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Deze startnotitie Integraal Groenbeleidsplan is een plan van aanpak en strategie voor de actualisatie 

en integratie van bestaand groenbeleid, op basis van een globale verkenning van nieuwe 

ontwikkelingen, dilemma’s, risico’s en kansen. In andere woorden, het is een procesdocument, dat 

een globale richting voor het groenbeleidsplan aangeeft en het proces schetst voor het opstellen 

ervan. Na vaststelling door het college van B&W wordt de startnotitie voor besluitvorming 

aangeboden aan de raadscommissie Beheer en de Raad. 

 

1. Aanleiding 
De laatste jaren zijn klimaatbewustzijn, ecologie en actief burgerschap steeds belangrijker geworden, 

ook in Haarlem. De gemeente Haarlem speelt actief in op deze ontwikkelingen en wil in samenspraak 

met haar inwoners voor de aankomende 10 jaar een duidelijke prioritering kunnen geven aan en in de 

groene leefomgeving. De gemeente wil ruimte geven aan actieve burgers, duidelijke afwegingen 

kunnen maken en samenwerking zoeken om de stad groener, ecologisch waardevoller en duurzamer 

te maken.  

 

In 2015 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het openbaar groen 

in de stad en de mate waarin Haarlem het openbaar groen in de stad toekomst- en klimaatbestendig 

inricht. Doel van het RKC-onderzoek was na te gaan hoe gemeente Haarlem in beleid en uitvoering 

invulling geeft aan ambities voor openbaar groen. De Rekenkamercommissie geeft enkele 

aanbevelingen, waaronder het formuleren van een samenhangend beleid, zodat: 

1. Beleidsdoelstellingen voor het groen alle belangrijke tendens en ontwikkelingen in hun 

onderlinge samenhang beschrijven; 

2. Hieraan voldoende specifieke doelstellingen en middelen kunnen worden gerelateerd; 

3. Nader onderzoek kan worden gedaan naar het thema toekomst- en klimaatbestendige stad; 

4. Een plan van aanpak kan worden opgesteld voor actief burgerschap in het groen. 

 

Verder moeten we werken met de middelen die nu beschikbaar zijn. Extra financiële ruimte is niet aan 

de orde. Goed reageren op veranderende omstandigheden, nieuwe inzichten en optredende kansen 
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en bedreigingen vraagt daarom om prioritering en slimme inzet van beschikbaar budget. Aanvullende 

maatregelen en wensen worden opgevangen binnen de beschikbare middelen.  

 

Het is daarom wenselijk een groenvisie en -ambitie te formuleren, die aansluit bij de ontwikkelingen 

en omstandigheden, en meer samenhang aanbrengt in het totale groenbeleid. Deze startnotitie is 

daarvoor het formele startpunt. Daarbij is ook op te merken dat veel van het huidige beleid redelijk op 

orde is, dat in aanloop naar deze startnotitie is geïnvesteerd in de relatie met belanghebbenden, en 

dat er al veel informatie verzameld over wensen, mogelijkheden en knelpunten in de groene 

leefomgeving.  

 

De startnotitie schetst de belangrijkste ontwikkelingen, de samenhang met overige beleidsproducten, 

de relevante vraagstukken in het groen en de verwachtingen van betrokken belanghebbenden, om 

daarmee richting te geven aan het nieuwe groenbeleidsplan. Tot slot geeft de notitie het proces voor 

de ontwikkeling van het groenbeleidsplan weer, in een tijdlijn met een plan van aanpak en een proces 

van participatie en meespraak. Onder meespraak verstaan we een participatievorm waarbij 

belanghebbenden (in dit geval met name het Platform Groen1) niet daadwerkelijk meeschrijven aan, 

maar wel meedenken en adviseren in beleidsvorming. 

