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1. Inleiding
In Nederland zijn steeds meer gemeenten die het groen op de rotondes laten adopteren door
bedrijven. Het idee achter adoptie is simpel. Bedrijven onderhouden een rotonde voor een bepaalde
tijd en krijgen daarvoor ruimte op de rotonde om hun bedrijf onder de aandacht te brengen.
Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen:
 de representativiteit van de rotondes
 vermindering van de kosten van het onderhoud
 het aanbieden van meer mogelijkheden voor bedrijven om zich binnen de gemeente te
profileren.
De gemeente Heerde wil het plaatselijke bedrijfsleven de mogelijkheid bieden om rotondes te
adopteren. De rotondes moeten representatief blijven of representatief worden ingericht. Het
rotonde adoptieplan is niet primair bedoeld als bezuiniging, maar kan mogelijk wel voor een
bezuiniging zorgen. Naast de rotondes zijn er wellicht nog andere gebieden/objecten die
geadopteerd kunnen worden. De uitgangspunten voor dit rotondeplan zouden ook hierop van
toepassing kunnen zijn.
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2. Welke rotondes zijn geschikt en hoe aan te melden?
In de gemeente Heerde zijn op dit moment 6 rotondes. Op één rotonde bevindt zich een kunstwerk,
dat in principe op de rotondes moet blijven staan. Bij adoptie zal - indien gewenst - het onderhoud
van deze kunstwerken bij de Gemeente Heerde blijven. Er zijn rotondes waar een ANWB-paal staat.
Deze palen moeten op de rotondes blijven staan bij adoptie.
Aanmelding
Na het invoeren van het rotonde adoptieplan kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij de
Gemeente Heerde. Bij adoptie geldt de regel: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. De
adoptant is bij voorkeur, een in de gemeente Heerde gevestigd bedrijf of instelling (dit kan ook een
school of een vereniging zijn). Ook een groep van bedrijven en/of bewoners mogen een rotonde
adopteren.
Indien er voor de aanleg van de nieuwe inrichting een omgevingsvergunning nodig is, dient de
adoptant deze te verzorgen.

2.1 Overzicht rotondes gemeente Heerde
plaats

straatnaam

Heerde
Heerde

Eperweg / Haneweg / Wezeweg
Wilhelminalaan / Stationsstraat / Brinklaan /
Kamperweg
Kamperweg / Molenweg
Molenweg / Veldweg

