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Alle kernen - Alle
gebieden

Inleiding - Procedure bij
afwijkingen

Het kan voorkomen dat de ambitie voor de openbare ruimte boven het gemeentelijk basisbeheer uitstijgt. Om deze ambitie te realiseren is het mogelijk om in
overleg met de Afdeling Beheer Openbare Ruimte af te wijken van de richtlijnen en aanbevelingen uit de LIOR. In dat geval zullen de consequenties voor het
beheer en onderhoud vooraf in beeld moeten worden gebracht.

Hardheid

Bronverwijzing
Bijlage
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Men kan van de LIOR afwijken mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
• De aanvrager zal de afwijking goed moeten motiveren.
• De oplossing zal aan de minimale kwaliteitseis uit de LIOR moeten voldoen.
• De aanvrager zal de beheerstechnische en financiële consequenties aangaande het toekomstige beheer moeten onderbouwen.
• Materialen die afwijken van de materialenlijst dienen met de ketenbeheerder van de gemeente te worden besproken.

Inleiding - Kwaliteitsborging

Om niet te worden geconfronteerd met onderdelen waarvan het beheer en onderhoud het uitgangspunt van een normaal standaard beheerniveau te boven
gaat wenst de gemeente tijdens het project inzicht te hebben in toe te passen materialen, constructies en dergelijke. Tevens dient gecontroleerd te kunnen
worden of aan de eisen zoals gesteld in dit LIOR wordt voldaan.
De kwaliteit van de ontwerpwerkzaamheden zal gecontroleerd worden door toetsing van het ontwerp, detail- en uitvoeringstekeningen en bestek. De kwaliteit
van de uitvoering van de werkzaamheden zal gewaarborgd zijn door toezicht, door of namens team buitenruimte, Afdeling Beheer Openbare Ruimte.
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Inleiding - Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Stedenbouwkundige uitgangspunten
3. Duurzaamheid
4. Waterhuishouding
5. Riolering: vrijverval
6. Persleiding, drukriolering, gemalen en pompen
7. Nutsvoorzieningen
8. Grondwerk
9. Weginfrastructuur: verkeer
10. Weginfrastructuur: Verhardingen
11. Straatmeubilair
12. Groenvoorzieningen beplanting en gras
13. Groenvoorzieningen bomen
14. Speelvoorzieningen
15. Openbare verlichting
16. Civiele kunstwerken
17. Afvalinzameling
18. Bestek en tekeningen

N

1/2

01. Inleiding

Inrichtingsniveau
Categorie

Onderwerp

Ontwerp- en gebruikseisen (en evt prestatie-eisen)

Inleiding - Voorwoord

De openbare ruimte heeft veel invloed op de beleving van gebruikers. Een goed ingerichte openbare ruimte is belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit in
onze woonkernen en bedrijventerreinen. Inrichting en beheer van openbare ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarbij gaat het er niet alleen om
of de inrichting er fraai uitziet, maar ook of de inrichtingselementen schoon, heel en veilig zijn. De Afdeling Beheer Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor de
inrichting en het beheer. Ziet de openbare ruimte er onverzorgd en rommelig uit, dan is het beeld en de beleving veel negatiever dan van een verzorgde
omgeving. De openbare ruimte moet daarom goed te onderhouden zijn. Dit betekent dat in een vroeg stadium in het ontwerpproces nagedacht moet worden
over de gevolgen voor het beheer.
Het is dan ook van belang dat de Afdeling Beheer Openbare Ruimte als beheerder van de openbare ruimte vanaf de start van het ontwerpproces wordt
betrokken. De betrokkenheid van de beheerder is belangrijk omdat de eindverantwoordelijkheid voor de technische kwaliteit en het onderhoud van openbare
ruimte bij de beheerorganisatie ligt. Na de realisatie van “nieuwe” openbare ruimte is de Afdeling Beheer Openbare Ruimte verantwoordelijk voor de kwaliteit
van het areaal.
Ook in financiële zin moet bij de planvorming al duidelijk zijn hoeveel de beheerkosten bedragen. Door het vastleggen van processtappen, inrichtingsprincipes en
(technische) eisen wordt voorkomen dat na de oplevering van openbare ruimte technische, contractuele of financiële problemen ontstaan bij het beheer en
onderhoud.
Uitgangspunt hierbij is: ‘beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren’.
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De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is het kader van de gemeente voor het inrichten van de openbare ruimte. Als (toekomstig) eigenaar van deze
ruimte is de gemeente immers aanspreekbaar én aansprakelijk. De LIOR vertaalt wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid naar eisen voor het ontwerpen en
inrichten van openbare ruimte. De leidraad zelf "maakt" dus geen beleid.
Inleiding - Doelstelling

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte in Brielle zowel boven- als ondergronds. Het doel van deze Leidraad
Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is om binnen een herinrichtings- of ontwerpopgave alle relevante eisen en wensen vanuit de gemeente Brielle weer te geven
ten aanzien van deze openbare buitenruimte. De leidraad biedt een gemeenschappelijk, integraal kader voor iedereen die zich bezighoudt met ontwikkeling,
(her)inrichting en beheer en draagt bij aan een goede samenwerking en onderlinge afstemming. Het dient daarmee als programma van eisen voor o.a.
ontwikkelaars, projectleiders, landschapsarchitecten en (civiel) technici zowel intern als extern. De Leidraad bevat eisen voor het inrichten van de openbare
ruimte. Deze eisen komen voort uit bestaande landelijke wetgeving, beleid, normen, richtlijnen en gemeentelijk (vastgesteld)beleid en richtlijnen.
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Inleiding - Status LIOR

De LIOR is gebaseerd op gemeentelijk vastgesteld beleid en bestaande wetgeving, beleid, normen en richtlijnen (zie brondocumenten). De LIOR is een handboek
dat de communicatie vergemakkelijkt en verduidelijkt met externe partijen (projectontwikkelaars, ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers) en interne partijen
(nieuwe collega's, andere afdelingen etc.). De LIOR wordt eens per 5 jaar vastgesteld door het college en wordt minimaal 1x per jaar geactualiseerd zonder dat
daar goedkeuring van het gemeentebestuur voor nodig is. Goedkeuring van actualisaties is gemandateerd aan het sectorhoofd Beheer Openbare Ruimte.
Actualisaties zijn niet van toepassing op reeds tot stand gekomen projectspecifieke programma's van eisen (al dan niet onderdeel uitmakend van een
overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar), tenzij anders wordt overeengekomen tussen gemeente en ontwikkelaar.
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