BORG-concept, geeft ontwikkeling en
uitvoering aan uw bedrijfsvoering

Het BORG-concept groeit mee met uw organisatie

BORG-concept,
voor een moderne overheid met visie
Inleiding
InnoFra kan bogen op een brede organisatorische
praktijkervaring, met name binnen gemeentelijke
organisaties. In die praktijk is en wordt InnoFra
geconfronteerd met talloze uitdagingen die deze
organisaties hebben, met name op het gebied van
de openbare ruimte. Die uitdagingen zijn vaak
technisch inhoudelijk, maar niet zelden gaat het
ook om de bedrijfsvoering en organisatorische
aspecten binnen de afdelingen. Een belangrijke
ontwikkeling in het werken in de openbare ruimte
is het toenemende belang van de sociale
aspecten, de openbare ruimte wordt echt
beschouwd als leefomgeving en de burger staat in
dat verband ook steeds meer centraal. Het
ontbreekt echter vaak aan de samenhang tussen
de diverse onderdelen van het beleid aangaande
de leefomgeving, waar juist de dwarsverbanden in
alle richtingen van belang zijn.
Ons BORG-concept vormt een van de pijlers onder
onze dienstverlening op het gebied van de
openbare ruimte. Het BORG-concept helpt u bij
het opzetten en implementeren van een slimme
en nieuwe vorm van uw bedrijfsvoering. Het
BORG-concept wordt gekenmerkt door flexibiliteit,
transparantie, maatwerk en toekomstgerichtheid.
Het BORG-concept bestaat uit vier onderdelen:
1. BORG-methodiek
2. Web BORG
3. Asset BORG
4. BORG-academie

Daarnaast wordt in het BORG-concept gebruik
gemaakt van duidelijke BORG-iconen die goed
bruikbaar zijn in de communicatie (binnen de
afdeling, organisatie, maar ook richting de
burgers), hetgeen de transparantie van de
bedrijfsvoering versterkt.
BORG-methodiek
De BORG-methodiek creëert
samenhang tussen de verschillende onderdelen
binnen de bedrijfsvoering, zoals organisatieopzet,
borgen van kennis en kunde, verbindingenleggen
tussen de afdeling en andere afdelingen middels
een integrale manier van werken. Om de
bedrijfsvoering goed vastgelegd te krijgen en de
ontwikkelingen die op ons afkomen hierin mee te
kunnen nemen, is ons vertrekpunt het helder
krijgen van de huidige en gewenste situatie. Dit
geldt zowel op management- als op medewerkersniveau.
De verbinding tussen visie, beleid, uitvoering en
monitoring staat voorop in het denken en werken
volgens de BORG-methodiek. Assetmanagement
is zo een logisch element van de bedrijfsvoering.
Van visie tot evaluatie (volgens Deming: Plan – Do
– Act – Check), de hele procesketen wordt
integraal benaderd.
Naast de verticale ketenbenadering staat BORG
ook voor een nadrukkelijke horizontale afstemming tussen de beheerketens. Ook hierin staat
integraliteit voorop en gaat de BORG-methodiek

uit van een intensieve afstemming tussen Wegen,
Water & Riolering, Groen en de overige beheerdisciplines.
Hierbij wordt uitgegaan van maatwerk: de
inrichting van BORG wordt afgestemd middels
het in kaart brengen van de primaire beheerprocessen binnen uw bedrijfsvoering door middel van
de SIPOC-methode (volgens lean-management).
Dit gebeurt vanuit de inhoud samen met uw
medewerkers. Daarin gaan we ver, omdat dit in
hoge mate bepalend is voor de bruikbaarheid en
toegankelijkheid van de bedrijfsvoering. De
BORG-methodiek bevordert een andere manier
van losmaken, denken en werken. Van een
sectorale benadering naar integraal denken en
werken, zowel waar het gaat om de samenhang
als afstemming in de gehele organisatie.
Visie en Beleid
Gemeenten dienen hun gemeente-brede
omgevingsvisie te vertalen naar koersbepalende
omgevingsplannen die weer aan moeten sluiten
op het collegeprogramma. Mocht een stap naar
de omgevingsvisie te groot zijn, dan adviseren wij
u om eerst een Beheervisie Openbare Ruimte op
te stellen. Hiermee wordt het toekomstbeeld van
de openbare ruimte, bezien vanuit het perspectief
van beheer en onderhoud, beschouwd en geborgd.
In de BORG-methodiek koppelen we assetmanagement, financiële onderbouwingen, omgevingsvisie, beleidskaders, inrichting leidraden, etc.

Uw persoonlijke
dashboard.

Overzicht op uw
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In 1 opslag uw
management
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deadlines.
Uw voortgangs
overzicht.

Het persoonlijk dashboard van Web BORG geeft u inzicht
in uw projecten, rollen, taken en verantwoordelijkheden.

BORG-concept als pijlers onder
uw dienstverlening
middels verschillende bronnen aan elkaar en op
maat worden gemaakt voor de bedrijfsvoering van
uw organisatie, waarbij ook ontwikkelingen later
kunnen worden opgenomen.
Kenmerken BORG-methodiek
De BORG-methodiek helpt u bij het inrichten van
een transparante, toekomstgerichte bedrijfsvoering. De BORG-methodiek zorgt voor verbinding
van de openbare ruimte vanuit alle domeinen in
uw organisatie, waarmee beleid tot en met
uitvoering aan elkaar worden gekoppeld.
Web BORG

