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1.Inleiding 

Bij het vaststellen van het Plan van Aanpak extra onderhoudsbudgetten (BOR 

2006/2415) heeft de raad het college opgedragen Handboeken Inrichting Openbare 

Ruimte (HIOR) voor de 5 stadsdelen te maken. De handboeken zorgen er voor dat de 

openbare ruimte een goede kwaliteit heeft en duurzaam te beheren is en vormen daarmee een 

duidelijke meerwaarde. De handboeken vormen een belangrijke leidraad bij projecten in de 

openbare ruimte. Voor de Binnenstad is het handboek door het college vastgesteld in 2007. 

Hierna is de productie van het handboek voor Schalkwijk enige tijd opgeschort vanwege 

voorrang die aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit BBV nr. 2012/192768  werd gegeven. Nadat 

deze in 2012 was vastgesteld, bleek na enige tijd nog steeds behoefte te bestaan aan het 

HIOR als richtlijnendocument voor de inrichting van de openbare ruimte. In 2015 is met het 

opstellen van de overige HIOR`s gestart. Inmiddels zijn de handboeken voor Schalkwijk en 

Noord volgens hetzelfde principe als het handboek Binnenstad opgezet met een visiedeel 

(bijlage A en B) en een richtlijnendeel (bijlage C en D). De HIOR`s Zuidwest en Oost 

worden eind 2016 vastgesteld. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt de Handboeken inrichting openbare ruimte Schalkwijk en Noord inclusief 

inspraaknota`s vast. 

2. Het besluit heeft financiële consequenties maar deze zijn budgettair neutraal 

3. De  betrokken wijkraden en partners ontvangen na besluitvorming informatie in de vorm 

van een brief plus de vastgestelde handboeken ter informatie over dit besluit.  

4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Beheer. 

 

3. Beoogd resultaat 

De Handboeken inrichting openbare ruimte geven kaders voor materialen, profielen en 

objecten waar bij ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte rekening mee moet 

worden gehouden. Bestaand beleid wordt daarbij als uitgangspunt gehanteerd. Het einddoel is 

het realiseren van een openbare ruimte van goede kwaliteit, die duurzaam te beheren valt. Per 

stadsdeel wordt een handboek opgesteld. Na de binnenstad zijn nu de handboeken voor 

Schalkwijk en Noord gereed. 

 

4. Argumenten 

Uitvoering binnen de Programmabegroting 

De handboeken inrichting openbare ruimte zijn een invulling van het beleidsveld 4.1.a uit de 

Programmabegroting: behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Haarlem en 

beleidsveld 5.1.2: onderhoud openbare ruimte.  

 

In aanvulling op de Nota Ruimtelijke Kwaliteit is er behoefte aan een verdere uitwerking 

In 2012 is de nota Ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. De nota omvat een visie met 

richtinggevende voorwaarden (gouden regels) bij projecten en beleid voor de ruimtelijke 

ontwikkeling in Haarlem. Het Handboek inrichting openbare ruimte gaat een stap verder en 

geeft richtlijnen bij inrichtingskeuzes voor de openbare ruimte. 

 

Afwegingen gemaakt binnen het HIOR 
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Het Handboek inrichting openbare ruimte wordt toegepast bij het ontwerpen en uitwerken 

van inrichtingskeuzes voor de openbare ruimte. Het bestaande beleid ten aanzien van de 

openbare ruimte is doorgaans sectoraal opgesteld en richt zich op een bepaald facet van de 

openbare ruimte, zoals het verkeer of het groen. Om de integrale kwaliteit van de inrichting te 

versterken, verenigt het HIOR alle aspecten van de openbare ruimte. Het handboek is veelal 

in overeenstemming met bestaand beleid. Daar waar tegenstrijdigheden of hiaten zijn 

geconstateerd met of tussen bestaand facetbeleid, geeft het handboek oplossingen die de 

kwaliteit van de openbare ruimte ten goede komen. Het handboek heeft daarmee een 

belangrijke eigen positie in de planontwikkeling. In het handboek staat bijvoorbeeld waar we 

gebakken klinkers gebruiken en welk type afmeervoorzieningen. 

