
 

Format Format Format Format Beheerparagraaf Openbare RuimteBeheerparagraaf Openbare RuimteBeheerparagraaf Openbare RuimteBeheerparagraaf Openbare Ruimte::::    

 

Projectnaam: Projectnaam: Projectnaam: Projectnaam:      

Opdrachtgever: Opdrachtgever: Opdrachtgever: Opdrachtgever:      

Projectleider:Projectleider:Projectleider:Projectleider:     

 

Beheerparagraaf opgesteld door: Beheerparagraaf opgesteld door: Beheerparagraaf opgesteld door: Beheerparagraaf opgesteld door:      

Datum: Datum: Datum: Datum:      

 

Ten behoeve van : Ten behoeve van : Ten behoeve van : Ten behoeve van :     

� Functioneel Ontwerp 

� Voorontwerp 

� Definitief Ontwerp 

 

Verwachte opleverdatum: Verwachte opleverdatum: Verwachte opleverdatum: Verwachte opleverdatum:     

 

FinancieringswijzeFinancieringswijzeFinancieringswijzeFinancieringswijze areaalmutatie:  areaalmutatie:  areaalmutatie:  areaalmutatie:     

� Stelpost jaarlijks bedrag Stedelijk Beheer 

� Stelpost leefbaarheidsbudget 

� Referentiekader Leidsche Rijn 

� POS 

� Grondexploitatie rest van de stad 

� Overdrachten diversen concern 

� Raadsbesluit 

    

Eigendom en beheer:Eigendom en beheer:Eigendom en beheer:Eigendom en beheer: 

Toekomstig eigenaar: � gemeente Utrecht � anders, nl. :  

Toekomstig beheerder � Stadswerken  � anders, nl. : 

 

    
Verantwoording toekomstig beheerVerantwoording toekomstig beheerVerantwoording toekomstig beheerVerantwoording toekomstig beheer    
    

Wijzigingen ten opzichte van vorige fase. 

In deze paragraaf graag aangeven welke onderdelen/ontwerpen in het plan zijn gewijzigd ten opzichte 

van de vorige fase. Uitgesloten zijn de aspecten in het plan die enkel nader zijn uitgewerkt in de 

volgende planfase.  

 

Beheeronderdelen met wijzigingen/aanvullingen op HIOR 

� Ja   � Nee  

 

 

Hieronder de categorieën HIOR. Graag per categorie aangeven of er afwijkingen of bijzonderheden zijn 

en zo ja dan een gedetailleerde omschrijving invoegen.  

 

Beheer Verlichting 

� n.v.t. 

 

 

Lichtberekening 
Een berekening van de lichtsterkte en spreiding behorend bij het verlichtingsplan in de Plantekening 
Overzicht. De lichtberekening dient te voldoen aan de Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL).  
  
Hiervoor kunnen de volgende programma's gebruikt worden: 
- Industria; Plesir Reality en Plesir terrein 
- Schreder; Ulysse 
- Philips; Calculux road 
- DIAlight; DIAlux 

� n.v.t. 

 

 

Beheer bebording 

� n.v.t. 



Beheerparagraaf Stadswerken 

 

 

 

Beheer riolering 

� n.v.t. 

 

 

Beheer groen 

� n.v.t. 

 

 

Beheer water 

� n.v.t. 

 

 

Beheer Verharding 

� n.v.t. 

 

 

Beheer straatmeubilair 

� n.v.t. 

 

 

Beheer Spelen 

� n.v.t. 

 

 

 

Beheer civiele constructies 

� n.v.t. 

 

 

Ondergrondse consequenties 
De schriftelijke vastlegging van de eventuele communicatie en afspraken met nutsbedrijven en 

andere partijen.  

� n.v.t. 
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