Heerde
Heerde

Heerde
Molenweg / Zwolseweg
Wapenveld Groteweg / Klapperdijk
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3 Richtlijnen voor het Rotonde Adoptie Plan
3.1 Mogelijkheden
In principe gaat de adoptie over het middelste gedeelte van de rotonde. Maar ook adoptie van
andere plantvakken en/of verdere omgeving kan een mogelijkheid zijn.
 adoptie geldt alleen voor het onderhoud
 Bij wijziging dient de adoptant een inrichtingsvoorstel in te dienen.
3.2 Toetsing
De gemeente Heerde toetst het voorstel op:
 Inrichtingsvoorstel / uitstraling
 (verkeers)veiligheid
 het onderhoud
Een laatste controle zal door B&W plaatsvinden.
3.3 Voorwaarden
Alle kosten die gemoeid zijn met de nieuwe aanleg zijn voor de adoptant. De adoptie van een
rotonde is in principe voor vijf jaar. Verlenging is, indien gewenst, telkens voor vijf jaar.
3.4 Beoordeling van een nieuw ontwerp
De gemeente Heerde beoordeelt het nieuwe ontwerp op de volgende onderdelen:
3.4.1 Verkeer
 De verkeersborden, ANWB-palen, straatnaamborden en dergelijke blijven staan en blijven
goed zichtbaar.
 De inrichting van de rotonde en de daarop aangebrachte reclame-uitingen zijn zodanig dat
het attentieniveau van de weggebruiker niet wordt afgeleid en voor de weggebruikers geen
onveilige verkeerssituatie zal ontstaan.
 De reclame-uitingen en andere obstakels dienen minimaal 0,60 m. van de rand van de
verharding geplaatst te worden (landelijke richtlijn). De inrichting mag verkeerszichtlijnen
niet belemmeren.
3.4.2. Ruimtelijk
 Bouwwerken - anders dan kunstwerken en kleine objecten - zijn niet toegestaan
op de rotonde. Bestemmingsplanregels zijn hier van toepassing.
 De totale inrichting van de rotonde heeft een hoogwaardige kwaliteit en past in de omgeving.
 De inrichting veroorzaakt geen overlast aan derden.
 De rotonde heeft bij voorkeur een groene uitstraling - vegetatie, vaste planten, heesters en
bomen - passend in de omgeving.
 Reclame-uitingen in de vorm van borden zijn toegestaan. Het aantal is maximaal gelijk aan
het aantal “poten” aan de rotonde. De afmeting per bord is maximaal 50 x 70 cm. Hierbij
gaat het uitsluitend om reclameborden (bedrijfsnaam) van de adoptant. De reclame–uiting
mag niet aanstootgevend zijn. Het bord mag niet worden verlicht en niet retro-reflecterend
zijn. Er mogen geen bewegwijzering, richtingspijlen, routebeschrijvingen en dergelijke op de
reclame-uitingen worden aangebracht.
 De opdruk van de reclamebordjes bestaat hooguit uit een bedrijfsnaam en/of logo met
eventueel een verwijzing naar de aanleg en beheer van de rotonde.
 Er mag geen extra verlichting geplaatst worden op de rotonde (ook geen aanlichting van
reclameborden)
 Er dient rekening gehouden te worden met mogelijke kabels en leidingen. Deze dienen
gehandhaafd te blijven.
 Aanwezige bomen blijven gehandhaafd. Bij werkzaamheden wordt rekening gehouden met de
aanwezige bomen.
3.4.3 Beheer
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Tijdens onderhoudswerkzaamheden dient de verkeersveiligheid van het verkeer en van de
onderhoudsploeg gewaarborgd te zijn. (zie hiervoor bijvoorbeeld de richtlijnen van de CROWpublicatie 96b, werken in uitvoering).
De adoptant dient het gehele jaar zorg te dragen voor een hoogwaardig kwaliteitsniveau van
de inrichting. Dit onderhoudsniveau moet minimaal CROW-onderhoudsniveau B zijn.
In geval van calamiteiten (bijvoorbeeld een verkeersongeluk) neemt de gemeente Heerde
maatregelen om onveilige situaties snel op te heffen. De adoptant is na herstel van de
veiligheid weer verantwoordelijk voor alle (herstel) werkzaamheden van de inrichting van de
rotonde. Dit geldt niet voor verkeersborden, ANWB palen en dergelijke.
Indien het beheer structureel niet aan de eisen voldoet, zal de gemeente Heerde het contract
beëindigen en het onderhoud overnemen.
Er mag geen chemische onkruidbestrijding worden toegepast. Voor beheersing van
plaagdieren moet de adoptant in overleg treden met de gemeente Heerde.

3.4.4 Kunst
 Indien een adoptant een kunstwerk op de rotonde wil plaatsen, beoordeelt de gemeente
Heerde dit kunstwerk. Nadat het contract is afgelopen mag het kunstwerk op de rotonde
blijven. Indien het kunstobject verdwijnt, wordt de rotonde hersteld zodat de gemeente
Heerde het onderhoud kan overnemen zonder extra werkzaamheden te verrichten.
 De kosten voor kunst zijn voor de adoptant.
 Het vaste kunstwerk dat momenteel op een van de rotondes staat dient in eerste instantie te
worden behouden. De verantwoordelijkheid en het onderhoud van deze kunstwerken ligt bij
de gemeente Heerde.
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4. Planning
De Gemeenteraad krijgt - na vaststelling door het college van B&W - in februari 2015 dit plan ter
informatie aangeboden. Hierna zullen in maart 2015 de rotondes aangeboden worden aan
geïnteresseerden.
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5. Communicatie
Het rotonde adoptieplan wordt onder de aandacht gebracht bij de doelgroepen door middel van
algemene communicatiemiddelen. Er komen persberichten in de regionale bladen, op de
gemeentepagina van het regionale blad “De Schaapskooi” en informatie op de website van de
gemeente Heerde www.heerde.nl.
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6. Kosten
6.1 Huidige kosten
De kosten die de gemeente Heerde momenteel maakt voor het totale groenonderhoud van alle
gemeentelijke rotondes is naar schatting ongeveer € 6.000 per jaar. De rotondes zijn ingericht voor
een bedrag tot ongeveer € 5.000. Er zijn geen plannen om rotondes in de nabije toekomst om te
vormen.
6.2 Verwachte besparing op onderhoud
Indien alle rotondes van de gemeente Heerde geadopteerd worden, zal dat een besparing op het
onderhoudsbudget opleveren van maximaal ca. € 6.000 per jaar.
Wel moet hierbij opgemerkt worden dat de verwachting is, dat niet alle rotondes geadopteerd zullen
worden.
6.3 Interne kosten bij uitgifte rotonde
Indien een rotonde heringericht wordt door een adoptant, worden er kosten gemaakt door de
gemeente Heerde voor:
 Toetsing
 Overleggen
 Administratie
 contractuele handelingen
Naar verwachting is hier in totaal éénmalig 10 tot 20 uur voor nodig. Verspreid over verschillende
afdelingen/eenheden. Dit werk kan ingepast worden als arbeid binnen de bestaande
werkzaamheden.
6.4 Kosten voor adoptant
De kosten die een adoptant gaat maken, is sterk afhankelijk van het ontwerp en het
onderhoud die de adoptant voor ogen heeft. Uitgaande van de landelijke ervaringscijfers voor
rotondes, gaan we uit van de volgende indicatiecijfers.
Herinrichten nieuwe rotonde: € 2.000 à € 5.000
Onderhoud voor de duur van vijf jaar: 5 x € 1.000 à € 3.000
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Bijlage 1: Concept standaardovereenkomst Rotonde Adoptie Plan (zie volgende pagina).
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De ondergetekenden:
1.

De gemeente Heerde, hierbij krachtens artikel 171 lid 1 van de gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen, burgemeester. Hierna te
noemen: De gemeente.

En:
2. <Firmanaam>, gevestigd aan <Adres>, bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer
<KvK nummer>. Hierbij vertegenwoordigd door <Naam>. Hierna te noemen: De wederpartij
Overwegende dat:




De gemeente eigenaar is van de rotonde op het kruispunt tussen ** en **, hierna te noemen
”de rotonde”;
De wederpartij op de rotonde reclame wenst te plaatsen en het onderhoud op zich wil nemen op
de voorwaarden zoals vastgelegd in het Rotonde Adoptie Plan van de gemeente Heerde;
Ondergetekenden tot beider voordeel hun afspraken in deze overeenkomst willen neerleggen.

Verklaren hierbij te zijn overeengekomen:
Artikel 1
1.
De gemeente stelt aan de wederpartij het middeneiland van de rotonde, zoals nader is
aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende tekening, beschikbaar.
Artikel 2
1. Deze overeenkomst gaat in op <datum> en wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar en
zal eindigen op <datum + 5 jaar>.
2. Na afloop van deze termijn kan de overeenkomst (telkens opnieuw) worden verlengd voor een
periode van vijf jaar, indien daartoe tenminste drie maanden voor de afloop van de
overeenkomst een schriftelijke verzoek wordt ingediend door de wederpartij en de gemeente
schriftelijk met dat verzoek instemt.
Artikel 3
1. Het Rotonde Adoptie Plan maakt deel uit van deze overeenkomst en is van toepassing voor
zover daarvan in deze overeenkomst niet is afgeweken of de toepassing daarvan ten aanzien
van de rotonde niet mogelijk is.
2. De wederpartij heeft, voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst, een
exemplaar van de het Rotonde Adoptie Plan ontvangen en verklaart met de inhoud daarvan
bekend te zijn en akkoord te gaan.
3. Een door de wederpartij voor akkoord getekend exemplaar van het Rotonde Adoptie Plan is aan
deze overeenkomst gehecht.
Artikel 4
1. Het is niet mogelijk om het middeneiland van de rotonde geheel of gedeeltelijk aan derden te
verhuren of anderszins in gebruik af te staan.
2. De wederpartij is ook niet gerechtigd om de uit deze overeenkomst voortvloeiende
contactpositie en rechten zonder schriftelijke toestemming van de gemeente aan een derde over
te dragen of te bezwaren.
3. De gemeente is bevoegd om aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden.
Artikel 5
1. Indien de rotonde niet voldoet aan het gestelde in het Rotonde Adoptie Plan of de wederpartij
anderszins niet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst voldoet, zal de gemeente de
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wederpartij eenmalig schriftelijke aanmanen en hem een redelijke termijn geven om alsnog aan
zijn verplichtingen te voldoen.
Indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, is de gemeente
gerechtigd om de overeenkomst zonder met onmiddellijke ingang, met inachtneming van het in
lid 1 van dit artikel bepaalde, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6
1. Kabels, leidingen, lichtmasten, bewegwijzering, verkeersborden, riolering en andere
nutsvoorzieningen in of op de rotonde dienen gehandhaafd te blijven.
2. De gemeente en/of door de gemeente aangewezen derden heeft/hebben te allen tijde, in
overleg met de wederpartij, het recht tot het leggen, hebben, onderhouden en vervangen van
kabels, leidingen, lichtmasten, bewegwijzering, verkeersborden, riolering en andere
nutsvoorzieningen en tot het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden in of op de rotonde
zonder dat door de wederpartij aanspraak gemaakt kan worden op enige schadevergoeding.
3. De gemeente is te allen tijde gerechtigd om de rotonde te inspecteren.
Artikel 7
1. De wederpartij draagt er zorg voor dat schade door uitvoering van deze overeenkomst aan
gemeentelijke eigendommen en eigendommen van derden wordt voorkomen.
2. De wederpartij vrijwaart de gemeente voor alle schade als gevolg van aansprakelijkstellingen
door derden als gevolg van ondeugdelijke inrichting van de rotonde, het (achterstallig)
onderhoud van de rotonde of ieder andere schade die ontstaat als gevolg van (het nalaten van)
werken aan de rotonde. De wederpartij is verplicht zich hiervoor adequaat te verzekeren.
3. De wederpartij is verplicht alle schade aan de rotonde terstond ter kennis te brengen van de
gemeente.
4. Alle werken of eigendommen van de gemeente (en/of derden) die ten gevolge van de uitvoering
van deze overeenkomst worden beschadigd, moeten op kosten van de wederpartij worden
hersteld, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen.
5. De wederpartij is gehouden alle schade te vergoeden die de gemeente lijdt als gevolg van de
uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 8
1. De wederpartij is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of
vergunningen, indien en voor zover dezen is/zijn vereist.
Artikel 9
1. Bij het eindigen van deze overeenkomst is de gemeente gerechtigd te verlangen dat de rotonde
in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. De staat en wijze van opleveringen worden in
onderling overleg bepaald.
2. De wederpartij kan nimmer aanspraak jegens de gemeente maken op vergoeding van schade of
kosten, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan.
In tweevoud ondertekend te_________________ op __________________
______________________

_____________________

(gemeente)

(wederpartij

Naam:
Gemeente Heerde
Adres:
Eperweg 5
Woonplaats:
8181 ET HEERDE
Contactpersoon:
Telefoonnummer: (0578) 69 94 94
E-mailadres:
gemeente@heerde.nl

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
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