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1.

Inleiding

Na een periode van sober beleid krijgt de openbare speelruimte een nieuwe impuls,
zodat er een veilige, vrolijke en aangename speelomgeving ontstaat voor alle
kinderen in onze gemeente. Dit betekent een andere benadering van de inrichting
van de speelplekken.
In de afgelopen jaren zijn de plekken steeds meer versoberd, wat heeft geresulteerd
in speelplekken die steeds minder gaan voldoen aan de veiligheidsnormen. Dit heeft
ook geleid tot protest onder buurtbewoners en plaatsing van particuliere
speeltoestellen. Met het speelruimtebeleidsplan 2010-2014 komt daar nu
verandering in. In dit plan wordt duidelijk aangegeven waar de speelplekken in onze
gemeente komen.
Het eerste doel van dit speelruimtebeleid is het voldoen aan de veiligheidsnormen
die gelden voor speelplekken. Het tweede doel van dit speelruimtebeleid is om alle
kinderen meer en veilig buiten te laten spelen. Buitenspelen heeft een positief effect
op het (over) gewicht en is goed voor de motorische- en mentale ontwikkeling van
het kind. Door middel van het buitenspel ontmoeten kinderen elkaar en leren ze
elkaar kennen. Dit heeft een positieve invloed op de sociale veiligheid in de wijk en
op de integratie van het kind.
Buitenspelen is de meest laagdrempelige vorm van sportdeelname. Goed
speelruimtebeleid heeft een positief effect op deelname door de jeugd aan
georganiseerde sport en recreatie.
Wat zijn speelvoorzieningen?
Speelvoorzieningen zijn in principe alle voorzieningen in de openbare ruimte die
uitnodigen om te spelen. Buiten de klassieke speeltoestellen zijn dit bijvoorbeeld ook
trapveldjes, skatebaan/skateveld Singel en het Cruyff Court.
Procedure
Om te komen tot een nieuw speelruimtebeleid heeft de gemeente Edam-Volendam
op hoofdlijnen de volgende stappen gezet:
In 2009 zijn bestaande speelplekken met daarop gemeentelijke
speeltoestellen in kaart gebracht;
De knelpunten geconstateerd en in kaart gebracht;
Er is een algemeen inrichtingsplan opgesteld, tevens is hieraan een fasering
gekoppeld, met als uitgangspunt dat elk kind binnen 400 meter veilig kan
spelen.
Bij de uitvoering zullen d.m.v. informatiebijeenkomsten betrokkenen en
belanghebbenden nader worden geïnformeerd.

Na goedkeuring van het speelruimtebeleidsplan start de gemeente in 2010 met de
aanpak van de eerste plekken. In 2015 moet 100% van de speelplekken voldoen aan
de nieuwe eisen, zoals deze vermeld zijn in dit speelruimtebeleidsplan.

2.

