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Doel:  
Kennis te nemen van het speelplaatsenbeheerplan 2019-2023. 
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Inleiding:  
Dalfsen heeft een Speelruimteplan 2014-2023. Het beleidsplan is vastgesteld in 2014 en heeft een 
looptijd van 10 jaar. Het is gewenst dat uw gemeenteraad halverwege de looptijd van dit beleid 
geïnformeerd wordt over de stand van zaken. 
Op basis van dit beleidsplan is het beheerplan 2014-2018 opgesteld. Dit beheerplan beschrijft zowel 
het reguliere beheer als de renovatie en omvorming van speelplekken in deze periode. Het 
beheerplan is aan actualisatie toe, met aandacht voor het actuele areaal speeltoestellen & 
ondergronden, de speelplekken die de komende vier jaar vervangen of gerenoveerd gaan worden en 
de ontwikkelingen.  
  
 
Kernboodschap: 
Het beheerplan Spelen 2019-2023 geeft duidelijke kaders en richtlijnen voor het beheer, onderhoud 
en het omvormen van de openbare speelruimte.  
 
Het beheerplan bestaat uit 3 delen: 

 Deel 1 Evaluatie beheerplan 2014-2018. 
 Deel 2 Regulier beheer en onderhoudsplan.  

Hierin zijn de beheerkaders beschreven, wordt ingegaan op het areaal en de kosten om dit 
areaal op het juiste beheerniveau te behouden. 

 Deel 3 Omvormingsplan 
Beschreven wordt welke speelplekken de komende jaren op de agenda staan om 
gerenoveerd te worden en welke kosten hiermee zijn gemoeid. Ook gaat het beheerplan in op 
actuele ontwikkelingen, zoals de ‘groene schoolpleinen’.  
   
 

Duurzaamheid: 
Binnen het speelbeheerplan wordt aandacht besteed aan meerdere duurzaamheidscriteria: 
 
Klimaat en water--> klimaatadaptatie 
Speelplaatsen worden steeds vaker gesitueerd in wadi's. Daarnaast worden speelplekken 
hoofdzakelijk "groen" ingericht, wat een positief effect heeft op hittestress. 
 
Circulair denken, afval en grondstoffen 
Stimuleren lokale productie. De speeltoestellen worden aangekocht in Nederland en worden 
geproduceerd door de bedrijven zelf.  Veel toestellen zij herbruikbaar. 
 
Materiaalgebruik/Inkoop 
Voor het gebruik van materialen zijn de eisen van Barometer Duurzaam Terreinbeheer, niveau Goud 
van toepassing (paragraaf 4.3.10 lid 2  en 3, uit het certificaat schema van SMK). 
 
Lokale kracht en leefbaarheid 
Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel bij het omvormen van de speelvoorzieningen. 
 
 
Communicatie: 
Onze inwoners worden middels participatietrajecten betrokken bij het omvormen van de speelruimte in 
hun buurt. Hierover wordt gecommuniceerd op het moment dat een participatietraject start. 
 
 
Vervolg: 
De speelruimte wordt de komende vier  jaar conform het beheerplan beheerd en onderhouden.  
Bij de inrichting van een wijk is het belangrijk  te kijken naar het totaalplaatje van mogelijkheden en 
behoeften van spelen, bewegen en ontmoeten. Hierbij raken meerdere beleidsvelden elkaar (spelen, 
groen, wonen, welzijn en onderwijs). Dit wordt in een projectmatige aanpak uitgewerkt met de 
eenheden Openbare Ruimte, Ruimtelijke Ordening en Maatschappelijke ondersteuning. De uitvoering 
van Deel 3 (het omvormingsplan) van het beheerplan wordt daarom de komende jaren 
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getemporiseerd en geïntegreerd in de nog te ontwikkelen integrale aanpak voor de inrichting en het 
gebruik van de openbare ruimte voor bewegen, spelen en ontmoeten.   
 
In het kader van de bezuinigsopgaven komen wij met een aantal voorstellen. Het besluit over deze 
voorstellen voor zowel 2019 als 2020 en verder wordt door u meegenomen in de besluitvorming over 
de 2e bestuursrapportage 2019 en de begroting 2020-2023. Hierover hoeft u geen apart besluit te 
nemen. Nadat de besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden maken wij de exacte consequenties 
voor de uitvoering van deel 3 van het beheerplan inzichtelijk. 
 
Bezuinigingsopdracht 2019 (BERAP II) 
Voorgesteld wordt om voor het invullen van de bezuinigingsopdracht 2019 een aantal (voor 2019 
geplande) omvormingen van speelvoorzieningen niet meer uit te voeren. Alleen de projecten waarbij 
reeds participatietrajecten zijn opgestart en verplichtingen zijn aangegaan, met bewoners en 
leveranciers, worden afgerond (eenmalig voordeel van € 40.000). 
 
Ombuigingsvoorstel 2020-2023 
Voorgesteld wordt om de huidige speelruimte de komende twee jaar nog niet om te vormen conform 
het beleidsplan maar alleen bestaande elementen te onderhouden en eventueel afgeschreven en 
onveilige speeltoestellen niet te vervangen (besparing: € 50.000 is aangemeld als ombuigingsvoorstel 
2020 en 2021). 
 
 
Bijlagen: 
Beheerplan spelen 2019-2023 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends


