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Samenvatting

Aanleiding 
De lineaire economie maakt steeds meer plaats voor die van de circulaire economie. Dit vraagt om een nieuwe kijk op de omgang met kapitaalgoederen 
en om nieuwe ideeën voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Meerlanden voert veel activiteiten uit in deze leefomgeving (bijvoorbeeld 
onderhoud aan groenvoorzieningen, wegen, riolering en speelvoorzieningen, maar ook afvalinzameling en een kringloopwarenhuis). Het uitvoeren van deze 
activiteiten heeft maatschappelijke relevantie en invloed op het lokale, regionale en mondiale milieu. Wij houden bij al onze werkzaamheden rekening met 
de mens, de planeet maar ook met de financiële waarde voor onze aandeelhouders. Meerlanden wil deze invloed inzetten om een positieve bijdrage aan de 
samenleving te leveren. Voor ons zijn onze kernwaarden hierin leidend. 

Deze visie is opgesteld om Meerlanden houvast te bieden bij de realisatie van een ‘waardevolle leefomgeving’.

Doelstelling
Gezamenlijk, met aandeelhoudende gemeenten, in kaart brengen van kansen op verdere verduurzaming van de openbare ruimte in de gemeente, waardoor 
de leefomgeving transformeert en waardevoller wordt.

Resultaat
Aandeelhoudende gemeenten en medewerkers van Meerlanden zijn bekend met onze toekomstvisie op ‘de duurzame openbare ruimte’. Daardoor kunnen 
we een start maken met het gezamenlijk definiëren van stappen hoe wij duurzame openbare ruimte in de gemeente kunnen realiseren.

Visie

Meerlanden beheert en onderhoudt de openbare ruimte vanuit de gedachte dat wij deze openbare leefomgeving in bruikleen hebben en in goede staat 
willen doorgeven aan toekomstige generaties. 

Ons doel is het ontwikkelen van maatschappelijke relevantie. Dat doen we vanuit een kringloopgedachte; de circulaire economie. De openbare ruimte is 
onze leverancier van grondstoffen: verwijderd onkruid uit het plantsoen wordt bijvoorbeeld na compostering als compost (grondstof) weer teruggebracht 
in het plantsoen. Wij kiezen voor integraal beheer van de openbare ruimte waarbij bewoners en gebruikers steeds het vertrekpunt zijn. Wij houden 
straten, plantsoenen en straatmeubilair schoon, heel en veilig en zamelen het afval in. Zo dragen we bij aan de ambitie van onze klanten om een gezonde 
en toekomstbestendige leefomgeving te creëren en te behouden waar bewoners met plezier wonen, werken en recreëren. 

Als goed rentmeester hebben wij grip op kapitaalgoederen. Het stuurmechanisme schuift van input via output naar outcome. Wij laten ons leiden door 
onze kernwaarden en de ambitie om een volledig circulaire economie te creëren.
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Trends
Actuele ontwikkelingen beïnvloeden de strategie om onze visie te realiseren. Wij volgen ontwikkelingen op het gebied van politiek, maatschappij, technologie 
en beheer en inrichting die van invloed zijn op de openbare ruimte. Met name ontwikkelingen op het gebied van techniek, het gebruik van grondstoffen, 
social return en burgerparticipatie spelen hierbij een belangrijke rol. 

Strategie
Om onze visie op de duurzame openbare ruimte te realiseren, is een strategie uitgewerkt en een uitvoeringsprogramma opgezet. Er zijn vier strategische 
clusters benoemd waarbinnen verschillende projecten (thema’s) zijn ondergebracht. Met het uitwerken van zo’n thema of de realisatie van een project wordt 
een gedeelte van de visie gerealiseerd. Voor de periode 2016 - 2025 richten wij ons op de realisatie van negen thema’s. De thema’s met de afkorting ‘MRL’ 
pakt Meerlanden zelfstandig op.

Clusters	en	thema’s	openbare	ruimte	
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Figuur 1: Vier strategische clusters onderverdeeld in negen thema’s
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Inleiding

Na jaren van ontwikkeling vormt onderhoud van de openbare ruimte een sterk groeiend onderdeel binnen ons bedrijf. Dit vraagt echter ook om een 
toekomstgerichte visie op dit onderdeel. Wij zien toegevoegde waarde in een waardevolle leefomgeving voor haar gebruikers. Deze visie is opgesteld om 
Meerlanden houvast te bieden bij de realisatie van een ‘waardevolle leefomgeving’.

Het effect van ons handelen
Schoon, heel en veilig zijn in Nederland bekende termen als het gaat om onderhoud van de openbare ruimte. Deze drie termen beschrijven het direct 
zichtbare resultaat. Op korte termijn is dit een prima toetsingskader voor het beoordelen van de kwaliteit van de openbare ruimte. Maar wat zijn de effecten 
van ons handelen op de lange termijn? Een werkbaar toetsingskader hiervoor ontbreekt. De omgang met kapitaalgoederen verandert bij de transitie naar een 
circulaire economie. Meerlanden heeft daarom deze visie opgesteld. In onze ogen hebben wij de leefomgeving in bruikleen van toekomstige generaties.

De uitdaging voor ons, voor u en de wereld
De huidige mondiale milieuproblematiek gaat onder andere over structurele uitputting van de grondstoffen, energiewinning, toename van broeikasgassen, 
afnemende waterkwaliteit en biodiversiteit. Onze werkzaamheden hebben invloed op de huidige en toekomstige samenleving op lokaal niveau. Ons 
handelen heeft óók effect op het lokale en mondiale milieu. Het is een bewuste keuze om onze voertuigen op biogas te laten rijden omdat dit zorgt voor 
minder belasting van het milieu. Wij willen deze invloed verder uitbreiden en onze bijdrage aan de samenleving vergroten. We gaan deze uitdaging graag 
samen met u aan. 

Samen met u verduurzamen
Hoe kan Meerlanden haar rol op het gebied van duurzaamheid nog beter invullen? Kunnen wij samen uw gemeente verder verduurzamen? Meerlanden wil 
duurzame verbeteringen op het gebied van onderhoud en inrichting implementeren. Deze visie presenteert mogelijkheden voor u en voor ons. Laten we deze 
onderzoeken. 

Doelstelling
Samen met de aandeelhoudende gemeenten in kaart brengen van kansen op verdere verduurzaming van de openbare ruimte in de gemeente, waardoor de 
leefomgeving transformeert en waardevoller wordt. Zowel door leverantie van grondstoffen, als door het gebruik van de openbare ruimte als vehikel voor 
versterking van sociale cohesie middels participatie, re-integratie en dagbesteding.

Doelgroepen
• Aandeelhoudende gemeenten van Meerlanden 
• Medewerkers Meerlanden 
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Resultaat
Aandeelhoudende gemeenten en medewerkers van Meerlanden zijn bekend met onze toekomstvisie op ‘de duurzame openbare ruimte’. Daardoor kunnen 
we een start maken met het gezamenlijk definiëren van stappen hoe wij duurzame openbare ruimte in de gemeente kunnen realiseren.

Dit resultaat bereiken wij door de volgende vragen in dit document te beantwoorden: 
• Welke visie heeft Meerlanden op ‘de duurzame openbare ruimte’?
• Welke ontwikkelingen ziet Meerlanden op het gebied van de openbare ruimte?
• Welke kansen ziet Meerlanden voor haar klanten?
• Welke strategie volgt Meerlanden om deze visie te realiseren?

Leeswijzer
Na de inleiding volgt in hoofdstuk 1 ‘de visie’ van Meerlanden op de duurzame openbare ruimte. In hoofdstuk 2 beschrijven we ‘de kernwaarden’ van 
Meerlanden. Deze waarden vormen de basis voor onze duurzame bedrijfsfilosofie. De ‘trends’ in hoofdstuk 3 geven inzicht in recente ontwikkelingen op 
het gebied van politiek, maatschappij, technologie en beheer en inrichting die van invloed zijn op de openbare ruimte. Hoofdstuk 4 geeft een analyse van 
de afdeling Openbare Ruimte van Meerlanden op het gebied van sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen (SWOT-analyse). Hoofdstuk 1 t/m 4 
vormen de basis voor de strategie. In hoofdstuk 5 wordt deze strategie verder uiteengezet. Tevens geeft dit hoofdstuk antwoord op de vraag hoe wij onze 
visie gaan realiseren. Bijlage 1 en 2 beschrijven de werkzaamheden van Meerlanden.

