gelderland speelt al in op de
(inter)nationale trends middels de volgende
doelstellingen:
▪ De Provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn;
▪ Stimuleren van de circulaire economie;
▪ Gelderland als dé wandel- en fietsprovincie;
▪ Veluwe als de grootste, binnenlandse vakantiebestemming.
Naast deze doelstellingen heeft de Provincie
Gelderland in 2015 de Omgevingsvisie vastgesteld met daarin de volgende doelstellingen:
▪ Duurzame, economische versterking;
▪ Borgen kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving.
Binnen de omgevingsvisie worden gebiedsopgaven benoemd, o.a. voor het gebied Ede-Wageningen als onderdeel van de regio FoodValley.
Doelstellingen uit de Gebiedsvisie van de regio
FoodValley zijn:
▪ Water, bodem, natuur en landschap als ordenend principe;
▪ Inspelen op klimaatsveranderingen;
▪ Het realiseren van een robuust watersysteem;

Afbeelding 2.3: duurzaamheid

▪ Het realiseren van een groenblauwe dooradering van dorpen om toekomstige hittestress,
wateroverlast en watertekort te voorkomen;
▪ Aandacht voor innovatie, vestigingsklimaat
en onderwijs.
Als laatste is de Provincie Gelderland ook verantwoordelijk voor het Gelders Natuur Netwerk,
dat in 2025 volledig ontwikkeld moet zijn. Dit
netwerk ligt in de gemeente Ede ten oosten van
de lijn Lunteren-Bennekom.
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2.4

Gemeente Ede

Zoals afbeelding 2.1 weergeeft is het de taak
van de lokale overheid om trends op (inter)nationaal en regionaal niveau te vertalen naar concrete ambities en beleidskaders specifiek voor
de gemeente Ede. Hiervoor heeft de gemeente
Ede de volgende beleidskaders opgesteld:
▪ Visie Ede 2025;
▪ Proces ‘mEde maken’;
▪ Financiële kadernota’s (Perspectiefnota 20162019 en Programmabegroting 2015-2018);
▪ De structuurvisies;
▪ Gemeentelijke kadernota’s met een ruimte
lijke inslag.
2.4.1 Visie Ede 2025
In de Visie Ede 2025 zijn de speerpunten van het
college samengevat, zie afbeelding 2.4. Ten aanzien van de openbare ruimte zijn de volgende
speerpunten benoemd:
▪ Ede als een duurzame gemeente: groen,
gezond en actief. De openbare ruimte heeft
een belangrijke rol in het kader van duurzaamheidsthema’s, hernieuwbare energie en
duurzame mobiliteit.
▪ Ede als sociale gemeente met een uitmuntend woonklimaat; ontmoeten en verbinden.
Iedereen moet zich in de Ede thuis kunnen
voelen en gemakkelijk met elkaar in contact
kunnen komen. Dit vraagt om een openbare
ruimte die interactie faciliteert voor verschillende gebruikerswensen en een grotere rol
van bewoners en bedrijven bij de inrichting en
het beheer van de openbare ruimte.
▪ Ede als aantrekkelijke gemeente voor vestigers. De openbare ruimte draagt zorg voor
een goede ruimtelijke samenhang, duidelijke hoofdstructuren en routes tussen werk,
wonen en recreëren. Ook de bereikbaarheid
van en naar verschillende voorzieningen
is hierin belangrijk, zoals; de nabijheid van
groen en hoogwaardige voorzieningen.
▪ Ede als topbestemming voor bezoekers. In de
visie Ede 2025 zijn een aantal sleutelprojecten
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benoemd die het merk Ede moeten versterken. De openbare ruimte kan deze “parels”
kracht bij zetten.

Afbeelding 2.4: speerpunten Visie Ede 2025

2.4.2 Proces ‘mEde maken’
De Edese burger is gevraagd bezuinigingsideeën
te doen voor taken en verantwoordelijkheden
van de gemeente. In de gesprekken is ook
gesproken over eigen initiatieven en zelfwerkzaamheid van burgers. Veel van de geopperde
initiatieven concentreren zich op het beheer
en onderhoud van de openbare ruimte. De
initiatieven zijn verwerkt in de Perspectiefnota
2016-2019.
2.4.3

Financiële kadersnota’s
(Perspectiefnota 2016-2019 en
Programmabegroting 2015-2018)
In de Perspectiefnota 2016-2019 wordt sterk de
nadruk gelegd op de verbinding van de inhoudelijke koers van de gemeente, de veranderende
rol van de overheid en de beschikbare financiele middelen. Enerzijds zijn er grote ambities
verwoord in de Visie Ede 2025, anderzijds heeft
de gemeente in beleid en bedrijfsvoering grote
bezuinigingsopgaven te realiseren. Inrichting en
Beheer spelen hierin een grote rol.
De programmabegroting 2015-2018 heeft als
één van de doelstellingen het ontwikkelen en

beheren van een prettige en veilige woon- en
leefomgeving in de gemeente Ede. Hierbij
streeft de gemeente naar een duurzame openbare ruimte die voor inwoners, het bedrijfsleven
en de bezoekers schoon, heel en veilig is.

lijk verlies op de aangekochte gronden. Het is
de uitdaging om een balans te zoeken tussen
basistaken en ontwikkeltaken, organiseren en
faciliteren en wel of niet financieel investeren.

Een belangrijk aspect is dat de openbare ruimte
veroudert. Vanuit de Perspectiefnota zijn in beperkte mate structurele budgetten voorhanden
om grootschalige vervangingen te realiseren.
Dit kan leiden tot kapitaalverlies.
2.4.4 Structuurvisies
De structuurvisies schetsen de gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen voor Ede stad en
Ederveen. Hierin zijn uitbreidingswijken en herstructeringsgebieden meegenomen. De opgave
is om duurzame gebieden met een hoge ruimtelijke kwaliteit te realiseren met zo min moge-

Afbeelding 2.5: aandacht voor recreëren
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3. Opgaven
In het voorgaande hoofdstuk zijn beleid, trends
en ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus in het kort toegelicht. Dit leidt tot opgaven voor de openbare ruimte. Hierbij beperken
de trends zich niet tot het fysieke domein van
de openbare ruimte. Ook het sociale domein
speelt een steeds belangrijkere rol.
De Visie Openbare Ruimte gaat uit van de volgende vier beleidsdoelstellingen die inspelen
op de gesignaleerde trends uit hoofdstuk 2 en
tevens een relatie leggen tussen het fysieke en
sociale domein in de openbare ruimte:
1. Waarborgen basiskwaliteit, met duurzaamheid als randvoorwaarde.
2. Versterken sociale structuur en uitmuntend
lokaal woonklimaat.

Afbeelding 3.1: natuurwaarden

16

3. Versterken aantrekkelijkheid voor nieuwe
vestigers (bedrijven en bewoners).
4. Versterken aantrekkelijkheid voor bezoekers
Uitgaande van de beleidsdoelstellingen zijn de
trends vervolgens vertaald naar concrete en
belangrijke opgaven voor de openbare ruimte.
In de tabellen 3.1 en 3.2 geeft de opsomming
weer. Hierbij is een onderverdeling gemaakt
naar “noodzakelijk” (donkeroranje) en “gewenst”
(lichtoranje).

3.1

Basiskwaliteit en duurzaamheid

De gemeente Ede draagt zorg voor een basiskwaliteit ten aanzien van de inrichting en het
beheer van de openbare ruimte. Belangrijke
randvoorwaarden hierbij zijn de veiligheid en
volksgezond die ten alle tijden moeten zijn geborgd. Een belangrijke opgave is het betaalbaar

Factoren m.b.t. basiskwaliteit en duurzaamheid

Opgave voor OR

veranderend klimaat, schaarste grondstoffen

ͳ duurzaamheid: verminderen energieverbruik en CO2 footprint
van inrichting en beheer
ͳ robuustheid: in staat zijn excessen op te vangen
ͳ klimaatadaptiviteit: in staat zijn mee te groeien met een veranderend klimaat
ͳ zelfvoorzienendheid: energie-opwekking en -opslag

opkomst circulaire economie

ͳ hernieuwbaarheid: gebruik recyclebare materialen, sluiten
kringlopen

vergrijzing (demografisch)

ͳ toegankelijkheid: geschikt voor mindervaliden (bijv. rolstoelgebruikers)
ͳ recreatieve waarde: ontspannenheid openbare ruimte

veranderende mobiliteit (toename zwaar verkeer, elektrificering)

ͳ objectieve verkeersveiligheid: minimaliseren verkeersongevallen
ͳ onderhoudsgevoeligheid: voorkomen van onderhoud
ͳ betrouwbaarheid: goede voorspelbaarheid verkeerssituaties
ͳ verkeersleefbaarheid: zo min mogelijk verkeershinder

ICT ontwikkelingen

beleid en regelgeving

ͳ innovativiteit: kunnen meegroeien met laatste ICT technologie
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

niet-intrusiviteit: zo min mogelijk hinder
functionaliteit: doen waar het voor bedoeld is
handhaafbaarheid: zo min mogelijk handhaving nodig
gelijkheid: geen onevenredige voor- of nadelen (dan compensatie)
openbaarheid: duidelijkheid wat wel en geen openbare ruimte is
technische veiligheid: veilig gebruik in alle situaties
sociale veiligheid: (perceptie van) geborgenheid
beeldkwaliteit/netheid: voldoen aan normen schoon, heel
externe veiligheid: bescherming omgeving tegen nadelige effecten van ongevallen/incidenten

vergrijzing openbare ruimte vs onvoldoende middelen

ͳ kwaliteitsdifferentiatie: verschil aanbrengen in gewenste kwaliteitsniveau’s tussen gebieden
ͳ gebiedsgerichte aanpak: oplossingen integraal en in samenhang
met omgeving/vastgoed, gebruik makend van bestaande elementen en structuren
ͳ toekomstvastheid: hoge levensduur (aanpasbaar / flexibel)
ͳ standaardisering: sturen op materiaalkeuze o.b.v. Life cycle
kosten
ͳ onderhoudbaarheid: zo gemakkelijk (goedkoop) mogelijk te
onderhouden
ͳ asset management: zoveel mogelijk prestatie tegen zo min mogelijk onderhoudskosten
ͳ maatschappelijk rendement: positieve baten-kosten ratio
ͳ overdraagbaarheid: mate waarin ruimte en/of beheer en onderhoud kan worden geprivatiseerd

Verrommeling openbare ruimte

ͳ eenheid/samenhang: ruimtelijke consistentie
ͳ passendheid: passend bij gebruik en omgevingsspecifieke kenmerken (ook ecologie, cultuurhistorie), helderheid in functie

Tabel 3.1: beleidsdoelstelling vertaald naar opgaven voor de openbare ruimte (1)

17

A

houden van de openbare ruimte. Hierbij spelen
differentatie in gewenste kwaliteit en een
veranderende rol van de overheid een rol. Het
is van belang om verrommeling te voorkomen,
omdat dit leidt tot hogere kosten en een minder
aantrekkelijke openbare ruimte. Dit is te voorkomen door te sturen op eenheid en samenhang
in de ontwerpen. Hierbij is het toekomstige
gebruik leidend voor zowel de inrichting als het
beheer.
Duurzaamheid is tot op heden geen onderdeel
geweest van de basiskwaliteit. Dit is echter
wel een duidelijke opgave in de programmabegroting van 2015-2018. Om in het kader van
de openbare ruimte de duurzaamheid te vergroten, spelen de volgende onderwerpen een
belangrijke rol:
▪ Verminderen energieverbruik & CO2 footprint.
▪ Robuustheid & Klimaatadaptiviteit.
▪ Toekomstbestendigheid.
Duurzaamheid in de openbare ruimte draait in
eerste instantie om het verminderen van het
energieverbruik en de CO2 footprint. Om dit
te bereiken is standaardisering van materialen
gewenst, waarbij naast de CO2 footprint sturing
nodig is op toekomstvastheid (toegankelijkheid
en verkeersveiligheid) en onderhoudbaarheid.

3.2

Sociale structuur en lokaal
woonklimaat

Een belangrijke opgave is het versterken van de
verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte
onder bewoners en ondernemers. Dit betekent
dat het gebruik van de openbare ruimte meer
en beter in overeenstemming moet zijn met
de functie. Om dit te bereiken moet de openbare ruimte aansluiten bij de lokale wensen en
behoeften en voldoende flexibel zijn om bij
veranderingen te kunnen meegroeien. Door intensivering van het gebruik en de toenemende
ruimteclaim is deze flexibiliteit steeds belangrijker en complexer.
De openbare ruimte nodigt daarnaast uit om
naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten.
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Functies als sport, ontspanning en recreatie
worden steeds belangrijker. De openbare ruimte
moet dan ook beschikken over aantrekkelijke
routes voor langzaam verkeer en in het bijzonder voor de fiets.

3.3

Aantrekkelijkheid voor
vestigers

De openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Denk bijvoorbeeld
aan heldere, plezierige hoofdstructuren die de
ruimtelijke samenhang en bereikbaarheid van
voorzieningen, woon- en werkgebieden versterken. Groenblauwe structuren dragen bij aan een
prettig woonklimaat, de leesbaarheid en oriëntatie en aantrekkelijke routes voor langzaam
verkeer.
Voor Ede is de opgave om middels deze structuren de kernen en het buitengebied (de Veluwe)
beter met elkaar te verbinden. Binnen Ede
stad ligt de uitdaging in het versterken van de
lokale identiteit. Dit draagt bij aan een grotere
verscheidenheid en daarmee keuze in het lokale
woonmilieu.

3.4

Aantrekkelijkheid voor
bezoekers

Om de aantrekkelijkheid van de openbare
ruimte voor bezoekers te versterken, moet deze
bij de publiekstrekkers, ook wel de “parels” van
Ede, voorzien zijn van een hoge (belevings)kwaliteit en in lijn zijn met de lokale identiteit. Om
dit te bereiken is een hoge mate van regie nodig
en het hanteren van integrale afwegingsprocessen. Om de openbare ruimte tevens betaalbaar
te houden impliceert het accentueren van de
parels dat de openbare ruimte elders sober en
functioneel moet blijven.
Het buitengebied van de gemeente Ede is vanwege de aantrekkelijke fiets- en wandelpaden
een trekpleister voor toeristen en recreanten.
De uitdaging is om deze paden te verbinden
met de locaties van waaruit de bezoekers vertrekken. De bestaande infrastructuur moet
hiervoor meer en beter gericht zijn op de fietser
en wandelaar.

Factoren m.b.t. sociale structuur en lokaal woonklimaat

Opgave voor OR

ontwikkelen participatiesamenleving

ͳ betrokkenheid: versterken verantwoordelijkheid voor de OR
ͳ gebruiks- en belevingswaarde: toegesneden op lokale wensen/
behoeften
ͳ eigenheid/onderscheidendheid: versterken lokaal karakter/
identiteit
ͳ vanzelfsprekendheid: bevorderen juist gebruik en eigen toezicht

ontmoeten en verbinden (inclusief bestrijden overgewicht, vereenzaming, stress)

ͳ ontspannenheid: uitnodigend voor onthaasting, recreatie
ͳ ontplooiingsmogelijkheid: sociale netwerken, spelen, handel
ͳ lokale (fiets)bereikbaarheid: bevorderen sociaal verplaatsingsgedrag en verminderen barrièrewerking
ͳ subjectieve verkeersveiligheid: stimuleren gevoel van verkeersveiligheid en daarmee van langzaam verkeer

intensivering gebruik, ruimteclaim, functiemenging

ͳ multifunctionaliteit: ontwerp is geschikt voor meerdere functies
ͳ flexibiliteit: ontwerp kan “meegroeien” met tijd en veranderende
behoeften/gebruik

niet bedoeld gebruik

ͳ geloofwaardigheid: beoogd gebruik is duidelijk en logisch
ͳ vergevingsgezindheid: foutief (onbedoeld) gebruik heeft weinig
consequenties

Factoren m.b.t. aantrekkelijkheid voor vestigers

Opgave voor OR

sterke wijken en een aantrekkelijk vestigingsklimaat

ͳ herkenbaarheid en overzichtelijkheid: goed besef van locatie en
richtingen (orientatie)
ͳ vergroening: versterken groen-blauwe structuren, in kernen en
tussen kernen en buitengebied
ͳ comfort: prettig gebruik
ͳ (externe) bereikbaarheid: duidelijkheid in routes en hierarchie
(multimodaal)

gebrek aan identiteit Ede Stad

ͳ ruimtelijke samenhang: meer continuïteit en consistentie in
karakteristieken (incl. cultuurhistorie, ecologie)
ͳ gebiedsdifferentiatie: consistentie met gebiedssignatuur

schaalvergroting

ͳ nabijheid: verhogen perceptie van nabijheid voorzieningen
ͳ vitaliteit (m.n. in buitengebied): versterken functie bestemmingen

Factoren m.b.t. aantrekkelijkheid voor bezoekers

Opgave voor OR

gebiedsontwikkeling parels Ede

ͳ uitstraling/hoogwaardigheid: openbare ruimte is onderdeel van
identiteit en imago bestemming (belevingskwaliteit)
ͳ integraliteit: zorgvuldig integrale processen voor inrichting en
beheer
ͳ regie: sprake van plancontinuiteit

stimuleren recreatie en toerisme

ͳ wandel- en fietsinclusiviteit: in ontwerp is primair rekening gehouden met langzaam verkeer en de bijbehorende behoeften
ͳ natuurwaarde: versterken natuurkarakteristieken
ͳ food-signatuur: versterken regionale food-identiteit

Tabel 3.2: beleidsdoelstelling vertaald naar opgaven voor de openbare ruimte (2)
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Deel B: Visie

4. Toekomstbeelden & Ambities
Deel B beschrijft de visie voor de openbare
ruimte van Ede in Toekomstbeelden, Ambities,
Prestaties en Kwaliteitsniveaus.
Gebaseerd op de vraag “Waar gaan wij voor?”
beschrijven de Toekomstbeelden een brede stip
op de horizon. De kwaliteit van de openbare
ruimte draagt in belangrijke mate bij aan de
ontwikkeling van deze Toekomstbeelden, maar
doet dit samen met andere beleidsvelden.
De Ambities geven de hoofddoelen voor de
openbare ruimte weer, gericht op basiskwaliteit,
sociale en ruimtelijke cohesie en onderscheidende parels.
Verdere concretisering van de Ambities vindt
plaats in Prestaties. Zij geven antwoord op de
vraag “Wat willen wij concreet bereiken met en
in de openbare ruimte van Ede?”.
De differentiatie in Kwaliteitsniveaus voor de
Inrichting, het Beheer en de mate van Regie is
de vertaling naar de tastbare buitenruimte.

