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Behoort bij onderwerp Motie 16.5 Stadsecoloog (2019/262509) in 

raadsvergadering van 28/03/2019. 

Bijlagen N.v.t. 
Met deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rond de vacature stadsecoloog en 

ambassadeur groen. De vacaturetekst is eind mei online geplaatst. 

Achtergrond 

Op basis van de evaluatie van het ecologische beleidsplan is door de Raad een motie aangenomen 

(vergadering 28 maart 2019) waarin gevraagd is om deskundige begeleiding en toezicht op de uitvoering van 

het ecologisch beleid om de biodiversiteit te bevorderen. Hiervoor wordt gevraagd een stadsecoloog in te 

huren.  

 De inhuur mag niet ten koste gaan van de uitvoering van het ecologisch beleid of het uitvoeringsbudget.  

 De inhuur wordt gefinancierd uit het Uitvoeringsprogramma SOR. 

 Het is de bedoeling dat de stadsecoloog ook de rol van ‘ambassadeur groen’ gaat vervullen, waarvoor in 

het SOR Uitvoeringsprogramma 2019 € 50.000,00 gereserveerd is. 

 Mocht het wenselijk zijn de rol ‘ambassadeur groen’ los in te vullen, dan kan dit besproken worden bij de 

Kadernota.  

 

Uitgangspunt is dat er voor tot 2023 een stadecoloog komt voor 1 fte die uit de SOR gedekt wordt. Voor 2019 

wordt het budget voor de ‘ambassadeur groen’ hiervoor gebruikt. 

Een deel van de vacaturetekst is gebaseerd op een uitvraag van de gemeente Amsterdam. Er wordt nog 

nader gekeken naar de inschaling van de functie in relatie tot het functieboek van de gemeente Haarlem. 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/16-5-Motie-CDA-GLH-CU-D66-OPH-SP-AP-Jouw-Hlm-Trots-Hlm-PvdA-Stadsecoloog-gewijzigde-versie.pdf
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Waar komt de stadsecoloog 

De stadsecoloog zal onderdeel worden van het team beleid binnen de afdeling BBOR (beheer en beleid 

openbare ruimte). Hier zal hij/zij verantwoordelijk worden voor: 

 goede afspraken maken over ecologisch beheer met de uitvoerende partij Spaarnelanden; 

 het oprichten van een vrijwilligersplatform; 

 het verbinden van meerdere initiatieven met elkaar. 

 

Vervolgstap aantrekken stadsecoloog 

Via de vacaturesite van de gemeente Haarlem kunt u de vacaturetekst voor de stadsecoloog vinden. 

Centraal daarin staan de bovengenoemde verantwoordelijkheden. Verder wordt meegegeven dat er 

gecommuniceerd moet worden over groen en dat het groen versterkt moet worden. Dit is een deel invulling 

van de rol ‘ambassadeur groen’ (verbinding, communicatie en versterking groen). 

In de selectieprocedure zal een externe zitten met meer ervaring rond de rol stadsecoloog (bijv. een 

stadsecoloog van een andere gemeente, bijv Amsterdam). 

Tussen het vrijgeven van de vacature en de daadwerkelijk start van de stadsecoloog liggen maanden, omdat 

we rekening houden met een wervingsprocedure, zomervakantie en een opzegtermijn van de gekozen 

kandidaat. 

Om vaart te maken en zo snel mogelijk de belangrijkste punten rond het ecologisch beheer op te kunnen 

starten, wordt parallel aan het sollicitatieproces een tijdelijke opdracht uitgezet. 

Tijdelijke opdracht om versneld te starten in 2019 

Naast het openstellen van de vacaturetekst wordt een tijdelijke opdracht in de markt gezet bij bureaus met 

expertise op het gebied van ecologisch beheer. Doel hiervan is tot uiterlijk eind 2019, of zoveel eerder als een 

‘eigen’ stadsecoloog kan starten, iemand in te huren om het ecologisch beheer goed in te richten en daarover 

afspraken te maken met de uitvoerende partij (Spaarnelanden). Deze persoon vervult tijdelijk een deel de 

functie van stadsecoloog. 

De vacaturetekst vormt de basis voor de uitvraag aan bureaus met expertise. Nadrukkelijk is aangegeven dat 

het gaat om een tijdelijke opdracht tot uiterlijk eind 2019 voor een maximaal bedrag van € 50.000 (de SOR 

middelen voor de ambassadeur groen). Ook is duidelijk aangegeven dat de opdracht stopt zo snel een ‘eigen’ 

stadsecoloog kan starten (na een overdrachtsperiode). 
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Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

J. Scholten                                      drs. J. Wienen 

 

 

 