 

 

2. Probleemstelling 
De laatste jaren is er in de samenleving een aantal omvangrijke vraagstukken bijgekomen. De gevolgen 

van klimaatverandering kondigen zich aan, in de vorm van extremere weersomstandigheden. De 

biodiversiteit neemt aantoonbaar af. Het leidt tot een bredere, groeiende bewustwording. Daarnaast 

verandert de samenleving steeds sneller, en daarmee de rol van de overheid. Bewoners en 

belangengroepen dwingen overheden anders na te denken over complexe vraagstukken zoals 

vergroening in de stad. Die complexe vraagstukken moeten in toenemende mate multidisciplinair 

aangepakt worden, en de samenleving en situationele omstandigheden worden leidend. De gemeente 

zoekt hierin naar de juiste aansluiting (en allianties), gericht op wederzijdse versterking.  

 

Het belang van genoemde vraagstukken is terug te zien in landelijke initiatieven en wetgeving, zoals 

de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS), het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de 

Omgevingswet. Ook deze betekenen voor Haarlem een herziening van beleid en processen. En 

ondertussen neemt de druk op de ruimte in Haarlem toe. Er is veel ruimte nodig om te wonen en om 

ons te verplaatsen, om te parkeren en om te ondernemen. Ook ondergronds gebruiken we de ruimte 

intensiever, bijvoorbeeld om de energietransitie te realiseren. Dat gaat niet alleen ten koste van de 

groene ruimte waarin je de rust en ontspanning vindt om gezond te blijven. Het tast ook onze groene 

buffer tegen extreem weer aan, en het leefgebied van dieren en planten die we zo hard nodig hebben 

om de natuur in balans te houden. 

 

Het huidige groenbeleid bevat kwalitatief goede elementen, maar biedt als geheel onvoldoende 

antwoord op deze ontwikkelingen. Daarnaast liggen er kansen om bestaand beleid op verschillende 

                                                           
1
 Het Platform Groen is een platform waarin een vertegenwoordiging van een elftal belangengroepen op het gebied van 

groen en ecologie plaatsnemen. Het fungeert als adviesorgaan en klankbord voor de gemeente op het gebied van het 
Haarlemse groen, onder andere in het ontwikkelen van groenbeleid. Zie ook bijlage 2. 
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groene onderwerpen (o.a. bomenbeleid, ecologisch beleid, klimaatadaptatie, maaibeleid) te 

integreren en verbinden, en zo de effectiviteit te vergroten. Er is, kortom, behoefte aan een 

vernieuwd, overkoepelend groenbeleid, dat voorwaarden schept voor een groene leefomgeving die:  

 Bijdraagt aan gezondheid en welzijn van inwoners, makkelijk toegankelijk is en hen uitnodigt 

om er rust en ontspanning te vinden of plezier aan te beleven;  

 De biodiversiteit in Haarlem versterkt, een gezonde omgeving is voor dieren en planten en 

hen voldoende mogelijkheden biedt om zich te bewegen tussen de groene gebieden;  

 Helpt bij het verwerken van grote hoeveelheden regenwater en verkoeling biedt als de 

temperaturen hoog oplopen, en zo de gevolgen van klimaatverandering verzacht.  

 Bijdraagt aan actieve betrokkenheid van onze inwoners bij hun leefomgeving en hun stad. 

 

3. Doel en resultaat 
Het doel van het groenbeleid is:  

1. Het groenbeleid zodanig te formuleren dat het toekomstbestendig is en een duidelijke basis 

biedt voor inrichting, beheer en uitvoering en de PDCA-cyclus2;  

2. Samenhangend beleid te formuleren, zodat beleidsdoelstellingen voor openbaar groen alle 

tendensen en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang worden beschreven en zodat 

hieraan voldoende specifieke doelstellingen en middelen kunnen worden gerelateerd;  

3. Een financieel kader te bieden waarin gewenste en realistische investeringskosten in het 

groen inzichtelijk zijn gemaakt; 

4. Actief burgerschap in het openbaar groen te versterken.  

 

Het resultaat is een integraal en gedragen groenbeleidsplan, dat: 

1. Voorwaarden schept en overkoepelend is voor inrichting, beheer en uitvoering van groen 

binnen de stedelijke dynamiek; 

2. Een weergave is van de gezamenlijke, participatieve uitwerking van groene speerpunten in 

het ‘hoe en wat’ van concrete, realistische maatregelen; 

3. Deze maatregelen samenbrengt in een flexibele, haalbare uitvoeringsagenda, met voorstellen 

voor implementatie, beleidsuitwerking, activiteiten en experimenten in de komende jaren; 

4. Niet volledig en dekkend is op alle groene vraagstukken en aspecten, maar op zijn minst wel 

suggesties en aanwijzingen geeft hoe hieraan tegemoet te komen in de toekomst; 

5. Een financieel kader bevat dat is vertaald naar drie scenario’s die ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan de raad. 

