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Onderwerp
Toezegging per wanneer is opdracht gegeven tot verhogen/verbeteren 
kwaliteitsniveau onderhoud

Soort: Toezeggingen
Nummer: 2019/154134 
Programmanummer
5.1 Openbare ruimte en
mobiliteit

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum
Commissie beheer d.d. 25-2-2019

Indiener/Fractie

Omschrijving
Bij de behandeling van agendapunt 15 Verlenging acht 
Domeindienstovereenkomsten voor dagelijks beheer en 
onderhoudswerkzaamheden zegt wethouder Snoek op verzoek van het 
CDA het volgende toe. Hij zal na laten gaan en de commissie informeren 
wanneer er nu concreet opdracht is gegeven om het kwaliteitsniveau 
onderhoud te verhogen/verbeteren nadat hiervoor eind 2017 extra geld 
beschikbaar kwam. Concreet ligt hierbij de vraag op tafel of dit begin
2018 is gebeurd of (pas) in juni 2018.

Afdeling
PCM
Verantwoordelijke
Braakman, J.P.R.
Email
jprbraakman@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5113907

Stand van Zaken/afdoening
In december 2017 is door gemeente en Spaarnelanden gestart met een plan van aanpak voor de 
ambitieverhoging. Het plan omschrijft hoe het areaal in eerste instantie op het nieuwe ambitieniveau wordt 
gebracht (eenmalige inhaalslag) en wat zijn de extra beheerkosten voor het verhoogde niveau. Het DDO 
Groen is in juni 2018 hierop aangepast. Het geld is enerzijds voor het dagelijks onderhoud gebruikt conform 
het afgesproken niveau. Door het lagere onderhoudsniveau van een aantal jaar zat een aantal 
groenplekken en ook een aantal wegvakken onder het verhoogde niveau, dit was niet met dagelijks 
onderhoud op niveau te krijgen. Zowel in 2018 als in 2019 wordt een deel van het geld ingezet om het 
areaal weer op het kwaliteitsniveau te krijgen. Hiervoor zijn losse opdrachten gegeven om de kwaliteit te 
verhogen. Voor groen betekent dit bijvoorbeeld meer snoeien en de inzet in 2018 is geheel hierop gedaan.

Voor het domein elementenverhardingen geldt dat de ambitieniveaus ook in juni 2018 zijn verhoogd.
Het beschikbare budget vanuit amendement 55 is sinds 1 januari 2018 ingezet voor een intensivering van 
het groot onderhoud aan verhardingen. Vanuit dit budget zijn in 2018 verschillende straten herstraat of 
voorzien van een nieuwe asfalt deklaag.
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