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Kernboodschap Met deze informatienota informeren wij u over de vorderingen van de intensieve 

gesprekken en gezamenlijke bijeenkomsten met de belangengroepen en de 

gemeente over het proces om tot een geactualiseerd en integraal groenbeleid te 

komen. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het noodzakelijk is dat eerst een 

gezamenlijke actuele visie op het groen moet worden opgesteld, als fundament 

waarop bestaand beleid en instrumentarium wordt geactualiseerd en nieuw 

groenbeleid wordt gemaakt. Het laatste vastgestelde groenstructuurplan is 

geschreven in 1991.  

 

Daarnaast is uit de gesprekken naar voren gekomen dat actualiseren van de 

bomenverordening een hoge prioriteit heeft. Samen met de belangengroepen 

stellen we een agenda op hoe en wanneer we deze producten in gezamenlijkheid 

oppakken. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 4 februari 2020 

 

Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding 
Op 5 september 2019 hebben drie belangengroepen (Adviesgroep Ecologisch Toch, Haarlemse 
Bomenwachters en de Bomenridders) in de Commissie Beheer gezamenlijk voorstellen gedaan over 
het Haarlemse groenbeleid.  
 
De wethouder heeft in de Commissie Beheer van 3 oktober 2019 naar aanleiding van deze  
voorstellen toegezegd met deze belangengroepen in gesprek te gaan. Vervolgens hebben de 
wethouder en de hierboven genoemde belangengroepen, op 5 november 2019, een constructief 
gesprek gevoerd. Hierin is afgesproken dat de belangengroepen  met de gemeente verkennen wat de 
te zetten stappen zijn in de ontwikkeling van  groenbeleid. Er is ook afgesproken dat er toegewerkt 
wordt naar een platform groen dat (on)gevraagd input (‘beginspraak’) geeft op beleidsstukken en 
actuele ontwikkelingen. 
 
Het uiteindelijke doel is om (1) het groenbeleid op een dusdanige wijze in te richten dat het 
beleidskader toekomstbestendig is, en (2) samenhangend beleid te formuleren zodat 
beleidsdoelstellingen voor openbaar groen alle belangrijke tendensen en ontwikkelingen in hun 
onderlinge samenhang worden beschreven en zodat hieraan voldoende specifiek doelstellingen en 
middelen kunnen worden gerelateerd. Hiermee wil de gemeente het actief burgerschap in het 
openbaar groen versterken. 
 
Tot slot is ook een resultaat van dit overleg dat er voor de uitwerking van het integrale en 
toekomstbestendige groenbeleid een stakeholderanalyse gedaan wordt om ook andere actieve 
belangengroepen erbij te betrekken. Hierbij moet aangemerkt worden dat dit geen vaste groep is. 
Afhankelijk van het onderwerp dat wordt uitgewerkt kan de groep betrokken stakeholders 
verschillen. Het is mogelijk dat ook andere vertegenwoordigers zich later bij de groep voegen.  
 
Betrokken belangengroepen 
Begin november zijn de stakeholders in kaart gebracht die van belang zijn voor het ontwikkelen van 
groenbeleid. Er is gekeken naar betrokkenheid op stadsniveau en betrokkenheid op stads-, gebieds- 
of wijkniveau en deskundigheid op terrein van groen(beleid). De stakeholderanalyse heeft een grote 
lijst aan bij groen betrokken organisaties en Haarlemmers opgeleverd, ingedeeld op strategieniveau 
(strategisch, tactisch, operationeel). 
Uit de stakeholdersanalyse bleek dat voorlopig de volgende selectie van stakeholders relevant is om 
bij de twee ontwerpsessies te betrekken: 
 
Belangengroepen van groen 

 Stichting Haarlemse Bomenridders  

 Onafhankelijke adviesgroep Ecologisch Toch  

 Haarlemse Bomenwachters  

 Egelopvang Haarlem  

 Natuurwerkgroep Poelbroek  

 Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid  (IVN) 