 

NB: inhoudelijke details en resultaten worden verder uitgewerkt bij het opstellen van het groenbeleid, 

met name in de werksessies in het najaar, en zijn daarom buiten deze startnotitie gehouden.  

                                                           
2
 De PDCA-cyclus of Kwaliteitscirkel van Deming beschrijft vier activiteiten (Plan-Do-Check-Act) die op alle verbeteringen in 

organisaties en werkprocessen van toepassing zijn. Het cyclische karakter garandeert een continue aandacht voor 
kwaliteitsverbetering, in een doorlopende herhaling van plannen, uitvoeren, monitoren en bijstellen van maatregelen. 
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4. Groene vraagstukken, rode draden en speerpunten 
In de groene leefomgeving komen verschillende kwesties, ruimteclaims en ontwikkelingen samen. Dit 

leidt tot successen, maar ook tot vraagstukken die om antwoord vragen, onder andere in het nieuwe 

groenbeleid. Daarbij is het ook van belang duidelijk te maken hoe het groenbeleid zich voegt in de 

bestaande plannen en werkwijzen, en daarin samenhang kan scheppen. Dit bepaalt immers ook de 

positie, scope en reikwijdte van het groenbeleid. Een schematisch overzicht hiervan is opgenomen in 

bijlage 1. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste vraagstukken voor het groenbeleid. 

 

Groene vraagstukken 

De volgende vraagstukken zijn relevant voor het groenbeleid:  

 

Vraagstukken vanuit klimaatverandering en afname biodiversiteit: 

 Opvangen en verzachten van concrete effecten van klimaatverandering, met name hittestress 

en wateroverlast. 

 Groeiende maatschappelijke betrokkenheid bij klimaat en biodiversiteit. 

 De noodzakelijke transformatie van traditioneel, gecultiveerd beheer (schoon, heel en veilig) 

naar meer natuurlijke vormen van inrichting en beheer. 

 Het effectief en voldoende robuust verbinden van ecologische hotspots in een stenige stad. 

 Voldoende inbedding van ecologisch beleid en klimaatadaptatie in 1) het groenbeleid en 2) 

het brede gemeentelijke programma. 

 

Vraagstukken vanuit actief burgerschap: 

 Bijdragen aan het verder vormgeven, innoveren, borgen en stimuleren van vormen van 

betrokkenheid: Platform Groen, beginspraak, meespraak, co-creatie, participatie, 

bewonersgroen, private groenontwikkeling, wijkraden en bewonersinitiatief. 

 Impact van de omgevingswet op samenwerking met bewoners en andere partijen. 

 Representativiteit in betrokkenheid bij groenbeleid; (activering van) zwijgende meerderheden. 

 

Vraagstukken vanuit duurzaam inrichten, beheer en onderhoud  

 Het behouden en versterken van een robuuste groenstructuur. 

 Nieuwe ruimteconflicten ten opzichte van groen: e-laadpalen, gasloze wijken, wateropgaven, 

bovenop de ‘traditionele’ conflicten. 

 Beschermen van groen (m.n. bomen) versus werkbaarheid, afwegingsruimte en 

handelingsperspectief. 

 Boomkwaliteit: inrichtingsknelpunten in een sterk verdichte stad en verdergaande 

veroudering van het areaal; noodzakelijke kwaliteitsslag in groeiplaatsverbetering; grote 

vervangingsopgaven, met name van essen (als gevolg van essentaksterfte) en populieren. 

 

Vraagstukken vanuit implementatie, borging realisatie en uitvoering groenbeleid 

 Balans tussen doel en middelen en tussen ambities en haalbaarheden/betaalbaarheden 

 Het behouden en borgen van voldoende interne strategische en tactisch capaciteit en 

slagvaardigheid binnen de gemeentelijke organisatie om het groenbeleid te implementeren 

en te bestendigen; 
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 Het creëren van meer samenhang, duidelijkheid en resultaatgerichtheid in de groene keten: 

borgen groenbeleid in uitvoering onderhouds- en beheermaatregelen, borgen goed 

opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap; 

 Bevordering en borging van groen bewustzijn binnen de gemeentelijke organisatie en bij de 

inwoners van de Haarlem. 

 

Rode draden en groene speerpunten 

Hoofddoel van groenbeleid is het zorgen dat groen bijdraagt aan een gezonde, toekomstbestendige, 

groene leefomgeving voor iedereen, geworteld in de samenleving, waaraan bewoners vanuit 

eigenaarschap een actieve bijdragen kunnen leveren.  

 

Dit kunnen we onder andere bereiken door de volgende rode draden: 

 Verbetering van de samenhang tussen onze groene gebieden. De eerste rode draad van dit 

beleidsplan is in feite een groene draad: ons huidige groen, onze groenstructuur.  

 Samenwerking met andere afdelingen van de gemeente, met beheerders in de openbare 

ruimte, zowel intern als extern, en met de samenleving. Daarom is de tweede rode draad in 

dit beleidsplan integrale samenwerking: 

o Vanzelfsprekend heeft groen in de stad verbanden met het brede beheer en 

onderhoud van de stad en met ruimtelijke projecten, vastgoedontwikkeling en 

omgevingsplannen, onder meer via de SOR 2017. Integraal werken betekent niet 

alleen beleid vertalen naar onderhoudsmaatregelen, maar ook aansluiten op grote 

onderhoudsprojecten in de infrastructuur, meedoen aan het ontwerp van een nieuwe 

wijk of borgen van groen in de afspraken met projectontwikkelaars.  

o De gemeente heeft relatief maar een klein deel van het groen in bezit. Willen we 

werkelijk impact hebben dan zullen we nog meer moeten samenwerken met de 

andere spelers – inwoners van Haarlem, bedrijven, instellingen, woningcorporaties – 

om ook hen in beweging te krijgen voor een gezonde, toekomstbestendige en groene 

leefomgeving. Zo benutten we de kracht van de samenleving. 

 Vooruitkijken is de derde rode draad: dit moeten we durven doen als we de ambities waar 

willen kunnen maken. Daarbij gaat het over de komende jaren, waarin we samen een andere 

weg willen inslaan, maar ook over de verdere toekomst. Bomen die we nu planten staan er 

liefst over 50 jaar nog, maar leidingen zullen ook dan nog de groei belemmeren. Dit plan gaat 

over investeren in die toekomst.  

 

Vanuit de actuele vraagstukken en de rode draden destilleren wij vier samenhangende speerpunten 

waar Haarlem de komende 10 jaar zijn aandacht op gaat richten (zie ook afbeelding 1). Met deze 

speerpunten brengen we focus en richting aan in het groenbeleid: 

 

1. Bevorderen biodiversiteit  

2. Naar een klimaatbestendige stad 

3. Duurzaam groen inrichten & beheren  

4. Kracht van de samenleving 
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Fig. 1: Hoofddoel en speerpunten: het 'why' van groenbeleid 
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5. Groenstrategie 
De strategie van het wat en het hoe werken we, na vaststelling van deze startnotitie, samen met 

belanghebbenden (platform Groen) uit in de uitwerkingsfase. Voor deze uitwerking maken we gebruik 

van de ‘Golden Circle’ van Simon Sinek. Naast een veelvoud van ideeën en wensen is het ‘waarom’ 

(hoofddoel en speerpunten) tijdens de verschillende gesprekken met het Platform Groen al 

opgehaald. Deze gaan we in de uitwerkingsfase bestendigen en nader uitwerken, door in te gaan op 

het ‘wat’ (resultaat, wat willen we bereiken?) en het ‘hoe’ (proces, hoe gaan we dat bereiken?) van 

het groenbeleid. 

