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Doel:
Kennis te nemen van de startnotitie Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte.
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Inleiding: 
Met dit voorstel vraagt het college aan u kennis te nemen van de startnotie voor het Integraal 
Beleidsplan Openbare ruimte, afgekort tot IBOR. In de startnotitie staat beschreven waarom een 
nieuw IBOR wordt opgesteld, welk proces daarvoor doorlopen wordt en hoe de organisatie van het 
project vormgegeven is. Aanleidingen voor dit nieuwe beleid zijn de beoogde veranderingen van de 
omgevingswet zoals het meer samenhangend en integraal werken in de openbare ruimte. Beter 
kunnen bijdragen van beheer aan maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, 
gezondheid, economie, etc.  De noodzaak om de vervangingsopgave van de openbare ruimte goed  
te organiseren omdat de openbare ruimte steeds meer verouderd en een keer aan het einde van de 
levensduur komt. 

Kernboodschap:
Het college heeft als doel te komen tot een door de raad vastgestelde visie en integraal beleid voor de 
openbare ruimte. 

Om het doel te bereiken is het nodig om op een andere manier te kijken naar het beheer van de 
openbare ruimte. Dit vraagt aanpassing van de organisatie en tijd. Echter er zijn onderwerpen zoals 
de voorbereiding op de omgevingswet en de vervangingsopgave, die direct georganiseerd horen te 
worden. Daarom wordt naar dit doel toegewerkt in twee stappen. In de eerste stap wordt een IBOR 
opgesteld die beschrijft welke standaard kwaliteit voor de openbare ruimte gaat gelden. Ook wordt 
voorgesteld hoe met beheer, flexibel ingespeeld kan worden op initiatieven vanuit de samenleving, 
een bijdrage geleverd wordt aan maatschappelijke opgaven en hoe de vervangingsopgave 
georganiseerd wordt. 

Uiteindelijk is het doel om met de tweede stap toe te groeien naar een meer allesomvattend beleid 
voor de hele openbare ruimte in relatie tot de maatschappelijke opgaven.

Afbeelding 1: Huidige vormgeving IBOR

Afbeelding 2: Vormgeving IBOR fase 1      Afbeelding 3: Vormgeving toekomstig IBOR fase 2
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Duurzaamheid:
Bij het opstellen van het beleid wordt een analyse gemaakt van het huidige beleid en welke 
duurzaamheids opgaven voor beheer daarin zijn vastgelegd en op welke manier beheer een bijdrage 
kan leveren aan de duurzaamheidsdoelen.

Communicatie:
Via een persbericht worden mensen geïnformeerd over de opstelling van dit beleid. 

Vervolg:
In 2021 wordt u in de gelegenheid gesteld om kaders vast te stellen met een kader nota.   
Voorafgaand aan de behandeling van de kadernota  wordt u de mogelijkheid geboden om door middel 
van  een technische sessie zich voor te bereiden op de behandeling van de kadernota. 
Eind 2021 wordt  het  Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte voorgelegd ter besluitvorming. 
 
Bijlagen:
Startnotitie Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de waarnemend gemeentesecretaris/directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude


