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Versterkers Duurzaam doen  
 
2021-10-04 

 
Advies voor een groener Haarlem 

Aan: raadsleden en wethouders  

 

Inzet Groenversterkers Duurzaam doen  

Inleiding  
De gemeente heeft bijna 12 milj om te verdelen. Donderdag 7 oktober wordt dit besproken in de 
commissie beheer. Het is de vraag of de voorgestelde budgetten gekoppeld zijn aan de integrale 
beleidsdoelen. Kunnen de budgetten worden geprogrammeerd op basis van de vraag aan de de 
burger wat wenst u of waar heeft de aannemer de grootste problemen om aan de vraag van de 
burger te voldoen omdat het budget ontbreekt? 
 
Hierbij een voorstel voor de besteding van de gelden voor Groen, water, klimaatadaptatie en 
openbare ruimte want het zijn nu nog container bedragen. De gegevens zijn waar mogelijk 
gekwantificeerd zodat ze afreken baar zijn. De gegevens biedt u als politieke partijen de mogelijkheid 
prioriteiten aan te geven in het debat over de besteding van gelden. De kiezer zich kan zich later 
uitspreken over de keuzen die u heeft gemaakt. De ruimte die er is ontstaan om versterkers zouden 
benut kunnen worden om de doelstellingen zoals verwoord in het collegeprogramma Duurzaam 
doen uitvoering te geven in 2021 tot 2023. 
 
Mogelijk kan het budget voor het zonemanagement Orionzone en de Zijlweg op korte termijn 
besteed worden aan het vergroten van draagvlak voor de extra bebouwing in Oostpoort, Europaweg 
en Zuid-West door in de omgeving al te steenbreken, bomen te planten en verkeersveiligheid te 
verbeteren. Bouw een positief resultaat op voor de groenbalans van projecten. Investeer in draagvlak 
voor de uitvoering ipv weer iets nieuws te starten als er geen zicht is op budget en personeel voor de 
verdere uitvoering van het vervolg.  
 
Stel budget beschikbaar om te voldoen aan de enige gekwantificeerde toezegging  in het 
collegeprogramma dat er 1700 bomen extra zijn geplant. Er is nog maar één plantseizoen te gaan tot 
1 april 2022.  
 
Start een groenbalans die bijhoudt waar bomen worden gekapt en geplant en m2 struiken en gras 
worden verwijderd en toegevoegd 
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Hoofstuk in de nota 
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Advies hoofdstuk 3.4 Groen, water, klimaatadaptatie en openbare ruimte 

 A.Extra impuls aan aanplanten extra bomen €240.000,- 

In 2021 moeten nog bomen worden geplant om voor het einde van de college periode 1700 bomen 

extra te planten. Aanplantkosten €3000,- = 80 bomen extra 

a. Hiervoor wordt bij werkzaamheden in de openbare ruimte en bij nieuwbouw projecten waar 

mogelijk meer groen aangeplant. €105.000,- = 35 bomen extra 

Advies: Zie locaties werk met werk maken 

 

b. Daarnaast wordt in versteende wijken ook extra straatbomen toegevoegd. Er zijn nu zo’n 

1000 potentiële locaties in beeld. In 2022 kunnen met het huidige budget circa 45 bomen 

extra gepland worden. 45x 3000= €135.000,- 

Advies: Prima. Prioriteer de locaties in de versteende wijken zoals is uitgezocht door BBOR 

 
B. Impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie (van en met bewoners) €550.000,- 
Advies: Voeg toe van en met bewoners  en stel een verdeling vast.  
1.a Groeninitiatieven gemeente  
Steenbreek voor initiatieven vanuit gemeente BBOR met NME samen en met bewoners   

Advies voeg samen met 1.c 
 
1.b Groeninitiatieven aanleg Spaarnelanden met budget gemeente    
Advies 4x zo veel als in 2021, want in mei was voor het tweede jaar het budget op voor 

- Op verzoek van burgers geveltuinen aanleggen 
- Palen met rode kop plaatsen bij geadopteerd groen ( boomspiegels, plantsoenen) 
- Bloembakken beschikbaar stellen op verzoek van burgers  

 
1.c Groeninitiatieven burgers  
o.a. Steenbreek, geveltuinen, tegelwippen, boomspiegeldag vanuit bewoners voor o.a. beplanting, 
aarde en een ophaaldienst van tegels. Kan het zo worden georganiseerd dat het extra geld goed/ 
snel/ efficiënt/ effectief besteed kan worden via een goede/ eerlijke procedure moet waarin de beste 
ideeën van bewoners/ stadsmakers kunnen worden gehonoreerd met subsidie. Álle beschikbare 
uitvoeringskracht zit bij de verbinders en de regisseurs, dus daar moet het geld uiteindelijk terecht 
komen. Stadmakers en bewoners moeten door de afdeling communicatie ruim op tijd op de hoogte 
worden gebracht dat dit geld in 2022 beschikbaar is en dat ze aanvragen kunnen indienen.  
Advies: Maak op korte termijn een duidelijke/ heldere én transparante regeling, zodat alle 
Haarlemmers weten dat er: 
-. in 2022 geld beschikbaar is voor groeninitiatieven; 
-. dat er een centrale plek/ loket bij de gemeente is waar ze hun plannen voor groen (goed 
onderbouwd) voor een bepaalde datum kunnen indienen; 
-. dat ze vervolgens snel reactie krijgen van de gemeente of en zo ja welk bedrag aan subsidie/ welke 
hulp ze kunnen krijgen van de gemeente. 
- Maak een campagne om scholen te motiveren en te faciliteren hun schoolplein groen/blauw te 

maken en vooral bomen aan te planten. Zie bijv de actie van Rainproof in Amsterdam met gratis 

regentonnen en tiny forests van het IVN. 

 
2. Mogelijk maken subsidies voor groene daken €250.000,-  
Maak op korte termijn een duidelijke/ heldere én transparante regeling, zodat alle Haarlemmers 
weten dat er een subsidieregeling is voor groene daken op basis van de Amsterdamse regeling. 
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https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?print=true&productid=%7b11F1610B-B76A-4051-8A8A-
44BFE27F8DF6%7d&print_case=0,1,2,3,4,5#case_%7BE5A2CDB7-7227-47AE-9249-
E1A8D2D01973%7D 
In Amsterdam is het maximum per vierkante meter € 50 per m2 en afhankelijk van de 
wateropslagcapaciteit. Het resultaat is dus 5000m2 groen dak : circa 25m2 per schuurtje is 200 tot 
300 aanvragers.  Locaties of randvoorwaarden voor subsidie kunnen zijn:  probleemlocaties 
hittestress en water op straat zie  kaarten 
https://klimaatadaptatienederland.nl/?ActLbl=onderzoek&ActItmIdt=161562 
water op straat blz 57 en hittestress 63 >>>> 

3. In 2021 wordt het plan Klimaatadaptatie opgesteld. Incidenteel 
budget voor de quick wins voor 2022 geeft de mogelijkheid om 
voor de opvolgende jaren maatregelen in het reguliere werk te 
programmeren.  
Advies: invullen na vaststelling van het plan 

 
C. Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar 
achterstanden zijn (onderhoudsbudget)  
€300.000,- 

Omdat er geen vervangingsinvesteringen voor gras en struiken 

in de begroting is gebudgetteerd is dit veel te weinig. Mogelijk 

uitwerken bij actualisering van het DDO. 

Actualiseren gegevens Voor het plegen van extra onderhoud. 
Hiertoe moeten aanvullende inspecties gedaan worden om de 
kwaliteit te bepalen en goed vast te leggen. Hier worden 
incidentele middelen voor aangewend.  
Advies: Prima dat eerst de data op orde worden gebracht. Voor 

bomen, struiken en gras is het nodig de gegevens te actualiseren 

en in opendata in te voeren. Gegevens  zijn aantal, levensduur, 

juistheid van het beheertype ( doel ecologisch of stedelijk 

geschoffelde plantsoenen en doel met maaifrequentie van het gras.  

Klein onderhoud verharding (bv alleen voor voetpaden en trottoirs) 
In 2022 worden achterstand ingelopen op: belijningen, (stukken) trottoir en rijwegen waar veel 
kuilen zitten zonder dat de gehele straat moet worden aangepakt.   
Advies: Er wordt vooralsnog ook bij mobiliteit budget geraamd van € 250k voor 2022 ten behoeve van 

kleine, fysieke maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. En ook bij het MJGP Meerjarig 

groot onderhoud verhardingen 2021-2024 Onderhoud aan open en gesloten verharding, zoals 

kleinschalige handelingen die niet in de DDO worden opgepakt.  Wilt u daarom dit budget alleen 

inzetten voor voetpaden en trottoirs conform de prioriteitenlijst van Spaarnelanden (KCC meldingen). 

Spaarnelanden heeft vorig jaar bij het budget voor half-verharde paden een geprioriteerde lijst 

aangeleverd.  

Klein onderhoud gras  
Daarnaast: het verbeteren van grasvelden/bermen daar waar dit weggesleten is.  
Advies: Locaties invullen in overleg met SPL, want er is geen vervangingsonderhoud gebudgetteerd. 
Vraag Spaarnelanden een geprioriteerde lijst voor urgente vervanging van gazon en gecultiveerde 

struikbeplanting. 

