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Beantwoording Motie 59 ‘Een voedingsbodem voor de toekomst’

Geachte raadsleden.

Op 9 november is door de raad Motie 59 aangenomen met als titel ‘Een 
voedingsbodem voor de toekomst’.
De aanwijzingen in de motie luiden als volgt:

• Ervoor te zorgen dat nieuwe bomen in Haarlem een aan de locatie en de 
soort boom aangepaste (grotere) groeiplaats krijgen en daarmee langer 
meekunnen.

• Hiervoor concreet in kaart brengen wat er aangepast dient te worden in 
DDO Groen en HIOR

• Een plan van aanpak hieromtrent voor het kerstreces van 2017 te 
overhandigen.

Hieronder treft u mijn voorstel voor afhandeling van deze motie aan .

De richtlijnen voor groeiplaatsen zijn beschreven in het bomenbeleidsplan die als 
basis dient voor de DDO Groen en Spelen tussen gemeente en Spaamelanden. Het 
handboek inrichting openbare ruimte (HIOR) is afgeleid van dit bomenbeleidsplan.

Het bestaande beleid is in het huidige DDO Groen en Spelen niet voldoende in de 
resultaatbladen vertaald. Het DDO Groen en Spelen stelt alleen eisen aan de 
kwaliteit van het plantmateriaal en er wordt niet specifiek ingegaan op grootte en 
kwaliteit van plantgat en hoeveelheid grond.

Ik wil voorstellen om twee opties financieel uit te werken:
1. Wat kost bij benadering het jaarlijks extra om de normale hoeveelheid 

bomen te planten in een grotere groeiplaats. Dit kan een ophoging van het 
huidige DDO-budget betekenen.
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2. Hoeveel bomen kunnen binnen het bestaande budget geplant worden
uitgaande van de gewenste grotere groeiplaats. Dit betekent minder bomen 
planten waarbij wel een groeiplaats conform het bomenbeleidsplan wordt 
gerealiseerd.

Het resultaat hiervan wordt in april 2018 in een opinienota aan de commissie 
Beheer voorgelegd. De eventuele financiële gevolgen kunnen dan worden 
betrokken bij de kademota 2018 en de uitwerking van de actualisatie van het 
Bomenbeleidsplan.

Om de eisen specifiek in het DDO Groen en Spelen extra op te nemen kan naar 
aanleiding van het onderzoek het contract middels een voorstel tot wijzing worden 
aangepast.

drs. Cora-Yfke Sikkema


