
 

 

 

 

EDE DUURZAAM 

De gemeente Ede kiest voor het motto ‘groen, gezond en actief’ en heeft duurzaam hoog in het vaandel. 

De gemeente maakt deel uit van de 7 duurzaamste gemeentes van Nederland. De gemeentelijke afdeling 

Beheer Openbare Ruimte (BOR) heeft een mooie langjarige traditie van duurzaam werken. Het is nu op 

zoek naar een verdere verdieping van haar werkwijze en haar rol in een gezonde stad. De afdeling wil een 

visie, dat richting geeft aan verdere uitwerking van duurzaamheid voor het beheer van de openbare 

ruimte. Een visie, die niet alleen het eigen duurzame gedrag agendeert, maar ook verbinding zoekt 

daarbuiten. Dit is in eerste instantie met andere afdelingen (bv. sociale zaken, stedelijke ontwikkeling en 

inrichting) binnen de eigen gemeentelijke organisatie, maar ook in de maatschappij (vastgoed, bedrijven, 

bewoners). 

 

Duurzaamheid in de openbare ruimte is een complex geheel, waarbij veel aspecten een rol spelen. Naast 

technische (methoden, materiaal- en middelengebruik) spelen hierbij ook sociale aspecten een rol, zoals 

gebruikerskwaliteit en milieuaspecten (energie, vervuiling). In de visie wordt met het 

duurzaamheidsconcept People, Planet en Profit een brug geslagen over al deze aspecten. Het motto van de 

visie is daarmee geworden: Samen de verantwoordelijkheid nemen voor een beheer dat een duurzaam 

verblijf in de openbare ruimte faciliteren kan. 
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AANPAK 

In de opbouw van de visie wordt steeds vanuit de onderliggende laag 

de volgende laag opgebouwd.  

 

Opbouw  Inhoud Toelichting  

6 Inspiratiebeelden Horizonschets voor richting aan 

ontwikkelingen 

5 Visie beheer openbare 

ruimte 

Thema’s Beheer Openbare 

Ruimte en duurzaamheid 

4 Beheer en 

duurzaamheid 

Positie van beheer binnen 

duurzame samenleving 

3 Strategie voor 

duurzaamheid 

Reacties op autonome 

ontwikkelingen 

2 Bestaand beleid voor 

duurzaamheid 

Aansluiten bij beleid en praktijk 

van gemeente Ede 

1 Duurzaamheidprincipes Vastleggen van uitgangspunten 

voor opbouw visie   

 

 

 

VISIE   

De openbare ruimte is van groot belang voor de leefbaarheid in een 

stad. Beheer is daarin een wezenlijk onderdeel. Duurzaam beheer van 

de openbare ruimte draagt bij aan deze leefbaarheid door het 

toevoegen van waarde aan People, Planet en Profit: de 

gebruikswaarde, gebiedswaarde en functionele waarde. Voor People, 

Planet en Profit zijn gidsprincipes uitgewerkt, waarbij een juiste 

onderlinge balans belangrijk is: 

 

- People: het beheer draagt bij aan de behoeften van 

gebruikers 

- Planet: beheer versterkt diensten van het ecologisch en 

stedelijk systeem 

- Profit: beheer genereert bijdragen van belanghebbenden, 

zodat kosten en baten van beheer in balans zijn 

 

Voor het hebben van handvatten voor verdere uitwerking zijn voor 

beheerthema’s zoals groen (groenvoorziening, natuur en landschap), 

grijs (wegen) en blauw (water) inspiraties uitgewerkt aan de hand 

van het People, Planet en Profit concept.  

 

Van afval naar grondstof 

 

 