Visie

Missie: Buitenspelen, een Belevenis!
Doel speelruimtebeleid
De gemeente biedt haar inwoners aantrekkelijke speelplekken voor alle
leeftijdsgroepen. Deze speelplekken zijn qua aanbod en beheer optimaal in orde.
Kinderen moeten volop kunnen spelen; speelplekken moeten een uitdaging bieden,
goed bereikbaar en veilig zijn.
Het eerste doel van dit speelruimtebeleid is het voldoen aan de veiligheidsnormen
die gelden voor speelplekken. Het tweede en even belangrijke doel is om alle
kinderen meer en veilig buiten te laten spelen.
Buitenspelen heeft een positief effect op het (over-)gewicht en de motoriek, verbetert
de conditie en zorgt ervoor dat kinderen zich fit en energiek voelen.
Buitenspelen is de meest laagdrempelige vorm van sportdeelname en stimuleert
verdere deelname aan georganiseerde sport.
Buitenspelen in de buitenlucht is gezond en biedt een goed alternatief voor televisie
en PC.
Buitenspelen zorgt voor een goede nachtrust van kinderen.
Buitenspelen is goed voor de motorische- en mentale ontwikkeling van het kind.
Buitenspelen zorgt ervoor dat kinderen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen.
Buitenspelen heeft een positieve invloed op de sociale veiligheid in de wijk en op de
integratie van het kind.
En bovenal: Buitenspelen is gezellig en leuk!
Ook in de nota lokaal gezondheidsbeleid Edam-Volendam en de sportnota 20102012 wordt het belang van buitenspelen benoemd.
Doelgroepen
Om het doel van dit speelruimtebeleid te realiseren is er in dit speelruimtebeleidsplan
voor gekozen om de kinderen in te delen in twee leeftijdsgroepen te weten: 3-8
jarigen en 9-12 jarigen. Voor de 0-3 jarigen treft de gemeente geen voorzieningen in
de openbare ruimte, deze leeftijdsgroep zal onder toezicht van de ouders/verzorgers
buitenspelen in bijvoorbeeld de eigen tuin.
De speelplekken in de wijk zijn uitdagend en bieden volop gelegenheid om te spelen.
Het is gewenst dat beide leeftijdsgroepen in elkaars nabijheid kunnen spelen, ook
omdat de leeftijdsgrens tussen beide groepen niet zo scherp is als wordt
aangegeven. Dit is niet alleen goed voor de sociale controle, ook voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen is het goed om samen te spelen.
In het samenspel met andere kinderen van verschillende leeftijdsgroepen leren ze
zelfstandig communiceren, conflicten oplossen en onderhandelen.
Op die plaatsen met voldoende ruimte zijn er voor de kinderen in de groep 9-12 jaar
drie grotere speellandschappen. Daarnaast kunnen alle kinderen ook gebruik maken
van de diverse trapvelden in de gemeente.
Een speelplek biedt overigens ook ouders de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

De ideale speelplek
Voor een speelplek is het van belang dat kinderen zich thuis voelen en dat het een
prettige omgeving is waar ze veilig kunnen spelen, waarbij de inrichting bovendien
uitdagend moet zijn. De speelplekken zijn geschikt voor kinderen met een leeftijd van
3-8 jaar. De ideale speelplek is voor de kinderen in deze leeftijdsgroep binnen een
straal van 400 meter te vinden.
Een speelplek moet dus aan een aantal basisvoorwaarden voldoen:
• Veiligheid, zowel toestellen als speelplek zelf;
• Goedgekeurde ondergrond in verband met veiligheidsnormen;
• Er staan geen particuliere toestellen op de openbare grond;
• Goede bereikbaarheid en veilig bereikbaar op niet al te grote afstand binnen
een straal van 400 meter;
• Herkenbaar zijn als speelplek;
• Betrokkenheid van bewoners bij het netjes houden van de speelplek;
• Zoveel mogelijk gelegen op overzichtelijke plekken, waar sociale controle door
omwonenden mogelijk is;
• Betaalbaar ( ook in het onderhoud).
Naast de genoemde basisvoorwaarden wordt een speelplek extra aantrekkelijk door:
• Diversiteit met meervoudige speelmogelijkheden;
• Oplopende moeilijkheidsgraad, zodat kinderen tijdens het spelen hun grenzen
kunnen verleggen;
• Tegenstellingen in de inrichting, zoals een combinatie van harde en zachte
materialen, actie- en rustpunten;
• Daarnaast willen kinderen toestellen die hun fantasie prikkelen.
Speelzones
De speelplekken die groter zijn dan de gemiddelde speelplek zullen worden
aangeduid als speelzones en zullen apart worden aangegeven op de kaart (zie
bijlage).
Speellandschappen
Dit zijn het Cruyff Court, de skatebaan/skateveld Singel en het gebied tussen de
Dijkgraaf de Ruiterlaan en de Kaper.
Dit is voor de oudere kinderen die een grotere afstand kunnen afleggen.
Bij het Cruyff Court zijn echter ook kleinere toestellen geplaatst, waar kinderen van
alle leeftijden gebruik van kunnen maken.
Schoolpleinen
Schoolpleinen zullen niet worden meegenomen in het speelruimtebeleidsplan.
Hondenbeleid
Om de overlast van hondenpoep voor iedereen, dus ook voor spelende kinderen,
aan te pakken is door de gemeenteraad op 25 maart 2010 een voorstel aangenomen
om in de hele gemeente een opruimplicht voor hondenpoep in te stellen.
Daarmee kan bereikt worden dat kinderen onbekommerd van de openbare ruimte
gebruik kunnen maken om te spelen en niet met hondenpoep aan kleding en
schoeisel worden geconfronteerd.