Gemeenten krijgen steeds
meer te maken met complexe
vraagstukken waarin onderlinge verbanden steeds
meer integraal moeten worden uitgewerkt. Web
BORG biedt een persoonlijk en op maat in te
richten dashboard dat inzicht geeft in processen,
lopende projecten, rollen, taken en verantwoordelijkheden in onderlinge verbanden met andere
medewerkers. Het toegankelijk maken van deze
bedrijfsvoeringgegevens en onderlinge processen,
resulteert in een eenduidige manier van werken
voor alle betrokken medewerkers. Web BORG is
een onafhankelijke webapplicatie waarmee uit
diverse software- en informatiesystemen deze
benodigde data en kaartmateriaal ontsloten
wordt. Het is een veilige en flexibele aanvulling op
uw zaaksysteem en brengt structuur aan in uw
bedrijfsvoering. De online applicatie biedt een
platform om informatiestromen omtrent de

openbare ruimte te borgen. Web BORG is
ontwikkeld in samenwerking met gebruikers. Web
BORG sluit aan op het bestaande BORG-concept
welke gemakkelijk te integreren is binnen uw
organisatie en andere domeinen.
De 7 voordelen van Web BORG:
1. Web BORG biedt middels links toegang tot
diverse andere applicaties, waaronder het
zaaksysteem, GIS, beheersystemen zoals
GeoVisia, GBI en het financieel systeem.
2. Web BORG ontsluit alle (bron)documenten die
niet vallen binnen het zaaksysteem met links
naar de cloud en netwerkschijven. Dus ook
relevante tekeningen in oorspronkelijk format
(AutoCad, etc)
3. Een overzichtelijk dashboard, waarop lopende
projecten op een intuïtieve manier aan de
juiste onderdelen binnen uw organisatie
gekoppeld worden.
4. M
 oderne gebruikersinterface, waarmee u de
informatie eenvoudig, altijd en overal kunt
raadplegen op pc, laptop, tablet en
smartphone.
5. W
 eb BORG biedt overzicht en inzicht in de
organisatiestructuur en de mogelijkheid om
uw organisatiemodel eenvoudig online bij te
werken.

6. W
 eb BORG is uit te breiden naar andere
domeinen en kan daardoor bijdragen aan de
borging van de kennis van de gehele
organisatie.
7. Web BORG-gebruikers kunnen in een Web
BORG-community hun kennis en ervaring
delen en voorstellen doen voor nieuwe
functionaliteiten.
Persoonlijk dashboard
De Web-BORG onderscheidt zich door een
overzichtelijk, naar functie en/of rol gepersonaliseerd, dashboard. Het dashboard is op maat in te
richten. Na het inloggen verschijnt het persoonlijke dashboard van de medewerker. Hier vindt u:
• een overzicht van taken en projecten
• onderlinge verbanden
• de status van lopende projecten
• een duidelijke organisatiestructuur met rollen,
taken en verantwoordelijkheden per persoon
Asset BORG: de enige geborgde
manier om te komen tot een
praktische invulling van assetmanagement
Asset BORG is onze invulling van assetmanagement voor de openbare ruimte. Hierbij is vooral
gekeken naar hoe het assetmanagementsysteem
en de assetmanagementoplossingen zo praktisch
mogelijk toe te passen zijn in het beheer van de
openbare ruimte.
Met Asset BORG leveren we dus een praktische
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BORG-concept als flexibele
en transparante bedrijfsvoering
vertaling van het assetmanagementsysteem en
kunnen we u helpen uw organisatie te ontwikkelen
op basis van assetmanagementprincipes. Belangrijk
in onze visie is dat assetmanagement vooral geen
doel op zich moet worden maar een middel om je
organisatiedoel te bereiken.
Het blijkt in de praktijk dat er nogal een verschillende interpretatie gegeven wordt wat assetmanagement betekent. Veel belangrijker is wat het
betekent voor uw organisatie en tussen leidinggevende, beleidsmedewerkers en beheerders. Het is
noodzakelijk dat u samen door één bril leert kijken
en op die manier invulling geeft aan assetmanagement.
Binnen Asset BORG hebben we onder andere een
palet praktische cursussen toegespitst op de
diverse rollen en taken binnen de gemeentelijke
beheerafdeling. Daarom is de cursusopzet samen
met een aantal grote en kleine gemeenten
gemaakt en kunnen we indien wenselijk aanpassen
naar uw behoefte.
Dit is de reden dat we aparte cursussen voor de
afdelingsmanagers en teamleiders, beleidsmedewerkers en voor de (integrale) beheerders hebben
ontwikkeld. Wij zijn daarom ook voorstander van
een incompany training met nazorg en het
toepassen in het dagelijks werk, want alleen een
praktijkcasus behandelen, zegt nog niets over het
daadwerkelijk dagelijks toepassen ervan. Asset
BORG is noodzakelijk om te zorgdragen dat het
geborgd en gecontinueerd wordt in uw organisatie.
Onderscheidend is dat we in de cursus het
leerpakket aanpassen aan de diverse taken en

rollen. De cursus is opgebouwd uit een theoretisch
deel, een praktisch deel met casussen uit de
gemeentelijke beheerpraktijk en onderscheidend is
de nazorg in de vorm van intervisie en terugkommomenten. Want naar onze mening leer je pas
echt wanneer je de lesstof zelf gaat toepassen na
de cursus en je ervaringen nogmaals kan delen met
de cursusleiders en mede cursisten.
BORG Academie levert een Asset BORG Training
voor het praktisch toepassen van assetmanagement.
De cursus betreft een incompany training en
wordt afhankelijk van behoefte met u besproken.
BORG-academie

Vraagstukken worden
steeds complexer en hierin
dienen management en medewerkers zich te
bekwamen. Deels dient dit aan te sluiten bij de
organisatiebrede ontwikkeling, maar ook specifiek
op de werkvelden binnen de openbare ruimte. De
diversiteit van ontwikkelingen is groot zoals de
omgevingsvisie, ruimtelijke adaptatie , assetmanagement, programmeren of het houden van
GIS-analyses. Het zijn belangrijke kennisaspecten
die nog lang niet bij iedere organisatie ontwikkeld
zijn of waarvan de samenhang nog niet goed
bekend is. Daarnaast vragen deze complexe
vraagstukken ook andere competenties van uw
organisatie en medewerkers. Vanuit het bewustzijn dat de komende jaren veel technisch
personeel het gemeentelijk landschap gaat
verlaten en dat er sprake is van onvoldoende

