
 
 
 
 
 
 
Geachte leden van de Commissie, fractievoorzitters en wethouder(s), 
 
Naar aanleiding van de Raadsvergadering van 17 maart 2016 willen wij graag enkele zorgen 
wegnemen die tijdens deze vergadering werden geuit. De zorgen zijn in drie hoofdpunten te 
onderscheiden: 
 
1. De hoofddoelstellingen 
2. De rechtsvorm 
3. De publieke betrokkenheid 

 
Deze drie punten lichten wij graag toe. 
 
1. De hoofddoelstellingen 

In het kort: het realiseren van een duurzaam stadspark voor alle Haarlemmers. De 
openingstijden van dit stadspark zullen minimaal gelijk zijn aan de huidige openingstijden. Het 
park kent naast een recreatief karakter ook een educatief doel en een kenniscentrum zijn 
rondom duurzame thema’s voor alle Haarlemmers. Voor het realiseren van deze doelen zijn er 
enkele onderleggers: 
a. De gemeentelijke ambities op het gebied van klimaatneutraliteit en duurzaamheid 
b. Het plan Haarlemmer Kweektuin, dat tot stand is gekomen vanuit een participatietraject, 

waar 1800 mensen aan hebben deelgenomen 
Het plan Haarlemmer Kweektuin maakt reeds deel uit van uw dossier. 
Met deze doelen is de Kweektuin een ander soort stadspark dan de Hout. Is de Hout een 
onbebouwd historisch stadsbos, waarbij de focus ligt op beheer en behoud; de Kweektuin is een 
bebouwd stadspark met als doel Haarlemmers te betrekken, te informeren en deel  te laten 
nemen aan genoemde thema’s.  

 
2. De rechtsvorm 

U heeft vragen gesteld rondom de rechtsvorm. Hierin werden o.a. vergelijkingen gemaakt met 
de Hout. Zoals al duidelijk gemaakt is, zijn de Hout en de Kweektuin twee verschillende soorten 
parken. Waar het vanuit de doelstellingen van de Hout – historie, behoud en beheer – logisch is 
om een vereniging te zijn, is ons vanuit de gemeente geadviseerd te kiezen voor de stichting als 
rechtspersoon. Deze rechtsvorm staat volledig los van vragen als inspraak, publieke 
betrokkenheid of zeggenschappen. Deze zaken zijn in beide rechtsvormen op verschillende 
wijzen uitstekend te organiseren. De stichting als rechtspersoon biedt enkele argumenten, 
welke doorslaggevend waren om het advies van de gemeente te volgen: 
a. Geen winstoogmerk. De Kweektuin heeft weliswaar een fonds nodig om in de eigen 

continuïteit te kunnen voorzien en om activiteiten te kunnen voorfinancieren, maar wil elke 
bijdrage vanuit publieke middelen en inwoners volledig ten goede laten komen aan het 
realiseren van de doelstellingen. 

b. ANBI-status. De stichtingsvorm stelt de Kweektuin in staat om donateurs te werven, zowel 
zakelijk als particulier, onder gunstiger fiscale voorwaarden. Overigens blijven bij een ANBI-
status de bestuurders te allen tijde onbezoldigd. Dit sluit aan bij het doel van vrijwilligheid. 

c. Een stichting kent geen minimale kapitaaleis, de kosten blijven daardoor relatief laag 
d. Mogelijkheden van subsidies 

 



3. De publieke betrokkenheid 
Anders dan bij andere rechtsvormen, heeft een stichting geen leden of aandeelhouders. 
Theoretisch zou dat de inspraak van buitenaf beperken, maar omdat publieke betrokkenheid 
het primaire doel is van de Kweektuin, zal het bestuur er juist voor zorgen dat deze 
betrokkenheid wordt georganiseerd. Voorafgaand aan de samenwerking met de gemeente is dit 
ook gebeurd (zie 1b). Maar ook al in dit voorbereidende stadium, zelfs nog voor de 
overeenkomst is getekend is het volgende al gerealiseerd: 
a. Op dit moment zijn er 350 mensen geabonneerd op de nieuwsbrief, 550 volgers op 

Facebook en ruim 40 mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor concrete klussen, 
zowel op het gebied van plannen maken en meedenken als op het gebied van uitvoering. 
De groep vrijwilligers die meedoet in de werkgroepen groeit. 

b. Vele Haarlemmers weten de Kweektuin al te vinden met hun vragen en ideeën via het 
mailadres en de website. Voor zover mogelijk worden ideeën gefaciliteerd, doorgegeven 
aan de werkgroepen en worden indieners van ideeën gekoppeld aan de werkgroepen. 

c. De stichting wil zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de ontwikkeling van het park. Wie 
wil kan 
 meedenken binnen de verschillende werkgroepen die de ideeën uit het plan concreet 

maken 
 bijdragen aan kleinere participatieplannen, zoals het betrekken van 

basisschoolleerlingen bij de aanleg van de speelplekken 
 bijdragen als vrijwilliger in de uitvoering van de concrete plannen 
 aandragen van ideeën die passen binnen de visie die is opgesteld voor de Haarlemmer 

Kweektuin 
Het bestuur verplicht zich tegelijk om ook de inspraak te organiseren. Dit maakt deel 
uit van deze voorbereidende fase. Uitgangspunten bij deze inspraak zijn publieke 
inspraak, betrokkenheid en tegelijk werkbaarheid en uitvoerbaarheid. 

 
Tenslotte willen we graag opmerken dat de samenwerking tussen de gemeente enerzijds en de 
stichting - namens de inwoners - anderzijds een voor Haarlem uniek project is, dat hopelijk een 
precedent schept voor meer van dit soort initiatieven. Het is een voorbeeld van waar de gemeente 
de traditionele rol van sturend opereren verandert naar een faciliterende rol. Dit sluit aan bij 
maatschappelijke ontwikkelingen rondom burgerinitiatieven in een participatiesamenleving, zoals 
energiecoöperaties, het zelf organiseren van netwerken, scholen en zorg. 
 
Met deze samenwerkingsovereenkomst zoeken gemeente en inwoners naar de beste balans tussen 
overheid en burgers om tot het beste resultaat te komen voor de gezamenlijke ambities en 
doelstellingen. Daar wil de Kweektuin van harte een mooie bijdrage aan leveren. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Het bestuur van de stichting Haarlemmer Kweektuin 
Adriaan van Boheemen 
Karin Schot 
Francien van den Berg 
Jack Deneke 
Bruno Braakhuis 