Figuur 2: Hoofdstuk 1 t/m 4 vormen de basis voor hoofdstuk 5 - Strategie
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Hoofdstuk 1 - Visie

Meerlanden beheert en onderhoudt de openbare ruimte vanuit de gedachte dat wij deze openbare leefomgeving in bruikleen hebben en in goede staat 
willen doorgeven aan toekomstige generaties. 

Ons doel is het ontwikkelen van maatschappelijke relevantie. Dat doen we vanuit een kringloopgedachte; de circulaire economie. De openbare ruimte is 
onze leverancier van grondstoffen: verwijderd onkruid uit het plantsoen wordt bijvoorbeeld na compostering als compost (grondstof) weer teruggebracht 
in het plantsoen. Wij kiezen voor integraal beheer van de openbare ruimte waarbij bewoners en gebruikers steeds het vertrekpunt zijn. Wij houden straten, 
plantsoenen en straatmeubilair schoon, heel en veilig en zamelen het afval in. Zo dragen we bij aan de ambitie van onze klanten om een gezonde en 
toekomstbestendige leefomgeving te creëren en te behouden waar bewoners met plezier wonen, werken en recreëren. 

Als goed rentmeester hebben wij grip op kapitaalgoederen. Het stuurmechanisme schuift van input via output naar outcome. Wij laten ons leiden door onze 
kernwaarden en de ambitie om een volledig circulaire economie te creëren.

Figuur 3: De waardevolle leefomgeving (op pagina 2 vindt u een vergrote versie van deze tekening)
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De waardevolle leefomgeving
Een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving voorziet in de behoefte van bewoners; een plek waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. 
Iedereen kan meebouwen aan deze waardevolle leefomgeving, zowel bewoners als de gemeente. U wordt uitgedaagd verder te denken dan het fysieke 
beheer en de fysieke inrichting van de openbare ruimte. Er zijn mogelijkheden te over. Denk aan energievoorziening, opbrengsten/grondstoffen uit biomassa, 
versterking van de biodiversiteit, buffering van regenwater bij piekbelastingen door groene daken of gezamenlijk, lokaal in de wijk, composteren/tuinieren.

Inspiratiebron
De natuur, onze inspiratiebron, heeft een helder ‘beheerplan’: alles hergebruiken. Het ecosysteem van bijvoorbeeld een bos is dusdanig in balans dat alle 
materialen weer een nieuw leven krijgen. Hergebruik in optima forma! Onze visie is geïnspireerd op deze ‘kringloopgedachte’ die we terugzien in de natuur 
om ons heen: 100% hergebruik van materialen.

Voorbeelden van de biologische kringloop van 
materialen (100% hergebruik en recycling)
Bron foto’s: 123RF Stockfoto’s

Voorbeelden:

Maaisel, snoeihout en bladafval worden 
gebruikt als grondstof. 

De biobased economy levert 
uiteenlopende producten zoals: lignine 
uit celwanden voor asfalt, vezels voor 
beschoeiing en lichtmasten. 

Helofytenfilters worden ingezet voor het 
zuiveren van afvalwater. 

De biodiversiteit is hoog door de aan-
wezigheid van verschillende gradiënten, 
zoals natuurlijke oevers, groene daken 
en natte zones (wadi’s), waardoor 
overtollig regenwater in de wijk blijft. 

Bermen bestaan uit bloeiende planten 
en leveren honing aan de wijk. 

Burgers hebben invloed en bepalen 
hoe een wijk, hun leefomgeving, zich 
ontwikkelt.

Natuurlijke kringlopen in onze stedelijke 
omgeving

In onze directe omgeving kunnen 
we de kringlopen binnen de natuur 
waarnemen. Zoals in het bos; de 
bladeren vallen op de grond en 
worden voedsel voor bodemleven. En 
uiteindelijk ontstaat weer voedsel voor 
de plant of boom. 

Ook in de stedelijke omgeving zijn 
deze kringlopen en biodiversiteit 
zichtbaar: natuurlijke oevers, bossen 
met verschillende boomsoorten en 
onderbegroeiing van varens en mossen. 

Zelfs binnen de ‘gecultiveerde’ 
plantvakken langs wegen draagt 
Meerlanden bij aan deze kringloop. 
Door blad in plantvakken te laten 
liggen: voedsel voor plant- en 
bodemleven.



Toekomstvisie Meerlanden op de duurzame openbare ruimte 2016 - 202510

Hoofdstuk 2 - Meer waarde met Meerlanden

De afdeling ‘Openbare Ruimte’ is actief en zichtbaar in de buurt. Halen de collega’s van inzameling, GFT, restafval en andere grondstoffen op; de 
medewerkers van Openbare Ruimte doen de rest. Zij ruimen bijvoorbeeld het zwerfvuil op, snoeien bomen en struiken, herstellen bestrating, verwijderen 
onkruid uit beplanting en van verharding, maaien het gras, onderhouden sportvelden en begraafplaatsen. Misschien minder voor de hand liggend is dat zij 
ook zorgen voor het goed blijven functioneren van rioleringen, drainage of pompen en gemalen, dat borden goed leesbaar blijven of dat zij ondersteuning 
bieden bij het soepel laten verlopen van evenementen.

Strategische waarden en de toekomst
Meerlanden wil gemeenten en bedrijven van meerwaarde zijn bij het duurzaam in stand houden van kapitaalgoederen. Wij werken als rentmeester vanuit 
de gedachte van Total Cost of Ownership (TCO). Zo kunnen we verdere groei vormgeven en bouwen wij, samen met onze stakeholders, aan een duurzame 
samenleving. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden:

1. Meer betrokkenheid bij de buurt
Door juist op lokaal niveau samen te werken met bewoners, gemeenten en bedrijven kunnen we ervoor zorgen dat steeds meer kringlopen worden gesloten: 
ecologisch, economisch en sociaal. Door het samen op te pakken, bevorderen we de saamhorigheid in de buurt. Op allerlei manieren betrekken we regionale 
ondernemers bij onze werkzaamheden. Ook werken we samen met gemeenten en bewoners om de wijken schoner, mooier en groener te maken. We 
houden de straten schoon, de plantsoenen groen en gezond, onderhouden het straatmeubilair en zamelen het afval in. We overleggen met de bewoners in 
wijkcomités over de netheid en kwaliteit van de leefomgeving. Op basis daarvan passen we waar nodig ons beheer aan. Ook helpen wij gemeenten beleid te 
ontwikkelen op het gebied van afval en de openbare ruimte. 

2. Meer mogelijkheden voor mensen
Een bedrijf als Meerlanden biedt kansen voor iedereen. Als partner van 9 gemeenten en 4.000 bedrijven biedt Meerlanden werkgelegenheid aan ruim 450 
enthousiaste medewerkers, op alle werk- en denkniveaus. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor ons. Werk biedt mensen zelfstandigheid. Door opleiding 
en training kunnen mensen zich bij ons verder ontwikkelen. Ook zijn we samen met de sociale werkvoorziening in staat om medewerkers werk op hun eigen 
niveau aan te bieden. Bijvoorbeeld in ons kringloopwarenhuis, in de groenvoorziening en in de gemeenten voor klein onderhoud, toezicht en het opruimen 
van zwerfafval. Kennis en vaardigheden vormen een doorslaggevende factor in het functioneren van mensen. In onze groeiende, complexer wordende 
organisatie zijn andere en nieuwe vaardigheden nodig. Deze kunnen worden ontwikkeld bij het aanwezige talent dat we al in huis hebben. Daarnaast 
verwachten we dit op te vullen door nieuw talent aan te trekken.
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3. Meer biobased productie en biodiversiteit 
Onderhoud van de openbare ruimte levert biomassa op zoals snoeihout, bermgras enz. In een biobased economy gaat het om het gebruik van deze biomassa 
voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen kunnen zijn materialen, chemicaliën, producten en energie. Meerlanden maakt momenteel al vijf 
producten uit GFT/biomassa. Wij zien mogelijkheden om de vrijgekomen grondstoffen in te zetten als bouwmaterialen voor uiteenlopende producten en als 
halffabricaat voor de chemische industrie als vervanger van aardolie.  

Naast de productie van biomassa is biodiversiteit een belangrijke waarde voor mens en dier. Een goede balans vinden tussen een mogelijke ‘monocultuur 
(biobased) productie’ en biodiversiteit is essentieel en afhankelijk van verschillende factoren zoals locatie, gebruikers enz.  Hoe meer biodiversiteit des te 
stabieler is een ecosysteem; de leefomgeving is beter bestand tegen verstoringen zoals bijv. ziekten, plagen, (natuur) rampen en herstelt sneller na een 
verstoring. De stedelijke omgeving werpt ruimtelijke beperkingen op wat betreft de ontwikkeling en uitbreiding van biodiversiteit. Desondanks zijn er 
mogelijkheden om samen met onze klanten, locaties aan te wijzen en mogelijkheden te creëren. Dit kan bijvoorbeeld middels natuurlijke oevers, speciale 
mengsels in wegbermen, bomen en struiken voor het vastleggen van fijnstof en door groene daken en gevels. 

