
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
De raad verzoekt het college om een Groenstructuurplan op te stellen.  

In dit Groenstructuurplan wordt een gedifferentieerde norm opgenomen voor de 

verschillende groenniveaus. Deze norm wordt gebruikt voor het toetsen van 

bouwplannen. Tevens wordt de hoofdbomenstructuur in het Groenstructuurplan 

opgenomen. 

De raad verzoekt het college ook om te besluiten dat bij elk besluit over fysieke 

projecten en bij ontwerpplannen per fase een groenparagraaf in het besluit moet 

weergeven wat de consequenties zijn voor het groen en de bomen.  

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

 In januari van dit jaar is het eerste burgerinitiatief bij de gemeenteraad ingediend 

met de titel Haarlems Openbaar Groen in de verdrukking. Initiatiefnemer is dhr. 

D.J. van den Bos. Tevens hebben 150 burgers het initiatief ondertekend.  

 Het burgerinitiatief voldoet aan de eisen van een dergelijk initiatief en is 

zodoende in behandeling genomen. Op 8 februari jl. is allereerst een 

stadsgesprek over het onderwerp georganiseerd, waar ca. 60 ondertekenaars bij 

aanwezig waren. Vervolgens is het initiatief tweemaal besproken in de 

commissies Beheer van 8 en 22 maart jl. Dit voorstel is het resultaat van de 

commissiebehandelingen. 

 Het voorstel moet resulteren in een bestuursopdracht aan B&W om een nieuw 

Groenstructuurplan op te stellen. Deze kaderstellende nota zal uiteindelijk 

behandeld worden in de raad. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 Met deze opdrachten aan het college wil de raad uitwerking geven aan het 

burgerinitiatief Haarlems Openbaar Groen. 

 

Financiële paragraaf 

 Dit besluit valt onder het programma Duurzaam beheer en onderhoud van de 

stad onder het domein Openbaar Groen (10.7). 

 Deze bestuursopdracht heeft geen financiële gevolgen, maar vraagt wel inzet van 

ambtenaren. 

 

Participatie / communicatie 

 De initiatiefnemer en ondertekenaars (150 personen) van het Burgerinitiatief 

zullen na de besluitvorming over de bestuursopdracht schriftelijk worden 

geïnformeerd. 
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Bestuursopdracht n.a.v. het Burgerinitiatief Openbaar Groen 
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Planning  

 Besluitvorming in de Raad – april 2007 

 Startnotitie Groenstructuurplan naar commissie Beheer – mei 2007 

In de startnotitie zullen procesgang, planning, vormgeving, participatie 

(stadsgesprek met de raad?) e.d. aan de orde komen. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. Het college op te dragen om een Groenstructuurplan op te stellen middels de 

voorgestelde procesgang.  

2. In het Groenstructuurplan zal een gedifferentieerde norm opgenomen zijn voor 

verschillende groenniveaus. Deze norm zal worden gebruikt voor het toetsen van 

bouwplannen. Ook de hoofdbomenstructuur zal in het Groenstructuurplan 

worden meegenomen. 

3. Het college op te dragen om te besluiten dat bij elk besluit over fysieke projecten 

en bij ontwerpplannen per fase een groenparagraaf in het besluit moet 

weergeven wat de consequenties zijn voor het groen en de bomen. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. het college op te dragen om een Groenstructuurplan op te stellen middels de 

voorgestelde procesgang; 

 

2. dat in dit Groenstructuurplan een gedifferentieerde norm opgenomen zal 

zijn voor de verschillende groenniveaus. Deze norm zal worden gebruikt 

voor het toetsen van bouwplannen. Ook de hoofdbomenstructuur in het 

Groenstructuurplan zal worden opgenomen; 

 

3. het college op te dragen om te besluiten bij elk besluit over fysieke 

projecten en bij ontwerpplannen per fase een groenparagraaf in het besluit 

moet weergeven wat de consequenties zijn voor het groen en de bomen. 

 

Gedaan in de vergadering van 12 april 2007. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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