Om de hondenbezitters tegemoet te komen, worden losloopplaatsen aangewezen en
afvalbakken geplaatst langs uitlaatroutes en bij losloopplaatsen, waarin de
hondenbezitters de zakjes met hondenpoep kunnen deponeren.
Trapvelden
Er is bij de jeugd behoorlijk veel behoefte aan trapveldjes. Deze staan apart
aangegeven op de kaart (zie bijlage).
Areaalgegevens
Na realisering van de nota, zullen de speelplekken, speelzones en
speellandschappen aanwezig zijn, zoals aangegeven in de bijlage.
Nieuwe wijken
Bij de bouw van nieuwe wijken, dient er wat betreft de inrichting van de openbare
ruimte, uit te worden gegaan van dit speelruimtebeleidsplan.

3.

Bestaande situatie

Uit onderzoek door de gemeente Edam-Volendam is gebleken dat er door de hele
gemeente diverse speelplekken zijn ontstaan. Deze liggen als het ware versnipperd
door de hele gemeente. Sommige met een enkele wipkip en/of schommel, sommige
speelplekken iets groter.
Enkele van deze speelplekken leveren een gevaar op voor de veiligheid. Te denken
valt aan de ligging langs een sloot of gelegen langs een drukke weg. De meeste
speelplekken zijn niet voorzien van de juiste ondergrond volgens de
veiligheidsnormen*.
Ook is gebleken dat op diverse plaatsen particuliere speeltoestellen op de openbare
grond staan. Particuliere toestellen zijn niet gekeurd volgens de WAS
(Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen) normen. Op het moment dat een
particulier speeltoestel op openbare grond wordt geplaatst, is de gemeente
verantwoordelijk voor het toestel en dientengevolge ook voor de keuring, gebreken,
schade en letsel/ongevallen. De laatste jaren is plaatsing van particuliere
speeltoestellen echter wel gedoogd door de gemeente, omdat er nog geen duidelijk
speelruimtebeleid was.
Ligging speelplekken
In verband met het verschil in de opzet van de wijken kan niet overal een speelplek
worden gecreëerd ook al is dit wenselijk voor diverse partijen. Daardoor zijn in
sommige buurten geen of onvoldoende groenvoorzieningen om een veilige speelplek
te creëeren. Dit betekent dat de speelplekken nu in het ene gedeelte van de
gemeente verder uit elkaar liggen dan in een ander gedeelte van de gemeente.
Leeftijdsopbouw doelgroepen
In het beleid heeft de gemeente 2 doelgroepen onderscheiden. Deze doelgroepen
zijn gebaseerd op leeftijd. De twee doelgroepen zijn: 3-8 jaar en 9-12 jaar.
Een indicatie van het totale aantal kinderen per doelgroep ziet er als volgt uit
(bron: gemeente Edam-Volendam, peildatum 01-01-2010):
Aantal
Leeftijdscategorie kinderen
3-8 jaar:
2350
9-12 jaar:
1530
Totaal:
3880
Huidige inrichting
De gemeente heeft de huidige speeltoestellen eind 2009 geïnventariseerd. Tijdens
deze inventarisatie is gelijk gekeken naar de geschiktheid van de huidige
speelplekken.
Naast de speellocaties van de gemeente zijn er ook nog een andere voorzieningen
waar de kinderen kunnen spelen, namelijk;
• Speeltuin de Speelderij;
• Slobbeland.
Er is vanuit het speelruimtebeleidsplan geen invloed op deze speelterreinen, omdat
deze beheerd worden door zelfstandige stichtingen.

Huidige knelpunten:
De ondergrond
De meeste speelplekken zijn nu voorzien van gras, wat echter niet meer voldoet
aan de veiligheidsnormen. Enkele speelplekken zijn reeds voorzien van zand
volgens de veiligheidsnormen.
Er is gebleken dat zand, wat voor veel ondergronden wordt gebruikt niet door alle
ouders als prettig wordt ervaren, dit gezien de klachten die de gemeente
telefonisch en/of schriftelijk heeft ontvangen.
Veilige plaats
Sommige speeltoestellen zijn aan een drukke weg of sloot gelegen en zijn dus
voor kleine kinderen op gevaarlijke plaatsen gesitueerd.
Particuliere speeltoestellen
Particuliere speeltoestellen die op de openbare grond staan zijn niet gekeurd
volgens de WAS (Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen). Deze toestellen
staan her en der verspreid door de hele gemeente. Ook staan deze toestellen los
of aan openbare materialen vastgeketend en op bijvoorbeeld onveilige en
onoverzichtelijke plaatsen.
Ruimtegebrek
Sommige zones hebben door de opzet van de bouw van het gebied niet meer
ruimte dan voor één ingerichte speelplek. Als een buurt c.q. speelplek op die
manier is ontworpen, dan is het onmogelijk een speelzone of een tweede
speelplek in dat deel van de gemeente aan te leggen. Er kunnen immers geen
wegen of voetpaden aan de openbare ruimte onttrokken worden. Gelet op de
normen is dit knelpunt is dus onoplosbaar.
Daarnaast geldt dat niet in alle bestemmingsplannen staat dat openbaar groen
gebruikt kan worden als speellocatie. Een gevolg hiervan is dat voor een tweede
locatie een planologische procedure gevolgd moet worden. Dit heeft vertraging tot
gevolg en kan ook leiden tot het feit dat een tweede locatie niet gerealiseerd kan
worden.

4. Uitvoering
Particuliere speeltoestellen
Er mogen geen particuliere speeltoestellen op openbare grond worden geplaatst.
Deze voldoen vaak niet aan de veiligheidsnormen, staan op onveilige plekken en
kunnen kinderen en omstanders in gevaar brengen. De gemeente wil en kan een
eventuele aansprakelijkheid hiervoor niet op zich nemen.
Tot nu toe werden dergelijke toestellen gedoogd, daar komt met dit beleidsplan een
einde aan. Het nieuwe beleid zal uitgebreid gecommuniceerd worden naar de
bewoners.
Particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte dienen te worden verwijderd na
een voorafgaande waarschuwing.
Speelplekken
De speelplekken zijn geschikt voor kinderen met een leeftijd van 3-8 jaar.
Voor de kinderen in deze leeftijdsgroep zal binnen een straal van 400 meter een
speelplek te vinden zijn. Deze speelplekken zullen worden uitgebreid d.m.v. het
plaatsen van nieuwe speeltoestellen.
Inrichting speelplek en speelzones
Een speelplek of speelzone voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Twee of drie mogelijkheden die uitdagen tot spelen;
• Ondergrond voldoet aan de veiligheidsnormen;
• Gebruik van duurzame materialen;
Plaatsing
Na de analyse van de knelpunten is een tekening gemaakt van de plaatsen waar de
speelplekken zouden moeten komen in de nieuwe, idealere situatie, door uitbreiding
van een bestaande plaats of creatie van een nieuwe plaats.
Om de plaats te bepalen voor een speelplek is gelet op de volgende punten:
• Zijn de speelplekken gevestigd op een veilige plaats?
(Niet langs drukke weg, niet langs sloot, niet uit het gezichtsveld)
• Is er genoeg ruimte om diverse toestellen te plaatsen? (Rekening houdend
met valruimte en veiligheid)
• Is er binnen een straal van 400 m een speelplaats?
• Is de speelplek goed bereikbaar?
Om aan de veiligheidsnormen te kunnen voldoen en voor een optimaal gebruik van
de beschikbare ruimte is het meer centreren van speeltoestellen op geschikte
plaatsen in de wijken noodzakelijk. Zo kunnen er met beperkte middelen en minder
onderhoudskosten uitdagender en meer uitgebreide speelplekken gecreëerd worden.
Dit houdt in dat sommige kleine speelplekken zullen komen te vervallen. De
gemeente zal daarbij gebruik maken van een zg. uitstervingsbeleid. De
speeltoestellen die overblijven op de te vervallen speelplekken, zullen niet worden
teruggeplaatst als deze worden afgekeurd en daarom dienen te worden verwijderd.
Alle bestaande speeltoestellen worden vervangen in de jaren 2011 tot en met 2015.
Voor deze toestellen is een vervangingsplan opgesteld.

In bijlage 2 ( excell sheet met alle speelplekken) kunt u de nieuwe situatie per
speelplek terugvinden.
In bijlage 3 ( kaart) kunt u de nieuwe situatie voor de gehele gemeente vinden.
Verdeling 3-8 jaar
In sommige wijken in de gemeente Edam-Volendam zijn de speelplekken groter dan
in andere wijken in de gemeente Edam-Volendam. Dit komt omdat niet in alle wijken
evenveel ruimte is. De speelplekken zijn zoveel mogelijk gecentreerd en op een
afstand van elkaar gecreëerd, zodat ze voor deze doelgroep makkelijk zijn te
bereiken.
Verdeling 9-12 jaar
Bij de verdeling van de speelplekken voor de groep 9-12 jaar is gekeken of er
genoeg ruimte is om een speelplek te creëren die geschikt is voor deze doelgroep.
Kinderen in deze leeftijdsgroep zijn zelfstandiger en kunnen een langere afstand
afleggen naar een speelplek. Bij deze doelgroep is ook veel behoefte aan trapvelden,
deze zullen dan ook zeker gehandhaafd blijven.
Trapvelden
Trapvelden zijn plekken in de openbare ruimte waar kinderen vrijuit kunnen
voetballen. De trapveldjes maken vaak deel uit van een groter stuk groen. Op
sommige plaatsen zijn doeltjes gezet. Dat kan zijn met dekking van beplanting, zodat
de bal niet doorschiet of juist op een dusdanige plek dat een doorschietende bal
geen overlast oplevert. Doelen worden dus alleen door de gemeente geplaatst daar
waar voetballen geen overlast levert voor de omwonenden.
De huidige spreiding van de trapvelden is redelijk goed. Alle mogelijkheden om
trapvelden aan te leggen zijn op dit moment benut. Op plaatsen waar een extra veld
gewenst is, ontbreekt op dit moment de ruimte.
Bij nieuwbouwplannen/herontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de
aanleg van trapvelden. Let wel! Trapveldjes blijven onderdeel uitmaken van
openbare plantsoenen, en er mogen dus geen particuliere toestellen geplaatst
worden.
Speellandschappen
De kinderen voor wie speellandschappen bedoeld zijn (9-12 jaar), kunnen zelf een
grotere afstand afleggen. Als speellandschap wordt het gebied tussen Edam en het
Middengebied van Volendam, de skatebaan/skateveld bij de Singel in Edam en het
Cruyffcourt in Volendam aangemerkt, waar uitdagender toestellen zullen worden en
reeds zijn geplaatst. Op dit moment zijn in onze gemeente drie speellandschappen
aanwezig. Er is op dit geen ruimte om meer van zulke speelplekken te creëren.
Vervallen speelplekken
Speelplekken die niet door de gemeente zijn aangemerkt als speelplaatsen of
speelzones, zullen komen te vervallen. De gemeente zal daarbij gebruik maken van
een zg. uitstervingsbeleid. De speeltoestellen die overblijven op de te vervallen
speelplekken, zullen niet worden teruggeplaatst als deze worden afgekeurd en
dienen daarom te worden verwijderd.

