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Geachte heer, mevrouw,
Op 29 juli 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fracties van D66 en de ChristenUnieSGP over Beestjeshaltes in Haarlemmermeer
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1
Bent u op de hoogte van (de informatie uit) het artikel over de bushokjes in Utrecht ?
Antwoord:
Ja, wij zijn daarvan op de hoogte.
Vraag 2
Bent u met ons eens dat meer groen daken in Haarlemmermeer, van schuurtjes tot schooldaken,
bijdraagt aan klimaatadaptatie en dus goed is voor onze gemeente ?
Antwoord:
Ja, wij zijn het ermee eens dat groene daken in Haarlemmermeer bijdragen aan
klimaatadaptatie.
Vraag 3
Bent u bereid de mogelijkheden uit te zoeken voor groene daken op bushokjes in onze
gemeente?
Antwoord:
Wij hebben voor de exploitatie en het beheer van bushokjes (abri's) in Haarlemmermeer in het
verleden een overeenkomst gesloten met een marktpartij. Deze overeenkomst loopt tot en met
31 maart 2021. In de overeenkomst is opgenomen dat de gemeente pas eigenaar wordt van de
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bushokjes na afloop van het contract en dus dan pas zelfstandig kan beslissen over het
aanbrengen van beplanting.
Aan de exploitant hebben wij gevraagd onder welke condities er beplanting op de daken kan
worden aangebracht. Gemeld is dat de dakconstructie dan moet worden aangepast. Gelet op
het aantal bushokjes vraagt dit een aanzienlijke investering. Daarnaast wil de exploitant dan een
verlenging van de concessieovereenkomst.
Aangezien de overeenkomst binnen afzienbare tijd afloopt hebben wij besloten om nu niet over
te gaan tot het aanbrengen van groen op de daken van de bushokjes.
In 2020 gaan wij de mogelijkheid voor het aanbrengen van groen op daken van bushokjes
onderzoeken in het kader van de voorbereiding van een nieuwe concessieovereenkomst. Wij
nemen dan de ervaringen die nu in Utrecht opgedaan worden mee.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de burgemeester,
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