Afbeelding 4.1: de 4 ambities

4.1

Toekomstbeelden

De gezonde stad
Ede gaat voor een groene, gezonde en actieve stad. Bewegen in een groene omgeving
waarbij buitengebied en stedelijke kernen met
elkaar verbonden zijn. Groen ter versterking
van groene structuren en plekken om elkaar
te ontmoeten. Groen verhoogt aantoonbaar
de gezondheid van mensen. Een goede, maar
gedifferentieerde basiskwaliteit in inrichting en
beheer zorgt voor een goede beleefomgeving.
De samen stad
Kernwaarden voor Ede zijn ontmoeten en verbinden. Meer en meer mag de openbare ruimte
een soort huiskamer worden. Plaats om elkaar
te ontmoeten, te leren kennen om bijvoorbeeld
‘ommetjes’ te lopen. Zo vervult de openbare
ruimte een belangrijke rol in de ondersteuning
van het maatschappelijk verkeer. Een stad waar
het goed toeven is en men zich thuis voelt. De
gemeente Ede geeft ruimte aan bewoners en
bedrijven hun invloed op de openbare ruimte te
vergroten. Daar waar de betrokkenheid groter is
zal de diversiteit tussen gebieden toenemen en
levert het een grotere keuze in leefmilieus op.
Kernbegrippen hierbij zijn: uitnodigend, veilig,
toegankelijk.
De stad voor de toekomst
De openbare ruimte is er als vanzelfsprekend,
voor iedereen en door iedereen gebruikt. Ook
voor onze kinderen en kleinkinderen wil de gemeente een uitstekend leefklimaat waarborgen.
De gemeente wil de openbare ruimte als aanjager voor duurzaamheid gebruiken. Dit betekent
bijvoorbeeld dat met inrichten rekening wordt
gehouden dat groene energie wordt opgewekt
of er mogelijkheden hiervoor zijn. De openbare
ruimte mag gebruikt worden in slimme (technische) innovatieve oplossingen als het gaat om
klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld als oplossingen
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Afbeelding 4.2: heerlijk fietsen op de Ginkelse Heide

voor waterberging gecombineerd worden met
spelen, natuur of energievoorziening. De gemeente wil hiermee vooruitstrevend zijn.
De herkenbare stad
Een herkenbare stad bestaat uit goede, betrouwbare verbindingen en stedenbouwkundige samenhang. Een samenhangend fietsnetwerk vormt de basis voor de stad. Waar nodig
zorgen betrouwbare autoverbindingen voor
goede doorvoer en bereikbaarheid. Versterking
van de stedenbouwkundige samenhang, samen
met robuuste groene ruimtes en zichtbaarheid
van de cultuurhistorie, maakt de stad kleurrijker.
De openbare ruimte draagt ook bij aan versterking van de parels van de stad om Ede ‘op de
kaart’ te zetten.

4.2

Ambities

Op basis van de opgaven (hoofdstuk 3) en de
toekomstbeelden voor de openbare ruimte zijn
ambities opgesteld. De ambities zijn bewust gekoppeld aan de onderdelen van de bestuurlijke
visie. Dit geeft een goede complementariteit
en gelaagdheid van ambities weer. Met complementariteit wordt bedoeld dat de ambities
gezamenlijk invulling geven aan de bestuurlijke
visie en de opgaven voor de openbare ruimte
die hiervoor aan bod zijn gekomen. Met gelaagdheid wordt bedoeld dat de ambities onderliggend aan elkaar zijn. Dus bij de “parels”
van Ede gelden alle ambities. In figuur 4.1 is dit
uitgebeeld. Hierna volgt een beschrijving van de
ambities.

Ambitie 1: Duurzame basiskwaliteit

“Waarborgen basiskwaliteit,
waarbij duurzaamheid een
integrale rol speelt, tegen een
maatschappelijk verantwoord
kostenniveau.”
Voor een goede leefomgeving moet de openbare ruimte aan een aantal basisvereisten
voldoen, zowel qua inrichting als qua beheer.
Voor beheer zijn deze normen vastgelegd in het
IBOR-plan met een CROW B-niveau. Voor ruim
90% van het gebied Ede is dit een goed basisniveau. Voor maximaal 10% van de openbare
ruimte stelt deze visie een hoger niveau voor
(ambitie 4).
Duurzaamheid wordt vertaald als een kritische
blik op de levenscyclus van ruimten in combi-

Afbeelding 4.3: regenwaterafvoer wordt afgekoppeld van de riolering
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natie met de milieubelasting van de gebruikte
materialen. De levenscyclus reflecteert op inrichting (‘de juiste boom op de juiste plek’) en
de inrichtingskosten (een hogere investering
kan leiden tot structureel lagere beheerkosten
– bijvoorbeeld fundering van wegen). De lange
termijn programmering dient de vervanging te
borgen van kapitaalgoederen als wegen, bomen
en straatmeubilair.

bedrijven zijn beter dan de gemeente in staat
om in hun ‘eigen’ buurt de juiste accenten toe
te voegen. Burgerparticipatie zorgt voor een
meerwaarde en wordt gefaciliteerd door overheidsparticipatie: de gemeente Ede maakt dit
mogelijk en ondersteunt initiatieven van bewoners en bedrijven. De niveaus voor rolneming
zijn weergegeven op de themakaart Regie in
hoofdstuk 6.

De milieubelasting van de openbare ruimte
vertaalt zich primair naar materiaalgebruik en
beheermaatregelen. Het materiaalgebruik gaat
uit van een optimalisatie in de milieubelasting
(bijvoorbeeld bij toepassen van hardhout: bij
voorkeur inlands hardhout en/of alleen hardhout met FSC-keurmerk). Bij beheer wordt ook
gekeken naar de milieubelasting van de uitvoering (bijvoorbeeld bij onkruidbeheersing op
verharding wordt een afweging gemaakt tussen
borstelen en branden).

Ambitie 3: Samenhang en structuren

Ambitie 2: Betrokkenheid

“Versterken betrokkenheid,
eigenheid / diversiteit en verblijfskwaliteit.”

“Bijdragen aan herkenbare
ruimtelijke (hoofd)structuur en
verkeerskwaliteit.”
Ede is een groene en recreatieve gemeente.
Samenhang en structuur in de openbare ruimte
versterken dit beeld. Ede wil de groen-blauwe
structuur versterken en optimaal koppelen aan
de langzaam verkeerroutes om daarmee de verbindingen naar het buitengebied te versterken.
Ook verkeerskwaliteit is essentieel voor de bereikbaarheid van voorzieningen en daarmee een
voorwaarde voor een hoogwaardig leefmilieu.
Ambitie 4: Versterken van de parels

De gemeente Ede biedt in het merendeel van de
openbare ruimte een ‘vangnet’, via een sobere
inrichting en standaard beheer. Bewoners en

Afbeelding 4.4: samen houden we de wijken schoon

“Toevoegen van waarde aan
de parels van Ede.”
Voor die gebieden die Ede (inter)nationaal op de
kaart zetten, zoals de belangrijkste recreatieve
voorzieningen, Centrum, Station of toekomstig WFC-terrein, stelt deze visie een vrijere
inrichtingsvorm voor met eventueel een hogere
beheersinspanning. Ook het thema Food kan
zichtbaarder in beeld worden gebracht. Door
deze gebieden aan te merken kan een maximale
uitstraling worden bereikt en zijn de kosten in
de hand te houden. Eén en ander is vormgegeven op de inrichtings- en beheerkaarten in
hoofdstuk 6.
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5. Prestaties
De in hoofdstuk 4 genoemde ambities zijn
gesteld op een hoog abstractieniveau. De uitwerking van die ambities vindt op twee niveaus
plaats. Allereerst in de vorm van “Leidende
principes”. Een 10-punten koers op basis van “Zo
doen we dat in Ede”. Ten tweede in de vorm van
prestaties op outputniveau die “smart” kunnen
worden geformuleerd. Met name binnen de
prestaties is ruimte om met de samenleving
verdere kleuring te geven. Dit kan bijvoorbeeld
door duurzaamheid te benoemen als leidend of
meer volgend principe als het gaat om de uitwerking en toepassing ervan in onze resultaten,
ons denken en handelen en onze processen.

5.1

Leidende principes

De ambities voor de kwaliteit van de openbare
ruimte streven behoud en verbetering na. De
10-punten koers geeft essentiële veranderingen
weer voor de toekomst. Het betekent veranderingen in ons denken en handelen, in de keuzes

die we maken bij het inrichten en beheren van
de openbare ruimte.
Met de vaststelling van de Visie Openbare
Ruimte voert de gemeente in alle (gebieds)
ontwikkelingen en inrichting-, vervangings- en
beheerprojecten de leidende principes door.
Voor ontwerp, inrichting en beheer:
1. Worden keuzes altijd gemaakt op basis van
Total Cost of Ownership;
2. Maken we inrichtings- en materiaalkeuzes
die bijdragen aan ons doel om CO2-neutraal
te zijn in 2050;
3. Zijn toegankelijkheid, flexibiliteit en sociale
veiligheid leidende thema’s;
4. Werken we aan een verschuiving van eigenaarschap naar bewoners en bedrijven;
5. Sturen we op gemeenschappelijke identiteit
van wijken;
6. Is er een minimale inrichting die tijdloos is en
mooi in eenvoud;
7. Sturen we op robuuste vergroening;
8. Differentieren we in kwaliteit ten behoeve
van onderscheidende leefmilieus;
9. Is er volop ruimte voor technische innovaties;
10. Wordt het prachtige buitengebied verbonden met groene verblijfplekken binnen de
bebouwde kernen.