 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?print=true&productid=%7b11F1610B-B76A-4051-8A8A-44BFE27F8DF6%7d&print_case=0,1,2,3,4,5#case_%7BE5A2CDB7-7227-47AE-9249-E1A8D2D01973%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?print=true&productid=%7b11F1610B-B76A-4051-8A8A-44BFE27F8DF6%7d&print_case=0,1,2,3,4,5#case_%7BE5A2CDB7-7227-47AE-9249-E1A8D2D01973%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?print=true&productid=%7b11F1610B-B76A-4051-8A8A-44BFE27F8DF6%7d&print_case=0,1,2,3,4,5#case_%7BE5A2CDB7-7227-47AE-9249-E1A8D2D01973%7D
https://klimaatadaptatienederland.nl/?ActLbl=onderzoek&ActItmIdt=161562
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D. Extra impuls werk met werk budget €100.000,- 
Voor kleine aanpassingen in de openbare ruimte helpt. Dit gaat dan niet om het oorspronkelijke doel 
waarbij bij projecten er budget bij gezet werd om wensen mee te nemen maar om budget om kleine 
wensen uit te kunnen voeren.   
Advies: Locaties zijn ingevuld op basis van de MJGP projecten voor 2022.  Het is niet bekend of bij alle 
projecten het groen integraal mee is gebudgetteerd? Ook staan er nog projecten die al gestart zijn of 
gestart hadden moeten worden.   https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/ 
Wilt u jaarlijks vragen welke projecten inclusief groenbudget zijn en in welke fase ze zijn? 
 
Jan van Galenstraat e.o., vervanging riolering, verharding en groen Participatie budget, steenbreken 
van een te brede weg, extra bomen planten, groot onderhoud versleten plantsoenen, parkeren 
reguleren. 

Onderhoud oevers en water  aanbrengen zachte overs, drijvende vlotjes en FUP’s  

Baljuwslaan, verharding vervangen steenbreken en extra bomen 

Barrevoetestraat, herinrichten openbare ruimte  plantenbakken en inrichting voor hangende 
tuinen/gevelgroen 

Betje Wolfstraat, groot onderhoud   gevelgroen en extra  bomen 

Delft, aanleg waterverbinding ecologische inrichting 

Dr. de Liefdestraat/Jan Campertstraat, vervangen riolering en verharding  extra bomen  

Floresstraat, vervangen openbare ruimte   levensduur verlengende maatregelen en vervangen/ extra  
bomen  

Garenkokersgracht zuidzijde, vervangen houten damwand  ecologische inrichting 

Haarlem, planten extra bomen in op de levensduur afgestemde groeiplaatsen 

Hoofdbomenstructuur (incl. Waarderpolder), inventarisatie verbeterlocaties uitvoeren 
verbetermaatregelen 

Houtplein, herinrichting  ontwerp gereed. Verhoogde planten bakken en extra bomen 

IVORIM, Groen onderhoudsprogramma 2022 - 2028 integraal programma 

Jaagpad, onderhoud verharding noordelijk en zuidelijk gedeelte  ecologische inrichting 

Jan Gijzenkade West, riool en openbare ruimte Steenbreken, levensduur verlengen,  vervangen en 
extra bomen 

Jan Haringstraat, vervangen openbare ruimte Steenbreken, levensduur verlengen,  vervangen en 
extra bomen 

Jan van Krimpenweg, onderhoud rijbaan versmallen rijbaan voor verbreding ecologische zone 

Julianastraat eo, groot onderhoud in uitvoering 

https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.989
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.1106
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.736
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.737
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.581
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.1299
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.911
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.962
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.835
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.76
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.1271
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.833
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.1252
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.908
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.1109
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.1123
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.1285
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Kedoestraat e.o., vervangen riolering en bomen. inrichting voor hangende tuinen/gevelgroen 
levensduur verlengen,  vervangen en extra bomen 

Kleine Houtweg e.o., herinrichting ecologische inrichting 

Kleverlaan, Marnixstraat en Duinoordstraat, vervangen openbare ruimte Steenbreken, levensduur 
verlengen,  vervangen en extra bomen 

Koninginneweg e.o. riolering 1940 vernieuwen, aanleg RWA en drainage Steenbreken, levensduur 
verlengen,  vervangen en extra bomen. Plantsoenen waar nodig vervangen einde levensduur 

Oost, groenprogramma 2021wijkraden zijn nog niet geconsulteerd. Steenbreken, levensduur 
verlengen,  vervangen en extra bomen. Plantsoenen waar nodig vervangen einde levensduur 

Oude Amsterdamse Buurt, Groen onderhoudsprogramma 2022 wijkraad is nog niet geconsulteerd 

Professor Eijkmanlaan Herinrichting Steenbreken, levensduur verlengen,  vervangen en extra bomen 

Veldzigtlaan e.o., groot onderhoud Steenbreken, levensduur verlengen,  vervangen en extra bomen. 
Plantsoenen waar nodig vervangen einde levensduur 

Voortingsplantsoen, opknappen ambassadeursplekken zou in 2019 al worden opgeknapt 

Zuid Schalkwijkerweg, onderhoud uitvoering zou al moeten starten in 2020.  extra ecologische 
inrichting en bomen 

Zuiderhout wijkaanpak is al gestart 

Zuiderpolder Zuid, groot onderhoud zou in 2020 al starten. Steenbreken, levensduur verlengen,  
vervangen en extra bomen. Plantsoenen waar nodig vervangen einde levensduur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.915
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.817
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.1202
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.898
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.620
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.814
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.893
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.643
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.500
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/#mjgp_project.644