 

Om een realistisch en haalbaar fundament te leggen voor het uiteindelijke beleidsplan is de eerste 

stap na vaststelling van deze notitie een gedegen analyse van het Haarlemse groenbeleid, waarin we 

onder meer een analyse uitvoeren van (leemtes, overlap, kansen en knelpunten in) bestaand en 

gerelateerd beleid, de in het voortraject verzamelde gegevens, huidige en toekomstige financiële 

kaders en het bestaande groenareaal (zowel kwantitatief als kwalitatief). Daarnaast vinden interviews 

met belanghebbenden en een bewonersenquête plaats in deze fase, die mogelijk ook leidt tot een 

aanvullende nulmeting en inventarisatie in het veld. Alleen op deze wijze kunnen we gericht de 

mogelijkheden en beperkingen schetsen en verwachtingen spiegelen in de verdere uitwerking van het 

wat en hoe in de gezamenlijke werksessies. 

 

Een voorbeeld van een uitwerking van speerpunt, in het wat en hoe is bijvoorbeeld te zien in het 

nieuwe maaibeleid dat op dit moment wordt ingevoerd. In onderstaande figuur is dit voorbeeld 

schematisch weergegeven. Het maaibeleid draagt bij aan de speerpunten ‘Bevorderen biodiversiteit’ 

en ‘Duurzaam groen inrichten & beheren’. Het geeft invulling aan het ecologisch beleid én betekent 

een omslag van beeldgericht onderhouden naar ecologisch beheer van gazons en bermen in de stad. 

Het ‘wat’ is wat we gaan doen om bij te dragen aan het waarom van de speerpunten: we gaan bermen 

en gazons op ecologische grondslag beheren. Dit ‘wat’ krijgt vervolgens handen en voeten in het ‘hoe’ 

(hoe gaan we dat doen?), dat omschreven zou kunnen worden door concrete maatregelen zoals de 

omvorming van gazons, experimenten met de maaidatum en voorlichting aan inwoners.  

 

 
Fig.2: Voorbeeld uitwerking speerpunt in wat & hoe 

 

Soortgelijke uitwerkingen gaan we gezamenlijk doen voor alle relevante elementen van het 

groenbeleid. In de uitwerkingsfase wordt onder andere gekeken naar wat we al doen, welke kansen er 

liggen, welke maatregelen het meest effectief zijn (bijvoorbeeld omdat ze aan meerdere speerpunten 

bijdragen), wie aan zet is en hoe we zichtbaar resultaat boeken. Hierbij beperken we ons niet tot wat 

we in de afgelopen jaren hebben verzameld en bedacht aan ideeën. Veranderingen zijn er immers 

continu en als er nieuwe inzichten ontstaan passen we dit samen gaandeweg het proces in. Op deze 
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manier is de uitwerking een open proces, gericht op het gezamenlijk bepalen van de juiste 

maatregelen op de juiste plek met de juiste aandacht.  

 

Hierbij is steeds oog voor de maatschappelijke waarde van en het draagvlak voor de maatregelen, en 

of we dat kunnen waarmaken binnen de middelen en mogelijkheden die er zijn. Immers, niet alles wat 

we willen is betaalbaar of realiseerbaar: we moeten prioriteiten stellen en keuzes maken. Een 

wezenlijk vertrekpunt is dan het financieel kader uit de analysefase (uitvoering binnen bestaande 

middelen). Dit geldt zowel voor de budgetten voor uitvoering van onderhoud als voor ambtelijke 

kennis en capaciteit. Binnen dit financiële kader gaan we op zoek naar effectief beleid en een 

betekenisvolle bijdrage aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefbaarheid.  

 

Tot slot werken we het wat en hoe uit in drie scenario’s voor een uitvoeringsagenda met prioritering, 

waaruit door de raad gekozen kan worden. In de uitvoeringsagenda maken we inzichtelijk met welke 

acties welk resultaat kan worden gerealiseerd, uitgezet in de tijd (scope: 10 jaar), inclusief de 

consequenties voor het budget en de benodigde capaciteit. Het levert daarmee niet alleen een 

concreet programma op, maar inzicht in een breed pakket aan mogelijke maatregelen, inclusief die 

maatregelen die minder prioriteit hebben en onder de huidige omstandigheden niet opgepakt 

worden. 