5.2

Afbeelding 5.1: wees zuinig op onze aarde
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Prestaties voor Duurzame
basiskwaliteit

Om de ambitie voor de duurzame basiskwaliteit
te halen hebben we de volgende resultaten
benoemd:
▪ De OR voldoet aan de basiseisen qua wetgeving en beleid (Attractiebesluit speeltoestellen, waterplan, wegenverkeerswet, etc.).
▪ De openbare ruimte is financieel gezond
conform een langjarige onderhoudscyclus.
▪ De openbare ruimte is robuust en flexibel om
op locale actualiteit in te spelen.

Afbeelding 5.2: oplaadpunt elektrische auto

▪ Inrichting en beheer uitgevoerd, o.b.v. uitgangspunten passend bij het desbetreffende
kwaliteitsniveau en gebied (kaarten).
▪ Materiaalgebruik is duurzaam in relatie tot
CO2 footprint.
De prestaties sluiten aan bij de twee aspecten
die in de Ambitie samenkomen, verduurzamen
van de openbare ruimte en waarborgen van de
basiskwaliteit voor leefbaarheid.
De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor
de basiskwaliteit van de openbare ruimte. Veiligheid is bijvoorbeeld een basiskwaliteit, vastgelegd in wetgeving en beleid.
Nieuw voor Ede is hierbij de toepassing van
het concept Levenscyclusbenadering. De uitwerking en verfijning van deze benadering beinvloedt niet alleen het aanpassingsvermogen
van de openbare ruimte (robuust en flexibel),
maar geeft ook uitgangspunten voor inrichting en beheer, zoals de waarborging van de
kapitaalgoederen.
Duurzaamheid is een groot begrip en kent vele
invalshoeken. In een aantal vooruitstrevende
organisaties wordt de gehele keten van wording
en beheer van de openbare ruimte onder de
loep wordt genomen. Samen met de Levenscy-

clusbenadering kunnen Cradle-to-cradle principes worden ingevoerd. Hoe ver Ede hierin wil
gaan, zal in de nabije toekomst worden bepaald.
Ede kent wel kwalitatieve, maar nog geen duidelijke kwantitatieve ambities op het gebied van
duurzaamheid. Belangrijk is dàt er over duurzaamheid wordt nagedacht en dat het steeds
meer in de basiskwaliteit wordt geïntegreerd.
Zo kunnen CO2- en energieneutraliteit als
duurzame parameters voor de openbare ruimte
gelden. Maar hun beïnvloeding is complex. Het
vergt verregaande keuzes in materiaalkeuze en
-gebruik, inkoop en de eigen werkprocessen. Bij
ieder ontwerp worden klimatologische aspecten
als hittestress en wateroverlast en toegankelijkheid en flexibiliteit standaard meegenomen.

5.3

Prestaties van Betrokkenheid

Om de ambitie betrokkenheid te behalen zijn de
volgende resultaten benoemd:
▪ Veelheid aan lokale initiatieven en accenten.
▪ Eigenaarschap verschuift naar bewoners en
bedrijven.
▪ Eenheid en samenhang op buurt- of
wijkniveau.
▪ Betrokkenen zijn tevreden met de OR en hun
aandeel daarin.
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▪ De minimale inrichting van de openbare
ruimte is tijdloos en mooi in eenvoud.
▪ Realisatie gezellige, groene wijkontmoetingsplekken.
Ede staat voor verregaande betrokkenheid van
bewoners en belanghebbenden. Samen in en
met de openbare ruimte bezig zijn, maakt trots
op waar je woont en versterkt de sociale cohesie. Het is de bedoeling dat eigenaarschap verschuift naar bewoners en bedrijven. Zo nodigt
de openbare ruimte uit om er gebruik van te
maken en elkaar op te zoeken. Er mag diversiteit
tussen wijken ontstaan.
Tegelijkertijd heeft Ede uitdagingen op een
bovenwijks niveau; samenhang van inrichting,
verduurzamen en vergroenen. Het is de kunst
om deze thema’s niet dwingend op te leggen,
maar te verbinden aan alle ontwikkelingen.
In het kader van vergroenen zet Ede in op het
behouden en creëren van ‘kleine parkjes en
pleintjes’, verspreid door alle wijken heen. Het
haalt groen de stad in en vergroot het aantal
vierkante meter groen per woning. Ideale plek-

ken om elkaar te ontmoeten, te spelen of te
werken, maar ook om hittestress tegen te gaan.
Wijken zijn in een bepaalde tijd ontstaan. Ze
laten een tijdsbeeld zien, maar zijn ook met een
bepaald filosofie ontworpen en gebouwd. Deze
karakteristieken geven een wijk haar identiteit.
Het past in de uitwerking van de toekomst om
de karakteristieken duidelijker zichtbaar te
maken.
De basis- en standaard inrichting die de gemeente levert is sober en functioneel. Toch
hoeft dit geen saaie, kleurloze openbare ruimte
op te leveren. De uitdaging voor ontwerpers is
de openbare ruimte verrassend vorm te geven
met duurzame materialen. Het geheel moet een
openbare ruimte geven waar mensen zich thuis
voelen.

5.4

Prestaties voor Samenhang en
structuren

Om de ambitie Samenhang en structuren te
behalen zijn de volgende resultaten benoemd:
▪ Openbare ruimte wordt als vanzelfsprekend
ervaren.
▪ Mensen kunnen zich goed oriënteren qua
bebording en beeld.
▪ Aanwezigheid van robuuste, groen-blauwe
hoofdstructuren.
▪ Heldere routes en voorzieningenclusters.
▪ Aaneengesloten langzaamverkeerstructuur
met overzichtelijk en prettig ingerichte
routes.
▪ Aanleidingen voor “Groen de Stad in” worden
benut.
▪ Hoeveelheid verhardingsoppervlakte worden
geminimaliseerd.
Heldere routes moeten een betere oriëntatie
opleveren. Met een doordachte, eenduidige
inrichting maken langzaamverkeersstructuren
Ede tot een echte fietsstad. Met name het inrichtingsbeeld en in mindere mate bebording
zijn bepalend voor mensen om te weten waar
men is. De totale aanpak is erop gericht om

Afbeelding 5.3: heerlijk toeven in het park
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mensen uit te nodigen makkelijk deel te nemen
aan verkeer en sociaal leven.
Voor flora en fauna versterkt en vergroot Ede de
Ecologische Hoofdstructuur en verbindt het buitengebied met het groen in de stad. Niet alleen
levert dat een grotere biodiversiteit op, ook zal
de vergroening klimaatadaptatie en beleving
van mensen vergroten. Deze groene structuren
zullen zo veel mogelijk verbonden worden aan
het uit te breiden fietsnetwerk en leveren zo
prettige en herkenbare (verplaatsings)zones
op. Samen met het meer zichtbaar maken van
de cultuurhistorie wordt de identiteit van Ede
versterkt.
Een belangrijk inrichtingsuitgangspunt is de
continue beweging om in nieuwe ontwerpen
de hoeveelheid verhardingen te minimaliseren.
Als het bijvoorbeeld mogelijk is een straat in
te richten met aan één zijde een trottoir, is de
voorraad te onderhouden tegels minder, kan
dat trottoir beter en vlak (toegankelijkheid)
onderhouden worden en is er meer ruimte voor
robuust groen.

5.5

Prestaties voor Versterken van
de parels

Om de ambitie Versterken van parels te behalen
zijn de volgende resultaten benoemd:
▪ Openbare ruimte accentueert de bijzonderheid van plekken door middel van een topniveau qua inrichting.
▪ De openbare ruimte biedt ruimte voor mogelijkheden op het gebied van Food.
Om de openbare ruimte op een gekozen basisniveau en betaalbaar te houden zijn vooral
beheeruitgangspunten maatgevend bij ontwerp en inrichting. Dit geldt voor nagenoeg de
gehele openbare ruimte. Toch zijn er plekken in
de gemeente waar de bezoekersintensiteit erg
groot is en waar Ede de kans heeft zich (inter)
nationaal ‘op de kaart’ te zetten. Het kenmerkende van de gemeente kan samen met bijvoorbeeld de Food-doelen tot uitdrukking worden
gebracht in een bijzondere inrichting. Deze visie
stelt voor deze gebieden aan te merken met een
vrijere inrichtingsvorm en eventueel een hoger
beheerregime. De gebieden zijn aangegeven op
de inrichtingskaart in hoofdstuk 6.

Ondergrond:
In de ondergrond spelen diverse belangen die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Daarnaast stelt de ondergrond randvoorwaarden voor wat er boven de grond mogelijk is. De ondergrond bevat allerlei elementen waar boven de grond in meer of mindere mate rekening mee
moet worden gehouden. Te denken valt aan kabels en leidingen, drainagesystemen, parkeergarages, tunnels, KWO-systemen, vervuilingen, explosieven, grondstoffen (water), voedingsstoffen
en archeologische elementen. Daarnaast is het draagvermogen en het waterbergend vermogen
van belang. Voor de ruimtelijke indeling is de ondergrond niet expliciet meegenomen. Dit neemt
niet weg dat bij projecten uiteindelijk rekening gehouden moet worden met de locatie specifieke
ondergrond.

