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Kadernota 2014, opmerkingen Platform Haarlem Groener, 

Commissie Beheer, 19 juni 2014 
 

Wij willen onze zorg uitspreken over de mogelijke gevolgen van een aantal voorstellen in de 
Kadernota. 

Met name de bezuinigingspakketten 12, 13, 14 en 17 (blz. 78-79) in de bijlage van de 
Kadernota en de incidentele maatregelen onder punt 9 (blz. 81) bevatten onderdelen die het 
groene/sociale hart van de Haarlemmers raken.  

Voor een deel worden deze bezuinigingen opgebracht door een verlaging van het 
ambitieniveau voor beheer van de openbare ruimte (pakket 14 met een geraamde besparing 
van 100.000). Verder worden er 5 fte's geschrapt voor specifiek Haarlems beleid (pakket 17, 
besparing van 300.000). In pakket 13 wordt daarnaast een voorstel gedaan voor 
vereenvoudiging van nieuwe bestemmingsplannen (-120.000): dit houdt in dat bouwplannen 
minder gedetailleerd getoetst worden. Allemaal tekenen van een terugtredende overheid in 
de openbare ruimte. 

In de incidentele maatregelen valt op dat de wijkbudgetten worden geschrapt (-300.000 in 
2015) alsmede het initiatievenbudget (-400.000 over periode). Deze bezuinigingen komen 
bovenop de besparing op beheer van de openbare ruimte. 

Als de gemeente graag wil dat de burgers meer participeren in de inrichting en de verzorging 
van de openbare ruimte, is het lastig als de gemeente bezuinigt op haar eigen 
werkzaamheden en op de beleidsvorming en tegelijk ook op de facilitering van de 
burgerparticipatie. Dat houdt een risico in dat je de tak afzaagt waar je zelf op zit. 

Er zal nog wel bijna 8 miljoen geïnvesteerd worden in de komende investeringsperiode van 5 
jaar van de openbare ruimte (punt 09.02 van het Investeringsplan). De eigen middelen van 
de gemeente gaan voornamelijk naar het Schoterbos (2.670.000 in de periode) en naar de 
wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg (3.300.000). Ook 127.000 naar 
speelvoorzieningen en 515.000 naar de Haarlemmerhout. 

Wat heeft de gemeente Haarlem de komende vier jaar te bieden aan burgerinitiatieven op 
het gebied van ecologisch beheer, meer natuur in de stad en stadslandbouw? Bij de 
bevolking is er wat dit betreft nog steeds een groeiende behoefte en ook een bereidheid om 
zelf een bijdrage te leveren en de handen uit de mouwen te steken. 

Daarbij verwachten wij wel dat de gemeente ook zijn rol vervult: faciliteren houdt meer in dan 
zeggen “los het zelf maar op”. Er zijn in de openbare ruimte veel partijen met veel 



2 

 

uiteenlopende belangen. Het is en blijft een taak van de overheid om hierin het algemeen 
belang te vertegenwoordigen en te zorgen dat de belangen van de burgers evenwichtig tot 
hun recht kunnen komen. 

Als tip willen wij mee geven: benut een stukje budget in tijd, geld en aandacht aan het 
stimuleren en samenbrengen van burgerinitiatieven. Wij willen daar graag in meedenken en 
samenwerken. Mensen en organisaties in Haarlem beginnen ons nu te kennen en zij komen 
naar ons toe met ideeën en vragen. Om daar mee aan de gang te gaan hebben wij middelen 
nodig die wij nu niet in huis hebben, maar de gemeente misschien wel. Daarin kunt u ons en 
al die actieve burgers faciliteren. Dan kunnen wij draagvlak opbouwen en mooie dingen doen 
waar wij blij van worden en waar de stad blij van kan worden. 
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