 

De samenhangende strategie die we ontwikkelen zal een vertaling zijn van bestaande elementen en 

eerder verzamelde wensen en suggesties in een gedragen, realistisch programma voor de komende 

jaren, dat onder meer aandacht besteedt aan:  

 Effectieve afwegingskaders 

 Groen bewustzijn als vanzelfsprekendheid 

 Andere (of duidelijkere) keuzes in inrichting, beheer en onderhoud  

 Praktisch en effectief instrumentarium, zonder wildgroei 

 Gerelateerde beleidsterreinen en de keten waar groenbeleid een plek in heeft (van ruimtelijk 

beleid en planvorming tot governance en uitvoering) 

 Stimulerende experimenten in groene samenwerking met inwoners, ondernemers en 

organisaties 

 Stimulering en activering van inwoners, ondernemers en organisaties om op hun eigen 

manieren te helpen Haarlem te vergroenen 

 Heldere, eenduidige prestatie-indicatoren 
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6. Proces en planning 
Het opstellen van een gedragen integraal groenbeleid is een vormend proces. Ook in dit proces 

hanteren we de stappen van de ‘Golden Circle’ van Simon Sinek:  

Stap 1: Waarom (doel) en aanzet tot wat (resultaat) 

Stap 2: Wat (resultaat) en aanzet tot hoe (proces) 

Stap 3: Hoe (proces) en start maken met doen (experimenten) 

Stap 4: Opstellen integraal groenbeleid 

 

De verschillende stappen in het proces zijn weergegeven in tabel 1. Daarbij is belangrijk het project 

praktisch en doelmatig in te steken. Daarom stellen wij voor actief tussenresultaten te markeren en 

per stap met een kleine integrale werkgroep (maximaal vijf personen) vast te stellen. Tussentijds vindt 

er terugkoppeling plaats naar de wethouder.  

 

Politieke afstemming: 

Ook de politiek wordt betrokken bij het opstellen van het integraal groenbeleid. Hieronder hebben de 

volgende communicatie/informatiemomenten opgenomen: 

 Tussentijdse terugkoppeling richting de wethouder 

 Start College/Raad: startnotitie integraal groenbeleid 

 Na iedere stap wordt de portefeuillehouder geïnformeerd. 

 Het geactualiseerde groenbeleid wordt vastgesteld door de Raad, mogelijk met raadsmarkt. 

 

Fase Periode Processtap Omschrijving 

Initiatieffase Mei - juni     Vaststelling 

startnotitie 

 

Commissie Beheer 11 juni 

Analysefase Juni-

september       

Analyse, 

voorbereiden 

werksessies 

Informatie verzamelen, analyseren beleid, 

financiën, bestaand areaal. Interviews, 

uitzetten digitale bewonersenquête.  

Werksessies (drie 

weken tussenruimte) 

Begin oktober Werksessie 1 Consolideren: waar staan we, het waarom 

(doel) en aanzet tot wat (resultaat)  

 

 Eind oktober Werksessie 2 

 

Wat (resultaat) en aanzet tot hoe (proces)  

 

 Medio 

november 

 

Werksessie 3 

 

Hoe en doen (experimenten)  

 

Opstellen groenbeleid November - 

december     

Opstellen concept  

 

 

Concept groenbeleidsplan Haarlem 

 

 

Consultatiefase Januari Consulteren 

Platform Groen  

 

Eindconcept groenbeleidsplan Haarlem 

 

 

Besluitvorming Februari College en raad 

 

 

Besluitvorming groenbeleid 

Tabel.1: Projectfasen ontwikkeling integraal groenbeleid 
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7. Participatieproces 
Het opstellen van een integraal groenbeleid is een vormend proces. Tijdens drie actieve werksessie 

worden samen met het platform de stappen van de Golden Circle doorlopen en per speerpunt de wat 

en hoe nader uitgewerkt. De resultaten van deze drie werksessies leveren input voor het integraal 

groenbeleid. In het Platform Groen zijn ook medewerkers van de gemeente Haarlem 

vertegenwoordigd 

 

In werksessie 1 starten we met het consolideren van waar we staan, wat we al hebben, het waarom 

(doel) en een eerste aanzet tot het wat (resultaat). We rapporteren hierin over de analysefase, 

bevestigen de gezamenlijke belangen en brengen de verschillen in beeld. Met als uiteindelijk doel 

samen optrekken, aansluiten op elkaars tempo, vanuit betrokkenheid en wederzijds vertrouwen, 

waarbij eigenaarschap en meespraak centraal staan. Een voorlopig overzicht van betrokken partijen 

en personen, en in welke fase van het proces zij betrokken zijn, is opgenomen in bijlage 2. 

