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Onderwerp 
Onderhoudsniveau openbare ruimte 

Geachte heer Van den Berg, 

In uw brief van 10 juni 2016 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 Reglement 
van Orde over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Met deze brief beantwoorden wij graag 
uw vragen. 

Vraag 1 
Graag uw reactie op het huidige onderhoudsniveau en de verwachting voor deze zomer, mede 
aan de hand van de bijgevoegde foto's en suggesties. 
De afdeling Beheer openbare Ruimte (BOR) onderhoudt de buitenruimte volgens de criteria van het 
vastgestelde Beeldkwaliteitskader. Volgens het Beeldkwaliteitskader moet minstens 80

o

7o van het 
areaal voldoen aan de gestelde kwaliteitsnorm. De afdeling BOR monitort zelf maar huurt ook externe 
adviseurs in om de kwaliteit van het onderhoud aan het Beeldkwaliteitskader te toetsen. Halen we de 
vastgestelde norm niet, dan sturen we bij. 
Door bezuinigingen op groenonderhoud staat het bestrijden van onkruid in verharding onder druk in 
de gemeente Houten. Daarbij hebben we ook te maken gekregen met beperkingen op het gebruik van 
het middel Roundup. Vrijwel alle gemeenten in Nederland zoeken naar een effectieve manier om het 
onkruid in verharding te bestrijden. De ideale methode is nog niet gevonden. Er is dit jaar voor een 
deel van Houten een proef gestart waarbij wordt onderzocht welke methode van bestrijding het best 
past in de Houtense situatie. We hopen dat we snel een succesvolle en betaalbare methode vinden. 

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de raad verzonden. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Zwartenkot via telefoonnummer 
(030) - 63 92 611. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders 
de secretaris, 
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\A van Uere, roe? 
H.S. den Bieman 
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