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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Voorgeschiedenis
In het programma groot onderhoud openbare ruimte 2022-2026 (in concept) staat de uitvoering van
de buurt Oud-Diemen opgenomen voor groot onderhoud. Door de verkeerssituatie en de
wateroverlast voldoet deze buurt niet meer naar behoren. Het openbare groen, wegen, riolering,
kunstwerken en verlichting zijn verouderd en aan vervanging toe. De werkzaamheden richten zich op
het integraal terugbrengen dan wel aanpassen van de openbare ruimte naar het gewenste
ambitieniveau. Daarnaast moet bij het onderhoud de inrichting voldoen aan het vigerende beleid van
de gemeente Diemen en de huidige wet- en regelgeving.
Concrete aanleiding
Voor bovenstaande werkzaamheden is een projectplan opgesteld met daarin een globale weergave
van de aanpak en de vertrekpunten (bijlage 1).
Voor het ontwerp van de openbare ruimte, de plannen en het uitvoeren van de werkzaamheden,
worden de buurtbewoners zo goed mogelijk betrokken. Op deze manier zorgt de gemeente ervoor dat
het plan kwalitatief beter wordt en ook zoveel mogelijk wordt gesteund. Hiervoor is een communicatieen participatieplan opgesteld (bijlage 2).

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, genomen tijdens de collegevergadering op 26-04-2022.

Samenvatting
Inhoud van het besluit
Het college heeft het projectplan en communicatie- en participatieplan Oud-Diemen vastgesteld.
Risico’s
Financieel
De financiën zijn gedekt door het Programma Groot Onderhoud, de kosten zijn gespecificeerd in het
projectplan. Naast dit reguliere budget voor het groot onderhoud is er nog een extra budget
beschikbaar van €25.000 voor iets extra’s in de openbare ruimte. Dit budget komt vanuit de Stichting
Oud Diemen.
Juridisch
Duurzaamheid
In de volgende fase van het project worden de uitgangspunten bepaald. Klimaatadaptatie zal hierin
een belangrijke rol spelen, denk hierbij bijvoorbeeld aan vergroening en waterafvoer. Verder zal ook
ledverlichting een rol spelen in het kader van duurzaamheid.
Andere risico’s
Voorafgaand zijn de volgende risico’s geïnventariseerd:
Onvoldoende medewerking van de NUTS bedrijven
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Onvoldoende rekening gehouden met dekking in de voorziening voor het totaal vervangen
van de nodige onderdelen
Bodemverontreiniging
Hogere kosten in de aanbesteding door te hoge inschrijvingen die niet te voorzien zijn door
marktwerking
Hogere kosten in de uitvoering door fasering, tijdelijke maatregelen en/of ingrijpende
werkzaamheden die aan de voorkant niet te voorzien zijn

In het projectplan worden deze risico’s verder toegelicht.
Vervolg
Communicatie
In dit stadium van het project heeft de te nemen beslissing geen effect op de burger. In een later
stadium worden belanghebbenden uitgebreid betrokken in het ontwerpproces. Dit proces staat verder
uitgelegd in het communicatie- en participatieplan.
De communicatie moet neutraal, betrouwbaar en zo compleet mogelijk zijn en voor alle bewoners
tegelijkertijd beschikbaar. Hoe hiervoor wordt gezorgd, staat verder uitgewerkt in het communicatieen participatieplan.
Participatie
Er is een projectteam dat de inhoudelijke coördinatie en voortgang van het project regelt. Daarnaast
worden project- en beleidsmedewerkers aangehaakt op het moment dat het nodig is (afhankelijk van
het onderwerp).
Planning
Volgens globale planning volgen nog de volgende besluitvormende momenten:
Schetsontwerp:
2e kwartaal 2022
Voorlopig ontwerp:
2e/3e kwartaal 2022
Definitief ontwerp:
3e kwartaal 2022
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