Ondergrond
Om aan de veiligheidsnormen te voldoen, moeten de speeltoestellen geplaatst
worden op een goedgekeurde ondergrond.
Deze ondergrond kan bestaan uit:
- Zand;
- Kunstgras;
- Houtsnippers;
- Boomschors;
- Rubberen tegels;
- Grind.
Uit ervaring in het verleden is gebleken dat boomschors en houtsnippers snel
wegrotten en de onderliggende grond dan snel naar bovenkomt.
Voor wat betreft rubberen tegels geldt dat die in het gras liggen. Deze liggen niet zo
stevig als bijvoorbeeld op een schoolplein tussen tegels in. Dit nodigt vaak uit tot het
weghalen en weggooien van de rubberen tegels.
Grind wordt meestal gebruikt om mee te gooien.
Als best mogelijke opties blijven dan over: zand en kunstgras.
Gebleken is dat kunstgras het viervoudige kost in vergelijking met zand. Daarom
wordt in dit beleidsplan gekozen voor een ondergrond van zand, aangezien
betaalbaarheid ook één van de criteria is.
Areaalgegevens
Na realisering van de nota, zullen de speelplekken en speelzones aanwezig zijn,
zoals aangegeven in de bijlage.
Communicatie
Er is een algemeen inrichtingsplan opgesteld, tevens is hieraan een fasering
gekoppeld, met als uitgangspunt dat elk kind binnen 400 meter veilig kan spelen.
Bij de uitvoering zullen d.m.v. informatiebijeenkomsten betrokkenen en
belanghebbenden nader worden geïnformeerd.

4.1

Kosten uitvoering speelbeleidsplan

Dit speelbeleidsplan heeft duidelijk een hoger ambitieniveau dan in het verleden
gebruikelijk was te doen op het gebied van speeltoestellen.
De voornaamste kostprijsbepalende elementen van dit hogere ambitieniveau zijn:
1. Uitbreiding van gecentreerde speelplekken om te gebruiken voor meerdere
leeftijden.
2. Uitdagender toestellen plaatsen.
3. Alle speelplekken moeten voorzien zijn van een goede ondergrond (zand), die
duurder is dan het gras, dat voorheen als ondergrond werd gebruikt.
Het nieuwe budget kan niet vergeleken worden met het oude budget, omdat dit
alleen een klein bedrag was voor het hoognodige onderhoud. Dit oude budget was
niet gebaseerd op een beleidplan en was dan ook niet voldoende voor een beleid
met een goed investerings- en onderhoudsplan
De uitvoering van het speelbeleidsplan jaarlijks wordt gemonitord. In het laatste jaar
van de planperiode zal een evaluatie van het beleid plaatsvinden.
Voor alle berekeningen is uitgegaan van het prijspeil 2010.
Ter bekostiging van de het nieuwe plan wordt voorgesteld om, net als bij veel andere
uitgewerkte gemeentelijke taken, een bestemde reserve aan te leggen waaruit de
jaarlijkse kapitaallasten kunnen worden bestreden. Momenteel bestaat reeds een
bestemde reserve 095.670 Speelwerktuigen waarin per 1-1-2010 een saldo
aanwezig is van € 12.451. In de voortzetting van dit financiële bestek is uitgegaan
van een eenmalige storting in 2010 in deze reserve van € 500.000. Daarnaast vindt
een jaarlijkse vaste toevoeging plaats van € 82.000, welk bedrag is opgebouwd uit
de volgende bestanddelen:
40.000 1. BTW meevaller verhuur sportlokaliteiten
2. Overbodige begrotingspost "Vervanging en aanvulling
27.000 speelwerktuigen"
15.000 3. Overbodige begrotingspost "Uitbestede werkzaamheden,
Materialen en Overige kosten" minus veiligheidshalve
onderhoudspost van € 5.000
82.000
1. Op de BTW over de verhuur van sportlokaliteiten kan met ingang van 2011
structureel met een BTW meevaller van € 40.000 rekening worden gehouden.
Voorgesteld wordt dit bedrag met ingang van het jaar 2011 in te zetten voor
de voeding van de bestemde reserve 095.670 Speelwerktuigen.
2. In de begroting 2010 en verder is structureel rekening gehouden met een
bedrag ad € 27.000 voor de vervanging en aanvulling van nieuwe
speelwerktuigen in de gemeente. Omdat de vervanging en aanvulling van
speelwerktuigen vanaf nu is begrepen in het nieuwe Speelbeleidsplan kan dit
bedrag van de begroting worden afgevoerd. Voorgesteld wordt ook dit bedrag
in te zetten ter voeding van de bestemde reserve 095.670 Speelwerktuigen.
3. In de begroting 2010 en verder is structureel rekening gehouden met een 3-tal
onderhoudsposten van de speelwerktuigen:

4.580.000 4.34.331 Uitbestede werkzaamheden
4.580.000 4.34.329 Materialen
4.580.000 4.34.322 Overige kosten

€ 2.000
€ 17.000
€ 1.000

Het mag duidelijk zijn dat een totaal onderhoudsbudget van € 20.000 ruim te hoog is
in een situatie waarbij in een kort tijdsbestek het hele bestand wordt vernieuwd.
Voorzichtigheidshalve wordt daarom voorgesteld een onderhoudsbudget van € 5.000
in de begroting te handhaven en het restant ad € 15.000 in te zetten ter voeding van
de bestemde reserve 095.680 Speelwerktuigen.
In de hierna volgende bijlage Berekening en weergave verloop bestemde reserve
095.670 Speelwerktuigen is de toevoeging op basis van bovenstaande factoren
weergegeven.
In het nieuwe speelbeleidsplan is de hele gemeente opgedeeld in 3 wijken. Elke wijk
is opgenomen in een afzonderlijke bijlage (zie bijlage 2) waarin is aangegeven welke
speelplaats in welk jaar wordt vervangen of uitgebreid. Uitgangspunt is dat:
1. alle bestaande speelwerktuigen van deze 3 wijken worden vervangen in de
jaren 2011 tot en met 2015 (zie PLAN 2011 tot en met PLAN 2015). De
afschrijftermijn van de te plaatsen speelwerktuigen is altijd gebaseerd op 10
jaar.
2. alle nieuw te plaatsen (uitbreidingen) speelwerktuigen van deze 3 wijken
worden geplaatst in de jaren 2010 tot en met 2014 (zie PLAN 2010 tot en met
PLAN 2014). Ook hiervan bedragen de afschrijftermijnen steeds 10 jaar.
3. In het oorspronkelijke plan is aangegeven dat de inspectiekosten van alle
speelwerktuigen in totaal jaarlijks € 4.169 bedragen. In de jaren 2010 tot en
met 2013 is een aflopende correctie toegepast omdat in die jaren nog niet alle
nieuwe speelwerktuigen daadwerkelijk zijn geplaatst.
4. In het oorspronkelijke plan is aangegeven dat de inspectie- en
onderhoudskosten van alle speelwerktuigen en de ondergrond in totaal
jaarlijks € 29.575 bedragen. In de jaren 2010 tot en met 2013 is een aflopende
correctie toegepast omdat in die jaren nog niet alle nieuwe speelwerktuigen
daadwerkelijk zijn geplaatst.
5. Waar in het Speelbeleidsplan bij de ondergrond is aangegeven dat een keuze
kan worden gemaakt tussen zand of kunstgras is in de financiële opzet steeds
uitgegaan van een uitvoering in zand. De totale investering hiervan bedraagt
voor alle wijken samen € 136.800. De kapitaallasten hiervan zijn voor alle
jaren opgenomen in het overzicht PLAN 2010. Een uitvoering van alle
speelplaatsen in kunstgras zou neerkomen op een totaal investeringsbedrag
van € 1.127.250. Het mag duidelijk zijn dat een uitvoering in kunstgras vanuit
financieel oogpunt niet is aan te bevelen, aangezien de jaarlijkse
kapitaallasten hierdoor met ca € 150.000 zouden stijgen, hetgeen qua dekking
leidt tot grote problemen.
6. Met kapitaallasten of andere jaarlasten voortvloeiende uit een eventueel aan
te schaffen computerprogramma is in deze financiële opzet geen rekening
gehouden.

