
Inspraak Commissie Bestuur agendapunt 8, dd 19 januari 2023. 

Geachte raadsleden en andere aanwezigen, 

In december 2022 sprak ik bij de commissie beheer in over de in het kader van de actieve 

informatieplicht meegezonden stukken van het Natuur Netwerk Haarlem, die ik die maand 

bestudeerde. Mij is toen door uw collega’s gevraagd nieuwe punten die uit die studie bij mij 

opkwamen in te brengen. Dat doe ik nu hier in het kader van de voorstellen voor de 

onderwerpen voor het burgerberaad. 

Als gevolg van de klimaatcrisis bevinden we ons in een noodsituatie. De gemeente neemt 

maatregelen, maar te weinig en te langzaam. In 2020 legde ik bij de commissie beheer uit dat 

door moerasvorming door vernatting CO2 kan worden vastgelegd in bijvoorbeeld 

veengebieden, zoals in de Poelpolder. Verlanding heet dit proces. Door moerasvorming wordt 

er meer CO2 vastgelegd dan door aanplant van bomen mogelijk is.  

In de stukken las ik dat u van plan bent hier iets mee te gaan doen. Mijn eerste reactie is dat 

de plannen als start van vernatting en moerasvorming voor de veenweiden er goed uitzien. 

Maar ik wil dat er meer gaat gebeuren en dat het snel gaat gebeuren, zodat CO2 nu wordt 

vastgelegd en de biodiversiteit nu wordt versterkt. Het moet in meer veenweiden gebeuren 

dan in de genoemde Verenigde Polders en de Poelpolder, namelijk ook in de Hekslootpolder 

en elders in de Groene Zoom. 

Bovendien niet alleen op gronden (en wateren) die eigendom zijn van de gemeente, maar ook 

op gronden (en wateren) die eigendom zijn van burgers en bedrijven. Een burgerberaad over 

het vastleggen van CO2 biedt de mogelijkheid burgers en bedrijven daarvan bewust te maken 

en wel zo dat zij hun gronden (en wateren) inzetten om CO2 vast te leggen. Bovendien kan 

door crowdfunding geld bijeen worden gebracht om grond (en water) voor dat doel aan te 

kopen. 

De situatie is zo urgent dat de overheid in veenweidegebieden het waterpeil wil verhogen 

zodat het veen minder CO2 uitstoot.  

Ik dank u voor uw aandacht. 

Haarlem, 19 januari 2023. 

Dhr. Buiten (o.a. coördinator Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark, lid districtsteam 

FLORON district Hollands Duin, validator Nationale Database Flora en Fauna, deelnemer 

Extinction Rebellion Haarlem, kandidaat-raadslid Actiepartij). 


