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Verzenddatum 

Op 19 november 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over 

overlast van bladafvaL Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Bent u met ons van mening dat het van belang is om samen met de inwoners te zorgen voor 

een schone en veilige leefomgeving en dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid met het 

niet meer plaatsen van bladkorven teniet is gedaan? 

Antwoord: wij zijn niet van mening dat door het niet meer plaatsen van bladkorven de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid teniet is gedaan. 

Vraag 2: 
Bent u met ons van mening dat door het verdwijnen van de bladkorven en het niet uitvoeren 

van afgesproken beeldbestekken er een slordig straatbeeld is ontstaan? 

Antwoord: wij zijn niet van mening dat er sprake is van een slordig straatbeeld, doordat de 

bladkorven op veel locaties niet meer zijn geplaatst. De aannemers die voor ons werken in 

de openbare buitenruimte hebben voldaan aan hun verplichting conform de gemaakte 

afspraken in het beeldbestek. In een beperkt aantal gevallen is de resultaatverplichting 

nagekomen, nadat de aannemers hierover zijn aangesproken. Dat het blad tijdelijk wat 

langer blijft liggen is bij overvloedige bladval in een korte periode niet altijd te voorkomen. 
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Volgvel 2 

De gemeentelijke toezichthouders hebben bij overmatige ophoping van bladafval op de weg, 

waarbij onveilige situaties zouden kunnen gaan ontstaan, de aannemers opdracht gegeven 

om het bladafval direct te verwijderen. Bewoners hadden mogelijk een bijdrage kunnen 

leveren om het bladafval nog eerder van de openbare weg te verwijderen, waarbij wij de 

aantekening maken dat de ervaring van de afgelopen jaren ook uitwijst dat veel bewoners de 

korven gebruikten om bladafval uit de eigen tuin in de korven te deponeren. 

Vraag 3: 

Bent u met ons van mening dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan door het ophopen van 

natte bladeren? 

Antwoord: nee (zie ook het antwoord op vraag 2). 

Vraag 4: 

Bent u zich er van bewust dat het niet tijdig verwijderen van bladeren verstopping van putten 

en straatkolken kan veroorzaken? 

Antwoord: ja. 

Vraag 5: 

Zo ja, bent u met ons van mening dat dit in sommige wijken, waar in de herfst en winter 

regelmatig sprake is van (ernstige) wateroverlast, het onverstandig is deze situatie te laten 

ontstaan, nog meer dan op andere plaatsen in Haarlemmermeer? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag 6. 

Vraag 6: 

Bent u met ons van mening dat dit kan leiden tot additionele kosten, die niet voorzien zijn in 

de huidige afspraken met aannemers die verantwoordelijk zijn voor beeldbestek? 

Antwoord: door toepassing van de beeldbesteksystematiek wordt het risico op verstoppingen 

van straatkolken minder dan voorheen het geval was bij toepassing van een 

frequentiebestek. Toezichthouders schouwen nauwlettend. Dit leidt soms tot extra 

opdrachten. Ook bij plaatsing van bladkorven kwam het voor dat extra opdrachten nodig 

waren om verstoppingen op te lossen en dus geringe additionele kosten ontstonden. 

Vraag 7: 

Kunt u ons aangeven hoe groot het financiële voordeel is waarvan sprake zou zijn door het 

niet plaatsen van bladkorven, in relatie tot de kosten voor het (tijdig) verwijderen van 

bladafval in de nieuwe afspraken inzake beeldbestekken cq. beeldkwaliteit? 

Antwoord: ten opzichte van vorige jaren zijn de kosten circa € 45.000,--lager, omdat er 280 

korven minder zijn geplaatst. Bij volledige afschaffing loopt dit bedrag op tot € 55.000,--. 
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Volgvel 3 

Vraag 8: 
Bent u bereid gezien de negatieve effecten van het niet plaatsen van bladkorven op de 

veiligheid van weggebruikers, en dan met name voetgangers en fietsers, én het bereiken 

van het gewenste schone straatbeeld, het plaatsen van bladkorven het komende jaar te 

heroverwegen? 

Antwoord: nee. Wij zijn van mening dat het plaatsen van bladkorven in veel situaties geen 

invloed zal hebben op de veiligheid op de openbare weg. Gemeentelijke toezichthouders 

schouwen de wijken en grijpen in bij dreigend gevaar. Het straatbeeld voldoet aan de 

afspraken die in het kader van het Beheer Kwaliteit Plan zijn gemaakt. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
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