 Vertegenwoordigers van (groene) wijkraden Schalkwijk  

 Adviescommissie Haarlemmerhout 

 Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 
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Ontwerpsessies ten behoeve van proces om te komen tot groenbeleid 
Er zijn twee ontwerpsessies geweest en gezamenlijke afspraken gemaakt over de wijze van 
samenwerking tussen beleidsmedewerkers en belangengroepen om beleid te ontwikkelen en vorm 
te geven. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan en elkaar in zijn of haar 
waarde laten bij meningsverschillen en/of tegenstrijdige belangen. Zowel belangengroepen als 
gemeente, erkennen dat er eenzelfde belang is, en dat we om moeten gaan met tegenstrijdigheden. 
Uit de gesprekken komt duidelijk naar voren dat het actualiseren van het Groenstructuurplan uit 
1991 en afmaken van de Bomenverordening zeer hoog scoren.  
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het geven van input van groenbeleid en hoe om te gaan 
met vragen over groenbeheer die komen vanuit de belangengroepen, wijkraden en de media.  
 
Volgorde van de verschillende beleidsstukken 
Er is breed draagvlak om te starten met het groenbeleidsplan en daarna met het bestaande 
bomenbeleid en de bomenverordening verder te gaan en deze definitief af te ronden. De grote 
kaders moeten helder zijn voordat op de verschillende groenonderdelen zoals bomen verder wordt 
ingezoomd. Het risico is namelijk te groot dat anders de bomenverordening opnieuw aangepast 
moet worden als de nieuwe visie op groen is vastgesteld. Wanneer tijdens het proces van het 
groenbeleidsplan blijkt dat er parallel ook aan de bomenverordening kan worden gewerkt heeft dat 
de voorkeur. 
 
Proces voor groenbeleid  
Het opstellen van een visie is een vormend proces. Met de stakeholders zal eerst een 
richtinggevende hoofdkoers worden ontworpen. De verwachting is dat de visie op hoofdlijnen in mei 
2020 afgerond zal zijn en ter besluitvorming op hoofdlijnen wordt voorgelegd. Daarna wordt de 
Bomenverordening opgepakt die na de zomer 2020 ter besluitvorming voorgelegd zal worden. 
 
Vervolgstappen 
In de Commissie Beheer van april 2020 wordt een startnotitie gepresenteerd van het integrale 
groenbeleid, met daarbinnen de samenhang met de beleidsproducten zoals het Bomenbeleidsplan, 
bomenmonitor, ecologisch beleid, bescherming monumentale bomen en maaibeleid. Hier zal ook de 
tijdslijn waarin de verschillende uitwerkingen ter hand worden genomen alsmede de financiële 
kaders en het participatie- en Inspraakplan worden meegenomen.  
 
Tijdlijn  
Voor zover nu bekend ziet de tijdlijn waarin bovengenoemde beleidsproducten ontwikkeld worden 
er als volgt uit: 

1. April 2020  
Startnotitie integraal groenbeleid 

i. Waarbij samenhang met de overige beleidsproducten zoals de 
Bomenbeleidsplan en maaibeleid wordt weergegeven. 

ii. Tijdlijn met planning van de verschillende uitwerkingen, de financiële kaders 
en het participatie- en Inspraakplan.  
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2. Voor de zomer 2020 
Start hoofdlijnen van groenbeleid: de Visie op Groen. 

 
3. Derde kwartaal 2020  

Uitwerken onderdelen.  
 

4. Eind 2020 
Besluitvorming over Visie op Groen.  

 
De visuele weergave van deze tijdlijn is in de bijlage opgenomen. Hierin zijn nu de eerste stappen en 

groene producten opgenomen. Samen met de belangengroepen wordt de komende periode de 

‘groen agenda’ opgesteld. De visuele weergave zal de komende periode ook verder worden 

aangevuld met groene producten. 

 

 


