
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTSHEET  
BUITENRUIMTEMANAGEMENT 

TRANSPARANT BELEID EN VERANTWOORD BEHEER EN ONDERHOUD 
 

Uw organisatie, die de openbare ruimte beheert, staat volop in de belangstelling. Bewoners en 
bestuurders spreken u steeds vaker aan op uw verantwoordelijkheid voor het in stand houden 
van die openbare ruimte. Zij stellen hoge eisen aan u en dat in een tijd dat de beschikbare mid-
delen afnemen.  
 
In deze veranderde omstandigheden is het essentieel dat u beschikt over transparant beleid, 
aan de hand waarvan het beheer en onderhoud op een planmatige en verantwoorde wijze 
wordt uitgevoerd. Het vastleggen van beleidsdoelen en de wijze waarop u deze gaat behouden 
of bereiken (beheer- en onderhoudsplannen, bewonersparticipatie) schept duidelijkheid in wat 
er van u als beheerder verwacht mag worden. 
 
 
Beleid en organisatie 
Bewonersparticipatie, gebiedsgericht werken en  
kwaliteitsgestuurd beheer zijn de gevleugelde begrippen 
van dit moment. Deze ontwikkelingen bieden kansen om 
het dagelijks beheer effectief en integraal uit te voeren. 
Buro CITE helpt u bij het verwezenlijken van uw ambities 
en het benutten van de kansen die er zijn. Dit doen wij 
door u niet alleen te ondersteunen bij het ontwikkelen 
van een visie en beleidskader, maar ook door nieuwe 
werkwijzen te implementeren binnen uw bestaande or-
ganisatie. 
 
 

Bij Buro CITE werken 

professionals samen aan 

plannen voor het inrichten en 

beheren van de buitenruimte in 

Nederland en Suriname. Buro 

CITE is een ingenieurs- en 

adviesbureau dat vakkennis, 

communicatie en 

projectbeheersing hoog in het 

vaandel heeft staan. 

 

ADVIESDIENSTEN 

Buro CITE ondersteunt haar 

opdrachtgevers bij het 

formuleren van beleid en het 

opstellen van beheer- en 

onderhoudsplannen. Producten 

die Buro CITE levert zijn onder 

meer:  
 

Beleid en organisatie 

 Kwaliteitsvisie inrichting en 

beheer 

 Integraal beheer buitenruimte 

 Leidraad inrichten buitenruimte 

 Wijkgericht werken 

 Nota kapitaalgoederen 

 Analyse van beheerkosten 

 Optimaliseren werkprocessen 

 Duurzaam inkopen 
 

Beheer en onderhoud 

 Beheerplannen 

 Integraal onderhoudsplan 

 Gladheidsbestrijdingsplan 

 Uitvoeren beheertoets  

 Kosten en financiering beheer 

openbare ruimte 

 Onderhoudsbestekken 

(frequentie-, open posten en 

beeldbestekken) 

 Evaluatie van beheer- en 

onderhoudsplannen 

 

Beheer en onderhoud 
Om verantwoord om te gaan met de kapitaalgoederen houdt u een continu proces in stand, 
bestaande uit gegevensbeheer, vaststellen en toetsen van de kwaliteit, plannen en opdracht 
verstrekken voor de te nemen maatregelen en reserveren van middelen voor de uitvoering. 
Buro CITE ondersteunt u bij het uitvoeren van deze zogenaamde beheercyclus door o.a. het 
opstellen van beheerplannen en integrale onderhoudsplannen, het inzichtelijk maken van 
beheerkosten en het opstellen van uiteenlopende onderhoudsbestekken.  
 



 

 

 

 
 

PROJECTEN VAN BURO CITE 
 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN 

OP HET GEBIED VAN ONZE 

DIENSTVERLENING 

 

Beheerparagraaf 

Bij de (her)ontwikkeling van een 

gebied verandert ook de in-

richting, het gebruik en de hoe-

veelheid openbare ruimte. Deze 

veranderingen kunnen conse-

quenties hebben voor het toe-

komstige beheer en de beheer-

kosten. Steeds vaker stelt Buro 

CITE al in de ontwerpfase een 

beheerparagraaf op waarin de 

consequenties inzichtelijk wor-

den gemaakt, zodat het bestuur 

deze mee kan nemen bij haar 

afwegingen.  