4. Meer groene energie en warmte
Meerlanden wil groene energie en warmte een impuls geven. Uit de enorme hoeveelheid groente-, fruit- en tuin afval die we bij bewoners inzamelen, 
produceren we onder meer warmte en groengas. De warmte gaat naar een kas en groengas wordt gebruikt als brandstof voor onze bedrijfswagens. Die 
zamelen daarmee CO2 neutraal in. Vanaf 2021 moet ons hele wagenpark op ‘eigen’ groengas rijden. In de productie van energie en warmte staan we niet 
alleen. We werken samen met andere producenten, zodat het aantal tankstations toeneemt waar groengas getankt kan worden.

5. Meer winnen uit afval
Meerlanden werkt aan een steeds betere afvalscheiding aan de bron. Bij de huishoudens en bedrijven in ons verzorgingsgebied helpen we om zoveel 
mogelijk nuttige afvalstromen gescheiden te houden van het restafval. Die worden weer gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. En ook dankzij ons 
eigen kringloopwarenhuis krijgen afgedankte spullen een nieuw leven. We zoeken naar nieuwe concepten. Bijvoorbeeld voor de inzameling van papier, 
textiel, plastic en GFT bij hoogbouw, voor meer gebruiks gemak in laagbouw en voor het scheiden van grofvuil.

6. Meer financiële waarde
Continu zoeken we naar efficiency, afstemming van activiteiten en nieuwe kansen om financiële resultaten te verbeteren. We voldoen aan de verplichtingen 
die we hebben ten opzichte van onze financiers en aandeelhouders. Tegelijk denken wij mee met onze klanten om besparingen te realiseren. Op deze manier 
werken we aan continuïteit en binding op de lange termijn. We willen verder groeien. Groei geeft meer stabiliteit en betere kansen voor medewerkers. Ook 
kunnen we zo de dienstverlening aan onze klanten, gemeenten en bedrijven uitbreiden en aanpassen. Daarbij willen we ons duurzaamheidsbeleid verder 
ontwikkelen.
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Hoofdstuk 3 - Trends

In Nederland zijn verschillende trends waar te nemen op het gebied van openbare ruimte. Voor Meerlanden en haar klanten betekent dit zowel beperkingen 
als kansen! Deze trends vormen een belangrijke bron voor de strategische doelen die volgen in hoofdstuk 5. Onderstaand worden drie algemene trends 
toegelicht die effect hebben op het werkveld in de openbare ruimte. In paragraaf 3.1 - 3.4 volgt een opsomming van de meest belangrijke trends volgens 
Meerlanden. De trends zijn gecategoriseerd en kort toegelicht. Voordat ze toegepast kunnen worden binnen een gemeente/leefomgeving is een vertaalslag 
nodig.

Beleving van de openbare ruimte: van techniek naar emotie
Wereldwijd is de wijze van communicatie de laatste jaren veranderd. Het gebruik van Facebook, 
Twitter, Instagram en YouTube zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Beelden 
worden snel gedeeld en het lokale (gesprek) verschuift naar wereldwijd bereik. Daarnaast zien 
we in de communicatie een verschuiving van feiten naar meningen. Mensen vormen sneller 
hun mening, soms voordat feiten voorhanden zijn. Beelden zijn nu eenmaal op verschillende 
manieren te interpreteren. 

Deze vormen van communicatie hebben een grote impact op ons leven; zowel zakelijk als 
privé. Dit heeft effect op hoe een bedrijf als Meerlanden werk uitvoert en contact heeft met 
de burgers. Accuraat reageren op meldingen is van belang. Het sturen op beleving van de 
openbare ruimte wordt steeds belangrijker. Het meten van beleving en sfeer is subjectief. En 
toch neemt het een steeds belangrijkere plaats in het onderhoud en beheer van de openbare 
ruimte in. We hebben het dus over een combinatie van schoon, heel en veilig met als resultaat 
de beleving hiervan bij bewoners in een bepaalde straat of wijk. Het stuurmechanisme schuift 
van input via output naar outcome (van techniek naar emotie). Het is nieuw en vraagt veel van 
organisaties. Zowel aan de opdrachtgevers kant, die wil sturen maar dat niet meer kan en moet 
loslaten, als van de opdrachtnemer, die werd gestuurd maar dat nu zelf moet doen: initiatief 
nemen en laten zien wat hij doet; transparantie.

App voor de buurt:

De communicatiemiddelen bieden ook vele voordelen en 
kunnen werk makkelijker maken. Een sprekend voorbeeld 
is de app “verbeter de buurt”, geactiveerd in o.a. de 
gemeenten Hillegom en Lisse. Met behulp van deze app 
kunnen bewoners met hun mobiele telefoon overlast in 
de openbare ruimte melden. Meerlanden pakt de melding 
vervolgens op en handelt deze af. 

Vragen en meldingen komen ook binnen via Twitter en 
Facebook in de vorm van tekst of een filmpje. Aan de 
ene kant is het makkelijk, aan de andere kant kunnen 
meldingen/vragen ook een geheel eigen leven gaan leiden. 
Meerlanden kan hierdoor zowel positief als negatief in 
het nieuws komen. Snel en passend reageren op geposte 
berichten is van groot belang en vraagt om nieuwe 
vaardigheden.

Tevredenheidsonderzoek:

Begin 2015 heeft de CROW een discussieplatform opgestart 
om antwoord te krijgen op de vraag: Hoe meten we de 
tevredenheid van de burger? 

Dat is nog niet zo makkelijk want het heeft te maken met 
gevoel en emotie. Volgens de CROW hebben we mogelijk te 
maken met vier aspecten:

1. Wat wil men (behoefte)? (groen, verharding)
2. Wat krijgt men (functie)? (speelplaats, beplanting)
3. Hoe goed is het (kwaliteit)? (schoon, heel, veilig) 
4. Hoe bevalt het (gebruik)?
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De voorspelling; Nederland kantelt 
“De efficiency-samenleving die we de laatste 100 jaar hebben opgebouwd, heeft gefaald. We maken nu de omslag naar een nieuwe samenleving waar 
de mens weer centraal komt te staan in een leefwereld die digitaal, decentraal is georganiseerd met ruimte voor lokale- en burgerinitiatieven en waarbij 
de ‘overheid’ zich meer zal gedragen als een ‘onderheid’.” Deze woorden sprak prof. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, op het middagcongres Reset, georganiseerd door ADG Dienstengroep (waar ook AAFM Facility Management, schoonmaakbedrijf Asito en Gul 
toe behoren). De uitspraken verwoorden op een zeer stellige manier de ontwikkelingen in de maatschappij die men op dit moment, bewust of onbewust, 
doormaakt. Op veel gebieden vallen oude zekerheden weg en vinden grootschalige veranderingen plaats. In de politiek zijn bijvoorbeeld de bekende 
machtsblokken sterk versplinterd. Het financiële systeem is vastgelopen, bankiers hebben ons vertrouwen sterk geschonden met ondeugdelijke producten en 
buitensporige beloningen. 

In de zorg staat het verrichten van handelingen centraal in plaats van de patiënt zelf. In het onderwijs en de volkshuisvesting is eveneens de menselijke 
maat zoekgeraakt, scholieren, studenten en bewoners zijn tot nummers verworden. Het onderwijs is gericht op zo efficiënt mogelijk realiseren van zoveel 
mogelijk diploma’s. Huizen van woningcorporaties zijn verworden tot onderpand bij beleggingen in complexe financiële producten. Het huidige westerse 
verdienmodel, gebaseerd op de overdracht van eigendom, heeft zijn langste tijd gehad. Deze oude instituten en systemen kraken in hun voegen en proberen 
angstvallig te behouden wat is. Er is merkbaar verandering gaande. Deze is van onderaf in gang gezet. 

