Inspraak raadscommissie beheer bij punt 10 over het niet op de agenda
staande onderwerp Evaluatie Ecologisch Beleidsplan d.d. 17 januari 2019.
Geachte raadsleden en andere aanwezigen,
Ik ben Niko Buiten en zond de wethouder begin deze week een brief die u als bijlage bij dit
agendapunt op de website kunt lezen. De brief bevat de volledige tekst van mijn
inspraakreactie. De raadsgriffie heeft u hierover eerder deze week geïnformeerd.
Waar het in mijn inspraak omdraait is de vraag of raadsleden zich laten leiden door
professionals die zij aanstellen of door burgers (burgerparticipatie).
Wat in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland op het gebied van beheer, onderzoek en
natuureducatie door vrijwilligers wordt gedaan wil ik ook zien in Haarlem. Zoals natuurcentra
in elk stadsdeel.
Wat mij het afgelopen jaar tijdens natuuronderzoek in Haarlem is opgevallen is dat er door de
inbreng van Landschap Noord-Holland goede projecten in de gemeente zijn. Ik zie dat
burgerparticipatie op de terreinen van monitoring en beheer toenemen. De gemeente moet
deze ontwikkeling ondersteunen zodat ze verder toeneemt. Zodat de oostelijke zijde van
Haarlem tot de veertig toplocaties voor broedende moeras- en watervogels in Nederland blijft
behoren (bron: Vogelatlas) en het Poelbroekpark een goed gebied blijft voor insecten. Wat in
Haarlem zeker niet mag gebeuren is dat exoten zoals Bijenvoer/Phacelia massaal worden
ingezaaid, zoals onlangs in de noordelijke groenstrook van de Boerhavelaan, en het belang
van inheemse planten zoals Rode klaver en Duizendblad voor inheemse insecten niet wordt
onderkend. Gebruik deze inheemse soorten in natuurlijke geveltuinen en boomrondjes.
De gegevens uit de Vogelatlas worden gebruikt door het ministerie. Deze handelwijze van het
ministerie kan de gemeente navolgen. De gemeente moet de in mijn brief genoemde projecten
ondersteunen en gebruiken in de burgerparticipatie. Natuurorganisaties, zoals
Staatsbosbeheer, handhavers en vergunningverlenende instanties stellen het werk van burgers
gelijk aan dat van professionals. Waarom doet de gemeente dat nog niet goed?
Al vele jaren wordt er in Haarlem de natuur geïnventariseerd en gemonitoord door of in
opdracht van burgers. Daarnaast doen burgers mee aan of organiseren
natuurbeheermaatregelen. Burgers bestrijden op diverse wijzen invasieve exoten. Het is
kostenbesparend al dit werk mee te nemen in de beleidsvorming, zodat dit werk niet hoeft te
worden overgedaan door professionals.
Niko Buiten (Spaarne 49 0017, 2011 CE Haarlem).
Zie ook dit nieuwsbericht over het belang van inheemse soorten voor de biodiversiteit in
bermen: http://natuurinstituut.nl/index.php/nieuws-21490/513-test-pdf .