Samenvattend kan op basis van het Speelbeleidsplan wordt vastgesteld dat bij
een eenmalige storting van € 500.000 in de bestemde reserve 095.670
Speelwerktuigen voldoende dekkingsmiddelen beschikbaar zijn om het plan tot
en met 2021 budgettair neutraal te kunnen uitvoeren. Er zijn derhalve geen
gevolgen voor het saldo onvoorzien.

5.

Samenvatting

Variant 1 – zoals is voorgesteld door het college d.m.v. het speelruimtebeleid.
(Inclusief de Gouwwijk)
Variant 2 – De speelplekken zoals aangegeven in het speelruimtebeleid met een
goedgekeurde ondergrond van zand. Geen nieuw bij te plaatsen toestellen en alleen
de reeds bestaande toestellen worden vervangen vanaf 2010.
Dit voorstel voldoet niet aan het afstandscriterium van 400 meter. Er zouden extra
speelplekken bij moeten komen om aan de afstand van 400 meter te voldoen.
Variant 2a – Idem als variant 2, maar zonder Euro 500.000 als initiële bijdrage in de
bestemde reserve.
Variant 3 – Alle reeds bestaande versnipperde speelplekken voorzien van een
goedgekeurde ondergrond van zand. Geen nieuw bij te plaatsen toestellen en alleen
de reeds bestaande toestellen worden vervangen vanaf 2010.
Dit voorstel heeft meer onderhoudskosten i.v.m. met meer te onderhouden
speelplekken. Bij dit voorstel kan het dus ook voorkomen dat er een speelplek
bestaat uit één enkel speeltoestel.

Bijlage 1: Veiligheidsbeleid
Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS, 27 maart 2007)
moeten speeltoestellen veilig zijn, waarbij voor nieuwe toestellen geldt dat ze van
een certificaat van typekeuring moeten zijn voorzien. Speelvoorzieningen dienen
conform wettelijk geldende voorschriften te worden geïnspecteerd en te worden
onderhouden. Dit wordt mogelijk met een softwareprogramma, waarin alle inspecties
en wijzigingen meteen worden doorgevoerd en bijgehouden.
Voor de veiligheid en valdemping om en rond de speeltoestellen moet worden
voldaan aan de NEN-EN 1176 en NEN-EN1177 norm.
Om aan de veiligheidsnormen te kunnen voldoen en voor een optimaal gebruik van
de beschikbare ruimte is het meer centreren van speeltoestellen op geschikte
plaatsen in de wijken een mogelijkheid. Zo kunnen er met beperkte middelen en
minder onderhoudskosten uitdagender en meer uitgebreide speelplekken gecreëerd
worden.
Het ministerie van VROM beveelt als richtlijn aan om 3 procent van het voor wonen
bestemd gebied, te bestemmen als speelruimte. Zie hiervoor de beleidsbrief “Nader
beleid buitenspeelruimte” april 2006, kenmerk NIB 2005/217590.
In Nederland wordt door de gemeentes vaak gewerkt met deze 3% norm van de
NUSO (Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie) en Jantje
Beton.
3% van de openbare ruimte in zowel nieuwbouwwijken als ook in bestaande wijken
wordt daarbij gereserveerd voor formele speelruimte. Het is bij de inrichting van de
wijken niet de bedoeling dat deze 3% speelruimte versnipperd ligt over de wijk maar
wordt gebruikt voor een aantal centrale speelvelden. Het is onduidelijk of in de
gemeente Edam-Volendam overal wordt voldaan aan de 3% norm omdat wij nog niet
beschikken over een adequate inventarisatie van de openbare ruimte.

