
 
 
 

Geacht raadslid, commissielid, 
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname 
gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft 
ingestemd met uw verzoek.  Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een 
onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.  
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd 
onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van 
de betreffende commissie.  

 

In te vullen door de griffie: 
 

Commissie Datum Email adres commissiegriffier 

Beheer 25 mei 2022  chageman@haarlem.nl (Beheer) 

 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

Beantwoording art. 38 vragen PvdD m.b.t. omgevallen rode beuk op het Staten Bolwerk 

Indieners De fractie van de Partij voor de Dieren, mevrouw J. Moedt 

Portefeuillehouder E. de Raadt 

 
In te vullen door raadslid, commissielid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

In de beantwoording van de art. 38 vragen geeft het college aan de boom een tweede leven te 
willen geven als snijplanken en mesheften. Echter, deze monumentale beuk is nog aan zijn eerste 
leven bezig. 

 

Doel van de bespreking 

De Partij voor de Dieren vindt dat we bij alles wat we doen (of juist niet doen) na moeten denken 
over de gevolgen daarvan voor klimaat en biodiversiteit. In het ‘nieuwe normaal’ zou in dat kader 
volgens de PvdD plaats moeten zijn voor bomen die horizontaal liggen. Geen menscentraal maar 
ecocentraal denken. Ook al ondervind de mens er wellicht wat ‘hinder’ van. De PvdD hoort graag 
hoe de andere partijen hierin staan. 

 

Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

In het Concept Groenbeleidsplan staat 22 keer het woord biodiversiteit en de volgende afbeelding: 

mailto:chageman@haarlem.nl


 
 
 

 
2-Bijlage-1-Concept-groenbeleidsplan.pdf (haarlem.nl) 
De Partij voor de Dieren hoort graag van de andere fracties hoe zij met oog op het voorgenomen 
beleid om zouden willen gaan met deze casus. 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

In bijvoorbeeld het Vondelpark (ook mede-ontworpen door J.D. Zocher) blijven omgewaaide 
bomen wel liggen, ook in het water. Dat blijkt bij navraag een bewuste keuze vanwege de 
biodiversiteit. De Partij voor de Dieren hoort graag van de wethouder waarom in Haarlem niet kan, 
wat in Amsterdam wel kan. 
 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2022/10-februari/19:00/2-Bijlage-1-Concept-groenbeleidsplan.pdf

