
(MILIEU)BELEIDSVERKLARING 
(Milieudienst Groningen, onderdeel van Directie Stadsbeheer Groningen) 

 

 

De missie van de Directie Stadsbeheer van de gemeente Groningen luidt als volgt: 

“Wij zorgen, samen met u, voor een prettige en duurzame leefomgeving”. 

 

Het taakgebied van de Directie Stadsbeheer betreft (dus) het schoon, heel, veilig, toegankelijk 

en prettig maken en houden van de stad Groningen. Daarbij is de ambitie van de Directie 

Stadsbeheer maximale tevredenheid van de inwoners en gemeentebestuur van Groningen, 

maar ook van andere opdrachtgevers op deze gebieden. Maar ook om een plek te bieden waar 

mensen graag werken, ook voor hen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. 

 

Met de leefomgeving wordt primair de openbare ruimte in de stad Groningen bedoeld. De 

Directie Stadsbeheer zorgt voor het beheer en onderhoud daarvan. Dat houdt onder meer in: 

- het schoonhouden ervan bijv. door afvalinzameling, afvalverwerking, veegdiensten, 

onkruidverwijdering, graffiti verwijdering, dierplaagbeheersing, kolkenreiniging etc.; 

- en zorg voor heel en veilig, d.w.z. voor de veiligheid van bijv. bruggen en wegen door 

adequaat onderhoud daarvan dan wel door gladheidsbestrijding in de winter, door adequaat 

groenonderhoud, door te zorgen voor goede verlichting, voor veilige speeltoestellen, door het 

voorkomen van overlast etc. 

Overigens kunnen bedrijven of instellingen in de stad of de regio, de Directie Stadsbeheer ook 

inschakelen om bovengenoemde diensten op hun particuliere terrein uit te voeren. 

 

De Directie Stadsbeheer streeft ernaar bovengenoemde diensten naar maximale tevredenheid 

van Stadjers, gemeentebestuur en overige opdrachtgevers te verrichten, maar wel op maat. 

Daarmee wordt bedoeld dat er vraaggericht, en samen en in overleg met Stadjers, wordt 

gewerkt. Daarbij wordt zoveel mogelijk met wensen rekening gehouden. Maar vervolgens 

worden op grond daarvan wel specifieke afspraken gemaakt waar dan ook aan vastgehouden 

wordt. En daar hoort bij dat de Directie Stadsbeheer niet alleen “ja” zegt, maar soms ook nee 

kan zeggen. 

 

De Directie Stadsbeheer biedt een substantieel aantal werkplekken aan voor mensen met een 

achterstand op de arbeidsmarkt. Daarvoor wordt vooral samengewerkt met Iederz, maar ook 

wel met andere instellingen. De Directie Stadsbeheer biedt hen werk en 

ontwikkelingsmogelijkheden, maar geen dienstverband. Iederz etc. begeleiden de mensen en 

hebben hen in dienst. 

 

Marktontwikkelingen noodzaken de Directie Stadsbeheer tot continue aandacht voor 

doelmatigheid en efficiency bij de inzet van personeel en materieel en voor innovatie van het 

pakket aan geleverde diensten. 

 

De verantwoordelijkheid van de Directie Stadsbeheer is niet alleen gericht op het heden, maar 

ook de toekomstige Stadjers hebben recht op een prettige stad, waar het goed toeven is. Dat 

betekent onder meer een duurzaam afvalbeleid, gedegen onderhoud en op tijd vernieuwen. 

Aanleg van wegen, riolering, groen en allerlei voorzieningen, ook voor de afvalinzameling, 

kost geld. Het gaat om kapitaalgoederen waarvan de levensduur door goed beheer of 

onderhoud wordt geoptimaliseerd. Dat voorkomt vernietiging van kapitaal dat door 

gemeenschapsgeld is opgebracht. 

 



De gemeente is in juridische zin zorgverantwoordelijk voor de staat van het openbaar gebied, 

de inzameling van het huishoudelijk afval en aanleg en onderhoud van riolering. 

Verschillende wetten en verordeningen zijn hierop van toepassing. Het spreekt voor zich dat 

de Directie Stadsbeheer zich zal houden aan wet- en regelgeving, waaronder specifiek ook de 

milieuwetgeving. 

 

Ten behoeve van het kwaliteitszorgsysteem volgens ISO 9001 en het milieuzorgsysteem 

volgens ISO 14001 is de Directie Stadsbeheer continu bezig om de werkwijzen en diensten in 

dit verband te verbeteren. 

 

Ten behoeve van het milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 wil de Directie Stadsbeheer 

bovendien het goede voorbeeld geven op milieugebied. 

 

Ca. 400 mensen, ondersteund door ca. 300 medewerkers van Iederz, zijn bij de Directie 

Stadsbeheer hiervoor bezig. 
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