27

B

Afbeelding 6.1: Streefbeeldenkaart Ede

Afbeelding 6.2: Streefbeeldenkaart Ederveen
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6. Themakaarten
In dit hoofdstuk worden de ambities en de
prestaties uitgewerkt voor de fysieke ruimte, de
openbare buitenruimte. Allereerst is het dan van
belang om te weten hoe de openbare ruimte
van Ede is opgebouwd? Wat zijn de onderdelen
die we belangrijk vinden en die een verschillende aanpak vragen? Wat zijn hun karakteristieken en welke beelden leven er al voor deze
onderdelen?
Bouwend op de gekozen indeling worden
vervolgens de ambities uitgewerkt in keuzes
voor inrichting- en beheerniveaus. De keuzes
in differiëntiatie zijn weergegeven in kaarten. Vernieuwend, tenslotte, is de Regiekaart
waarin de belangen van Ede op gemeentelijk
niveau zijn aangegeven. Vanuit deze belangen
heeft de gemeente een grote betrokkenheid in
planontwikkeling.

6.1

Streefbeeldenkaart

De Streefbeeldenkaart toont de indeling van
de openbare ruimte waarbij onderscheid is
gemaakt in gebieden, structuren en bijzondere
locaties. Deze indeling wordt hier kort beschreven. Een uitgebreide beschrijving is terug te
vinden in het kennisdocument Openbare Ruimte
Ede. De Streefbeeldenkaart vormt de onderlegger voor de kaarten over inrichting, beheer en
regie waarin de ambities tot verschillende kwaliteitsniveaus zijn uitgewerkt.
Gebieden
a) Eerst worden de gebieden onderscheiden.
Deze gebieden hebben elk hun eigen ruimtelijke karakter en gebruik. De functie en
de tijd waarin een gebied is opgebouwd,
zijn bepalend voor deze karakteristiek. De
openbare ruimte in het centrumgebied, de
oude dorpskern, is anders opgebouwd dan de
openbare ruimte van een modern bedrijventerrein en draagt met die specifieke karakte-

ristiek bij aan de bruikbaarheid, samenhang
en eigenheid van het betreffende gebied. De
Visie Openbare Ruimte streeft ernaar deze
gebiedseigen karakteristieken te behouden
en/of te versterken. Binnen het Handboek
Duurzaam Inrichten en Beheren Openbare
Ruimte zullen hiervoor concrete handvatten
worden opgenomen.
b) De ‘nieuwe’ gebieden zijn gebieden in ontwikkeling, waar de openbare ruimte nog wordt
gevormd. Zij vragen een sterke betrokkenheid en regie vanuit de gemeente. De meest
actuele plannen zijn hiervoor als uitgangspunt genomen.

a

b

c

d

e
Afbeelding 6.3: lagenbenadering Streefbeeldenkaart
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Structuren
c) Een samenhangende structuur vormt de basis
voor een duurzaam gebied. Dit begint bij de
belangrijkste groene en blauwe verbindingen
tussen de gebieden, de hoofdgroenstructuur
en de waterstructuur. Deze verbindingen zijn
niet alleen van belang voor de mensen, maar
ook voor planten en dieren. Ze vormen de
basis voor een robuuste en klimaatbestendige stad die goed is verbonden met het
omliggende landschap.
d) De belangrijkste verkeerswegen, fietsroutes,
cultuurhistorische wegen en paden vormen
deze kaartlaag. Samen met de groen- en waterstructuur wordt een duurzaam raamwerk
gevormd die bepalend is voor de ruimtelijke hoofdstructuur en identiteit van de kern.
Deze structuren zijn essentieel, omdat deze
ervoor zorgen dat alle afzonderlijke gebieden
als een samenhangend geheel in gebruik en
beleving kunnen functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld ook de historische routes. Hoewel
ze niet altijd een belangrijke verkeersfunctie
hebben, zijn deze wel kenmerkend voor de
eigen kern en maken deze leesbaar en herkenbaar. Een goed voorbeeld is de historische
spinstructuur van de kern Ede en de structuur
van de veenontginning in Ederveen.

Streefbeeldenkaart
In de Streefbeeldenkaart zijn de (grote) ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen die al
zijn vastgesteld. Deze plannen zijn in uitvoering of staan in de planning om uitgevoerd te
worden. Voor wat betreft verkeer zijn daarnaast ook ambities meegenomen uit het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP).
De Streefbeeldenkaart heeft betrekking op de
situatie bovengronds. Dit neemt niet weg dat
bij projecten uiteindelijk rekening gehouden
moet worden met de locatiespecifieke ondergrond en elementen zoals kabels en leidingen,
drainagesystemen, parkeergarages, vervuilingen en archeologische elementen.
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Afbeelding 6.4: ecologisch waardevolle bermbeplanting

Bijzondere locaties
e) Uitgangspunt in de Visie Openbare Ruimte is
de verbijzondering van locaties die door hun
uitstraling of functie een belangrijke bijdrage
leveren aan de leefbaarheid, identiteit en
uitstraling van de kern. Het zijn locaties waar
mensen elkaar ontmoeten en die bijdragen
aan de herkenbaarheid en de oriëntatie van
de stad. Daarnaast zijn het ook de smaakmakers: de gebieden die je als kern onderscheiden en waar men trots op kan zijn. De locaties
zijn heel verschillend: het zijn winkelgebieden
die een centrale functie hebben binnen de
kern, maar ook het centrum van Ede dat een
uitstraling kent naar een veel groter gebied.
Bijzondere locaties zijn daar waar je een
plaats binnenkomst, zoals de entreegebieden
en het stationsgebied in Ede. Ook delen van
de kern met een bijzondere cultuurhistorische waarde, zoals de kazerneterreinen, zijn
aangemerkt. Locaties die in de toekomst
gaan functioneren als een visitekaartje zijn
bijvoorbeeld de KennisAs Ede-Wageningen
op het toekomstige Parklaan-tracé en het
plangebied van het toekomstige World Food
Center. Er is onderscheid gemaakt in centrumgebieden, entreegebieden, bijzondere
functies met een regionaal/landelijk bereik,
stadsparken en cultuurhistorisch waardevolle
gebieden.

6.2

Themakaarten

Bepalend voor de kwaliteit van de openbare
ruimte is een goed samenspel tussen de inrichting, het beheer en het gebruik. Het is belangrijk
om in dit samenspel de veranderende rol van de
overheid te benoemen. In sommige gebieden is
bijvoorbeeld meer sturing vanuit de gemeente
gewenst terwijl in andere gebieden meer ruimte
moet zijn voor particuliere initiatieven. Binnen
het thema ‘regie’ zijn hierover in de Visie Openbare Ruimte uitgangspunten geformuleerd.
Inrichting, beheer en regie zijn binnen de openbare ruimte de ‘knoppen’ waaraan gedraaid
kan worden en waarmee de ambities en streefbeelden kunnen worden bereikt. In de drie
themakaarten, Inrichtingskaart, Beheerkaart
en Regiekaart, zijn daarvoor keuzes gemaakt in
kwaliteitsniveaus. Het zijn drie aparte themakaarten aangezien regie, inrichting en beheer
niet altijd direct aan elkaar gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld een hogere mate van regie betekent
in de praktijk niet altijd dat hier ook een hoog
inrichtingsniveau of beheerniveau wenselijk is.

Gebruik

Inrichting

Beheer

Afbeelding 6.5: driehoek ‘ inrichting, beheer en gebruik’

Afbeelding 6.6: aandacht voor bereikbaarheid en toegankelijkheid
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Afbeelding 6.7: Inrichtingsniveaus Ede

Afbeelding 6.8: Inrichtingsniveaus Ederveen
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6.3

Inrichtingsniveaus

De inrichtingskaart geeft op hoofdlijnen aan
welk kwaliteitsniveau van toepassing is voor
welk gebied. Hoe de inrichting er precies uit
gaat zien, hangt vooral samen met de karakteristieken van de verschillende structuurelementen.
In het “Handboek DIBOR” (Duurzaam Inrichten
en Beheren Openbare Ruimte) worden per wijk
en structuurelement beschreven wat deze gebiedskarakteristieken zijn en welke inrichtingsprincipes hiervoor gelden. Hierin komen o.a. ook
profielen en materiaalkeuzes aan de orde. In de
kaart worden drie kwaliteitsniveau´s onderscheiden: basis, plus en top.
Basis
Het basisniveau gaat uit van een standaard
inrichting. De inrichting is robuust en functioneel en sluit aan bij de karakteristieken van het
gebied. Uitgangspunt is het gebruik van duurzame materialen die goed onderhoud garanderen
en bij schade eenvoudig te vervangen zijn. Het
basisniveau geldt in hoofdzaak voor woon- en
werkgebieden. De gemeente zorgt voor de standaard inrichting. Ook ondersteunt de gemeente
de gelegenheid voor bewoners om met elkaar
te investeren in hun straat of buurt. Zo kan men

extra kwaliteit toevoegen aan de openbare
ruimte, bijvoorbeeld exclusievere beplanting of
extra spelaanleidingen.
Plus
Het plusniveau is het basisniveau met net een
beetje extra dat afhankelijk van de locatie wordt
ingevuld. Het gaat dan bijvoorbeeld om andere
lantaarnpalen of bestrating. Het plusniveau
geldt voor de belangrijkste verbindingen binnen
de kern, locaties met een bijzondere cultuurhistorische (monumentale) waarde en voor openbare ruimte die bijzondere betekenis heeft voor
een wijk of buurt (centra, ontmoetingsplekken,
parken. Ook locaties met een hoge gebruiksintensiteit vallen onder het plus-niveau.
Top
Bij een top inrichtingsniveau is de materialisering onderscheidend en specifiek ontworpen of
geselecteerd voor de betreffende locatie. Het is
alleen van toepassing op openbare ruimte die
ondersteunend is aan een belangrijke functie of
plek, en die ook bepalend is voor de uitstraling
of imago van een kern. Het is openbare ruimte
op locaties die Ede “op de kaart” zetten, zoals bij
het toekomstig World Food Center.