 

Vervolgens komen we met stap 2 ‘Wat’ en stap 3 ‘Hoe’ tot concrete uitwerkingen, waarvan stap 2 

gezamenlijk gebeurt en stap 3 in kleine werkgroepen plaatsvindt. Het leidt tot een vertaling van de 

speerpunten naar verschillende experimenten en scenario’s in een uitvoeringsagenda, waar we 

gezamenlijk (zowel de gemeente als inwoners) mee aan de slag gaan. Door met elkaar samen te 

werken vanuit een respectvolle benadering gaan we het groenbeleid nader invullen. De resultaten van 

de drie stappen leveren input voor het groenbeleid. 

 

Het eindresultaat van het groenbeleid, met een keuzevoorstel voor een van de drie scenario’s voor de 

uitwerking van een uitvoeringsagenda, wordt op interactieve wijze gepresenteerd. Het aangepaste 

groenbeleid wordt vervolgens met een adviesnota vanuit het Platform Groen voorgelegd ter 

besluitvorming aan de raad. 

 

Naast de belanghebbenden van het Platform Groen is de mening van de zwijgende meerderheid ook 

belangrijk. Daarom wordt deze zwijgende meerderheid in de analysefase door middel van een digitale 

enquête geraadpleegd. De resultaten worden meegenomen tijdens de werksessies.
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BIJLAGE 2 – Belanghebbenden groenbeleid 

Onderstaande partijen zijn actief betrokken bij het ontwikkelen van groenbeleid. Daarnaast worden er 

meerdere personen, gemeentelijke onderdelen en externe partijen geconsulteerd of betrokken op 

kleinere onderdelen. Ook maakt een bewonersenquête deel uit van de voorbereidingsfase.  

 

Afdeling BBO: 

Niels van Esterik, senior adviseur (ambtelijk coördinator) 

Vincent Verheij, strategisch adviseur (voorzitter platform groen) 

Djorn Noordman, strategisch groenbeheerder/beleidsontwikkeling (deelnemer Platform Groen) 

Sjoerd Andela, stadsecoloog (deelnemer Platform Groen) 

Eline Hin, adviseur 

 

Platform Groen Haarlem: 

Adviescommissie Haarlemmerhout (voorzitter Ruthger Smit) 

Wijkraad Boerhaave - betrokken bij Poelpolder (Frits van der Ploeg) 

Egelopvang Haarlem (Thecla Wolfs) 

Wijkraden (groen) van Europawijken (vertegenwoordigd door Saskia Klitsie) 

Haarlemse Bomenridders (Harry Hobo, Welna Buwalda) 

Haarlemse Bomenwachters (Hilde Prins) 

IVN Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (Hans Kerkhoff) 

KNNV Haarlem Zuid-Kennemerland (Piet Veel) 

Natuurwerkgroep Poelbroek (Niko Buiten) 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (Chris Brunner) 

 

Uitvoerende partijen 

Spaarnelanden, ROGO’s3 en andere aannemers. 

 

Processtap Periode 
Betrokkenheid 

BBO Platform Groen Uitvoerenden 

Voorbereidingsfase Algemeen Juni-september   


 

 
Interviews Juni-augustus   

Werksessies  
Uitwerken  

wat & hoe 
Oktober-november         

Opstellen 

groenbeleid 

Schrijven 

groenbeleid 

November-

december 
     

Consultatiefase 
Terugleggen 

resultaat 
Januari   

Besluitvorming 
College en 

Raad 
Februari      

Tabel.2: Processtappen en betrokkenheid belanghebbenden 

                                                           
3
 Opdrachtnemers (aannemers) voor het meerjarige raamcontract Groot Onderhoud in de gemeente Haarlem. 
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