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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van 
de HAP over de openbare ruimte in de Torkruidstraat le 
Lisserbroek 

Verzenddatum 

2 7 NOV. 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 1 november 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de 
openbare ruimte in de Torkruidstraat te Lisserbroek. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Wanneer wordt de openbare ruimte in deze straat weer hersteld naar de normen die door de 
raad zijn vastgesteld? 

Antwoord: de openbare ruimte voldoet aan de norm die de raad heeft vastgesteld in de 
Leidraad Inrichting Openbare Buitenruimte (LIOR). Het beheer vindt plaats volgens de norm 
die in het Beheerkwaliteitplan (BKP) is bepaald. De oude beplanting was moeilijk schoon te 
houden van onkruid en riet en voorts was verwijdering nodig om een openbare 
verlichtingkabel te vervangen. De beplanting in de berm vormde voor het 
Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) ook een belemmering om de sloot goed te kunnen 
bereiken, waardoor zij het onderhoud aan de sloot niet naar behoren kon uitvoeren. Na 
aanleg van parkeerplaatsen in een deel van deze berm is er voor gekozen om de 
overblijvende smalle beplantingstrook in te zaaien met een kruidengewas, waardoor de sloot 
goed bereikbaar blijft. Het kruidengewas kan efficiënt worden beheerd. 
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Vraag 2: 
Wat zijn de consequenties van het overwoekerende riet voor de waterafvoer en het 
oppervlakte water in de sloten en het milieu in zijn algemeenheid? 

Antwoord: het HHR behartigt het openbaar belang voor een goede doorstroming van 
stedelijke waterpartijen en zorgt voor een goede waterkwaliteit. Riet draagt in zijn 
algemeenheid bij een aan biologische waterzuivering en is derhalve goed voor het milieu. 
Het is primair aan beheerder HHR om te bepalen hoeveel riet zij in de sloot acceptabel acht. 

Vraag 3: 
Vindt het college deze gang van zaken passen bij een efficiënte planning en het adagium 
"schoon, heel en veilig"? 

Antwoord: ja. Door samen te werken met HHR kunnen de verschillende werken efficiënt 
worden gepland, waardoor HHR de sloot nu schoon kan houden. De heringerichte berm 
wordt overeenkomstig het beheerkwaliteitplan beheerd. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoooachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de burgemeester, 

drs. CJd<rBrugman 
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