Overdracht van eigendom maakt plaats voor betalen voor gebruik. We kennen dit al van het reserveren van een stoel in het theater, een vliegtuig of een bed 
in het hotel of bij een particulier. Je hebt geen vliegtuig maar maakt gebruik van de mogelijkheid tot verplaatsen via de lucht. Je hebt niet overal waar je naar 
toe gaat een eigen woning maar maakt gebruik van een bed waar je het nodig hebt. Deze denkrichting is inmiddels vertaald naar bijvoorbeeld betalen voor 
gebruik van licht (Pay per lux door Turntoo) in plaats van aanschaf van een lamp en van elektriciteit. Snapcar voor gebruik van privéauto door derden Airbnb, 
Uber etc. Ook de zorg in de wijk is met de komst van de zelfsturende teams van Buurtzorg verandert. Scholen worden weer kleiner en woningcorporaties 
moeten zich weer richten op hun kerntaak: het huisvesten van mensen. 

Voor de gemeente (als eigenaar) en Meerlanden (als beheerder) van de openbare ruimte betekent dit: faciliteren en mogelijkheden scheppen. Zorgen dat 
bewoners met plezier en zoveel mogelijk naar eigen behoefte, invulling kunnen geven aan hun leefomgeving; de openbare ruimte. Dit is een nieuwe rol die 
vraagt om nieuwe vaardigheden. Het vraagt van Meerlanden om continue afstemming met gemeente, bewoners en gebruikers.

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)  
TEEB staat voor the Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) en is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten, geïnitieerd door de Verenigde Naties. Naar aanleiding hiervan zijn in circa 22 landen vervolgstudies uitgevoerd. TEEB-stad is in 2011 
gestart als gezamenlijk initiatief van het Rijk en 11 gemeenten. Hierbij is een methode ontwikkeld om te redeneren, rekenen en verdienen met de baten van 
groen en water. Met deze methode zijn voor diverse projecten van de betrokken gemeenten Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s) opgesteld. 
Hieruit blijkt dat er aanzienlijk positieve maatschappelijke effecten te verwachten zijn: 1,5 tot 2 keer hoger dan de kosten.
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De volgende aspecten worden binnen Teeb geanalyseerd en gewaardeerd

• Gezondheid
 Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een groene omgeving leidt tot een betere gezondheid van mensen. Groen heeft een positief effect op de 
 luchtkwaliteit, stressreductie, verkoeling, gemoedstoestand, concentratie, bewegen etc. In de TEEB-stad tool worden verschillende effecten van groen op 
 gezondheid in beeld gebracht.
• Energieverbruik
 Groen kan gebouwen isoleren (groen dak) of beschutten (plaatsen bomenrij) waardoor er minder energie wordt verbruikt. 
• Waarde van woningen
 Meer groen in de omgeving van vastgoed leidt tot waardestijging. Bij bestaande woningen kan dit worden bewerkstelligd door onder andere verbetering 

van de kwaliteit van bestaand groen, uitzicht op een park, groenlijn, waterplas, enz.
• Recreatie en vrije tijd
 Natuur heeft een grote impact op recreatie. Op een mooie zondag recreëert maar liefst een kwart van de Nederlandse bevolking in het groen. Door 

toevoeging van groen in de stad kan een tekort aan recreatiecapaciteit worden tegengegaan. Daarnaast zorgt groen voor een prettige verblijfsomgeving 
 wat zich onder andere uit tot meer betalingsbereidheid in winkelgebieden.
• Sociale cohesie
 Staat voor de mate van verbondenheid en solidariteit binnen groepen en gemeenschappen. Sociale cohesie in een wijk wordt door veel verschillende 

factoren bepaald. De sociale cohesie stijgt onder andere door het toevoegen van groen en water. Mensen voelen zich in een groene wijk meer verbonden 
met de wijk en met elkaar. De stijging van sociale cohesie heeft meerdere effecten.

• Waterhuishouding
 Groen en water hebben een positieve invloed op de waterhuishouding in de stad. Groengebieden, sloten en plassen houden regenwater vast waardoor 

de waterbergingscapaciteit toeneemt en er minder verdroging optreedt.

3.1 Politieke ontwikkelingen 

Wereldwijd
• Biodiversiteit  

In 2010 zijn er wereldwijd afspraken gemaakt om verdere afname van de biodiversiteit tegen te gaan. 
• Terrorisme 

Terrorisme zaait angst en vergroot het gevoel van onveiligheid van bewoners.
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Europees
• Subsidie mogelijkheden ‘vergroenen stad’ vanuit de Europese Unie  

Mogelijke verschuiving subsidie van landbouw naar stad (Plasterk 14 april 2015).
• ‘Wet groene daken’ in Frankrijk 

In Frankrijk is begin 2015 een wet aangenomen waarmee nieuwe bedrijfsgebouwen worden verplicht, wanneer mogelijk (afhankelijk van de 
hellingshoek), een groen dak aan te leggen.

Landelijk en gemeentelijk
• Verschuiving van overheidstaken 

Afgelopen jaren zijn veel taken van het Rijk naar gemeenten overgeheveld en zijn tegelijkertijd besparingen doorgevoerd. Grote decentralisaties zijn 
hiervan het bekendste voorbeeld.

• Aanbestedingswet (EMVI) 
Het is in Nederland bij wet verplicht om niet alleen op prijs maar ook op kwaliteit aan te besteden. Innovatie kan hierdoor worden gestimuleerd. 

• Ecosysteemdiensten 
In het landelijk beleidsplan ‘Balans van de Leefomgeving 2014’ wordt de inzet van het kabinet op ecosysteemdiensten (combinatie natuur, recreatie en 
economie) beschreven. Dit is een verschuiving ten opzichte van het verleden waarbij de focus vaak lag op natuur of recreatie.

• Verbod chemische middelen bij onkruidbestrijding wordt naar verwachting in 2016 vastgesteld  
Gemeenten hebben hierdoor te maken met budgettaire gevolgen en gevolgen voor de uitvoering. Meerlanden speelt een sleutelrol in de advisering en 
uitvoering van onkruidbestrijding.

• Financiële koerswijziging gemeenten 
Bij gemeenten kunnen mogelijk financiële koerswijzigingen worden verwacht.

• Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij  
De rol van de overheid verschuift en de verantwoordelijkheid ligt steeds vaker bij de burgers. Je moet meedoen, alleen voor die personen die echt niet 
kunnen is er nog een vangnet.

• Social return  
Gemeenten nemen als inschrijfeis bij aanbestedingen geregeld een percentage social return op. Hiermee conformeert de inschrijver zich aan de inzet van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de uitvoering van het betreffende werk. Onderhoud in de openbare ruimte leent zich hier goed voor.

• Regiegemeenten 
Inmiddels een bekend en groeiend fenomeen in Nederland. Bulkwerk wordt veelal door aannemers uitgevoerd en niet meer door een eigen dienst.

• Beleidsplannen en het thema duurzaamheid  
Vrijwel alle beleidsplannen nemen een “duurzaamheidsparagraaf“ op. 

• Circulaire economie en cradle to cradle  
In veel beleidsplannen van zowel bedrijven als gemeenten worden de termen “circulaire economie” en de “cradle to cradle gedachte” opgenomen.
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3.2 Maatschappelijke ontwikkelingen 

• Burgerparticipatie  
Bij steeds meer projecten in de openbare ruimte worden burgers betrokken. De openbare ruimte leent zich er prima voor om samen met burgers 
initiatieven uit te rollen. Bijvoorbeeld: “groenadoptie”, diverse gemeenten laten het beheer van groenobjecten (boomspiegels, groenstroken) over aan de 
bewoners. Maar ook de zogenaamde “stadslandbouw” wint letterlijk terrein. Burgers verbouwen hun eigen groente en fruit. Lokale restaurants zijn soms 
ook afnemer van deze producten. Ook ontstaan er lokale “energiebedrijven”.

• Groenadoptie 
Veel gemeenten bieden de burgers aan te participeren in zogenaamde “groenadoptie” projecten. Bijvoorbeeld: burgers beplanten en verzorgen 
geveltuintjes, boomspiegels en soms zelfs complete speelplekken of groenstroken.

• Stadslandbouw 
Zowel op diverse braakliggende terreinen rond scholen als in de wijken wordt door bewoners stadslandbouw bedreven.

• Alternatieve energiebronnen 
Particulieren kiezen steeds vaker voor zonnepanelen als energiebron. Dit geeft aan dat bewustwording op het gebied van duurzaamheid toeneemt.  
De burger beseft dat duurzaamheid ook rendabel kan zijn. 

• Bewustwording en kennis neemt toe 
De burgers worden kennisdragers door onder andere de ervaring die wordt opgedaan met “groenadoptie” en door zelf zaken uit te zoeken.