Afbeelding 6.9: verblijfsgebied met links de Oude Kerk en rechts het Raadhuis van de gemeente Ede
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Afbeelding 6.10: Beheerniveaus Ede

Afbeelding 6.11: Beheerniveaus Ederveen

34

6.4

Beheerniveaus

De beheerkaart geeft aan welk kwaliteitsniveau
van toepassing is voor het onderhouden van de
verschillende gebieden. De kaart heeft betrekking op het dagelijks beheer en onderhoud.
Het groot onderhoud en de vervanging vinden
vooral plaats op basis van technische afwegingen. Anders dan de niveau’s in de inrichtingskaart en de regiekaart wordt voor wat betreft
beheer al gewerkt met vaste onderhoudsniveau’s. Hiervoor wordt de IBOR-catalogus (Integraal Beheer Openbare ruimte, Oranjewoud
2000) gehanteerd. In deze catalogus wordt de
manier beschreven waarop de gemeente de
openbare ruimte beoordeelt naar onderhoudsniveau. Deze methode voor onderhoudskwaliteit beschrijft drie onderhoudniveau’s: laag,
basis en hoog. In de beheerkaart worden slechts
twee niveaus onderscheiden: basis en hoog.
Voor het niveau laag is geen politiek draagvlak
binnen Ede. Het streven is erop gericht de openbare ruimte op orde te houden zonder ‘waardeverlies’, waarbij continu wordt gezocht naar
methoden en technische toepassingen voor een
beter/efficiënter beheer voor minder geld.

cultuurhistorische en groene gebieden, zoals
monumentale bebouwingsclusters op de kazerneterreinen en de trapakkers en het mausoleum
in Ede.
Relatie met inrichting
De benodigde werkzaamheden binnen de trits
schoon, heel, veilig kunnen verschillen naar het
type inrichting en het structuurelement. De
ene inrichting zal bijvoorbeeld vragen om meer
aandacht voor groenonderhoud, in een ander
gebied is met name de bestrating van belang.
Ook kan ‘schoon’ binnen een ander kwaliteitsniveau vallen als bijvoorbeeld ‘heel’. De manier
van onderhoud hangt daarnaast samen met de
eigenschappen van de inrichting van de verschillende structuurelementen. In het “Handboek
DIBOR (Duurzaam Inrichten en Beheren Openbare Ruimte)” wordt voor de verschillende
structuurelementen beschreven welke onderhoudsprincipes gelden voor de verschillende
gebieden, netwerken en plekken.

Basis
Het basisonderhoud zorgt voor een schoon,
heel en veilige openbare ruimte. Het onderhoud is economisch duurzaam. De wegen, het
groen en het straatmeubilair voldoen aan de
zorgplicht. De technische staat is zodanig dat
ook de veiligheid voldoende is. In het grootste
deel van Ede kan worden volstaan met een
basisonderhoud.
Hoog
Op het hoge beheerniveau wordt onderhoud
met een hogere frequentie uitgevoerd. Er is
nauwelijks onkruid en zwerfafval. Het groen
is vol, gazon is strak en het wegbeheer kent
slechts geringe schade.
Het hoge beheerniveau geldt voor gebieden
die intensief worden gebruikt zoals de winkelgebieden, voorzieningengebieden, stationsgebieden, parken, belangrijke entreegebieden en
toegangswegen. En ook voor bijzondere gebieden, zoals het WFC, de KennisAs, waardevolle

Afbeelding 6.12: de openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn
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Afbeelding 6.13: Regieniveaus Ede

Afbeelding 6.14: Regieniveaus Ederveen
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6.5

Regieniveaus

Ede wil participatie stimuleren en meer ruimte
geven aan particuliere initiatieven. Daarnaast
wil zij voor een beperkt aantal locaties van gemeentelijk belang regie houden op de verdere
ontwikkeling, hetgeen randvoorwaarden stelt
aan de participatie. Om eenduidigheid te krijgen
in de manier van participeren en de mogelijkheden voor eigen initiatieven is een regiekaart
opgesteld. De regiekaart gaat over de mate van
regie bij de ontwikkeling en/of inrichting van
een gebied. De kaart geeft aan waar behoefte
is aan meer sturing vanuit de gemeente en waar
deze sturing losgelaten kan worden om maximaal ruimte te bieden aan eigen initiatieven
van bewoners en bedrijven. De regiekaart geeft
dus niet de mate van participatie aan, maar de
zwaarte van de publieke belangen versus de
manier waarop participatie een rol speelt in het
proces en de besluitvorming. In de kaart worden
drie regieniveaus onderscheiden: laag, middel
en hoog.
Laag
Het basisniveau is in hoofdzaak van toepassing
op de woon- en werkgebieden uit de streefbeeldkaart. In deze gebieden hebben bewoners
of bedrijven een duidelijke stem in de inrichting

en is er ruimte voor eigen initiatieven. De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven.
Hierbij stelt de gemeente wel kaders op: zowel
meer algemeen (bijv. t.a.v. veiligheid, toegankelijkheid, beheer, etc.) als meer specifiek voor een
gebied (bijv. bij het behoud van een ecologische
oever of een herplanteis bij kapvergunningen).
Middel
Het plusniveau heeft vooral betrekking op de
netwerken uit de streefbeeldkaart. Het gaat
dan met name om routes die een belangrijke
betekenis hebben als verbinding tussen wijken
of buurten, waaronder verscheidene historische
routes. Daarnaast omvat deze categorie grote
delen van de groenstructuur. In deze gebieden
heeft de gemeente de regie en stelt ze randvoorwaarden. Participatie is een belangrijk onderdeel van het proces, waarbij de inbreng van
belanghebbenden meegenomen wordt bij het
bepalen van de gewenste inrichting.
Hoog
Het topniveau is van toepassing op de belangrijke hoofdwegen en routes in de kernen, entreegebieden, winkelgebieden, voorzieningenclusters en plekken met een bijzondere culturele,
monumentale en economische waarde. In deze
gebieden heeft de gemeente een duidelijke regiefunctie. De gemeente zit hier altijd aan tafel
en heeft veel invloed op de inrichting van het
gebied als maker of toetser en bepaalt tevens
de eisen ten aanzien van beheer en onderhoud.
Ontwikkelingslocaties
Voor de ontwikkelingslocaties geldt eveneens
een hoog regieniveau, maar alleen voor de duur
van realisatie. Het gaat hier om grootschalige
ontwikkelingen die beeldbepalend zijn voor de
stad als geheel. Wanneer de locaties eenmaal
gerealiseerd zijn, zal de mate van regie opnieuw
worden bepaald.

Afbeelding 6.15: ruimte voor eigen initiatieven
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Deel C: Strategie

7. Samenwerking & Participatie
Om de ambities voor de openbare ruimte te
realiseren, schrijft de VOR geen kant en klare
projecten voor. Het is veel meer een ontwikkeling, een denkrichting.
Het nastreven en bereiken van de ambities kan
en wil de gemeente niet alleen. In toenemende
mate geeft de gemeente ruimte voor inbreng
van anderen, zoals belangengroepen, bedrijven
en bewoners. Uit initiatief van deze actoren,
maar ook in projecten vanuit de gemeente.
Toch is de gemeente aan zet om de publieke,
wijkoverstijgende belangen als bijvoorbeeld
duurzaamheid, wijkontmoetingsplekken en
vergroening na te streven. Ook hierin heeft de
gemeente de samenwerkende partners nodig.
Dit vergt een vernieuwende manier van met
elkaar samenwerken, met nieuwe spelregels.
In dit hoofdstuk worden een aantal algemene
uitgangspunten voor de samenwerking beschreven. Na de maatschappelijke consultatie
zullen aan de hand van voorbeelden werkwijzers
worden toegevoegd voor de drie niveaus van de
regiekaart.

7.1

Wat bedoelen we met
(bewoners)participatie?

Participatie of bewonersparticipatie is een
ruim en veel omvattend begrip. Het kan gaan
van alleen informeren tot het faciliteren van
bewonersinitiatieven. Om meer duidelijkheid
te scheppen in wat we bedoelen, maken we gebruik van de participatieladder (zie afbeelding
7.1). In de participatieladder wordt onderscheid
gemaakt in de mate van invloed die participanten hebben of krijgen.
De juiste trede op de ladder is situatie afhankelijk. Hoewel de gemeente bewonersparticipatie
erg belangrijk vindt, is het niet zo dat de hoogste trede altijd het doel zou moeten zijn.

