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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 15-nov-21 

Vragensteller   Roel Kouwen, Raadslid CDA  

Agendapunt/onderwerp Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 

Eenheid   Openbare Ruimte 

Contactpersoon  Coranne Zwijnen 

Contactgegevens  c.zwijnen@dalfsen.nl 

    0529-488248 

 

Vragen: 

1. Van de 5,21 miljoen euro per jaar wordt ongeveer de helft uitgegeven aan inzet van eigen 

personeel en de andere helft aan 'kosten uitvoering derden'. In hoeverre wordt (of is bij het opstellen 

van dit beleidsplan) onderzocht of dit de optimale verdeling van werkzaamheden is, bijvoorbeeld ten 

opzichte van een verdeling met meer inzet van eigen personeel? Is globaal aan te geven wat de 

meerkosten zijn bij een andere verdeling (25-75 of 75-25)? 

2. In het beleidsplan lezen we de inzet op integraal werken, onder andere door werkzaamheden 

zoveel als mogelijk gecombineerd uit te voeren. In welke mate lukt dit nu al in de praktijk? Worden 

hier pilots voor uitgevoerd of extra aandacht aan besteed bij nieuwe woon- en werklocaties waar 

veel gegraven moet worden? 

Beantwoording:  

1. Dit aspect vormt geen onderdeel van dit beleidsplan. Bij alle werkzaamheden die we doen, 

beoordelen we altijd of we het werk zelf doen of laten doen. In het verleden is er wel eens onderzoek 

geweest naar buitendienst, en daaruit bleek dat we het werk heel efficiënt doen.  

2. In principe wordt er bij nieuwe ontwikkelingen al integraal gewerkt. Het integraal werken gebeurt 

nu bijvoorbeeld al wel, denk bijvoorbeeld aan de jagtluster allee, of de Westerhof.  

We combineren bij nieuwe ontwikkelingen het projectleidschap vanuit ruimtelijke ontwikkeling met 

het projectleiderschap vanuit openbare ruimte. De opdracht bij deze projecten is om integraal te 

werken. Ook wordt er nu vanuit het preventiebeleid aangehaakt en meegedacht bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. In het IBOR gaat het ook om het toekomstige groot onderhoud en om de 

toekomstige vervangingen integraal te plannen. Dit begint met het opstellen van langjarige 

planningen die vervolgens over elkaar heen worden gelegd. Ook de programmeringen van 

bijvoorbeeld de warmtetransitie en klimaatadaptatie worden hierbij betrokken. Of basis van deze 

manier van werken wordt het in de toekomst wellicht mogelijk om meer gebiedsgericht te werken in 

plaats op straatniveau.  

 