• Toename vergrijzing van de maatschappij 
De komende jaren wordt een verdere vergrijzing van de bevolking verwacht. Dit kan invloed hebben op de inrichting, bijvoorbeeld vlakheid (kwaliteit) van 
voetpaden in woonwijken, centra en bij verzorgingstehuizen. 

• Verkleuring van de maatschappij 
Groei van allochtonen van 20% in 2010 naar 23% in 2020 en 29% in 2050.

• Toename van bewoners in steden ten koste van bewoners van platteland 
Vooral zichtbaar in afgelegen regio’s van het land.

• Verdunning van gezinnen  
Zichtbaar als meer alleenstaande ouders, gescheiden partners en co-ouderschap.

• ‘Placemaking’ 
Is een vorm van burgerparticipatie waarbij met de bewoners een plein, park of speeltuin wordt ontworpen. 

• Preventieve gezondheidszorg 
Werken in het groen en zelfs uitzicht op groen vanuit ziekenhuizen heeft een heilzame werking blijkt uit onderzoek. Vanuit de Rijksoverheid wordt de 
ontwikkeling van een groene, veilige wijk, met als doel mensen gezond te houden, gestimuleerd.  

• Milieudruk neemt toe 
Dit is vooral zichtbaar in een verslechterende biodiversiteit, een afname van groen gebied en verminderende energiereserves (bron CBS).
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• Leven lang leren 
Dit is noodzakelijk omdat de standaard levensfasen (eerst leren dan werken) plaats maken voor informeel leren (al doende leert men) en non-formeel 
leren (cursussen, trainingen).

• Werk flexibiliseert  
De tijd van een baan voor het leven ligt ver achter ons en ook een vast contract is steeds minder vaak de regel. Daarnaast maken nieuwe technieken het 
steeds gemakkelijker om onafhankelijk van tijd en locatie te werken. 

• Bewoners zijn mondiger en hebben een hoog verwachtingspatroon 
De leefomgeving van bewoners wordt steeds belangrijker, men is daarbij meer betrokken en wil er steeds meer uithalen.

• Toenemend belang van (sociaal) netwerk  
De waarde/status wordt steeds meer ontleend aan het netwerk van iemand.

• Delen is het nieuwe hebben 
Het belang van circulaire economie groeit evenals de focus op hergebruik en het delen van producten.

• Nieuwe financieringsvormen 
Groen als middel niet als doel. Crowdfunding subsidies vanuit Europa, MilieuInvesteringsAftrek (MIA), Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen 
(Vamil).

• Groene leefomgeving is gezond 
In een groene leefomgeving voelen bewoners zich gezonder! Onder deze bewoners zijn 25% minder depressies, 15% minder nekklachten,  
15% minder migraine en 23% minder astma/COPD. Bewoners met zicht op groen herstellen sneller van ziekten of operaties en gebruiken minder 
pijnstilling. Interieurbeplanting zuivert de binnenlucht en kan de luchtvochtigheid met 5% verhogen. Bomen en hagen langs wegen kunnen 15 - 20% 
fijnstof afvangen en dempen het verkeersgeluid. Bomen in de buurt van woningen geven beschutting tegen wind en schaduw waardoor circa 10% aan 
energiekosten bespaard kan worden.

• Groene leefomgeving is veiliger 
Agressie en geweld komen minder voor in een groene leefomgeving. De beleving van veiligheid stijgt naar 89,3% in een groene omgeving. Sociale 
cohesie en contacten tussen bewoners gaan er sterk op vooruit op die plaatsen waar woningcorporaties groene projecten ontwikkelen. Een groene 
leefomgeving met mogelijkheden voor sport en ontmoeting leidt tot vermindering van onveiligheid veroorzaakt door jongeren.

• TEEB Stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) 
TEEB is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. In opdracht van de Rijksoverheid heeft TEEB 
Stad (het Nederlandse programma) een tool ontwikkeld voor het verschaffen van inzicht in de maatschappelijke waarde van groen in de stad.
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3.3 Ontwikkelingen op het gebied van inrichting en beheer

• Natuurlijk spelen 
De aanleg van natuurlijke speelterreinen bij scholen en in de wijk wint terrein.

• Klimaatbestendige steden 
Door bijvoorbeeld gebruik te maken van schaduwwerking van bomen, piekopvang van regenwater door groene daken, wadi’s (lager gelegen ‘berm’ waar 
water langzaam kan wegzakken) worden steden ‘klimaatbestendig’ gemaakt.

• Biobased economy 
Zowel in de bouwsector als bij grootschalige projecten van wegbeheerders worden steeds vaker initiatieven genomen en samenwerkingen aangegaan om 
invulling te geven aan biobased economy. 

• Natuurlijke materialen 
Gemeenten zijn hierin zoekende; de markt ontwikkelt zich snel. Voorbeelden zijn: boompalen uit Nederlandse bossen of het gebruik van wilgentenen als 
afscheiding.

• Vaste planten 
In bijna iedere gemeente zijn vaste planten inmiddels niet meer weg te denken. Belangrijke entrees of parken worden beplant met vaste planten.  
Het beheer is nauwkeurig afgestemd op de plantkeuze waardoor de kosten beter te beheersen zijn.

• Elektrische oplaadpalen 
Oplaadpalen maken steeds vaker onderdeel uit van de openbare ruimte.  

• Bijen 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de bijenstand nog steeds afneemt. Door aanleg van bloemmengsels in de bermen kan een bijdrage worden geleverd 
aan het voorkomen van verdere afname van de bijenstand. 
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3.4 Technologische ontwikkelingen

• Digitalisering en robotisering  
Apparaten worden in hoog tempo met elkaar en met mensen verbonden (Internet of things). Robots nemen steeds meer taken over van de mens en 
tegelijkertijd wordt de digitale kloof groter.

• Smart City 
Door de toepassing van slimme verlichting langs wegen en sensoren die de vullingsgraad van afvalbakken meten kan energieverbruik worden 
gereduceerd. Met ‘slimme verlichting” kan een groter veiligheidsgevoel worden gecreëerd (bijvoorbeeld bij tunneltjes en beschut gelegen fiets- en 
voetpaden). Inzet “Crowd management” om veiligheid te waarborgen. 

• Onkruidbestrijding efficiënter 
Door een mogelijk verbod op chemische middelen gaat de ontwikkeling van machines snel. Uiteindelijk zullen machines efficiënter en goedkoper worden.

• Slimmer monitoren beeldkwaliteit van de openbare ruimte 
Door de inzet van techniek zoals Smart Eyewear (pilot Havenbedrijf Amsterdam 2015) kan de kwaliteit van de openbare ruimte efficiënt en uniform 
worden beoordeeld. De verwachting is dat verdere ontwikkeling zal volgen.

• Gebruik sociale media 
Bijvoorbeeld het gebruik van de app “Verbeterdebuurt”, ten behoeve van communicatie en voldoen aan de vraag van de klant. Het CBS geeft aan dat 
het gebruik in 2014 verder is toegenomen.

• Toename elektrische machines  
Gemeenten zetten elektrische wagens en bladblazers in voor het onderhoud van de openbare ruimte. 

• Warmte en koude opslag (WKO) 
Door WKO voor bijvoorbeeld fietspaden is strooien verleden tijd.

• Gerecycled asfalt 
Het gebruik van ‘oud’ asfalt binnen nieuwe projecten.

• Gerecycled straatmeubilair 
Het hergebruik van bijvoorbeeld paaltjes, banken enz.

• Ontwikkelingen biobased materialen 
Bijvoorbeeld gezondere voeding, ondergrondse biologisch afbreekbare boomverankering of bioplastics als biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal.

• Gebruikte bouwmaterialen aangeboden op Internet 
De verwachting is dat meer bouwmaterialen (grondstoffen) na gebruik digitaal zullen worden aangeboden voor hergebruik. 
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Hoofdstuk 4 - SWOT-analyse afdeling Openbare Ruimte

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen voor de afdeling Openbare Ruimte van Meerlanden. De 
sterke en zwakke punten betreffen de kenmerken van onze organisatie ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. De kansen en bedreigingen betreffen 
ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de markt waar wij als organisatie mee te maken hebben. Onderstaande informatie is het laatste ingrediënt 
voor de strategische clusters/thema’s die in hoofdstuk 5 zijn uitgewerkt.

