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Informatienota 

 

Onderwerp  

Werkplan stadsecoloog (dec.2019 - dec.2020) 

 

Nummer 2020/65888 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur Andela, S.Y.M. 

Telefoonnummer 023-5113599 

Email sandela@haarlem.nl 

Kernboodschap Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 

Er is een werkplan voor de stadsecoloog uitgewerkt, mede om te delen met de 

commissie Beheer. Het is gewenst een helder beeld van de taken te schetsen en 

daarmee de verwachtingen af te stemmen.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisgeving naar de commissie Beheer 

en stelt een kennismakingsgesprek met de commissie voor.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Motie 16.5 Stadsecoloog (2019/262509) in raadsvergadering van 28 maart 2019 

Raadsinformatiebrief (vacature stadsecoloog en ambassadeur groen 

(2019/440329; collegebesluit 11 juni 2019; commissie Beheer 5 september 2019. 

Besluit College  

d.d. 11 februari 2020 
 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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1. Inleiding  

De informatienota is de directe resultante van de motie 16.5 (stadsecoloog) en de 

raadsinformatiebrief over de invulling. Begin december kon de functie pas worden vervuld. Na een 

korte introductieperiode is het takenpakket verder ingevuld. 

De stadsecoloog richt zich op de ‘huishouding’ van de natuur, instandhouding dan wel vergroting van 

biodiversiteit, de maatregelen die daarvoor nodig zijn en het registreren van effecten en aanpassen 

van beheer. Zowel in buitengebieden (met gebied specifieke kwaliteiten) als in het bebouwde deel 

van de stad. 

De nota informeert u over welke zaken daarvoor nodig zijn.  

 

2. Kernboodschap 

Het is belangrijk het beeld over de taakinvulling voor de stadsecoloog te delen.  

Met het werkplan wordt duidelijkheid gegeven over de invulling. Het gaat om: 

1. goede afspraken te maken over ecologisch beheer met de uitvoerende partij Spaarnelanden; 

2. het oprichten van een vrijwilligersplatform; 

3. het verbinden van meerdere initiatieven met elkaar. 

 

3. Consequenties 

We menen dat door deze invulling, vanuit duidelijke beheerafspraken, een beter resultaat ontstaat in 

de natuurontwikkeling. Dat betere samenwerking met deskundige betrokken inwoners tot stand 

komt en dat daaruit meer initiatieven zullen ontstaan, die verbonden worden tot een meer 

samenhangende natuur. 

Bijdragen van de stadsecoloog zullen vooral zichtbaar worden in goed nageleefde beheerafspraken 

met Spaarnelanden, in de samenwerking om meer natuur in de stad tot stand te brengen en in 

richtinggevende documenten (in één keer goed). 

 

4. Vervolg 

Het werkplan wordt actief gecommuniceerd naar alle partijen die nu deelnemen aan gesprekken met 

de gemeente over de koers van het groen- en ecologisch beleid. Verder zal het werkplan als 

document op  een nog te kiezen digitaal platform gezet worden. Medio 2020 wordt de stand van 

zaken gerapporteerd. In het vierde kwartaal zal een langetermijnvisie worden geschetst voor de 

natuurontwikkeling in ‘hotspots’ en ‘potentiegebieden’ (Actualisatie Ecologisch Beleidsplan), dat 

wordt opgenomen in de groenvisie. De functie is structureel beschikbaar gemaakt en nu voor één 

jaar ingevuld. Eind 2020 wordt besloten over het vervolg. 

 

5. Bijlagen 

Bijlage A: Werkplan stadsecoloog (dec. 2019 – dec. 2020) 
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In het kort gaat het om: 

1. goede afspraken maken over ecologisch beheer met de uitvoerende partij Spaarnelanden; 

2. het oprichten van een vrijwilligersplatform; 

3. het verbinden van meerdere initiatieven met elkaar. 

 

Er worden concrete en specifieke beheerafspraken gemaakt met Spaarnelanden over het ecologisch 

beheer, waardoor de biodiversiteit tenminste op hetzelfde niveau blijft dan wel verbetert. 

Het belang van de inbreng van kennis van deskundige bewoners en fysieke inzet in 

natuurontwikkeling is groot en wordt via een vrijwilligersplatform en regulier overleg  ondersteund. 

Zowel in de stad als in het buitengebied wordt meer ruimte voor natuur en -natuurontwikkeling 

gezocht. Er zullen meer initiatieven ontstaan en verbonden worden met eigen initiatieven om 

natuurkernen en al aangewezen hotspots via goede verbindingen beter te ontwikkelen.  

 

 

 

 


