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1. Inleiding 

De gemeenteraad van Haarlem heeft bij besluitvorming over de Kadernota 2012 extra geld 

vrijgemaakt voor het openstellen van de Waarderbrug in beide rijrichtingen. In 2013 bleek 

dat compenserende maatregelen nodig waren om de begroting sluitend te houden. Daarbij is 

het budget voor het openstellen van de Waarderbrug geschrapt. De gemeenteraad heeft bij de 

behandeling van de compenserende maatregelen het college opdracht gegeven in 2014 uit 

andere middelen de aanpak van de Waarderbrug te dekken.  

 

Voor het sluitend krijgen van de begroting van 2014 zijn ook compenserende maatregelen 

vastgesteld. Eén van die maatregelen is de verlaging van budgetten voor groot onderhoud aan 

de openbare ruimte.  

 

Het college heeft daarbij gekeken naar de fasering van groot onderhoud aan de gehele 

openbare ruimte, dus niet enkel het groenonderhoud. Zaken die in 2014 niet technisch 

noodzakelijk waren, waarbij uitstel dus niet leidt tot calamiteiten, zijn tegen het licht 

gehouden. Door het uitstellen van onderhoud kon € 1,9 miljoen aan ruimte worden gecreëerd. 

Hiervan is € 1,26 miljoen ingezet voor de compenserende maatregelen en is € 650.000 benut 

voor de Waarderbrug.. 

 

Onder beheerdomein ‘groen’ vallen ook straatmeubilair en speeltoestellen. Het naar achteren 

schuiven van groot onderhoud in dit domein bestaat voornamelijk uit het uitstellen van de 

vervanging van straatmeubilair en speeltoestellen. Waar speeltoestellen in het verleden 

werden vervangen vóórdat het oude toestel niet meer bruikbaar was, wordt nu gewacht tot dat 

moment. Een speeltoestel wordt dan veiliggesteld en afgevoerd, waarna de vervanging in 

gang wordt gezet. 

 

Hoewel de bezuiniging op het groot onderhoud in jaarsnede 2014 met name wordt gevonden 

in domein groen, is er niet specifiek op groenonderhoud bezuinigd om de openstelling van de 

Waarderbrug mogelijk te maken. Wel zijn er voornamelijk in het domein groen 

mogelijkheden om onderhoud te faseren.  

 

Het college hecht aan de rollen en bevoegdheden zoals verdeeld tussen raad en college. 

Tegelijkertijd staan raad en college voor een grote financiële opgave. Het verschuiven van 

budgetten tussen de domeinen zoals bij de compenserende maatregelen is gebeurd is hard 

nodig geweest. In het vervolg zullen de consequenties van die verschuivingen uitvoeriger 

besproken worden met de commissie Beheer. 

 

2. Kernboodschap 

Het totaalbudget van groot onderhoud in 2014 kan niet toenemen. Om dit jaar financiële 

ruimte te vinden om meer groot onderhoud te plegen aan groen, worden groenprojecten die 

nu gepland staan voor 2015 naar 2014 gehaald. Groot onderhoud in andere domeinen (met 

name open verhardingen en markeringen) worden naar 2015 geschoven en dan opnieuw 

meegewogen in de prioritering van groot onderhoud in dat jaar.  
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De naar voren te halen projecten moeten nog in 2014 kunnen worden uitgevoerd en voor het 

einde van het boekjaar 2014 gefactureerd en betaald worden. De naar 2015 verschoven 

projecten moeten nog niet gestart zijn, omdat het anders financieel nadeel oplevert om ze te 

vertragen.  

 

3. Consequenties 

Binnen bovengenoemde voorwaarden blijkt dat er voor maximaal € 223.000 aan groen 

projecten naar voren kan worden gehaald die ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd 

en dat voor eenzelfde bedrag minder besteed kan worden aan open verhardingen en 

markeringen. 

 

In 2015 zal dan een deel van verharding en markeringen opnieuw geprogrammeerd moeten 

worden zodat budgetten voor groen in 2015 niet verminderen. Het naar achteren schuiven van 

groot onderhoud aan verharding in 2014 houdt in dat er voornamelijk kuilen en scheuren in 

asfalt worden gerepareerd, en geen grotere oppervlakten aan bestrating worden aangepakt. 

 

Concreet betekent dit aan extra projecten ten laste van het budget groen in 2014: 

 Bolwerken € 45.000,- (beplanting) 

 Haarlemmerhout € 100.000,- (betreft straatmeubilair, inspraak wordt ingepland) 

 Herman Kruyderplein in Oost ad € 38.000,- (speeltoestel) 

 Speelgelegenheden in Noord ad € 40.000,- (speeltoestel) 

 

Hier staat een verlaging van de budgetten in 2014 tegenover van in totaal € 223.000,- 

bestaande uit groot onderhoud aan open verhardingen van € 190.500,- en markeringen van € 

32.500,-. 

 

4. Vervolg 

In de zomer wordt ambtshalve met deze groen projecten gestart in verband met aanlooptijd 

voor de uitvoering. De maatregelen worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage. Als de 

raad tijdens de bestuursrapportage toch anders besluit zal het problematisch zijn om de 

uitgestelde projecten van het groot onderhoud aan verhardingen nog voor het eind van 2014 

af te ronden.  

 

5. Bijlagen 

Geen 

 

 

 

 