STERKTE ZWAKTE
1. Efficiëntie door schaalgrootte. Onderhoud openbare ruimte, areaal, bij 4 gemeenten (2 x oppervlak 

Haarlem).  Onkruid- en gladheidbestrijding zelfs bij 8 gemeenten (1,5 x oppervlak Amsterdam).
2. Sterke regionale ‘geworteldheid’. Binnen Meerlanden heerst grote locale betrokkenheid en gebiedskennis.
3. Vijf producten uit GFT: Biogas, water, CO2, warmte en compost.
4. Direct invloed op lagere uitstoot CO2 door eigen biogasinstallatie en wagenpark op groengas.
5. Kennis openbare ruimte binnen het bedrijf waardoor Meerlanden goed op de hoogte is van nieuwe 

ontwikkelingen, directe toepasbaarheid van kennis binnen openbare ruimte kan bieden en niet afhankelijk is 
van adviesbureaus. 

6. Inzet social return. Circa 100 participatiemedewerkers op circa 300 eigen medewerkers zijn dagelijks voor 
ons aan het werk. Dit monitoren wij met behulp van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO).

7. Klantgericht en maatwerk. We staan klaar voor de klant en leveren maatwerk en advies.
8. Duurzame inzetbaarheid medewerkers met een diversiteit aan werkzaamheden, langlopende contracten 

en ontwikkelperspectief (scholing).
9. Samenwerkingsverbanden: Meerlanden beschikt over een uniek en uitgebreid netwerk op het snijvlak van 

publiek-privaat.

1. Geringe bekendheid als kennispartner op het gebied van 
openbare ruimte.

2. Onvoldoende zelfstandigheid dat ontstaat door het bedienen 
van 9 gemeenten met verschillende politieke en bestuurlijke 
wensen.

3. Vooralsnog onvoldoende eenduidige marktconformiteit 
van de dienstverlening (benchmark).

4. Transparantie met betrekking tot een uniforme kostenallocatie 
en tarievenbeleid.

5. Kwalitatieve informatie van klachten en meldingen. 
6. Bewoners zijn onvoldoende bekend met de expertise en 

kennis van Meerlanden.

KANSEN BEDREIGINGEN
1. Bekendheid als kennispartner op het gebied van de ‘openbare ruimte’ versterken.
2. Productontwikkeling. Bijvoorbeeld openbare ruimte als leverancier van grondstoffen t.b.v. biobased 

economy.
3. Koploperspositie op het gebied van duurzaamheid innemen door omvang en geografisch ‘vast’ areaal.
4. Adviserende rol versterken in samenwerking met andere partijen maar ook richting bestaande klanten.
5. Samenwerkingsverbanden aangaan met bijvoorbeeld provincie en waterschap, Wageningen UR en 

marktpartijen, ook buiten de keten.
6. Nieuwe klanten werven: nieuwe gemeenten, bedrijven, woningbouw, zorginstellingen, scholen.
7. Bestaande klanten meer betrekken bij onderhoud en verduurzamen van de openbare ruimte.
8. Klant ziet meerwaarde van duurzaamheid en stelt financiële middelen beschikbaar voor realisatie van 

doelen binnen de gemeente.
9. Vergroting netwerk; kennis delen en ophalen. Partijen koppelen met als doel: profileren als kennisdrager 

op het gebied van duurzaamheid.
10. Transparantie in kosten en markconformiteit voor verbeteren van het vertrouwen.
11. Verbetering transparantie afhandeling klachten en meldingen. Verstrekken van kwalitatief inzicht in 

afhandeling van meldingen en klachten, analyseren van trends en het geven van advies.

1. Gevoel en vertrouwen van de klant “Meerlanden is niet 
transparant”.

2. Nieuwe ronde krimpende onderhoudsbudgetten bij 
gemeente.

3. Terugtrekkende aandeelhouders bij Meerlanden.
4. Werven (aanbesteden) op laagste prijs door bestaande 

klanten. In plaats van combinatie prijs en kwaliteit. 
5. Imagoschade als gevolg van social media en eventuele politieke 

‘invloed’.
6. Jobhoppen werknemers.
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Hoofdstuk 5 - Strategie

Hoofdstuk 1 t/m 4 vormen de basis voor de strategie. In dit hoofdstuk wordt de strategie verder uiteengezet. Tevens geeft dit hoofdstuk antwoord op de 
vraag hoe wij onze visie op de duurzame openbare ruimte (omschreven in Hoofdstuk 1) willen realiseren.

5.1 Strategie

Om onze visie op de duurzame openbare ruimte te realiseren, is een strategie uitgewerkt en een uitvoeringsprogramma opgezet. Er zijn vier strategische 
clusters benoemd waarbinnen verschillende projecten (thema’s) zijn ondergebracht. Met het uitwerken van zo’n thema of de realisatie van een dergelijk 
project, wordt een gedeelte van de visie gerealiseerd. Voor de periode 2016 - 2025 richten wij ons op de realisatie van negen thema’s. Thema’s met de 
afkorting ‘MRL’ pakt Meerlanden zelfstandig op. Voor de overige willen wij gezamenlijk optrekken met aandeelhoudende gemeenten en andere partners. Het 
is goed mogelijk dat door voortschrijdend inzicht de komende jaren nieuwe thema’s worden toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma.

Strategie  
(H5) 

Visie  
(H1)  

Kernwaarden  
(H2)  

Trends  
(H3) 

SWOT 
analyse  

(H4) 

Figuur 5: Hoofdstuk 1 t/m 4 vormen de basis voor hoofdstuk 5 - Strategie
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Uitwerking vier strategische clusters:

Cluster 1: Biobased
Onderhoud van de openbare ruimte levert organische reststromen oftewel biomassa op zoals snoeihout en bermgras. In een biobased economy gaat het om 
het gebruik van deze biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Voorbeelden zijn bioafbreekbare plastics, nieuwe materialen, nieuwe producten, chemicaliën 
en brandstoffen. Meerlanden maakt momenteel al vijf producten uit GFT/biomassa (groengas, CO2, compost, warmte en water). Wij zien mogelijkheden om 
deze vrijgekomen grondstoffen in te zetten als bouwmaterialen voor uiteenlopende producten en als halffabricaat voor de chemische industrie als vervanger 
van aardolie. Naast de productie van biomassa is biodiversiteit een belangrijke waarde voor mens en dier. Een goede balans vinden tussen een mogelijke 
‘monocultuur (biobased) productie’ en biodiversiteit is essentieel en afhankelijk van verschillende factoren zoals locatie en gebruikers.

Cluster 2: In control/Techniek
Meerlanden wil nog professioneler te werk gaan door haar bedrijfsvoering verder te digitaliseren. Het Smart City concept is een digitale wereld op zich. 
In een Smart City wordt de kwaliteit van leven en informatievoorziening verbeterd doordat nieuwe digitale toepassingen zowel de overheid als haar burgers 
ondersteunen. Alles heeft een Internetverbinding en dat zorgt voor innovatie. Door dit toe te passen krijgen we meer informatie en kunnen we nog accurater 
reageren. Voorbeelden van toepassingen zijn slimme afvalbakken die een seintje geven wanneer ze vol zijn, een weg met sensoren die aangeven wanneer er 
gestrooid moet worden of sensoren in lichtmasten die beweging en snelheid meten en op basis daarvan de juiste lichtmasten aanzetten of dimmen. 

Clusters	en	thema’s	openbare	ruimte	

(Organische) 
grondstoffen uit de 
openbare ruimte 
MRL 

CO2 reductie door 
schone energie 
MRL 

Toename 
biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten 

BIOBASED	

Smart City concept 
implementeren 

Naamsbekendheid 
“Meerlanden en de 
openbare ruimte” 
MRL 

IN	
CONTROL/	
TECHNIEK	

Sociale participatie 
optimaliseren 

Preventieve 
gezondheidszorg 

Buurt als 
opdrachtgever 

SOCIALE	
PARTICIPATIE	

Klimaat adaptieve 
steden 

ADVIES	

Figuur 6: Vier strategische clusters onderverdeeld in negen thema’s
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Cluster 3: Sociale participatie
Meerlanden staat bekend als een bedrijf dat veel werk verschaft aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ingevoerde Participatiewet geeft ons 
een bredere scope aan mogelijkheden waarmee de maatschappij geholpen kan worden.

Cluster 4: Advies
Dagelijks werken wij in de openbare ruimte waarbij wij ook contact hebben met bewoners en gebruikers. De medewerkers van Meerlanden hebben veel 
kennis en ervaring in huis. Het gaat om kennis van dagelijks onderhoud maar ook om ideeën over aanpassing van de inrichting van de leefomgeving zodat 
eventuele overlast vermindert, onderhoud eenvoudiger wordt of de levensduur van kapitaalgoederen wordt verlengd. Al deze aspecten dragen bij aan 
het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en daarmee aan het meer toekomstbestendig maken ervan. Wij kijken breder dan ons directe (eigen) 
takenpakket en delen deze kennis en ideeën graag met onze aandeelhoudende gemeenten, partners en bewoners; gevraagd en ongevraagd. Dit doen wij 
bijvoorbeeld door gemeenten te voorzien van advies op het gebied van ‘groene daken’ of door het geven van workshops voor bewoners waarin de noodzaak 
van groene bloeiende tuinen en biodiversiteit of het (tijdelijk) opvangen van regenwater wordt uitgelegd. 
 
Door op deze wijze kennis te delen draagt Meerlanden bij aan een hoogwaardige leefomgeving en een toekomstbestendige wijk en stad.

Woonwijk met natuurlijke oever
Bron foto: 123RF Stockfoto’s
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5.2 Uitvoeringsprogramma (uitwerking negen thema’s)

Deze paragraaf beschrijft het uitvoeringsprogramma. Hierin wordt toelichting gegeven op elk thema en een stappenplan gepresenteerd met betrekking tot 
de realisatie. Per thema wordt uiteindelijk een projectplan opgesteld. In dit projectplan worden onder andere concrete acties uitgezet in tijd. 
Onderstaande uitvoeringsperiode is indicatief.
 
Thema 1: (Organische) grondstoffen uit de openbare ruimte 
Tijdens onderhoud vrijgekomen biomassa (bermmaaisel, zwerfvuil, schoffelvuil, bladafval, veegvuil, stenen, asfalt, metalen, enz.) als grondstof gebruiken 
(biobased economy). In 2020 worden alle vrijgekomen (organische) grondstoffen uit de openbare ruimte 100% hergebruikt. 
Op deze manier dragen wij bij aan een circulaire economie en is de openbare ruimte ook van financiële waarde. Onder hergebruik verstaan we tevens het 
maken van nieuwe producten zoals banken, hekwerk, snijplanken, enz.

Stappenplan
1. Business model laten ontwikkelen. Onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door bijvoorbeeld Wageningen UR. Uitvoering: 2016.
2. Onderzoeksresultaten implementeren. Concreet: de adviezen uit het onderzoek doorvoeren in het werkproces.  
 In 2020 100% hergebruik. Uitvoering: 2016 - 2019.
3. Gebruik maken van gebiedseigen materialen (bijvoorbeeld: hout voor hekwerken, banken, natuurlijke speelvoorzieningen).  
 Uitvoering: doorlopend vanaf 2016 - 2020 en verder.
 

Thema 2: CO2 reductie door schone energie
Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van materieel (wagens, machines, bladblazers, enz.). In 2021 werkt 
dit materieel voor 100% CO2 neutraal. Dit bereiken we door gebruik te maken van energie uit biogas en (zonne-)energie. Wij voorkomen hiermee verdere 
belasting van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast in de wijk. Dit heeft, zowel fysiek als mentaal, een positieve uitwerking op medewerkers en burgers. 

Stappenplan
1. Inventarisatie huidig materieel dat op biogas werkt en benodigde hoeveelheid biogas voor de toekomst. Uitvoering: 2016.
2. Onderzoek mogelijkheden inzet alternatieve groene energiebronnen: zonne- en windenergie. Ten behoeve van het opladen  
 van bijvoorbeeld een bladblazer. Uitvoering: 2015 - 2016.
3. Implementeren biogas en gebruik van alternatieve energiebronnen. Toewerken naar 100% schone energie. Uitvoering: 2016 - 2020.
4. Monitoren marktontwikkelingen: “inzet materieel in de openbare ruimte”. Uitvoering: doorlopend vanaf 2015.

BIOBASED

BIOBASED
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Thema 3: Toename biodiversiteit en ecosysteemdiensten 
Samen met onze klanten realiseren wij projecten voor de versterking van biodiversiteit en de opbouw van ecosysteemdiensten (combinatie natuur, 
recreatie en economie). In 2025 is er bij elke ‘openbare ruimte gemeente’ minimaal één project, dat bijdraagt aan een toename van de biodiversiteit of 
ecosysteemdiensten, gerealiseerd. 
 

Stappenplan
1. Inventarisatie naar mogelijke locaties (kleinschalig) voor het versterken van de lokale biodiversiteit in samenwerking met de klant  
 (voorbeelden: bloemenmengsels, natuurlijke oevers). Uitvoering: 2016.
2. Inventarisatie naar mogelijke locaties voor grootschalige projecten zoals ecosysteemdiensten in samenwerking met de klant  
 (voorbeelden: honingopbrengst, educatie, biodiversiteit, natuurbeleving, toerisme). Samenwerking tussen gemeenten, aansluiten  
 bij bestaande ontwikkelingen parken. Uitvoering: in de periode 2016 - 2025 blijft dit een continu proces.
3. Projecten die ontstaan na inventarisatie van biodiversiteit en ecosysteemdiensten uitvoeren. Minimaal vier projecten realiseren  
 (één per ‘openbare ruimte gemeente’). Uitvoering: 2016 - 2025.

Thema 4: Smart City concept implementeren 
Het beheer van de openbare ruimte wordt aangestuurd met behulp van het Smart City concept. Hiermee worden energiebesparingen en besparingen op 
arbeid en materieel gerealiseerd. Voorbeelden van toepassingen zijn: slimme afvalbakken die een seintje geven wanneer ze vol zijn, een weg met sensoren 
die aangeven wanneer er gestrooid moet worden of sensoren in lichtmasten die beweging en snelheid meten op basis waarvan de juiste lichtmasten worden 
aangezet of gedimd. In 2025 hebben wij minimaal vijf projecten gerealiseerd.  
 

Stappenplan
1. Pilot Smart City concept uitvoeren op terrein Rijsenhout (Tvilight). Uitvoering: 2015.
2. Klanten bekend maken met het Smart City concept. Samenwerken met externe partijen om klanten te adviseren.  
 Bij alle negen aandeelhoudende gemeenten advies uitbrengen. Uitvoering: 2016 - 2017.
3. Realiseren van vijf projecten bij aandeelhoudende gemeenten. Het betreft verschillende objecten binnen de openbare ruimte  
 (verlichting, afvalbakken/inzameling, wegdek). Minimaal vijf projecten realiseren bij verschillende gemeenten. Uitvoering: 2016 - 2025.

BIOBASED

IN CONTROL/TECHNIEK
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Thema 5: Naamsbekendheid ‘Meerlanden en de openbare ruimte’ 
Bedrijven en gemeenten erkennen Meerlanden als expert en innovatief bedrijf op het gebied van duurzaam onderhoud van de openbare ruimte. Als 
‘verzorger’ van de openbare ruimte willen we de naamsbekendheid van Meerlanden verder vergroten. In 2020 is Meerlanden bij 75% van de gemeenten en 
relevante bedrijven in de regio bekend op dit gebied. 

Stappenplan
1. Onderzoek doen naar de mate van naamsbekendheid van Meerlanden (link Meerlanden en openbare ruimte) en met deze informatie  
 de (communicatie) strategie bepalen. Uitvoering: 2016.
2. Communicatieplan opstellen ter verbetering van de naamsbekendheid. Uitvoering: 2016.
3. Strategie uitvoeren en monitoren naamsbekendheid. Uitvoering: 2017.
 

Thema 6: Sociale participatie optimaliseren
Werkzaamheden die geschikt zijn voor participatiemedewerkers worden in 2019 volledig door deze medewerkers uitgevoerd.
 

Stappenplan 
1. Inventarisatie huidige mogelijkheden (hoeveelheid fte’s die geschikt zijn voor sociale participatie). Inzicht krijgen in pluspunten van  
 de klanten. Uitvoering: 2016.
2. Mensen aannemen om toe te werken naar ‘100% uitvoering geschikte werkzaamheden door participatiemedewerkers’ in 2019.  
 Uitvoering: 2016 - 2019.
3. Opstellen financiële doorrekening personeelsbestand. Inzicht krijgen in financieel voordeel per gemeente. Inzicht krijgen in voordeel  
 wanneer een aandeelhoudende gemeente meer taken bij Meerlanden neerlegt. Uitvoering: 2016 - 2019.
4. Dagbesteding in openbare ruimte in samenwerking met zorgboerderijen en andere zorginstellingen. Dagbesteding gericht op sociale 

   cohesie en niet op productie. Uitvoering: 2018 - 2019.

