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Onderwerp: Raadsbrief middelen IBOR 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In de begroting van 2019 heeft u vastgesteld om met ingang van 2019 1,4 miljoen euro per jaar 

structureel en 0,15 miljoen euro incidenteel (2019-2021) toe te kennen aan de IBOR. Met dit besluit 

heeft u ervoor gezorgd dat er een extra financiële impuls gegeven kan worden om achterstanden in 

te lopen en een verdere verschraling van de openbare ruimte te voorkomen. Voor een 

geharmoniseerd beheer en onderhoud van de buitenruimte zijn beleidsplannen in de maak die dit 

jaar aan u worden voorgelegd, zoals een wegenbeleidsplan. De door u extra beschikbaar gestelde 

middelen zijn niet bedoeld voor laatst genoemde (wegen), maar voor het wegwerken van 

achterstanden in de openbare verlichting, openbaar groen, civieltechnische kunstwerken (zoals 

bruggen) en beschoeiingen. Wij willen u door middel van deze brief informeren wat wij hiervoor de 

komende periode in de planning hebben.  

 

Stand van zaken 

 

Openbaar groen: 

Met name op het gebied van openbaar groen is er sprake van een grote achterstand. Een eerste 

steekproef levert een omvang op van 3,5 miljoen euro om alles weer op niveau te krijgen. Deze 

achterstand gaan wij in 4 jaar weg werken. Naar verwachting kan ook een deel van het bestaande, 

openbare groen in overleg met bewoners(verenigingen) omgezet worden naar makkelijker te 

onderhouden groen.  Vanaf 2019 is met de aanpak jaarlijks een bedrag van 700.000 euro gemoeid. 

Met de wijkteams is een volledige inventarisatie van alle beplantingen met achterstallig onderhoud 

in voorbereiding. In overleg met deze teams bepalen wij de prioritering. De wijkteams gaan waar 

mogelijk in overleg met de  inwoners/belanghebbenden over de wijze van inrichting van het groen.  
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Openbare verlichting: 

Op het gebied van openbare verlichting moeten  er in de komende jaren  flinke stappen gezet 

worden. Midden-Groningen kent momenteel circa 16.000  lichtmasten. Uit metingen in Hoogezand 

is gebleken dat 25% van de masten van 40 jaar en ouder niet goed meer zijn. Daarnaast zijn er 

diverse energieverslindende lampen in 2019 niet meer leverbaar. Door de grote 

onderhoudsachterstanden is er in de komende 10 jaar 7 miljoen euro nodig om het areaal weer op 

een aanvaardbaar en beheersbaar niveau te krijgen In 2019 wordt  er voor 600.000 euro 

geïnvesteerd in armaturen en masten. Hierbij gaan we Led verlichting plaatsen met een 

dimregime. Tegelijkertijd willen we ook aandacht besteden aan lichtvervuiling (natuur, milieu, 

minder licht), Energieverbruik (CO2 reductie, opruimen inefficiënte lampen) en het toepassen van 

“slimme” verlichting. Met de investeringen houden we rekening met deze parameters. Veel 

armaturen in de markt zijn inmiddels voorbereid op de toekomst van “Slim verlichten”. 

Argumenten die wij ook meenemen in het nieuwe beleidsplan.  

 

Het vervangingsplan voor 2019 is klaar en kan onder het lopende onderhoudscontract worden 

uitgevoerd. De aannemer zal in februari 2019 de opdracht krijgen en afwikkelen in 2019.   

 

Civiel technische kunstwerken en beschoeiingen: 

Hiervoor hebben wij inmiddels een aantal projecten voor 2019 in kaart gebracht. Dit zijn de 

damwand/brug Munnikesloot, damwand strand Schildmeer en de haven in Zuidbroek. Inzake de 

damwand/brug Munnikesloot wordt dit opgepakt in een co-productie met de provincie. Wij zitten 

hiermee inmiddels in de ontwerpfase. Voor de overige projecten starten wij binnenkort een 

aanbestedingsprocedure. De aanpak hiervoor bedraagt naar verwachting 260.000 euro.  

 

Dan zijn er nog onderzoeken in voorbereiding naar de haven Martenshoek, Eendrachtsbrug Kiel 

Windeweer, Tussenklappen (2 bruggen) en de brug Slochterhaven. 

 

Zoals u ziet gaan wij als IBOR in 2019 veel en vooral zichtbare stappen zetten in de openbare 

ruimte. Als college willen wij u dan ook uit nodigen voor een nadere kennismaking met IBOR en 

haar werkzaamheden. Wij zullen in afstemming met de griffie en de agendacommissie een datum 

vastleggen.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen of opmerkingen heeft dan 

vernemen wij dit graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