instroom bij technische opleidingen is de
BORG-academie ontstaan. De BORG-academie
ondersteunt gemeentelijke organisaties door het
verzorgen van opleidingen op maat om de
complexere vraagstukken middels kennis en
functioneren te borgen.
In onze trainingen en opleidingen wordt
uitgegaan van de eisen die worden gesteld aan
medewerkers van de toekomst. Of dit nu gaat om
diversiteit van regisseurs die integraal denken en
werken en waarbij het perspectief van de burger
als uitgangspunt geldt centraal staan. We gaan
altijd uit van maatwerk, ook in onze trainingen en
opleidingen, zowel middels coaching on the job
als incompany. In nauw overleg met de opdrachtgever bepalen we welke specifieke behoefte er ligt
in de ontwikkeling van een team en/of individuele
medewerkers. Die behoefte vertalen wij naar een
op maat gesneden opleidingstraject, waardoor de
training maximaal aansluit bij uw doelen. In de
regel zijn de opleidingen een mix van ‘kennen’ en
‘kunnen’, waarbij zoveel mogelijk aansluiting
wordt gezocht bij de eigen dagelijkse praktijk.
Waar mogelijk gaan wij voor een opzet waar een
trainingstraject een mix is van opleiding (leveren
van kennis), interactie (waar staan we nu, waar
moeten we komen te staan en wat is daarvoor
nodig) en leren van ervaringen elders (middels
excursies, expertmeetings en dergelijke). Deze
afwisselende vorm staat garant voor het
verwerven van de grootst mogelijke verscheidenheid van aspecten die de ingrediënten vormen van
de gewenste ontwikkeling van de medewerker en/
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Gebruik van BORG-iconen

Ondersteuning van bedrijfsvoering
of het team en inspiratie geven om hier concrete
stappen in te zetten.
BORG-iconen

Binnen BORG wordt gewerkt met BORG-iconen
met een zodanige ‘look and feel’ dat deze
herkenbaar zijn, niet alleen voor de betrokken
beheerders, maar ook voor bestuurders en burgers.
Deze BORG-iconen worden via een bibliotheek
ontsloten en ontbrekende BORG-iconen worden
op maat gemaakt en sluiten dus optimaal aan bij
uw bedrijfsvoering. De BORG-iconen worden
overal in het BORG-concept toegepast, dat wil
zeggen dat de iconen in de hele methodiek,
Web-BORG, maar ook bijvoorbeeld in de
beleidsplannen in de onderling samenhang
worden gebruikt, hetgeen de herkenbaarheid en
de communicatie een grote impuls geeft.
De ondersteuning van uw bedrijfsvoering
In de visie van InnoFra kent de ondersteuning van
bedrijfsvoering een tweetal hoofdonderdelen
namelijk;
Monitoren en Geo-fundament welke op maat
kunnen worden ingericht.
Monitoren
Monitoren kent binnen het BORG-concept diverse
betekenissen:

1. Inventariseren en muteren
Het verzamelen (inventariseren) van
informatie over iets en het
waarnemen (inspecteren en
schouwen), gedurende langere tijd met een
bepaalde kwaliteitswaarde.
Inventariseren en muteren is het vergaren,
vastleggen en actualiseren van beheerdata. Voor
een efficiënt beheer van de openbare ruimte zijn
actuele en eenvoudig toegankelijke areaalgegevens onontbeerlijk. Het mutatieproces moet dan
ook worden geborgd in de organisatie, waardoor
de actualiteit van de gegevens wordt geborgd.
InnoFra kan u ondersteunen om het voor uw
organisatie passende mutatieproces uit te
werken en te implementeren.
2. Inspecteren

Bij inspecties spreken we van het
beoordelen van de boven- en
ondergrondse buitenruimte in de
breedste zin van het woord. We kunnen dit
onderverdelen in een technische inspectie en
inspecties op kleine gebreken. Het bewaken van
meetwaarden ten opzichte van norm-/planwaarden (beeldkwaliteit) bedoeld om uitzonderingen
te signaleren met (vaste) meetpunten.
3. Schouwen
Het beoordelen of de afgesproken
kwaliteit wordt behaald, waarbij
parameters (paspoorten) worden

gemaakt voor van belang zijnde elementen die
regelmatig op afwijkingen worden gecontroleerd
om zo nodig in actie te komen.
Schouwen is een visuele controle van de inrichting
van de openbare ruimte. InnoFra onderscheidt
diverse soorten schouwen: de opleverschouw, de
functionaliteitschouw, de kwaliteitsschouw, de
burgerschouw, de technische schouw en de
bestekschouw. Deze manieren van schouwen
zeggen elk iets over kwaliteit, maar ieder vanuit
een andere invalshoek.
In het kort is monitoren dus vooral ‘het binnenhalen van de werkelijkheid van buiten’. Voor het
binnenhalen van deze ‘werkelijkheid’ zijn drie
onderdelen te benoemen.
Geo-fundament
Binnen het Geo-fundament worden drie aspecten
onderscheiden: Beheerdata, afdelings- en
beheerbegroting (eventueel middels de Zero Base
Begrotingsmethode (ZBB) opgesteld) en het
Moederbestek. Een efficiënt en operationeel
beheer van de openbare ruimte vereist een goede
verbinding tussen deze drie aspecten. Ze horen bij
elkaar: wanneer in één van de aspecten een
verandering plaatsvindt heeft dat directe
gevolgen voor de andere twee.
1. Beheerdata
Relaties tussen beheerdata,
afdelingsbegroting en bestekken
worden binnen organisaties wel

