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Platform Groen Haarlem 
24 mei 2020 

Advies startnotitie Integraal Groenbeleidsplan 
 
Aan de wethouder en raadsleden commissie Beheer 
 
 

Inleiding 
Het Platform Groen is blij met de startnotitie en vooral met het gegeven dat de gemeente nu 
voortvarend aan de slag gaat met het opstellen van een nieuw Integraal Groenbeleidsplan. Het 
platform heeft in een compact werkproces inhoudelijke input mogen leveren voor deze startnotitie. 
In deze eindversie is daar in grote lijnen goed rekening mee gehouden.  
Toch willen wij met dit advies aandacht vragen voor een aantal essentiële punten die in de 
startnotitie nog niet of onvoldoende duidelijk aan bod komen. Wij verzoeken de wethouder en de 
raad om ervoor te zorgen dat hieraan in het vervolg wel de nodige aandacht wordt besteed. 
 
Vergroening van de stad als speerpunt 
In de startnotitie is er slechts sprake van bescherming en versterking van groen. Het vergroenen van 

de stad – meer groen en meer bomen - wordt ten onrechte niet expliciet opgenomen in de 

doelstellingen. Terwijl deze doelstelling juist een van de speerpunten vormt van het programma van 

deze coalitie ‘Duurzaam doen Daadkracht voor een groen, groeiend, sociaal en leefbaar Haarlem 

2018-2022.’ Of zoals Wim Pijbes het in een recente Tv-uitzending van het programma Buitenhof 

formuleerde: “Groen is het nieuwe goud”. 

 

Meer aandacht voor biodiversiteit  

De raad heeft zich in de afgelopen periode herhaaldelijk uitgesproken voor behoud en versterking 

van de biodiversiteit in en om de stad (o.a. actualisering ecologisch beleid, opnieuw aanstellen van 

een stadsecoloog). In deze startnotitie komt het thema biodiversiteit er echter nogal bekaaid af. In 

afwijking van ons advies om er een apart thema van te maken wordt het in de startnotitie 

beschreven als een (klein) onderdeel van ‘klimaatverandering en afname biodiversiteit’ (blz 4). 

Behoud en versterking van biodiversiteit is véél meer dan het ‘verbinden van ecologische hotspots’ 

(hoe waardevol dat laatste ook is). 

 

Van papieren beleid naar daadwerkelijke uitvoering en implementatie 

Niet alleen het papieren groenbeleid behoeft actualisering. Naar de mening en dagelijkse ervaring 

van de platformleden vormt de gebrekkige uitvoering van het groenbeleid misschien nog wel het 

grootste knelpunt. De startnotitie bevat een goed schema van de relaties tussen het groenbeleid en 

overige beleidssectoren (blz. 11). Het knelpunt van de gebrekkige uitvoering en implementatie in het 

totale beleid komt echter nauwelijks aan bod. Wij achten het van groot belang dat dit knelpunt vanaf 

het begin in het werkproces wordt betrokken. De stad heeft niets aan een mooi papieren beleid dat 

niet tot zichtbare resultaten leidt. 

 

Gelijkblijvend budget onvoldoende voor realisering ambities? 

Volgens blz. 8 van de startnotitie geldt als ‘vertrekpunt’ voor het nieuwe Groenbeleidsplan dat  

uitvoering binnen de bestaande financiële middelen kan plaatsvinden. Hoewel het platform uiteraard 

niet gaat over financiën, menen wij toch dat dit uitgangspunt op gespannen voet staat met de 

ambities. Met name de ambitie om de stad te vergroenen, maar bijvoorbeeld ook de doelstelling van 
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versterking van de biodiversiteit is naar onze inschatting niet uitvoerbaar binnen het op dit moment 

beschikbare budget voor groen. Overigens merken wij op dat discussies over het budget sterk 

worden bemoeilijkt doordat het budget voor groen sterk versnipperd is. Ten behoeve van het nieuwe 

beleidsplan achten wij een helder totaaloverzicht zeer gewenst.  

 

Voortvarend werkproces met een adviserende inbreng van het platform 

Het platform acht het van groot belang dat de werkzaamheden voor het Integrale Groenbeleidsplan 

nu snel en voortvarend worden opgepakt. En dat de deskundigheid van het Platform daarbij optimaal 

wordt benut. Wij staan in de startblokken om constructieve bijdragen te leveren aan het nieuwe 

groenbeleid. 

Het werkproces zoals beschreven op blz. 9 vinden wij in dat kader verre van optimaal. Volgens de 

tabel worden de komende 4(!) maanden alleen benut voor een analysefase en het verzamelen van 

gegevens. Natuurlijk vallen ook vakanties in deze periode; maar bij een slimme organisatie kan ook in 

deze maanden al veel meer nuttig werk (meer dan alleen ‘analyses’) worden verricht met een actieve 

betrokkenheid van het Platform.  

Volgens de tabel lijkt het alsof het platform pas in oktober weer aan bod komt. Bovendien staan in de 

werksessie van begin oktober gesprekspunten gepland (‘waar staan we’, ‘het waarom’) die naar onze  

mening dan al lang achter de rug behoren te zijn. Het platform maakt hier nadrukkelijk bezwaar 

tegen. Wij menen onze rol als adviesorgaan alleen goed te kunnen vervullen als we volwaardig en 

continu worden betrokken bij het werkproces. 

 


