
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 332091
Datum vergadering: 19 april 2022
Datum voorstel: 15 maart 2022
Nummer: 13 A 
Onderwerp: Budget plaatselijk extra beheer en onderhoud openbare ruimte

Voorgesteld raadsbesluit
Vast te stellen de nota 09032022 Pebor gemeente Tubbergen. Plaatselijk extra beheer van 
onkruidbeheersing op verhardingen in de openbare ruimte.

Samenvatting van het voorstel
Op 9 november is de motie Plaatselijk extra beheer en onderhoud openbare ruimte (Pebor) aangenomen in 
de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen.
Het doel van deze nota (Pebor) is een schonere leefomgeving realiseren door het toepassen van extra 
onderhoudsmaatregelen in de gemeente Tubbergen.
In de motie wordt vooral aangegeven extra beheer toe te passen op plekken waar het onderhoud onder het 
minimumniveau dreigt te geraken. Dit moet vooral gezocht worden in de onkruidbeheersing op verharding, 
welke vorig jaar (2021) een aantal keer naar niveau D is gezakt.
Geadviseerd wordt de onkruidbeheersing op elementenverharding binnen de bebouwde kom voor 2022 op 
te waarderen naar beeldkwaliteitsniveau B en op deze manier de openbare ruimte schoner en 
aantrekkelijker te maken.
Voor het opwaarderen van onkruidbeheersing op verhardingen is €33.517,13 extra benodigd voor 2022. 
Deze incidentele kosten moeten gedekt worden via de reserve incidentele beschikbare algemene middelen 
(RIBAM).

Aanleiding voor dit voorstel
Op 9 november is de motie Plaatselijk extra beheer en onderhoud openbare ruimte (Pebor) aangenomen in 
de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen.
In de motie wordt geconstateerd dat het onderhoudsniveau in de afgelopen jaren naar beneden is bijgesteld 
en er veel reacties uit de gemeenschap komen over onkruid in stoepen, perken en openbaar groen. Daarom 
wordt het college opgedragen ‘’Pebor op te stellen op basis waarvan gerichte beheersmaatregelen kunnen 
worden uitgevoerd’’.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Het doel van de nota Pebor is een schonere leefomgeving realiseren door het toepassen van extra 
onderhoudsmaatregelen in de gemeente Tubbergen.
 
Dit protocol dit jaar al in te zetten, voor aanvang van de nieuwe onderhoudsronde en na een jaar te 
evalueren. Het betreft vooral een intensivering van onkruidbeheersing in de openbare ruimte. 

Argumentatie
In de motie Pebor wordt vooral geconstateerd dat er teveel onkruid staat in stoepen, perken en openbaar 
groen. Het gewenste beeld(kwaliteit) voor onkruid in stoepen en perken is vastgelegd in het Integraal Beheer 
Openbare Ruimte, kortweg IBOR . 
IBOR geeft inzicht in de kwaliteit en de kosten van het onderhoud van de openbare ruimte en legt een relatie 
met hoe mensen deze ruimte beleven. Op basis van de vastgestelde kwaliteitsnormen wordt de huidige 
kwaliteit en de gewenste ambitie vastgelegd om deze te koppelen aan eenheidsprijzen en de beschikbare 
budgetten. Aangezien er in de motie vooral wordt aangegeven extra beheer toe te passen op plekken waar 
het onderhoud onder het minimumniveau dreigt te geraken zal dit, naar aanleiding van de schouwgegevens, 
vooral gezocht moeten worden in de onkruidbeheersing op verharding, welke vorig jaar een aantal keer naar 
niveau D is gezakt (p.7).
Naast bovenstaande argumentatie is het opwaarderen van de onkruidbeheersing op verhardingen een vrij 
‘simpele’ door te voeren maatregel, doordat hiervoor geen inhaalslag dan wel een nulmeting gedaan hoeft te 
worden om het onderhoud op het juiste niveau uit te voeren. Aangezien het hier gaat om het opwaarderen 
van plaatselijk beheer voor één jaar om het daarna te evalueren is dit, zowel technisch alsook financieel, de 
meest haalbare optie. 



Externe communicatie
Er wordt vooralsnog geen persbericht opgesteld. Op het moment dat er een besluit is genomen, opnieuw 
bezien of een persbericht nodig is.

Financiele paragraaf
Voor het opwaarderen van onkruidbeheersing op verhardingen is €33.517,13 extra benodigd voor 2022. 
Deze incidentele kosten moeten gedekt worden via de reserve incidentele beschikbare algemene middelen 
(RIBAM).

Uitvoering
Na vaststelling zal in 2022 direct uitvoering gegeven worden aan het plaatselijk extra beheer door middel van 
een intensivering op onkruidbeheersing met borstelen, vegen en branden op elementverhardingen.

Evaluatie
Na 1 jaar zal het extra plaatselijk beheer geëvalueerd worden. Op basis van schouwformulieren wordt 
beoordeelt of de intensivering van beheer heeft geholpen.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Geen harmonisatie.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 19 april 2022
Nummer: 13 B 
Onderwerp: Budget plaatselijk extra beheer en onderhoud openbare ruimte

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 maart 2022, nr. 13 A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 5 april 2022

gelet op artikel

besluit: 
Vast te stellen de nota 09032022 Pebor gemeente Tubbergen. Plaatselijk extra beheer van 
onkruidbeheersing op verhardingen in de openbare ruimte.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 april 2022

de griffier,

H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar

de voorzitter,

Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker


