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Het bomenbestand in Schalkwijk wordt duurzaam verbeterd. In 2017 stelde het
college een inventarisatie en een burgeradvies vast. Nu wordt een programma van
eisen gemaakt. Om kaalslag te voorkomen verspreiden we de uitvoering van de
maatregelen over meerdere jaren. In de investeringsplannen is al rekening
gehouden met de kosten daarvoor. In 2018 worden de eerste maatregelen
uitgevoerd. Daarvoor wordt nu een krediet aangevraagd. Het vrijgeven van het
voorbereidings- en uitvoeringskrediet is een bevoegdheid van de raad.
De commissie beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel
van het college om het krediet vrij te geven en over de wijze van agendering van
het raadsstuk in de raadsvergadering.
- Startbrief Bomen in Schalkwijk (2016/531365) besproken in de commissie beheer
op 19 januari 2017
- Informatienota Inventarisatie en burgeradvies Bomen in Schalkwijk (2017/25739)
besproken in commissie beheer op 13 juli 2017.

Besluit College
d.d. 13 februari 2018

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.
de secretaris,

de burgemeester,

Besluit Raad
d.d. ……….

De raad der gemeente Haarlem,

(wordt ingevuld door de
griffie)

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. Een krediet vrij te geven voor de voorbereiding en uitvoering van maatregelen
voor de bomen in Schalkwijk in 2018 van €120.000,00 en de kosten te dekken
uit het IP (GOB.73).
de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
Het is nodig om het bomenbestand in Schalkwijk te verbeteren. Dat volgt uit een
inventarisatie van het huidige bomenbestand en een burgeradvies dat in een bijzonder
participatietraject (participatie door loting) is gemaakt. De commissie beheer is hierover
geïnformeerd met een Startbrief en een Informatienota. Om kaalslag te voorkomen worden de
maatregelen verspreid over enkele jaren uitgevoerd. Voor de eerste maatregelen die in 2018
worden uitgevoerd, wordt nu een krediet aangevraagd.
2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. Een krediet vrij te geven voor de voorbereiding en uitvoering van maatregelen voor de
bomen in Schalkwijk in 2018 van €120.000,00 en de kosten te dekken uit het IP
(GOB.73).
3. Beoogd resultaat
Het beoogde resultaat is een duurzaam bomenbestand in Schalkwijk. Het doel is een blijvend
groene wijk met een gezond, veilig en meer gevarieerd bomenbestand. Een ander doel is het
verhogen van de tevredenheid van de inwoners van Schalkwijk over de bomen in de wijk. In
de eerste helft van 2018 wordt een programma van eisen vastgesteld voor het hele traject.
Daarin wordt geparticipeerd door de inwoners van Schalkwijk en stakeholders zoals de
wijkraden, Bomenridders en Haarlemse Bomenwachters. Het krediet dat nu wordt
aangevraagd is nodig voor de voortzetting van het project in 2018 en het uitvoeren van de
eerste maatregelen. Het voorbereidings- en uitvoeringskrediet moet door de raad worden
vrijgegeven.
Het gaat om:
 Uitvoeren van een burgerinitiatief voor het planten van 7 nieuwe bomen op de
Bernadottelaan
 Samen met Spaarnelanden uitvoeren van een pilot met burgerparticipatie bij circa 10
herplantlocaties in het plantseizoen 2018/2019
 Onderzoeken en uitvoeren van verbetervoorstellen voor locaties die naar voren zijn
gekomen uit een schouw door de wijkraad Boerhaavewijk
 Opnemen extra boomgegevens (zoals levensverwachting en conditie) op Haarlem Open
Data
 Participatie en besluitvorming over het programma van eisen
4. Argumenten
1. Het vrijgeven van een krediet is een bevoegdheid van de raad
Het gaat hier niet om regulier onderhoud, daarover zijn al afspraken gemaakt in de contracten
voor dagelijks onderhoud. Het gaat om extra werkzaamheden waarmee het bomenbestand
duurzaam verbeterd wordt. In het Investeringsplan (2018-2022) is met een totale uitgave van
€5.000.000,00 voor dit project rekening gehouden.
2. Het besluit past in het ingezet beleid
Er wordt o.a. rekening gehouden met de HIOR en de SOR. Ook sluiten de maatregelen voor
het verbeteren van het bomenbestand in Schalkwijk aan bij zowel de Bomenverordening als
het Bomenbeleidsplan. Die worden in het komende jaar hernieuwd.
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3. Duurzaamheid
Een duurzaam bomenbestand in Schalkwijk heeft een positief effect op de stedelijke
ecologie. Bomen kunnen positief bijdragen aan de luchtkwaliteit doordat zij CO2 en fijnstof
aan de lucht onttrekken. Bovendien bieden bomen in de zomer bescherming tegen hittestress,
zij bieden verkoeling door schaduwwerking en verdamping van water via de bladeren.
4. Communicatie en participatie
De betrokken partijen en belanghebbenden staan achter het voorstel voor het verbeteren van
het bomenbestand in Schalkwijk. Dat bleek uit het participatietraject dat eerder in dit proces
doorlopen is. De nu geplande maatregelen komen voort uit een burgerinitiatief of uit het
burgeradvies voor dit proces. Onze onderhoudspartner, Spaarnelanden is hierover
geïnformeerd.
5. Risico’s en kanttekeningen
1. Nog niet alle maatregelen zijn bekend
Na het opstellen van het programma van eisen en burgerparticipatie daarover, volgt een
voorstel met meer maatregelen voor het verbeteren van het bomenbestand in Schalkwijk. De
maatregelen worden geprioriteerd en er zal zo veel mogelijk werk met werk worden gemaakt.
Jaarlijks komen er nieuwe uitvoeringsplannen en wordt het bijbehorende krediet vrijgegeven.
2. Kwaliteit van het bomenbestand gaat boven kwantiteit
Schalkwijk is een groene wijk met veel (grote) bomen. In sommige situaties is sprake van
overlast door te veel of te grote bomen die te dicht bij de woningen staan. Ook staan op
sommige plekken de bomen te dicht op elkaar waardoor ze niet mooi uit kunnen groeien. Dat
betekent dat niet alle bomen in Schalkwijk een-op-een kunnen worden vervangen. Het
huidige beleid (en ook de nieuwe bomenverordening) biedt de mogelijkheid een
kapvergunning af te geven als dat ten gunste van het algemeen belang is. Per locatie wordt
afgewogen welke maatregel het beste bijdraagt aan de gewenste kwaliteit. Het verlenen van
een kapvergunning is een bevoegdheid van het college.
6. Uitvoering
Participatie over programma van eisen
Informatienota programma van eisen in commissie beheer
Voorbereiden maatregelen
Uitvoeren Bernadottelaan
Uitvoeren overige maatregelen

Maart/april 2018
Juni/juli 2018
Maart/september 2018
Maart 2018
Vanaf oktober 2018

In maart of april van dit jaar participeren we over het programma van eisen met de inwoners
van Schalkwijk. Daarna wordt de commissie beheer over het programma van eisen
geïnformeerd. De omwonenden worden vooraf geïnformeerd over de uit te voeren
maatregelen.
7. Bijlagen
Er zijn geen bijlagen.
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