
  

RAADSVOORSTEL 
Raadsvergadering 15 december 2022
Voorstelnummer D520036 
Datum raadsvoorstel 1 november 2022 
Portefeuillehouder(s) Ernest Briët
Commissie Algemene raadscommissie
Datum commissie 1 december 2022
Soort agendering Ter vaststelling
Agendapunt
Team BOR - BenB en gemeentelijk eigendom 
Opsteller Martin Jansen 
Datum B&W besluit 8 november 2022
Bijlagen: 1

Onderwerp : Startnotitie actualisatie speelruimtebeleid

Voorgesteld besluit

De raad besluit de startnotitie actualisatie speelruimtebeleid vast te stellen
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

De nota speelruimtebeleid is aan een herijking toe. De huidige looptijd is tot 2022. 
In de startnotitie staat beschreven hoe wij dit willen aanpakken.In de raadsvergadering van 
27 oktober 2016 (de Begrotingsraad) heeft uw raad een motie aangenomen waarbij het 
college de opdracht heeft gekregen het speelplaatsenbeleid 2012- 2022 van de gemeente 
Bergen te actualiseren. Bij de behandeling van de Kadernota op 30 juni 2020 heeft het 
college bij de behandeling van het overzicht moties en amendementen uw raad verzocht de 
motie af te voeren omdat inzicht was gegeven in de gewenste planning en het proces om tot 
besluitvorming te komen. Met die planning zou in 2022 resultaat worden verwacht. Uw raad 
heeft bij de behandeling van het overzicht moties en amendementen op 30 juni 2020 
besloten dat deze motie toch op de lijst moet blijven staan omdat u de uitvoering wil blijven 
volgen.Op donderdag 22 september is er tijdens een raadsinformatieavond een presentatie 
gegeven over het nieuw op te stellen speelruimtebeleid. Hier zijn de kaders benoemd waar 
het speelruimtebeleid aan moet voldoen. Het betreft in eerste instantie een actualisatie van 
het speelruimtebeleid van 0 tot 18 jaar waarbij ook dwarsverbanden worden gelegd met 
bewegen in de openbare buitenruimte voor een bredere doelgroep. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Om de veiligheid van kinderen op speeltoestellen in de openbare buitenruimte te waarborgen
worden speeltoestellen twee maal per jaar geïnspecteerd waarbij een logboek wordt 
bijgehouden. De veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het Warenwetbelsuit attractie- 
en speeltoestellen.In de huidige nota speelruimtebeleid is de doelgroep kinderen en jeugd tot
18 jaar. De demografische ontwikkeling (vergrijzing) en de trend tot meer bewegen in de 
openbare buitenruimte roept de vraag op of een bredere kijk op het speelruimtebeleid 
gewenst is.Tijdens de raadsinformatieavond op 22 september is een presentatie gegeven 
over het speelruimtebeleid en is aan u gevraagd hoe breed u de scope wil zien bij de 
actualisatie.

Daaruit kwamen de volgende punten naar voren:
 Van scope spelen naar scope spelen, bewegen en ontmoeten;
 Betrek inclusie agenda (samenspeelbelofte) bij beleid. Dit in samenwerking met 

            buurtcoaches.
 Betrek klimaatbestendigheid bij beleid;
 Sluit bij het nieuwe beleid aan bij onlangs vastgestelde sportakkoord;
 Betrek bij het nieuwe beleid de beweegpartners en sport zodat raakvlakken 

gesignaleerd worden en kansen voor de verbetering van het openbare speel- en 
beweegaanbod worden opgepakt;

 Aanhaken op de omgevingsvisie (in ontwikkeling);
 Wij zijn een gemeente met een divers landschap. Speelplekken inpassen in het 

landschap;
 Wij zijn een kunstenaarsgemeente; samenwerking ontwerpen speeltoestellen met 

kunstenaars;
 Stichting welzijn jongeren vragen waar zij in kunnen ondersteunen.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
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Uw raad heeft bij de behandeling van het overzicht moties en amendementen op 30 juni 
2020 besloten de uitvoering betreffende de actualisatie van het speelruimtebeleid te willen 
blijven volgen. Daarom leggen wij u de startnotitie ter besluitvorming voor.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 

Het huidige speelplaatsenbeleid van de gemeente Bergen dateert uit 2021 (looptijd tot 2022) 
en is aan een herijking toe. De focus kan gelegd worden op enkel de speeltoestellen tot 18 
jaar of met een bredere scoop. De prioriteit blijft liggen op actualisatie speelruimtebeleid tot 
18 jaar maar bij een bredere scoop worden ook aspecten uit een sociaal domein betrokken.
Na sondering van uw raad is de opdracht bij een iets bredere scope komen te liggen. Een 
iets bredere scoop kost meer tijd en geld. De opdracht past binnen de lopende begroting.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De startnotitie actualisatie speelruimtebeleid betreft de gemeente Bergen. Voor de 
gemeenten Uitgeest (2021) en Heiloo (2020) zijn eerdere nota’s speelruimte opgesteld. 
Goede punten uit deze nota’s worden overgenomen. De ‘’couleur locale’’ laat zich zien door 
het streven om speeltoestellen te integreren in het diverse landschap en bij het ontwerp de 
relatie met Bergen als kunstenaarsdorp te zoeken.

RISICO’S

Het risico van een ‘’brede scope light’’ ten opzichte van een reguliere actualisatie 
speelruimtebeleid is de verwachte langere doorlooptijd van het project omdat meerdere 
stakeholders bevraagd moeten worden.

FINANCIËN

De actualisatie speelruimte zoals weergegeven in bijgevoegde startnotitie past binnen de 
bestaande begroting.

DUURZAAMHEID

Bij de inkoop van nieuwe speeltoestellen wordt rekening gehouden met de duurzaamheid 
(hout/ kunststof) van materialen.

PARTICIPATIE

In de bijgevoegde startnotitie is het proces van participatie beschreven ( wandelingen met 
kinderen, sessies met ketenpartners en samenwerking met lokale jongerenwerk). Ook de 
kinderraad en de kinderburgemeester worden betrokken bij het proces.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Als u besluit de startnotitie vast te stellen wordt aangevangen met de uitvoering van het 
project.

Uitgegaan wordt van de volgende planning:
 December ‘22: Veldwerk, deskresearch, kaartmateriaal en concept 

onderzoeksrapport;
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 Januari ’23: participatie (wandelingen, sessies met ketenpartners en jongeren);
 Februari ’23: opstellen (concept) speelruimtebeleid;
 Maart ’23: opstellen uitvoeringsplan en – kaarten;
 April ’23: concept speelruimtebeleid gereed;
 Mei ’23: college advies;
 Juni ‘23: raadsbesluit.

BIJLAGEN

Startnotitie actualisatie speelruimtebeleid

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Speelruimteplan 2012-2022

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor L.Hj. (Lars) Voskuil

secretaris burgemeester
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