CLUSTER WATER

3.4
3.4.1

Riolering

3.4.1.1

Checklist

is inclusief riolering) rekening
het watersysteem (dit
de
• Bij de inrichting van
NBW. In overleg met
conform WB21 en de
houden met de normen
volgens het
worden de mogelijkheden
gemeente en het waterschap
bergen - afvoeren toegepast;
principe vasthouden van klimaat
gehouden met de invloed
• Verder wordt rekening
oppervlaktewater en grondwater;
ontwikkelingen op riolering,
optimaal gebruik te maken
worden gerealiseerd door
en
• Klimaatadaptatie kan
systemen voor de waterhuishouding
van de samenhang tussen
te verbeteren. Kijk daarom
en deze waar mogelijk
van
ruimtelijke elementen
een gebied voor het bereiken
binnen
integraal naar de mogelijkheden
oplossingen;
effectieve en betaalbare
we in bebouwd gebied
hemelwaterstromen maken
in de
• Voor het reguleren van
afvoer en -berging, ingepast
meer gebruik van oppervlakkige
pleintjes, bermen,
(waterpartijen, straten,
bovengrondse inrichting

RIONED;
unten worden in
• Specifieke ontwerpuitgangsp
Moerdijk bepaald;
overleg met de gemeente
wordt hemel- en
• Bij een gemengd rioolstelsel
op het riool en gelden
vuilwater aangesloten
als voor een gescheiden
dezelfde uitgangspunten

Richtlijnen

3.4.1.2.1

afkoppelen
Vrij vervalriolering en

Randvoorwaarden
uitvoeren als een
• Nieuwe rioleringsstelsels
door de gemeente
gescheiden stelsel, tenzij
of anders is vermeld in
anders is voorgeschreven

de watertoets.
rioolstelsel bestaat in
• Opbouw gescheiden
hoofdzaak uit :
putten voor het verzamelen
- Stelsel leidingen en
(droogweer afvoer,
en afvoeren van vuilwater
verdere genoemd DWA-stelsel);
putten voor het verzamelen
- Stelsel leidingen en
(hemelwaterafvoer,
en afvoeren van regenwater
verder genoemd HWA-stelsel);
op open water;
- Hemelwateruitlaten /-overstorten
met
- Indien nodig nood overstorten
zuiveringssystemen ten
buffervoorzieningen of
gescheiden systeem;
behoeve van het efficiënt
op het riool en in de
- Aansluitpunten (opzetters)
putten voor huis- en kolkaansluitingen.
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Aanvullende eisen
naar
rechtstreeks afvoeren
• Zo veel mogelijk verharding
oppervlaktewater;
van open
gelegen in de nabijheid
• Dakwater van bouwwerken,
(indien
niet op de riolering maar
water, lozen bij voorkeur
naar het oppervlaktewater;
mogelijk vertraagd) afvoeren
zoveel mogelijk “bundelen”
• Het afvoeren naar oppervlaktewater naar oppervlaktewater te
uitstromingen
om hiermee het aantal

gemeente.

met de gemeente Moerdijk;
1,20
op het hoofdriool bedraagt
• De minimale gronddekking
meter;
m;
putafstand bedraagt 75
• De maximale onderlinge
is 250 mm;
van de hoofdriolering
• De minimale buisdiameter
stelsel moet
bij DWA-stelsel/ gemengd
• Het stedelijk afvalwater
van:
worden met een afschot
onder vrij verval afgevoerd
bij beginstrengen de eindstrengen;
- Niet flauwer dan 1:250
van bij de buisdiameter;
- 1:250 tot 1:1000 afhankelijk
afgevoerd
moet onder vrij verval
• Het hemelwater bij HWA-stelsel
afschot
wenselijk
1:1000,
van minimaal
worden met een afschot

stelsel;
stelsels geen zinkers
• In gescheiden en gemengde
of als dit
(sifonconstructies)toepassen,
in overleg met de
onvermijdelijk is uitsluitend
onder strikte voorwaarden.
gemeente Moerdijk en

is 1:750;
0,20 m. Is dit
leidingen is minimaal
• De afstand tussen kruisende
een
in overleg met de rioolbeheerder
niet haalbaar dan kan
de
In een kruisingsput is
kruisingsput worden toegepast.
doorgaande leiding;
vuilwaterleiding altijd de
en dergelijke,
hoofdriool met watergangen
• Bij de kruising van een
betonplaat
afgedekt met een doorlopende
moeten riolen worden
van de
1,00 m onder de bodem
(of stelconplaten) tot minimaal
voorzien van een afsluiter;
weerszijden
aan
worden
sloot. Putten
200 mm
groter of gelijk aan Ø
• Aansluiting op de hoofdriolering
op een inspectieput;
door
dient te worden aangesloten
dienen
op prefab betonputten
• Aansluitingen van PVC-buizen
te worden uitgevoerd;
middel van een PVC instortmof
rioolleidingen
op bestaande betonnen
• Nieuwe aansluitingen
boren. De plaats
worden door middel van
dienen aangebracht te
van de buis te
op een verdikt gedeelte
dient
aansluiting
de
van
zgn. “inlaatkast”;
zijn, bij voorkeur in de
dient een
de perceel- en kolkaansluitingen
• In de standleiding van

plantsoenen, etc.).

3.4.1.2

• Toepassen van
alternatieven of innovatie
in overleg met de

hart van de rijbaan
zoveel mogelijk in het
• Het hoofdriool dient
worden gesitueerd;
rijbanen te
zoveel mogelijk onder
• De inspectieputten dienen
of naast de
maar in ieder geval in
worden geprojecteerd,
zijn voor
waar de putten bereikbaar
verharding op een locatie
n. Hiertoe dienen eventueel
zware reinigingsvoertuige
in overleg
aangebracht te worden
(verhardings)voorzieningen

rioolstelsels
• Ontwerpen van (gescheiden)
normen en
overeenkomstig de landelijke
de Leidraad Riolering,
ontwerpgrondslagen uit
door de Stichting
module C2100, uitgegeven

in hoge
van de riolering wordt
en de bedrijfszekerheid
• De normale werking
staat en bij slecht
objecten verkeren in goede
Meten van
mate gewaarborgd. De
tijdig gerenoveerd of vervangen.
presteren /niet functioneren
inspectie.
mogelijk op basis van
aan de
prestaties gebeurt zoveel
disfunctioneren en werkzaamheden
• Overlast als gevolg van
zijn.
in
riolering dient beperkt
(dit is inclusief riolering)
van het watersysteem
afstemming in
• Zorg dat alle elementen
door middel van integrale
samenhang worden beschouwd
de regulering van
en
oppervlaktewater
en
het beheer van grondwater
n.
afvalwater- en hemelwaterstrome
wegvervanging, sloop/
zoals rioolvervanging,
• Bij elke reconstructie
voor afkoppelen van
moeten de mogelijkheden
herbouw woongebied
worden.
de riolering, onderzocht
verhard oppervlak van