Thema 7: Preventieve gezondheidszorg introduceren
Meerlanden zet kwetsbare groepen, zoals ouderen, zwak begaafden en langdurig zieken, in op projecten in de wijk. Door dagbesteding op een 
kinderboerderij of in het groen zijn deze mensen fysiek en mentaal actief. Dit kan een positieve invloed hebben op hun fysieke en mentale gesteldheid 
waardoor medicatie en begeleiding (zorgkosten) afnemen. In 2025 hebben wij minimaal drie projecten gerealiseerd. 

IN CONTROL/TECHNIEK

SOCIALE PARTICIPATIE

SOCIALE PARTICIPATIE
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Stappenplan
1. Regionale mogelijkheden inventariseren. In gesprek gaan met gemeenten, zorgaanbieders lokale partijen en eventuele  
 subsidieverstrekkers. Minimaal drie projecten realiseren (één per ‘openbare ruimte’ gemeente). 
 Uitvoering: 2016 - 2025.
 

Thema 8: Buurt als opdrachtgever 
Mensen uit de buurt komen met een plan en Meerlanden gaat in samenspraak met de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. In 2025 zijn 
minimaal 10 projecten, met de burger als aanjager, uitgevoerd. 

Stappenplan
1. In gesprek gaan met de buurt via buurtplatforms en dergelijke. Uitvoering: 2015.
2. Inventarisatie mogelijkheden binnen beschikbaar budget. Uitvoering: 2015.
3. Toetsen haalbaarheid en opstellen uitvoeringsplan per buurt. Uitvoering: 2016.
 
 

Thema 9: Klimaatadaptieve steden 
Aanpassingen in de openbare ruimte (onder andere riolering, aanleg wadi’s, waterdoorlatende verharding, groene daken, enz.) waardoor hevige regenbuien 
worden gebufferd en in het gebied blijven en verdroging en verhitting van steden wordt voorkomen. In 2025 is bij elke ‘openbare ruimte gemeente’ één 
project, dat bijdraagt aan verhoging van de klimaatbestendigheid, gerealiseerd. 

Stappenplan
1. Inventarisatie mogelijke locaties voor projecten in samenwerking met de klant (voorbeelden: afkoppelen regenwater met behulp van  
 riolering, aanleg wadi’s, burgers regenwater laten infiltreren in tuin, aanplant bomen naast gevels voor temperatuurregulering).  
 Minimaal vier projecten realiseren, één per ‘openbare ruimte gemeente’. Uitvoering: 2016 - 2025.

SOCIALE PARTICIPATIE

ADVIES
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5.3 Ontwikkelingen voor de komende vijf jaar

In deze paragraaf beschrijven wij vier ontwikkelingen die we de komende vijf jaar kunnen verwachten. Wij willen hierbij graag gezamenlijk met de 
aandeelhoudende gemeenten en partners optrekken op weg naar een verduurzaming van de openbare ruimte. Wij kunnen deze aspecten verder uitwerken 
in een advies op maat.  

Transitie onkruidbestrijding
Het gebruik van chemische middelen voor het bestrijden van onkruid op verharding wordt zeer waarschijnlijk per 2016 bij wet verboden. De veranderende 
wetgeving heeft grote gevolgen voor de wijze van onkruidbestrijding op verharding. Zowel aannemers als gemeenten zijn op zoek naar een effectieve 
en voordelige methode. Wat betekent dit voor uw gemeente? Hiervoor heeft Meerlanden voor alle aandeelhoudende gemeenten een advies op maat 
opgesteld. Wij gaan graag met u in gesprek om samen de meest duurzame en efficiënte methode in te zetten voor het bestrijden van onkruid zonder gebruik 
van chemische middelen. Hiernaast bespreken wij ook graag welke aanpassingen in de openbare ruimte bij kunnen dragen aan reductie van onkruid op 
verharding.

Koppeling fysieke en sociale domein
Samen met de gemeente zorgen we voor werk in de ‘fysieke’ openbare ruimte. De gemeente zorgt voor het werk en voor de participatiemedewerkers. Wij 
zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering ervan. Op deze manier kunnen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden. Werken met 
deze medewerkers vraagt om extra inspanning, zowel bij de gemeente (selectie, handhaving etc.) als bij Meerlanden (extra begeleiden van medewerkers). 
Door deze verbinding te leggen kunnen budgetten uit het sociale domein ingezet worden op een plek waar ze zeer effectief zijn. Medewerkers worden 
geactiveerd, hebben zicht op duurzame uitstroom uit de ‘kaartenbak’ én er worden werkzaamheden uitgevoerd binnen de gemeente die sowieso 
noodzakelijk zijn. Tot slot komen deze medewerkers uit hun sociale isolement; zij worden begeleid naar volledige deelname in de maatschappij. 

Smart City
In heel Nederland wint het Smart City concept aan terrein. Smart City is ook bekend onder de naam Internet of Things. Big data, energie producerende 
gebouwen, zelfrijdende auto’s, slimme verlichting, rioolgemalen die communiceren met de beheerder, het wegdek dat zijn temperatuur en zoutconcentratie 
doorgeeft en slimme afvalbakken die melden wanneer een bepaalde vullingsgraad is bereikt. Het gaat om apparaten die communiceren met andere 
apparaten of hun eigenaar/beheerder. In meerdere gemeente zijn een of meer van deze concepten met succes geïmplementeerd. De slimme verlichting 
kan bijvoorbeeld een flinke energiebesparing opleveren, bij een melding van kapotte lampen worden deze snel vervangen en het preventief vervangen van 
lampen (lees: voor einde levensduur) is verleden tijd. Bovendien blijkt dat als de verlichting goed is afgestemd op de gebruikers het gevoel van veiligheid 
toeneemt, dit is zelfs mogelijk met meetbaar minder licht (lux). Big data maakt ook crowd management mogelijk, evenals het sturen van verkeerstromen. 
Ook met deze technieken is het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Dergelijke concepten kunnen echter wel op gespannen voet staan met privacy.
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Klimaatadaptieve stad
Hogere temperaturen, hevigere regenval en droogte in de stad is in heel Nederland zichtbaar. In de stad kan dit voor problemen zorgen. Bij hevige regenbuien 
kan de riolering het regenwater niet meer tijdig afvoeren, de temperatuur in de stad stijgt en verdroging komt regelmatig voor. Door in stedelijk gebied in 
te spelen op deze ‘klimaatveranderingen’, dempen we de effecten van bovenstaande knelpunten en reduceren we de overlast. Dit kunnen we bereiken 
door relatief makkelijke maatregelen door te voeren. Een bijkomend voordeel is dat wij de betrokkenheid en beleving van bewoners kunnen vergroten door 
bepaalde (onbekende/onbelichte) functies van de openbare ruimte juist zichtbaar te maken. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
• Regenwater: door minder of waterdoorlatende verharding aan te brengen, wordt regenwater minder snel afgevoerd. Het regenwater kan infiltreren in 

de bodem en blijft daardoor in het gebied. Door wadi’s aan te leggen aangevuld met boomsoorten die op vochtige grond groeien kan water langzaam 
wegzakken. Bij groot onderhoud de riolering aanpassen (afkoppelen regenwaterafvoer en deze zichtbaar over het maaiveld afvoeren). Het resultaat is 
minder wateroverlast bij hevige regenbuien en minder verdroging in de stad. 

• Verkoeling: bomen kunnen als natuurlijk zonnescherm worden ingezet. Door bomen naast gebouwen of op verharde pleinen te plaatsen zorgt dit voor 
verkoeling in de zomer en een besparing op de energiekosten (airco). Groene daken zorgen niet alleen voor waterberging, extra verkoeling van het 
gebouw en de omgeving maar ook voor een langere levensduur van de dakbedekking. Naast de bekende ‘Sedumdaken’ kan een verbreding van het 
plantassortiment een (nog) grotere bijdrage aan de biodiversiteit leveren. Door het toepassen van boomtypen met een ‘grove’ schors en beplanting in 
het algemeen, wordt water langer vastgehouden en langzamer verdampt (verkoeling). Burgers kunnen hier ook aan bijdragen door in de tuin minder 
verharding toe te passen (bijvoorbeeld project Steenbreek). 
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Colofon

Onderstaande personen hebben vanuit een klankbordrol een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze visie: 

A. Hoek  Directeur 
  Hoek Hoveniers

E. Roozen  Voorzitter 
  Branchevereniging VHG 

J. Spijker Senior onderzoeker beheer bos, natuur en stedelijk groen 
  Alterra Wageningen UR
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Bijlage 1 - Meerlanden in beeld
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Bijlage 2 - Afdeling Openbare Ruimte in beeld 
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Email:  info@meerlanden.nl


