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Voor een vervolg van de uitvoering van het ecologisch beleidsplan zal de komende
vier jaren de stand van de natuur worden gemonitord, sterker worden ingezet op
communicatie en participatie en zal het beleidsplan op onderdelen worden
geactualiseerd. Dit betekent een verandering in het accent van het uitvoeringsplan
ten opzichte van de afgelopen vijf jaar.

Behandelvoorstel voor
commissie

Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 18 december 2018

Uit de evaluatie van het ecologisch beleidsplan dat in 2013 is vastgesteld, blijkt dat
er tot nu toe veel werk is verricht. Er zijn onder meer afwegingskaders en
gedragscodes vastgesteld, streefbeelden toegepast in ontwikkeling en beheer,
bewoners actief betrokken en de ecologische waarden zijn versterkt door
maatregelen op vele locaties. Met behulp van een monitoring kan daadwerkelijk
worden gemeten of de ecologische waarde van de natuur in Haarlem erop
vooruitgaat en kan worden bijgestuurd op de maatregelen om deze te verhogen.
Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie.
Bij vaststelling van het ecologisch beleidsplan in 2013 is tevens besloten
om na vijf jaar te evalueren, dit is de rapportage hiervan.
En er zijn meerdere vragen uit de commissie beheer die beantwoord
worden op basis van deze evaluatie.
Raadsstuk ecologisch beleidsplan 2013 420660
Het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. Het bijgestelde uitvoeringsplan ecologisch beleid 2019 – 2022 vast te stellen.
de secretaris,

de burgemeester,
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1. Inleiding
In 2013 is bij vaststelling van het ecologisch beleidsplan besloten dat de uitvoering na vijf jaar
geëvalueerd dient te worden. Deze evaluatie is nu afgerond en geeft aanleiding tot bijstelling van het
uitvoeringsplan.
Met de evaluatie is nagegaan in hoeverre het uitvoeringsplan, dat als bijlage in het ecologisch
beleidsplan is opgenomen voor de periode 2013-2022, is uitgevoerd en of dit tot resultaten heeft
geleid op de beschreven ambities uit dit beleidsplan. Vervolgens zijn de toekomstige acties om dit
beleid succesvol uit te kunnen voeren hieruit afgeleid. De bevindingen en de bijstelling van het
uitvoeringsplan worden in de evaluatie aangegeven.
Er zijn dertien ambities geformuleerd in het ecologisch beleidsplan. De drie belangrijkste ambities
zijn: 1) het invoeren van een afwegingskader bij projecten en andere ingrepen en het toepassen van
een compensatieregeling, 2) het ontwikkelen van ecologische potentielocaties tot hotspotlocaties en
3) het in kaart brengen en beschermen van soorten planten en dieren.
In het In de eerste vijf jaar van de uitvoering is er al veel werk verricht om de verschillende ambities
te behalen. Er zijn afwegingskaders en gedragscodes vastgesteld, zijn er streefbeelden voor
ontwikkeling en beheer opgesteld en toegepast, er zijn buiten werkzaamheden verricht om de
ecologische waarden te versterken op vele locaties en er wordt er gewerkt aan het informeren en
activeren van bewoners.
Een aantal acties is nog niet of niet voldoende opgepakt. De belangrijkste hiervan is de monitoring
van de staat van de natuur in Haarlem, zodat de effecten van maatregelen en ontwikkelingen
gemeten kunnen worden. Ook is gebleken dat de afstemming tussen beleid en uitvoering versterkt
moet worden en dat er meer ecologische deskundigheid nodig is in beleidsvorming, projecten en
uitvoering van projecten en beheer. In communicatie zijn ook verbeteringen nodig, zowel in een
sterkere, proactieve communicatie van het ecologisch beleid bij projecten en ontwikkelingen als in
een versterking van informatieverstrekking aan en activering van burgers. Tot slot is een actualisatie
van het beleidsplan op een aantal inhoudelijke punten, zoals streefbeelden, soortenlijsten en
aanpassing aan de wetgeving nodig.
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2. Besluitpunten college
Het bijgestelde uitvoeringsplan ecologisch beleid 2019 – 2022 vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
Een bijgesteld uitvoeringsplan op basis waarvan een effectieve uitvoering van het ecologisch
beleidsplan kan worden voortgezet. Hierdoor wordt de natuur in Haarlem versterkt, in het bijzonder
de waardevolle hotspots, de ecologische verbindingen en de natuur in de bebouwde omgeving.

4. Argumenten
1 Het bijgestelde uitvoeringsplan van het ecologisch beleid voldoet aan de financiële kaders.
De bijstelling betreft een verschuiving in besteding van beschikbare middelen teneinde de
vastgestelde ambities te realiseren. Beschikbaar voor uitvoering van het ecologisch beleid is €
200.000 per jaar, van 2014 – 2022. De bestedingen zijn herschikt op basis van de ervaringen in de
afgelopen vijf jaar. Grootste veranderingen zijn dat er voor monitoring en communicatie vanaf 2019
15%, resp. 5% begroot is en dat er niet meer zal worden ingezet op ontwikkeling van tijdelijk natuur
op braakliggende terreinen.
2 Monitoring van de natuurwaarden toont aan of de maatregelen het gewenste effect sorteren.
Door monitoring kan gemeten worden of de ecologische waarde van de natuur in Haarlem erop
vooruitgaat. De afgelopen vijf jaar zijn veel verschillende maatregelen op locaties uitgevoerd, met
monitoring zullen de effecten van de genomen maatregelen in beeld worden gebracht en zal er veel
effectiever gestuurd worden op deze maatregelen. Deze monitoring van de ecologische waarden is
van een heel andere orde en een noodzakelijke aanvulling op de globale monitoring van groen of de
totale hoeveelheid bomen in de stad, die wordt opgezet voor de Structuurvisie Openbare Ruimte.
3 Communicatie en genereren van draagvlak zijn essentieel voor het realiseren van dit beleid.
Elk project in de buitenruimte heeft effect op de natuur die zich daar bevindt en kan deze versterken
of aantasten. Versterking van het bewustzijn van het belang van ecologie binnen de gemeentelijke
organisatie bij de uitvoering van alle projecten, is van groot belang om een deze te behouden en
versterken. Burgers zien door ecologisch beheer en omvorming het aanzicht van de openbare ruimte
veranderen, maar begrijpen dit niet. Minimaal moet communicatie naar burgers worden ingezet om
hiervoor begrip te verkrijgen en waar mogelijk kan hiermee ook activering en participatie worden
aangewakkerd.
5. Risico’s en kanttekeningen
Ecologische deskundigheid versterken: Er is versterking nodig van ecologische deskundigheid voor
een goede beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en voor goed beheer. Omdat hierbij een gedegen
kennis van de lokale aard van de natuur en van de ontwikkelingen die spelen erg belangrijk is, kan ad
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hoc inhuur van kennis hieraan moeilijk voldoen. Het is raadzaam om de ecologische deskundigheid in
de organisatie te versterken. Hiervoor zijn op dit moment geen middelen beschikbaar, anders dan de
€ 200.000 voor uitvoering van het ecologisch beleidsplan. Bij de inzet van 0,5 FTE is er € € 50.000
minder beschikbaar voor daadwerkelijke versterken van de ecologische waarde in de buitenruimte.
Continuïteit van uitvoering beleid: Omvorming naar ecologisch beheer en omvormen van gebieden
naar een hogere ecologische waarde, vergt tijd. Veelal is in gebieden enkele jaren investering nodig
om het gewenste resultaat te bereiken. Gegeven de onzekerheid over de staat van de natuur
(biodiversiteit) in Haarlem en de woningbouwopgave zal ook na 2022 op versterking van de
ecologische waarden moeten worden ingezet. Het uitvoeringsplan en de financiële middelen zijn
vastgesteld tot 2023.

6. Uitvoering
 Met vrijwilligersgroepen zal een terugkoppeling plaatsvinden van de resultaten van de
evaluatie in het voorjaar van 2019.
 Binnen de gemeentelijke organisatie zal in het eerste kwartaal een informatiebijeenkomst
zijn voor allen die werken aan openbare ruimte en ontwikkelingen daarin, over de
bevindingen van de evaluatie en de voortzetting van de uitvoering. 3
 Het beleidsplan zal in 2019 worden geactualiseerd op voornamelijk data, beheermethoden
en streefbeelden (waaronder natuurinclusief bouwen), soortenlijsten en aanpassingen door
nieuwe wettelijke kaders, met name de Wet Natuurbescherming 2017.
 Met de beheerders zal het uitvoeringsprogramma 2019 worden afgestemd op de genoemde
bijstellingen.
 In 2019 zal een uitvoeringsplan voor de monitoring worden gemaakt.
 Communicatie over het ecologisch beleid wordt vanaf 2019 versterkt, zowel intern als naar
opdrachtnemers die aan ontwikkelingen werken en naar burgers. Hierbij zal gebruik worden
gemaakt van de bestaande kanalen, zoals NME en Spaarnelanden en projecten waarin
ecologie is verweven, zoals natuurinclusief bouwen en geveltuinen.

7. Bijlagen
Bijlage 1: Evaluatie Ecologisch beleidsplan.
Bijlage 2: Toezeggingen.
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