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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

RKC onderzoek Openbaar Groen -  

Financiele en maatschappelijke waarde openbaar groen 

 

 

Soort: RKC aanbeveling 

Nummer: 2016/200930  

Programmanummer 

5.1 Openbare ruimte en 

mobiliteit 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Rekenkamercommissie Haarlem  d.d. 31-3-2016 

Indiener/Fractie 

 

Omschrijving 
De raad draagt het college op de financiële en maatschappelijke waarde 
van openbaar groen in het afwegingskader voor de inzet van de 
beschikbare middelen voor ontwikkeling en onderhoud van het 
openbaar groen te incorporeren. 

 

 

 

 

Afdeling  

BBOR 

Verantwoordelijke 

Esterik, D.M. van 

Email  

dmesterik@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5113380 

Stand van Zaken/afdoening 
Het college wijst op deelname aan de pilot met het instrument 'i-Tree' en het onderzoek 'City Deal' 
waarmee de waarde van respectievelijk bomen en groen in het algemeen worden berekend (zie ook 
aanbeveling Toekomst- en klimaatbestendig Haarlem).  
In de City Deal 'De waarden van groen en blauw in de stad' beoogden de deelnemende gemeenten bij te 
dragen bij aan de ontwikkeling van aantrekkelijke, groene, duurzame en leefbare steden 
met een prettig vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven. De rapportage van het onderzoek van de 
Hogeschool van Amsterdam toont aan dat de baten van groen de kosten substantieel overstijgen. De 
rapportage is gereed, wordt hierbij aan u toegezonden en ligt klaar om in het beleid te worden toegepast 
(zie De baten van een groener Haarlem, bijlage 1). 
Haarlem is actief betrokken geweest bij twee pilotrondes om het Amerikaanse programma i-Tree ECO 
waarmee de maatschappelijke baten van bomen kunnen worden berekend ook in Nederland beschikbaar 
te krijgen. i-Tree maakt de maatschappelijke baten van bomen op de omgeving inzichtelijk. Onder andere 
op het gebied van hemelwaterregulering, afvang van vervuilende stoffen en schaduwwerking. i-Tree kan de 
maatschappelijke baten van bomen ook omzetten naar euro's. Hiermee helpt het programma 
beleidsmakers en boombeheerders bij boom gerelateerde vraagstukken. 
Het pakket i-Tree ECO is nu zover gereed dat het ook voor Nederlandse situaties ingezet kan worden. De 
resultaten van de pilotronde waar Haarlem aan heeft deelgenomen zijn weergegeven in de rapportage 'De 
Baten van Bomen: resultaten van i-Tree ECO in Nederland'. De rapportage is gereed en wordt hierbij aan u 
toegezonden (zie bijlage 2).  
Op dit moment zijn de instrumentaria uit de City Deal 'De waarden van groen en blauw in de stad' én 'i-Tree 
ECO' beschikbaar. In het Haarlemse groenbeleid zullen de baten van bomen worden opgenomen. 
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