Afbeelding 7.1: participatieladder

7.2

Randvoorwaarden

De volgende overkoepelende aspecten zijn altijd
geldende randvoorwaarden voor de gemeente
bij samenwerking en participatie1:
▪ Het stellen van kaders, bewaken en ordenen
van spelregels;
▪ Tegengaan van uitsluiting binnen de spelregels en randvoorwaarden;
▪ Voorkomen van eigen richting, willekeur en
het nastreven van enkel en alleen private
belangen bij het realiseren van publieke belangen;
▪ Bewaken van een ‘equal playing field’, mogelijk maken van nieuwe toetreders, zorgen
voor checks en balances;
▪ Beslechten van geschillen;
▪ Doelmatigheid en efficiëntie in proces en
realisatie.

1

Platform 31
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7.3

Rolneming

▪ Verwachtingsmanagement
Één van de belangrijkste punten voor goede
bewonersparticipatie is goed verwachtingsmanagement. Als bewoners aan tafel zitten met
het idee dat ze kunnen meebeslissen over uit
te voeren werkzaamheden terwijl de gemeente
de bewoners alleen wil informeren, dan zal het
proces vrijwel altijd leiden tot teleurstelling. De
participatieladder kan goed helpen om duidelijk
aan te geven op welk niveau van de participatieladder we in een bepaald proces insteken.
▪ Belanghebbenden
Bij elk project dient eerst bepaald te worden
wie de belanghebbenden zijn. Het niet goed
in beeld hebben van de belanghebbenden
kan zorgen voor een vervelende start van het
project dat later moeilijk te herstellen is. Daarnaast is het belangrijk om een beeld te hebben
bij de weging van de belangen. Dit laatste is
ook iets om te benoemen in het kader van het
verwachtingsmanagement.
▪ Rolneming
Rolneming is met name een belangrijk onderwerp bij alle regieniveaus. Met behulp van de
treden op de participatieladder worden de regieniveaus gekoppeld aan rollen.
Regieniveau 1 (hoog): de niveaus uit de participatieladder die passen bij deze gebieden zijn:
adviseur beginspraak en adviseur eindspraak. De
belangenafweging zal dus altijd gedaan worden
door de gemeente.
Regieniveau 2 (gemiddeld): de niveaus uit de
participatieladder die passen bij deze gebieden
zijn: medebeslisser, adviseur beginspraak en
adviseur eindspraak. De belangen afweging kan
dus gedeeltelijk uit handen worden gegeven. De
situatie moet zich daar dan wel voor lenen.
Regieniveau 3 (laag): Het gaat hierbij om veel los
te willen en kunnen laten voor belanghebbenden. De gemeente kan echter niet alles loslaten
vanuit de verantwoordelijk voor ‘basiseisen’ en
overkoepelend belang (wettelijke verplichting
en publieke, algemene waarden). De niveaus van
de participatieladder die bij dit niveau passen
zijn: initiatiefnemer, samenwerkingspartner,
medebeslisser en adviseur beginspraak.
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Voorbeeld:
Een bewoner belt de gemeente met een verzoek
of er meer parkeerplaatsen aangelegd kunnen
worden omdat er een parkeertekort is. De vraag
of dat moment is welk belang de gemeente
heeft. Het antwoord op die vraag hangt af van
het verschil tussen parkeernorm voor een dergelijke wijk en de praktijk.
▪ Stel dat de parkeernorm 1.7 is en die 1.7 in de
praktijk ook gehaald wordt dan hebben wij
als gemeente weinig belang. Dat neemt niet
weg dat er in de praktijk misschien wel een
parkeerprobleem is. We kiezen als gemeente
een faciliterende stijl. Het antwoord is dan:
Als jullie het als straat eens worden waar
de parkeerplaatsen moeten komen dan zijn
we bereid daar toestemming voor te geven.
Aanleg van de parkeerplaatsen gebeurt
echter op eigen kosten.
▪ Als de parkeernorm 1.7 is maar we in de
praktijk niet verder komen dan 1.0 dan
hebben we als gemeente een groter belang.
De samenwerkende stijl is dan een goede rol.
Gezien het regieniveau 3 is het belang nog
steeds niet zo groot dat we het over moeten
nemen. Een gepaste reactie zou kunnen zijn
dat als de buurt het eens wordt over de locatie van de extra parkeerplaatsen wij die
kunnen aanleggen.
▪ De tussenoplossing is ook nog mogelijk waarbij we de materialen en een stuk ondersteuning leveren maar de bewoners zelf ook aan
de slag moeten. Dit zou een goede reactie
kunnen zijn als de parkeernorm 1.7 is maar
in de praktijk 1.5 gehaald wordt.
Dit voorbeeld moet echt als een voorbeeld
gezien worden. Er zijn namelijk veel variabelen
die hier buiten beschouwing zijn gelaten die wel
van invloed kunnen zijn. Stel dat er sociale problemen spelen, dan kan dat beïnvloeden welk
belang we als gemeente hebben.

8 Sturing
Met de 10-punten koers en de onderscheiden
niveaus in het themakaarten kunnen gemeentelijke uitgangspunten, hoofdstructuren en
belangrijke plekken geïntegreerd, gewaarborgd
en versterkt worden. De sturing hierop vindt
vooral plaats door de in de VOR genoemde
belangen mee te nemen in programmering van
onderhouds- en vervangingsprojecten, projectontwikkeling en organisatieontwikkeling. In de
strategische ontwikkel- en uitvoeringsagenda
staan onderwerpen genoemd die verdere uitwerking verdienen voor verdere ontwikkeling
van de Edese leefomgeving en leefklimaat.

Om de ambities uit de Visie Openbare Ruimte
vorm te geven en uit te werken zijn natuurlijk
financiële middelen nodig. In algemene zin zijn
meer strategische mogelijkheden benoemd.
Voor het bepalen van extra middelen bovenop
de huidige begroting is een confrontatie tussen
de huidige situatie en het wensbeeld nodig.
Zowel voor inrichting, beheer als regie is naar
kostenverhoging of verlaging gekeken.

Afbeelding 8.1: Chico y Chica
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8.1

Strategische ontwikkel- en
uitvoeringsagenda

Het vaststellen van de VOR is de start van een
beweging tot behoud en versterking van de
fysieke buitenruimte. De VOR geeft dus niet
op alle vragen een antwoord. Tijdens het wordingsproces van de VOR zijn onderwerpen de
revue gepasseerd die een verdere uitwerking
behoeven. Voor onderwerpen als klimaatadaptatie en hittestress is onderzoek nodig om de
nulsituatie en de omvang van het probleem in
kaart te brengen. Voor onderwerpen als Ondergrond (o.a. interferentie) en Wijkkarakteristieken (handboek Inrichting) is beleidsontwikkeling
een noodzakelijk vervolg om de VOR ambities
uit te werken. In tabel 8.1 is een lijst met belangrijke onderwerpen weergegeven. Er is niet gestreefd naar volledigheid, wel zijn onderwerpen
toebedeeld naar in de categorieën beleid en
organisatie.

8.2

Financieringsmogelijkheden

Naast de al genoemde belangenweging in projecten zijn er meerdere kansrijke strategieën te
noemen:
▪ Het inventariseren van de beoogde prestaties
per discipline (v.w.b. investeringen en groot
onderhoud) en deze vertalen naar gebiedsopgaven en eventueel een integraal, meerjarig
uitvoeringsprogramma met budgetverdeling;
▪ Een gebiedsgerichte aanpak, op basis van
gebiedskarakteristieken, een integrale probleemanalyse en een brede afweging van nut
en noodzaak en kosten en baten. In de aanpak
zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande
elementen en structuren en koppelen aan
vastgoedontwikkeling;
▪ Keuze voor een effectief en toekomstvast
ontwerp, duurzame materialen, standaardisering en strategisch onderhoud/asset management, in relatie tot (toekomstig) gebruik,
functie en onderhoudsgevoeligheid;
▪ De verkoop van snippergroen, doodlopende
wegen, etc. en in planontwikkeling een optimale verhouding creëren tussen uitgeefbaar
en openbaar gebied.

Verzamellijst met onderwerpen voor uitwerking en
implementatie van de Visie Openbare Ruimte. De
lijst is niet uitputtend en gericht op zowel beleids- als
organisatieontwikkeling.
▪

ontwikkelen spelregelkader voor overheidsparticipatie:
ͳ

toetsingskader ontwikkelen voor in- en
externe samenwerking

ͳ

methodiek voor integrale, gebiedsbrede
“probleemanalyse”

ͳ

stimuleren (probleem)eigenaarschap,
eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid t.a.v. openbare ruimte

ͳ

stimuleren brede aanpak o.b.v. maatschappelijke kosten en baten

▪

duurzaam inkomen èn innoveren

▪

levenscyclusbenadering doorvoeren in programmering

▪

brede belangenafweging, o.b.v. maatschappelijke
kosten en baten

▪

benutten en versterken locale hoofdstructuren

▪

wegnemen onduidelijkheid in wegbeeld d.m.v.
vaststellen profielen

▪

repareren en versterken hoofdstructuren

▪

opstellen masterplannen voor specifieke plekken

▪

verbeteren oriëntatie

▪

standaardisering in materiaalgebruik

▪

inrichting en beheer uitoefenen conform de kwaliteitsniveaus

▪

versterken ontmoetingsplekken, door aan te
sluiten bij gebruikers

▪

opstellen beleidskader ondergrondse ruimte

▪

opstellen van beleid en nulmeting voor hittestress
en klimatologische aspecten

▪

beslissingsinstrument voor prioritering en afweging bij programmering van projecten

▪

in handboek DIBOR stedenbouwkundige principes
gebiedskarakteristieken toevoegen

Tabel 8.1: thema’s voor uitvoeringsagenda
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▪ Naast stapeling van functies ruimte laten in
plannen die flexibiliteit mogelijk maken om
toekomstige ontwikkelingen makkelijk en
tegen lage kosten te kunnen realiseren.
▪ Gebruik maken van landelijke ontwikkelingen
zoals ontschotting van fysieke en sociale
begroting. Bijvoorbeeld bij de vorming van
werkbedrijven met arbeidsparticipatie.
▪ Gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen
door toepassen van nieuwe beslissingssystemen en -modellen bij programmering en
beheercycli.
▪ Gebruik maken van belevingscontracten in
samenwerking met aannemers.