 

Leidraad inrichting 

Buro CITE ontwikkelt voor veel 

gemeenten een leidraad of 

handboek voor de inrichting van 

de openbare ruimte. Door de 

druk op de beheerbudgetten en 

de trend dat beherende afdelin-

gen steeds meer als regisseur 

van het beheerproces optreden, 

is er behoefte aan het vastleg-

gen van de standaard uitgangs-

punten voor het inrichten van de 

openbare ruimte. In deze leid-

raad worden alle eisen waaraan 

de inrichting van de openbare 

ruimte moet voldoen vastgelegd.  

 

Een leidraad vergemakkelijkt en 

verduidelijkt de communicatie 

met externe partijen (projectont-

wikkelaars,  

ingenieurs- en adviesbureaus, 

aannemers) en interne partijen 

(nieuwe collega's, andere afde-

lingen etc.). Daarnaast is het 

een goede manier om de binnen 

de organisatie aanwezige kennis 

vast te leggen. 

 

Zie voor meer informatie de 

factsheet Leidraad inrichting 

openbare ruimte. 

 

Duurzaam en sociaal inkopen 

Gemeenten dienen in 2015 100% 

duurzaam in te kopen. Dit 

uitgangspunt moet meegenomen 

worden in het beleid, beheer en 

de (onderhouds)bestekken. 

Buro CITE betrekt duurzaam 

inkopen en social return 

standaard bij alle opdrachten die 

zij krijgt.  

 

 

 

 

Producten beheer openbare ruimte 
Cyclus levert diensten aan verschillende  
gemeenten. Ten behoeve van het eenduidig 
maken van de verschillende overeenkomsten 
die Cyclus heeft met haar opdrachtgevers heeft 
Buro CITE alle te leveren producten voor het 
beheer van de openbare ruimte beschreven. Bij 
ieder product is ook het bijbehorende  
werkproces in beeld gebracht.  

 

Onderhoudsbestekken openbare ruimte 
Buro CITE stelt jaarlijks voor meerdere  
opdrachtgevers onderhoudsbestekken op 
(elementen, asfalt, onkruidverwijdering, 
openbare verlichting etc.). Dit zijn zowel  
traditionele onderhoudsbestekken,  
overeenkomsten met open posten  
(raamovereenkomsten) als beeldbestekken.  
 

Nota beheerkosten openbare ruimte 
Gemeenten hebben als de beheerder de 
zorgplicht voor hun kapitaalgoederen. Buro 
CITE heeft voor de gemeente Enkhuizen een 
nota opgesteld met de onderbouwing van 
de voor beheer en onderhoud van de  
kapitaalgoederen benodigde middelen. 

Beleidsplan Wijkgericht Werken 
De gemeente Noordwijk heeft als ambitie om 
de leefbaarheid te verbeteren en de kloof  
tussen bewoners en overheid te verkleinen 
door meer wijkgericht te gaan werken. Buro 
CITE heeft in nauwe samenwerking met de 
gemeente een beleidsplan opgesteld waarin 
het Wijkgericht Werken ‘nieuwe stijl’ is  
uitgewerkt. 

 

Groenbeheerplan 
Opstellen van een beheerplan voor de periode 
2012-2017 voor alle groenvoorzieningen  
binnen de gemeente Noordwijk. Buro CITE 
heeft het noodzakelijk onderhoud en de  
daarvoor benodigde middelen (budget en 
formatie) inzichtelijk gemaakt in een  
beheerplan. 

 

Buro CITE NV Suriname 

PO Box 2944 T: +597 47 45 63 

Paramaribo F: +597 47 40 64 

Mahonylaan 46 E: info@burocite.nl 
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Buro CITE BV Nederland 

Postbus 150 T: +31 70 307 69 80 

2280 AD Rijswijk F: +31 70 399 24 83 

Visseringlaan 18 E: info@burocite.nl 
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Buro CITE steunt Kika 