Keuzevrijheid

Aanvullende eisen

Randvoorwaarden
Ontwerpbewust beheren
(voor beheerders)

Beheerbewust ontwerp
(Voor ontwerper)

Keuzevrijheid
• Toepassen van
alternatieven of innovatie
systemen voor inzameling,
transport en verwerking
van afval- en hemelwater
in overleg met de
gemeente.

beperken.

opgenomen.
zettingsmof te worden
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waterparagraaf, welke
als onderdeel van elke
ruimtelijke onderbouwing
opgesteld.
wordt
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Taken en bevoegdheden
van gemeente en waterschap
zijn op elkaar afgestemd.
Bij het ontwerp van
nieuwe voorzieningen
vindt in een zo vroeg
stadium afstemming plaats
mogelijk
(beheerbewuste planvorming)
met het waterschap.
2.4

CLUSTER WEGEN

Leefbaarheid
Een aantal speerpunten
heeft nauw verband met
elkaar. Zeker als we vanuit
thema leefbaarheid
het
naar verkeer gaan
kijken. Omdat leefbaarheid
belangrijk onderdeel uitmaakt
een
van de paraplunota`s
is hier apart aandacht
binnen het thema verkeer.
voor
De volgende drie speerpunten
benoemen;
zijn hierbinnen te
1) De inwoners van
Moerdijk wonen, leven
en recreëren in een
omgeving.
leefbare
2) De negatieve effecten
van mobiliteit (geluid
– en trilling overlast,
luchtverontreiniging,
verminderde doorstroming
en verkeersonveilighe
worden daarbij zoveel
id)
mogelijk beperkt;
3) Moerdijk legt duurzame
wegen aan, die bijdragen
aan een goed milieu.
Parkeerbeleid gemeente
Moerdijk
Het uitgangspunt van
het parkeerbeleid is
dat de uitgangspunten
doelstellingen van het
en
overkoepelende beleid
worden gevolgd en dat
worden gesteld voor de
kaders
uitwerkingen binnen de
centrum- en gebiedsplannen.
Kernen
Het parkeerbeleid in
Moerdijk is faciliterend.
Dit houdt in dat er voldoende
parkeerplaatsen bij nieuwe
ontwikkelingen worden
gebouwd, maar dat
alleen gebeurt voor de
dit
parkeervraag die echt
nodig is. Daarnaast geldt
de meeste gevallen voldoende
dat in
parkeerplaatsen voor
handen zijn. De gemeente
Moerdijk accepteert
hierbij dat tijdens een
beperkt aantal piekmomenten
tekorten kunnen ontstaan
of dat parkeervoorziening
en verder weg liggen.
woongebieden waar
In
onvoldoende parkeergelegenhei
d beschikbaar is, zal
herinrichting worden
bij
bezien of (eenvoudig)
parkeerplaatsen kunnen
toegevoegd. Bij deze
worden
afweging zal ook het
gebruik van de parkeerplaatsen
eigen terrein worden meegewogen.
op

Verkeer
Het thema verkeer is
een breed begrip. Onderstaand
worden thematisch de
belangrijkste speerpunten
van Moerdijk op dit gebied
benoemd.
Bereikbaarheid/ mobiliteit
De gemeente Moerdijk
is goed bereikbaar en
is dat in 2030 nog steeds.
in de gemeente geïnvesteerd
Er is
in de bereikbaarheid van
de kernen en het
buitengebied, waarbij veiligheid
en rust centraal stonden.
Daar waar mogelijk
werden verkeersstromen
gescheiden en verkeersluwe
situaties geschapen.
In 2030 gaat binnen de
gemeente verkeer daar
waar het hoort; elke vorm
van verkeer gaat over
een route die daarvoor
veilig en geschikt is. Dit
gebeurt niet door middel
van selectieve afsluiting
van het buitengebied,
door te werken met routestructuren.
maar
Gerichte bewegwijzering
waarborgt dat
verschillende doelgroepen
de juiste route nemen.
In 2007 heeft de gemeente
Moerdijk het Lokaal Mobiliteitsplan
dit plan is de ambitie opgenomen
vastgesteld. In
om de mobiliteit van langzaam
bijzonder fietsers en wandelaars,
verkeer, in het
verder te ontwikkelen.

Beheerfilosofie

Groen

Spelen

HANDBOEK INRICHTE
N
OPENBARE RUIMTE
(HIOR)

Deze fiets- en wandelnetwerken
beslaan reeds bestaande
wegen, fietspaden en
wandelpaden, maar er
zijn ook ontbrekende
schakels. De meeste
dusdanig rustig dat er
wegen zijn
veilig overheen gefietst
en gewandeld kan worden,
alsmede recreatief. Toch
utilitair
is er een aantal knelpunten
op het gebied van
verkeersveiligheid en worden
niet alle mogelijkheden
op het gebied van recreatie
benut. Daarom dient er
nog een aantal verbindingen
aangepakt te worden.
actiepunten zijn opgenomen
Als
‘oppakken van fietsknelpunten
schakels’ en ‘oppakken
van knelpunten voor voetgangersvoorzien ontbrekende
eningen’.
De ambities en plannen
zijn verder geconcretiseerd
en verwerkt in de visienota
Fiets- en wandelpadennetw
erk gemeente Moerdijk.
Deze visienota op
18 december 2008 vastgesteld
en aangevuld met de
verbinding Willemstad
Zevenbergen.
In 2011 is de notitie Fasering
fiets- en wandelpadennetwe
rk gemeente Moerdijk
opgesteld. Deze notitie
heeft tot doel op basis
van objectieve argumenten
komen tot een fasering
te
in de aanpak van de
fiets- en wandelpaden
gemeente Moerdijk.
in de
Ter aanvulling op genoemde
beleidsdocumenten inclusief
korte toelichting, zijn
onderstaande speerpunten
benoemd binnen het thema
bereikbaarheid/ mobiliteit;
1) De kernen van Moerdijk
zijn onderling goed bereikbaar,
waarbij
aandacht is voor fietsen
belangrijke
en openbaar vervoer;
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Beheerfilosofie

Groen

Huidig
aantal
locaties

Huidig
aantal
toestellen

Toekomstige
locaties

Speelplekken

behouden

omvormen

weghalen

integraal aanpakken

Heijningen

3

16

2

-

1

1

1

Fijnaart

20

92

18

6

10

2

2

Willemstad

Handboek HIOR

Bij het vaststellen van het noodzakelijk budget wordt van het volgende uitgegaan.
- Het budget voor inspecties, onderhoud en reparatie, van € 45.000,-- blijft
noodzakelijk.
- Het vervangingsbudget wordt aangepast. Op basis van de schetsontwerpen
uit de pilot voor Heijningen en Fijnaart zijn de uitvoeringskosten hiervan in
beeld gebracht (bijlage 5). Met behulp van de actieradius van de verschillende
speelplekken en leeftijdscategorieën in de verschillende kernen is bepaald
hoeveel speelplekken er vermoedelijk zullen komen in de gemeente Moerdijk.
Vanwege een betere verdeling over dekernen zullen dit er minder worden dan
nu aanwezig zijn. Daar staat tegenover dat de speellocaties beter geoutilleerd
zullen zijn en beter functioneren als ontmoetingsplek. Door de raming van de
uitvoeringskosten van het pilotproject te extrapoleren over de gehele
gemeente ontstaat een financieel overzicht waarophet noodzakelijke/
gewenste budget is gebaseerd (zie tabel).

Kern

Moerdijk

BOOMBELEID- EN
BEHEERPLAN

Zevenbergen
Dit betekent dat in het
centrumgebied de prioriteit
ligt bij bezoekers en bewoners
die vlakbij hun bestemming
kunnen parkeren. Bovendien
parkeerplaatsen voor
dienen de
bezoekers gratis beschikbaar
te zijn, om zo te kunnen
concurreren met de omliggende
centra. Lang parkerende
werkers zullen soms
wat verder van hun bestemming
moeten parkeren.
Willemstad
Binnen de vesting wordt
de prioriteit bij de bewoners
gelegd, daarna bij toeristen
en andere bezoekers.
Hierdoor kan het zijn
dat toeristen en andere
buiten de vesting dienen
bezoekers
te parkeren en dan wat
verder moeten lopen.
Haven- en industrieterrein
Moerdijk
Dit gebied kent zijn
eigen regels welke geen
onderdeel uitmaken
parkeerbeleidsplan.
van dit
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januari 2017 het investeringsbedrag maatschappelijk nut, geactiveerd en
afgeschreven worden. De jaarlijkse kapitaallasten, bestaande uit
afschrijvingskosten en rentekosten, komen ten laste van de exploitatie. De
afschrijvingskosten betreffen de jaarlijkse waardevermindering van de
investering. Door middel van de afschrijving worden de lasten van de investering
uitgespreid over de jaren dat er van de investering gebruik wordt gemaakt. De
rentekosten betreft het eigen of geleende geld dat ingezet wordt om de
investering te financieren.
3.3.3 Scenario’s
Op basis van het noodzakelijke budget voor het aanpassen van de speelplekken
zijn drie scenario’s beschreven. Hierbij is er een mogelijkheid om de speelplekken
in de gemeente aan te pakken binnen een periode van respectievelijk 5, 10 of
15 jaar. Een keuze heeft verschillende consequenties:
- Financieel gezien brengt een aanpak over een langere periode minder
kapitaallasten per jaar met zich mee dan een kortere periode waarbij de
speelplekken worden aangepakt;
- De tevredenheid van de inwoners zal bij een korte periode van aanpassing van
de speelplekken groter zijn dan bij een langere periode. Vooral de bewoners
van kernen die als laatste aan de beurt zijn, zullen niet enthousiast zijn;
- Bij een langere periode van aanpassing van de speelplekken kan het ambtelijk
apparaat dit zelf ter hand nemen. Bij een korte periode zal men maatregelen
moeten treffen door tijdelijk mensen in te zetten voor deze extra
werkzaamheden.

Beheerfilosofie

2) Moerdijk kent geen
gebiedsvreemd verkeer
(sluipverkeer).
Veiligheid
Op het gebied van verkeerveiligheid
zijn de volgende drie speerpunten
1) Duurzaam veilig blijft
benoemd;
de hoeksteen van het
mobiliteitsbeleid;
2) Moerdijk is veilig voor
alle kinderen op weg
naar en rondom scholen;
3) Moerdijk is veilig in
het buitengebied.

3

10

2

€
€

50.300,--

55.800,--

132

23

€

558.000,--

10

2

€

55.800,--

€

110.600,--

Standdaarbuiten
Langeweg

6
3
10
1

5

376.700,--

130.200,--

30
3

Klundert

70

€
€

Zevenbergen
Zevenbergschen Hoek

Noordhoek

7

Budget
(Excl. BTW)

27

4

16

2

62

€

9

€

55.800,-86.000,--

12

1

€

18.600,--

Helwijk

1

7

1

€

18.600,--

Totaal

87

458

€ 1.616.400,--

Tabel met toekomstige speelplekken per kern en de hierbij behorende raming van de aanpassingskosten
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4.3.2 Parkeren
4.3.2.1 Detail haaksparkeren

23
langs
4.3.1.4 Detail TB 13/15
trottoir

Bomen

GROENBEHEERPLAN
BEPLANTING & GRAS

Uitleg Beheerfilosofie

112

113
(Beleid en Beheer)

Vanuit de visie documenten
en de bijbehorende beheerconcept
de “Beheerfilosofie”
kunnen voor de afdeling
RBOR samenhangende,
duurzame en integrale
beheersplannen voor de
beleid- en
openbare ruimte worden
gerealiseerd.
Binnen de “Beheerfilosofie”
van de afdeling RBOR
wordt uitgegaan van zogeheten
Clusters met daaronder
de verschillende beheerdomeinen.
Voor de afdeling RBOR
betreft het de vijf Clusters
Water (Waterfilosofie),
Wegen (Wegenfilosofie),
(Groenfilosofie),
Groen
Vastgoed
(Vastgoedfilosofie)
en
(Afvalinzamelingfilosofie).
Afvalinzameling
Onder deze vijf clusters
vallen verschillende
beheerdomeinen. In
elk van deze domeinen
worden die beleidsvelden
beheertaken opgenomen
en
die daarmee annex zijn.
Met de term beheerdomein
wordt verwezen naar de
combinatie van Uitvoeringsbeleid
en beheermaatregelen
die betrekking hebben
op het onderhoud van
een specifiek gedeelte
openbare ruimte. Daarmee
van de
is het primaire beheerproces
op maat gemaakt waarin
beeldkwaliteit en handboek
inrichting standaard wordt
meegenomen.
Milieu Educatie
Aspecten van “strategische,
tactische en/of operationele
aard” spelen hierbij een
rol. Met “strategisch” wordt
gedoeld op de koers waarmee
een ontwikkelde visie en
beleid gestalte zou kunnen
krijgen. “Tactisch” staat
voor het stellen van doelen,
in beeld brengen van
het
consequenties en het
meten van behaalde doelstellingen.
“Operationeel” betreft het
geheel aan maatregelen
op het vlak van (her)inrichting
en beheer van de openbare
ruimte.
Naast de verticale, integrale
afstemming van de beleidsvelden
binnen een domein vindt
en beheertaken
er tussen de beheerdomeinen
onderling ook een
doorlopende, horizontale,
integrale afstemming plaats.
De op te stellen beleidbeheerplannen hebben
en
om die reden een soortgelijke
opzet, indeling en “look
feel”. Hierdoor worden de
en
mogelijkheden voor onderlinge
afstemming vergemakkelijkt
en wordt de leesbaarheid
van de stukken voor
bestuurders, beheerders
bewoners vergroot. De
en
vakgerichte invulling van
de beheerders van nu
vervangen door een
wordt
integraal programmeren
vanuit de beheerfunctie
gebruik van de openbare
en het
ruimte de bewoners. Daardoor
kunnen op efficiënte wijze
werkzaamheden worden
opgepakt met een optimale
inzet van mensen en
middelen binnen het financiële
kader van de gemeente.

De Groenfilosofie is in
hoofdzaak een methodiek
die betrekking heeft op
grondgebied van de gemeente
het
Moerdijk. Dynamiek en
problematiek zijn verbonden
aan de wijze waarop het
gemeentelijk beheer plaatsvindt.
De samenhang tussen
de bijbehorende beleidsvelden
en beheertaken wordt
in de Groenfilosofie
opgenomen en geborgd.
De Groenfilosofie omvat
allereerst de beleiden beheerplannen Bomen
Beplanting & gras. Daarnaast
en
maken de beleidsvelden
Spelen en Sport deel uit
de Groenfilosofie. In de
van
beleid- en beheerplannen
Bomen en Beplanting
worden ambitie en standaard
& gras
profielen vanuit het Masterplan
O.R. geïmplementeerd
op strategisch, tactisch
en operationeel niveau.
Het beleid- en beheerplan
Bomen omvat alle aspecten
die van invloed zijn op
instandhouding van
kansrijke ontwikkeling
van bomen en (toekomstige)
boomstructuren. Naast
veiligheid spelen gezondheid
en esthetiek hierbij een
Om aansluiting te vinden
rol.
bij de ambities en standaard
profielen uit het Masterplan
O.R. beschrijft dit beleiden beheerplan de onderhoudstaat
van het huidige areaal
en het daarop volgende
beleid en beheer met bijbehorend
kostendekkingsplan.
In het beleid- en beheerplan
Beplanting & gras wordt
ingegaan op instandhouding
van kansrijke ontwikkeling
van natuurlijke en cultuurlijke
vegetaties en de structuren
waarbinnen deze zijn of
kunnen worden opgenomen.
Gezondheid, diversiteit
flora en fauna en esthetiek
voor
spelen hierbij een rol.
Om aansluiting te vinden
ambities en standaard
bij de
profielen uit het Masterplan
O.R. beschrijft die beleidbeheerplan de onderhoudstaat
en
van het huidige areaal
en het daarop volgende
beleid en beheer met bijbehoren
kostendekkingsplan.
Binnen de Groenfilosofie
worden de onderliggende
beleidsvelden en beheertaken
in samenhang met elkaar
beschreven en op elkaar
afgestemd. Daarnaast
integrale afstemming plaats
vindt
met de overige domeinen
in de openbare ruimte.
De samenhang tussen
de visie, beleid en beheer
is weergegeven in het
hiernaast.
figuur

Uitleg Groenfilosofie
De beheermethodiek
Groenfilosofie heeft betrekking
op het cluster groen.
beschrijft het (instandhoudings)b
Het
eheer van de bomen,
grasvegetaties op het
beplantingen en
grondgebied van de
gemeente Moerdijk.
Groenfilosofie wordt waar
Vanuit de
mogelijk en haalbaar invulling
gegeven aan de realisatie
van in het Masterplan
O.R. en de Structuurvisie
R.O. opgenomen standaard
profielen en ambities.

Beheerfilosofie

Groen

Beplanting en Gras

Naast het vertalen van
de standaard profielen
en ambities staat in de
ook een duurzame en
Groenfilosofie
kansrijke ontwikkeling
van de groenvoorzieningen
Daarmee wordt aanvullend
centraal.
richting gegeven aan
de verdere invulling van
beheermethodiek. Een
de
beheermethodiek gericht
op duurzaamheid of kansrijkheid
vraagt nu eenmaal
een andere benadering
van beheer enkel gericht
kostenefficiëntie.
op
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Beleids- en beheerplannen volgens de BORG-methodiek

BORG-concept gaat verder dan alleen
de fysieke leefomgeving
indirect gelegd, maar in de regel worden deze
aspecten niet als een eenheid gezien. De
databases van beheersystemen zijn steeds beter
toegankelijk en leesbaar binnen andere GIS-applicaties, maar het bijhouden ervan is niet altijd
geborgd en dient continu in het werkproces te
worden opgenomen. Hiermee kan worden
voldaan aan de BGT- en IM-Geo-eisen en wordt
een toekomstbestendige bedrijfsvoering adequaat
ondersteund als de basis op orde is.
Zero Base Begroten (ZBB)
Veel beheerbegrotingen staan op
zichzelf, met een opbouw over jaren
naar inzicht van de individuele
beheerders. Als sturingsinstrument zijn deze begrotingen vaak niet toereikend. In sommige gevallen
kan InnoFra in deze situatie adviseren om een
nieuwe beheerbegroting op te stellen in de vorm
van een Zero Base Begroting (ZBB), een bewezen en
succesvolle methodiek. In samenhang met beheerdata, de beoogde werkzaamheden en de frequentie
daarvan krijgt u middels Zero Base Begroten de
beschikking over een integrale begroting.

Moederbestek
Het opstellen van een moederbestek
is een goed instrument om effectief
interne en externe opdrachtnemers
aan te kunnen sturen. In een moederbestek
worden alle activiteiten die (in het kader van het
beheer van de openbare ruimte) moeten worden
verricht in de RAW-systematiek, zowel in

frequentie als in beeldkwaliteit, beschreven. Door
het borgen van een directe relatie met het
GEO-fundament biedt het moederbestek een
goed handvat voor het formuleren van opdrachten voor de in- en externe uitvoerders van het
beheer. Het moederbestek is als het ware de

optelsom van wat men uitbesteedt aan
aannemers, sociale werkvoorziening en de eigen
dienst. InnoFra kan bogen op een ruime expertise
en ervaring in het opstellen van deze moeder
bestekken.

Referenties
Bij één van onze referentiegemeenten is het BORG-concept toegepast bij de dooront
wikkeling van de afdeling met als belangrijkste functie bewustwording van de
kwaliteiten, kracht en energie van de gemeente, organisatie en de medewerkers. Het
verbeteren van de efficiency van de organisatie en medewerkers en de dienstverlening
aan de burger spelen een belangrijke rol. De verlangde kerncompetenties als sleutel
voor succes zijn samenwerking, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid. De afdeling
van deze gemeente heeft zich in het verlengde van deze ambities tot doel gesteld “om
een flexibele afdeling te zijn die zo optimaal mogelijk aan de steeds veranderende
behoefte van de burgers kan voldoen”.
Middels het BORG-concept heeft de afdeling in betrekkelijk korte tijd alle bedrijfsvoe
ringsaspecten binnen de afdeling uitgewerkt en ontsloten. In de nabije toekomst zal
dit voor de gehele organisatie en bewoners benaderbaar zijn. De BORG-methodiek is
tevens gebruikt om inzichten in allerlei opzichten te verkrijgen en om de benodigde
cultuurverandering in de organisatie te bewerkstelligen. Ook de samenwerking met
andere afdelingen heeft impulsen gekregen door gebruik van de BORG-systematiek.
De verschillende afdelingen profileren zich steeds beter naar het bestuur, maar ook
naar de burgers. Vanuit de BORG-systematiek zijn verder verscheidene beleidsdocu
menten tot stand gebracht en geborgd.

Wat kan het BORG-concept voor u betekenen?

Wat kan het BORG-concept voor uw organisatie betekenen?
In deze brochure laten wij u kennismaken met ons BORG-concept in
al haar facetten. Een belangrijk kenmerk van het BORG-concept is
dat het maatwerk betreft en dat we het samen met u oppakken. Of
het nu gaat om het uitwerken van de methodiek naar uw bedrijfsvoering, het inrichten van de Web-BORG, assets eenduidig te
gebruiken binnen uw organisatie middels Asset BORG of trainingen
vanuit de BORG-academie, alle activiteiten binnen het BORG-concept zijn maatwerk. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek om te
bepalen welke aanpak, bijvoorbeeld middels een Quick scan BORG,
het beste aansluit bij uw wensen en eisen.
Maak kennis met InnoFra
InnoFra is een innovatieve kennisorganisatie, die staat voor
doelgerichte advisering en maatwerkondersteuning op het gebied
van ruimtelijke ordening, inrichting/beheer van de buitenruimte,
waterhuishouding/watersystemen, verkeer en vervoer. InnoFra is
door haar kennis en expertise op deze gebieden een verlengstuk van
de organisatie van de opdrachtgever en functioneert als gesprekspartner maar ook als intermediair.
InnoFra voelt zich thuis bij de overheid, omdat zij over een ruime
expertise beschikt op de bovengenoemde gebieden.
Wij leveren maatwerk in samenspraak met de opdrachtgevers, zodat
de kennis in de organisatie blijft. We verbinden hierbij de inhoud,

InnoFra is een innovatieve kennisorganisatie die staat
voor doelgerichte advisering en maatwerkondersteuning
voor overheidsinstanties.

processen en organisatie en brengen uw organisatie op basis van
een onderbouwd advies in balans. Hierin onderscheiden wij ons
nadrukkelijk van andere ingenieurs- en adviesbureaus. Dat onderscheid wordt versterkt door de (bewust gekozen) organisatievorm
van een netwerk.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende presentatie van het
BORG-concept.

De volgende bedrĳfsonderdelen maken deel uit van InnoFra:

(071) 566 53 05
info@innofra.nl
www.innofra.nl

Pompoenweg 9
2321 DK Leiden