Daar waar de eisen van HIOR en facetbeleid afwijkend zijn, dient in de initiatieffase van een 

project een afweging plaats te vinden tussen de betrokken disciplines. Indien nodig wordt een 

gemotiveerd advies aan het bestuur voorgelegd. 

 

Financiële consequenties 

In het handboek worden principekeuzes gemaakt in het beleid voor de inrichting van de 

openbare ruimte. De realisering van deze keuzes kan enige tijd duren, omdat deze worden 

uitgevoerd per project. Dit is meestal het geval als bijvoorbeeld de riolering of het wegdek 

vervangen moet worden of het profiel in verband met een functiewijziging aangepast moet 

worden. De keuzes in de HIOR`s Schalkwijk en Noord die worden voorgesteld, hebben 

beperkte gevolgen voor de inrichtings- en onderhoudskosten van de openbare ruimte. Naar 

verwachting zullen de voorgestelde wijzigingen als geheel budgettair neutraal uitwerken. 

 

Nieuwe  beleidswensen zijn niet opgenomen in het HIOR 

Het HIOR geeft richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte met als doel meer 

eenheid, continuïteit en (ruimtelijke) kwaliteit. Het HIOR doet geen grote ingrepen op 

toedeling van ruimtelijke functies, maar borduurt voort op bestaande beleidsuitgangspunten 

uit bijvoorbeeld het HVVP, Nota Ruimtelijke Kwaliteit staan beschreven. Nieuwe 

beleidswensen zijn niet opgenomen in het HIOR. Toedeling van ruimtelijke functies gebeurd 

in de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR). Het HIOR gaat met name over beeldkwaliteit. 

 

Ambtshalve wijzigingen naar inspraak 

Tijdens en na de inspraakperiode zijn er nog enkele ambtelijke verbeteringen doorgevoerd op 

de HIOR`s. Het gaat met name om aanpassingen van foto`s, detail profielen en juiste 

doorvoeringen van het meest recente bestaande beleid.  Het gaat niet om principiële 

aanpassingen. 

 

5. Kanttekeningen 

Beleid in ontwikkeling is nog niet meegenomen in het HIOR 

Het onderliggende sectorale beleid, met name het verkeersbeleid is op een aantal punten in 

ontwikkeling en aan sterke dynamiek onderhevig. Om deze reden kan in het visiedeel niet 

direct worden aangesloten op actuele beleidsontwikkelingen.  

 

Nieuwe  beleidswensen zijn niet opgenomen in het HIOR 

Het HIOR geeft richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte met als doel meer 

eenheid, continuïteit en (ruimtelijke) kwaliteit. Het HIOR doet geen grote ingrepen op 

toedeling van ruimtelijke functies, maar borduurt voort op bestaande beleidsuitgangspunten 

uit bijvoorbeeld het HVVP en de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Nieuwe beleidswensen zijn niet 

opgenomen in het HIOR. 
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6. Uitvoering 

Realisering van de inrichting volgens het HIOR gebeurt in afzonderlijke projecten, 

volgens het gebiedsprogramma en de gebiedsopgave. 

Het HIOR is uitgangspunt voor de materialisering van de openbare ruimte en 

richtinggevend voor de inrichting ervan. Indien bij de inrichting wordt afgeweken 

van het HIOR dan dient dit expliciet en onderbouwd in de betreffende nota als 

besluitpunt te worden opgenomen. 

Het HIOR heeft een niet begrensde tijdshorizon. Het richtlijnendeel zal voortdurend 

bijgesteld worden. Bestuurlijke wijzigingen aan het HIOR zullen digitaal toegankelijk 

worden gemaakt. 

 

7. Bijlagen 

1. Bijlage A: Handboek inrichting openbare ruimte Schalkwijk visiedeel 

2. Bijlage B: Handboek inrichting openbare ruimte Noord visiedeel 

3. Bijlage C: Handboek inrichting openbare ruimte Schalkwijk 

4. Bijlage D: Handboek inrichting openbare ruimte Noord richtlijnendeel 

5. Bijlage E: Inspraaknota Handboek inrichting openbare ruimte  Schalkwijk 

6. Bijlage F: Inspraaknota Handboek inrichting openbare ruimte  Noord 

7. Bijlage G: Lijst ambtshalve wijzigingen 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 
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