
Haarlem 

Gemeente Haarlem 

drs. Cora-Yfke Sikkema 
Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud 

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem 

Aan de leden van de raad 

I 
I 

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Onderwerp 

3 oktober 2014 
GOB/2014/360321 
Herman Wals 
511.3957 
walsh@haarlem.nl 
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Geachte leden, 

In de vergadering van de commissie Beheer van 25 september is gevraagd om een 
nadere onderbouwing van de verdeling van beheer- & onderhoudsdomeinen tussen 
Spaamelanden en marktpartijen (zie de tabel). Deze brief beoogt de gevraagde 
informatie te geven. 

domein Spaarnelanden markt 
verhardingen X 

groen & spelen X 

afval & reiniging X 

parkeren X 

verlichting & VRI's X 

kunstwerken & oevers X 

riolering & grondwater X 

Van gevel tot gevel 

Het college heeft voor de van gevel tot gevel filosofie gekozen. Daarin worden bij 
Spaamelanden de domeinen belegd die nodig zijn voor het schoon, heel en veilig 
houden van de bovengrondse openbare mimte: afval & reiniging, verhardingen en 
groen & spelen. Wij verwachten dat de bundeling van deze domeinen zal leiden tot 
een integrale verantwoordelijkheid van een vaste partner voor het dagelijks beheer 
en onderhoud. Deze integrale uitvoering zal ten goede komen aan de stad. De 
kennis van de stad en haar openbare mimte strekt hierbij tot voordeel van 
Spaamelanden. 

Het domein afval en reiniging behoort tot de kemcompetentie van Spaamelanden. 
Groen en verhardingen worden nu al grotendeels door of via Spaamelanden 
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uitgevoerd. Omdat Spaamelanden geen eigen asfalteringsfaciliteiten heeft wordt dit 
onderdeel wel aan een marktpartij gegund. 

Om de dienstverlening aan burgers en aan nood- en hulpdiensten te verbeteren is er 
ook voor gekozen het domein coördinatie (urgente en meervoudige meldingen) bij 
Spaamelanden te beleggen. 

Riolering 

Het bovenstaande betekent dat niet de verhardingen op de markt gezet worden, 
zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar het domein riolering & drainage. In de 
bestaande situatie neemt Spaamelanden daarvan ongeveer vijftig procent voor zijn 
rekening.. Riolering is niet beeldbepalend voor de openbare mimte en bestaat uit 
een netwerkstelsel met bemalingsgebieden die niet corresponderen met de binnen 
de gemeente gehanteerde indeling in vijf stadsdelen. 

Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 

Dit domein kenmerkt zich door technische complexiteit en specifieke kennis. 
Spaamelanden heeft dit specialisme niet in huis. Het wordt nu al op de markt gezet 
en dit zal in de nieuwe opzet van de B&O-contracten niet veranderen. Voor de 
VRI's heeft de gemeente een contract met Vialis dat tot en met 2016 doorloopt. 

Civiele kunstwerken en oevervoorzieningen 

Het overgrote deel van dit domein wordt al door aannemers uitgevoerd. De 
technische expertise bij Spaamelanden is goed over te dragen naar een marktpartij. 
Kennis van de stad speelt hierbij een minder grote rol. 

Parkeren 

Spaamelanden verzorgt op een bedrijfsmatige wijze het beheer, onderhoud en 
exploitatie van fiets- en autoparkeervoorzieningen, inclusief het innen van 
opbrengsten. Spaamelanden reguleert 24 uur per etmaal de toegang tot de 
parkeervoorzieningen en registreert en beoordeelt meldingen zoals brand en 
schades. De beleidsverantwoordelijkheid blijft bij de gemeente en de organisatie 
van de uitvoering ligt bij Spaamelanden. 

Belangrijkste argument om parkeren bij Spaamelanden neer te leggen is dat daar bij 
het bedrijf de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd is, zowel wat betreft kennis als 
techniek. Voorbeeld daarvan is de 24 uur per etmaal operationele meldkamer, 
gefinancierd door de gemeente. Van onze kant bestaat tevredenheid over de manier 
waarop Spaamelanden dit opgepakt heeft. 

Ander belangrijk argument is dat we de komende jaren met de modemisering en 
digitalisering van het parkeren een flinke opgave hebben waar de gemeente direct 
sturing op wil houden, ook wat betreft de prijsstelling. Dit kan beter met een partner 
waar we zelf een groot belang in hebben. 
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Daarbij speelt nog het uitgangspunt dat de totale som die naar Spaamelanden gaat 
ongeveer gelijk blijft. Als parkeren naar de markt gaat moet compensatie bij een 
ander domein gevonden worden, maar daarvoor zijn nu juist goede redenen om die 
uit te besteden aan een marktpartij. 

Strategische discussie 

Bij een aantal fracties leeft de wens om een strategische discussie over de toekomst 
van Spaamelanden te voeren. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van de 
wethouder die de gemeente als aandeelhouder vertegenwoordigt. Deze discussie 
hoeft geen invloed te hebben op het voorliggende besluit. 

Met vriendelijke groet. 
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