8.3

Confrontatie met huidige
situatie

Een ruimtelijke confrontatie tussen de huidige
situatie en het wensbeeld is (nog) niet te maken.
Daarvoor zijn vastgestelde structuurvisies en
uitwerking van gebieds- en wijkkarakteristieken
noodzakelijk. Een keuzeset in materialen behorende bij de verschillende inrichtingsniveau
helpt enerzijds het onderscheidend beeld in de

openbare ruimte te versterken en anderzijds
draagt het bij aan standaardisatie.
Op het moment dat genoemde beleidstrajecten
zijn afgerond is een aparte ´projectenlijst’ van
missende onderdelen samen te stellen en financieel te onderbouwen.

8.4

Kosten wijzigingen in
beheerniveau

Op dit moment zijn alleen voor de gebieden Ede
stad en Ederveen uitwerkingen gemaakt van de
beheerkaarten. Toch is op basis van ervaring een
inschatting te maken voor de andere kernen. De
huidige beheerkwaliteit die is afgesproken is het
niveau basis. Op de uitgewerkte beheerkaarten
staan vlakken met beheerniveau basis en beheerniveau hoog.
Het ingetekend oppervlak in Ede stad met een
hoog beheerniveau is ca. 12%, echter van de
getekende oppervlakken is bekend dat zij vrij
ruim zijn bepaald in verband met onzekerheid
van de exacte ligging of vormgeving; hierbij

Afbeelding 8.2: Natuur en belevingswaarde
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valt te denken aan het WFC en de spoorzone
omgeving. Daarom kan het totaal oppervlak
met beheerniveau hoog tot ca 9% worden
teruggebracht.
Het ingetekend oppervlak in Ederveen met een
hoog beheerniveau is ca. 3%, voor de overige
dorpen waarvan de beheerkaarten nog nader
uitgewerkt moeten worden, wordt als vertrekpunt genomen dat het percentage in Ederveen
voldoende representatief is en er dus 3-5% van
het areaal op beheerniveau hoog wordt gesteld.
Kijkend naar het areaal van Ede stad en de
dorpen, dan mag gerekend worden met een
gemiddeld areaal wat op beheerniveau hoog
onderhouden worden van 6%.
Bij de beheerniveaus basis (Qb) en hoog (Qh)
zit een verschil qua beeld / uitstraling op het
gebied van schoon, heel en veilig. Het gaat om
werkzaamheden in het dagelijks en regulier onderhoud2 voor met name groenvoorzieningen,
reiniging, wegen en straatmeubilair.

8.5

Kosten regieniveaus

Het werken met regieniveaus kan per definitie
kostenneutraal plaatsvinden. Zelfwerkzaamheid van mensen levert enige kostenbesparing op, maar er is ook meer begeleiding
nodig. Landelijke onderzoeken bevestigen de
kostenneutraliteit.
Echter, met de trajecten Kerntakendiscussie en
mEdemaken staat de gemeentelijke organisatie
voor diverse bezuinigingsopgaven gesteld, die
met zelfwerkzaamheid te maken hebben. In
de loop van de tijd zullen uitkomsten van deze
trajecten bekend worden en welke invloed ze
hebben op het werken met regieniveaus.

In tabel 8.2 is een schatting gemaakt van het
kostenverhogend effect van de voorgestelde
beheerniveau wijzigingen3.
2 Bij groenvoorzieningen zijn de kosten voor al het groen
gerekend inclusief de kosten voor de boomvervanging.
Bij reiniging zijn de kosten van de totale productgroep
gerekend. Bij wegen zijn alleen de kosten voor asfalt, elementen, fietspaden en vervangingskosten genomen. Voor
straatmeubilair is het wegmeubilair, speelgelegenheden en
OV genomen, inclusief vervangingskosten.
3 Deze middelen zijn niet allemaal vanaf de vaststelling
van de Visie Openbare Ruimte nodig, omdat een deel van
de projecten nog gerealiseerd moet worden. De middelen
kunnen bijvoorbeeld via toekomstige Perspectiefnota’s en
areaaluitbreidingen beschikbaar komen.

Afbeelding 8.3: Toegankelijk voor iedereen

Hoofdcategorie

Huidige kosten

Effect Qb -> Qh

Percentage Totaal (gem.)

Toename kosten

Groenvoorzieningen

€ 3,65 mln.

30%

6%

€ 66.000

Reiniging

€ 1,35 mln.

30%

6%

€ 25.000

Wegen

€ 5,70 mln.

20%

6%

€ 69.000

Straatmeubilair

€ 2,60 mln.

20%

6%

€ 31.000
Totaal:

Tabel 8.2: schatting van het kostenverhogend effect van de voorgestelde beheerniveau wijzigingen.
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€ 191.000 (<2% van de begroting)

9 Kwaliteitsborging
De Visie Openbare Ruimte zelf is een strategisch
beleidsinstrument om de kwaliteit te waarborgen. Het up-to-date houden van de inhoud en
uitwerkingen is onmisbaar in het streven naar
de ambities. Daarom zijn afspraken gemaakt
over bestuurlijke herijking. Daarnaast wordt
de kwaliteit van de openbare ruimte bepaald
door een samenspel van de aspecten inrichting,
beheer, gebruik en beleving. De gemeente kent
al diverse instrumentaria om deze aspecten in
waarden uit te kunnen drukken en de effecten
te kunnen monitoren. Voor het monitoren van
belevingskwaliteit zijn ook meer sociale waarden nodig. Voor de monitoring van deze belevingswaarden worden momenteel in landelijke
platforms indicatoren ontwikkeld.

9.1

Herijking

9.2

Bestuurlijke monitoring

9.3

Indicatoren

Dit plan heeft een looptijd van 10 jaar. In elk 2e
jaar van de coalitieperiode vindt een bijstelling
plaats. Zo heeft de (nieuwe) gemeenteraad de
kans om kleuring en nuance aan te brengen in
de uitwerkingsrichting voor de voorliggende
periode.

Gezien de reikwijdte van dit plan (kwalitatief en
financieel) wordt jaarlijks een evaluatie uitgevoerd en aangeboden aan de raad.

Indicatoren maken de toekomstbeelden, ambities en prestaties meetbaar. Ze voegen feitelijke, empirische en gevoelsmatige informatie
bijeen zodat dialoog en afweging op belangen
en waarden kan plaatsvinden. Ze worden opgenomen in beleidsrapportages en in bestuurlijke
terugkoppeling via de programmabegroting.

9.4

Instrumentaria

De kwaliteit van de openbare ruimte is niet
alleen gebaseerd op bijvoorbeeld de kwaliteit
van de materialen of van de beheersmaatregelen. De belevingswaarde van de openbare
ruimte is bepalend voor de kwaliteit van de
openbare ruimte. Om deze te kunnen borgen in
de interne organisatie zijn de volgende factoren
benoemd als toetsingsinstrument:
▪ Burgertevredenheid
Het toetsen van de tevredenheid geeft inzicht in hoe burgers de openbare ruimte beleven en ervaren. Deze is o.a. te meten middels de ‘leefbaarheidsmonitor’. In de laatste
monitor, uitgevoerd door de gemeente Ede, is
een score van 6,8 behaald. Deze score is een
ijkpunt voor de toekomst en moet minimaal
gelijk blijven en bij voorkeur zelfs toenemen.
▪ Beeldindicatoren
Om de kwaliteit van het dagelijks beheer
in de openbare ruimte te meten, maakt de
gemeente gebruik van beeldindicatoren. Aan
de hand van beschrijvingen en beelden vindt
een beoordeling plaats van het behaalde resultaat. Dit resulteert o.a. in jaargemiddelden
van de stadsbrede kwaliteit. Deze is tevens te
speciferen naar structuurelementen, zoals;
bomen, beplanting, verharding, meubilair en
water.
▪ Sturing
Bij (her)inrichtingsprojecten is het van belang
dat er vanuit de ambtelijke organisatie voldoende sturing is op de afspraken m.b.t. de
kwaliteit van inrichting en beheer. De wensen
van de bewoners en de maatschappelijke
ontwikkelingen mogen hierin niet ontbreken.
▪ Toezicht
Naast het bewaken en sturing geven aan de
processen is het tijdens de uitvoering belangrijk om toezicht te houden op de (her)inrichtingsprojecten en de beheerwerkzaamheden.
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