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1. Het college besluit deel te nemen aan de groencompetitie 2012.
2. De kosten van het besluit bedragen € 5000,- Het besluit wordt gedekt uit de post Beheer en

Beleid Openbaar Groen (kostenplaats 1684.4421.4010.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer en de

commissie Ontwikkeling.
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Het college is bevoegd te besluiten over deelname aan de landelijke groencompetitie.
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1. Inleiding
De gemeente Haarlem is door Entente Florale genomineerd voor de nationale
groencompetitie 2012. Samen met Kerkrade, Weert, Kampen en Amsterdam Zuid
strijdt Haarlem om de titel ‘Groenste stad van Nederland’. Langs een door de
gemeente uitgestippelde representatieve route door de stad, zal de jury het groen
bekijken en beoordelen.
Het criterium van de jury is hoe de stad binnen haar context omgaat met het
bestaande groen, de renovatie en herplant van groen. Voor Haarlem is het van
belang om te laten zien hoe zij binnen de beperkingen op het gebied van ruimte
omgaat met het groen. Juist door deze beperking is Haarlem genoodzaakt het groen
integraal te benaderen.

De competitie wordt al 11 jaar georganiseerd door de stichting Entente Florale
Nederland. De winnaar van de nationale competitie in 2012 verplicht zich tot
deelname aan de Europese competitie 2013. De kosten daarvan zijn maximaal
7500,- en worden dan gedekt uit de post Beheer en beleid openbaar groen OGV.

Deelname aan de competitie past binnen het thema ruimtelijke kwaliteit van het
college werkprogramma 2010-2014. Binnen de programmabegroting 2009-2013
past de groencompetitie onder programma 9, Kwaliteit fysieke leefomgeving,
beleidsveld 9.2 Openbare ruimte bovengronds.
ruimte b

2. Besluitpunten college
- Het college besluit deel te nemen aan de groencompetitie 2012.
- De kosten van het besluit bedragen € 5000,- Het besluit wordt gedekt uit de post

Beheer en Beleid Openbaar Groen (kostenplaats 1684.4421.4010.
- De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
- Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Beheer en de commissie Ontwikkeling.

3. Beoogd resultaat
We doen mee voor goud! Als stad willen we laten zien dat Haarlem de titel
‘Groenste stad van Nederland’ waard is. Het resultaat is een goede promotie van het
groenbeleid van Haarlem. Naast dit resultaat, hebben we als doel het zichtbaar
maken van de integrale aanpak van het groenbeleid voor een breed publiek. Het feit
dat Haarlem is genomineerd geeft aan dat een onafhankelijke partij het groen in
Haarlem waardeert en de gemeente zich kan meten aan andere steden op het gebied
van groen.

4. Argumenten
1. Past binnen ingezet beleid
Deelname aan de competitie is actief aandacht vragen voor het integrale
groenbeleid. De koppeling tussen beleid en uitvoering wordt zichtbaar gemaakt.

We kunnen de relatie laten zien tussen groenontwikkeling en aanpalend beleid.
Hierbij kunnen we denken aan het beleid voor klimaatbeheersing, ruimtelijke
kwaliteit, de structuurvisie, meervoudig ruimte gebruik (w.o. daklandschappen), de
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beperkte ruimte (w.o. geveltuinen), ecologie (bv watertuinen), (monumentale)
bomen, duurzaamheid en milieu, recreatie en toerisme en groenparticipatie.
In de vertaling van het beleid naar het groen op straat moet de integraliteit zichtbaar
worden.

2. Deelname voor Haarlem altijd positief
Iedere jurering wordt afgerond met een deskundig advies voor verdere verbetering
van het groen in de stad. Ook als het groen in de stad niet als beste uit de bus komt,
kan Haarlem haar voordeel doen met de multidisciplinaire aanbevelingen uit het
adviesrapport

Met de nominatie grijpen we het moment aan om onder de aandacht te brengen hoe
een compacte stad als Haarlem, toch kansen en mogelijkheden ziet om het groen in
kwalitatieve en kwantitatieve zin te optimaliseren.

Na afloop van de competitie maken we het resultaat van de competitie bekend en
zullen we aangeven wat we met de aanbevelingen uit het juryrapport gaan doen.
We zullen duidelijk maken hoe we het groen stadbreed en in de wijk verder gaan
verbeteren.

4. Participatie
Het is de bedoeling om te laten zien hoe de gemeente Haarlem haar burgers betrekt
bij de groenontwikkeling.
Naast de bestaande burgerparticipatie bij groen, mogen burgers vooraf aan de
competitie meedenken over de presentatie van het groen in hun wijk. In het
bijzonder zullen burgers in de wijken waarlangs de route loopt worden betrokken.

Een goed resultaat van deelname draagt bij aan de tevredenheid van de
Haarlemmers over hun leefomgeving en versterkt het gevoel van trots bij de burgers
en de medewerkers.

5. Financieel
De kosten voor ontwikkeling van een informatiebrochure over het groen en beleid
van Haarlem, de representatie- en vervoerskosten op de dag van jurering zijn €
5.000,- en begroot binnen Beheer en beleid openbaar groen OGV.
De kosten voor kleine aanpassingen in het groen worden gedaan uit het reguliere
groenbudget.
De uren vallen binnen de begroting van de afdelingen die betrokken worden bij de
voorbereiding van het project.

De kosten van deelname zijn beperkt maar de uitstraling en daarmee de promotie
voor Haarlem is groot.

5. Kanttekeningen
Veel bewoners zijn kritisch of zelfs negatief over de wijze waarop Haarlem met het
groen omgaat. Bij een teleurstellende uitslag is het extra belangrijk om in het
natraject duidelijk te maken dat deelname de gemeente een goed en onafhankelijk
juryrapport heeft opgeleverd waarmee we het groen in de stad gaan versterken.

6. Uitvoering
Nadat het college van B&W deelname heeft goedgekeurd, wordt in een klein
projectteam, aangestuurd door beleid OGV, een representatieve groenroute
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uitgestippeld. Hiervan zal zowel groen in als om de stad deel uitmaken. Naast het
tonen van het groen is het verhaal achter het groen en de keuzen die hierin zijn
gemaakt belangrijk om de vertellen.

Op de dag van jurering in mei/ juni wordt een presentatie gegeven. In een brochure
wordt het verhaal samengevat voor de jury. De brochure wordt ook intern onder de
betrokkenen verspreid en draagt bij aan de integrale visie op groen.

Na afloop kan het juryrapport aanleiding geven voor een aanvullend bestuurlijk
besluit over groen.

De afdeling communicatie maakt het communicatieplan, waarin wordt aangegeven
welke partijen wanneer en met welk (sub)doel het beste betrokken kunnen worden.
In het plan wordt ook aandacht besteed aan een goede presentatie van beleid in
relatie tot het zichtbare groen in de stad.

7. Bijlagen
Geen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


