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Kernboodschap  Naar aanleiding van de evaluatie van het Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 is 

besloten de bijlage van dit plan te actualiseren. De belangrijkste wijzigingen in het 

stuk betreffen vernieuwde informatie over wetgeving, wijzigingen in soortenlijsten 

met gewenste en ongewenste soorten, meer aandacht voor het creëren van 

verbindingen tussen groengebieden en monitoring van de stedelijke biodiversiteit. 

Het vaststellen van de wijzigingen zal leiden tot een verbeterde uitvoering van het 

Ecologisch Beleid. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer. 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Ecologisch Beleidsplan (2013/420660) in de raadsvergadering van 19-12-

2013 

- Evaluatie Ecologisch Beleidsplan (2018/817231) in de commissie beheer 

van 17-01-2019 

Besluit College  

d.d. 26 november 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

De geactualiseerde bijlage 2019 van het Ecologisch Beleidsplan 2013 – 2030 vast 

te stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
Naar aanleiding van de evaluatie van het Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 is gebleken dat een 

actualisatie gewenst is, in verband met verouderde informatie en veranderde inzichten en 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2013420660-Raadsstuk-Ecologische-Beleidsplan1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018817231-1-Evaluatie-ecologisch-beleidsplan-1.pdf
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prioriteiten. In de bijlage van het beleidsplan, opgenomen in Bijlage I. Bijlage Ecologisch Beleidsplan 

2013-2030 actualisatie 2019, zijn onder andere wijzigingen aangebracht ten aanzien van de nieuwe 

natuurwetgeving, het monitoren van de biodiversiteit in de stad en toe te passen plantensoorten in 

openbaar groen. De wijzigingen in de bijlage moeten leiden tot een verbetering in de uitvoering van 

het ecologisch programma in Haarlem. Dit zal op termijn meegenomen worden in een integraal 

Beleidsplan Groen waar ook nieuwe ecologische ambities een plek kunnen krijgen. In dit proces zal 

ruimte zijn voor participatie en de stadsecoloog zal hier bovendien een rol in krijgen. 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit de geactualiseerde bijlage 2019 van het Ecologisch Beleidsplan 2013 – 2030 vast 

te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 
Door het actualiseren van de bijlage van het Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 komt de informatie 

weer overeen met de huidige regelgeving en inzichten. Ook zijn acties bijgesteld en is de 

herverdeling van de bijbehorende budgetten opgenomen. Dit valt binnen het huidige 

uitvoeringsbudget van twee ton. De aanpassingen zullen leiden tot een betere uitvoering. 

4. Argumenten 
1. De informatie is aangepast zodat deze overeen komt met de huidige regelgeving en inzichten 

a. De regelgeving is geactualiseerd 
In de oude bijlage was de Flora- en Faunawet (2002) opgenomen. Deze is in 2017 komen te 
vervallen en samen met de voormalige Boswet en Natuurbeschermingswet vervangen door 
de Wet Natuurbescherming. In de geactualiseerde bijlage is de informatie over de 
betreffende wetten aangepast. Ook zijn bijbehorende kaarten met beschermde 
natuurgebieden vervangen voor actuele gebieden. 

 

b. De acties zijn aangepast en het budget is herverdeeld 
Het totale budget voor de uitvoering van het Ecologisch Beleidsplan bedraagt €200.000. Dit is 
onveranderd. In de evaluatie van het Ecologisch Beleidsplan van december 2018 is echter 
geschoven in de verdeling van dit budget van twee ton gekoppeld aan de acties opgenomen 
in het plan. Verder is een aantal acties verouderd en zijn er nieuwe bij gekomen. 

 
c. De inhoud is gewijzigd naar aanleiding van huidige prioriteiten 
Inhoudelijk is informatie toegevoegd en zijn bepaalde dingen meer benadrukt. Zo is er meer 
aandacht voor monitoring in de geactualiseerde bijlage. Ook is er meer aandacht voor het 
onderling verbinden van ecologisch groen, omdat dit belangrijk is voor fauna om zich te 
kunnen verplaatsen, en daarmee voor de instandhouding van populaties. Verder zijn de 
lijsten met toe te passen plantensoorten aangepast, is het gedeelte over invasieve exoten 
uitgebreid en is een soortenlijst toegevoegd van plant- en diersoorten die in en rondom de 
gemeentegrenzen invasief zijn, zodat dit inzichtelijk is en er daarnaast voorkomen kan 
worden dat invasieve soorten aangeplant worden in het gemeentelijk groen.  
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2. De wijzigingen in de bijlage van het plan passen binnen de ambities van het Ecologisch 
Beleidsplan 

Aangezien de opgenomen wijzigingen passen binnen de huidige vastgestelde ambities in het 
Ecologisch Beleidsplan 2013-2030, is het hiermee niet nodig om het hele beleid te wijzigen. Dit zorgt 
er voor dat de wijzingen sneller vastgesteld kunnen worden. 
 
3. Financiën 
Voor de uitvoering van de wijzigingen in de bijlage van het Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 worden 
geen extra kosten gemaakt. Alle wijzigingen in budgetten betreffen herverdelingen van het 
oorspronkelijke budget van €0,2 miljoen. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Er zijn argumenten te noemen om een totale actualisatie van het Ecologisch Beleidsplan door te 

voeren. Dit nemen we mee bij het op te stellen integrale Beleidsplan Groen, waar in 2020 mee wordt 

gestart. Hierin nemen we mee: 

 

1. Nieuwe ambities 

Er is een aantal ambities dat veranderd, toegevoegd of verbeterd zou kunnen worden. Het huidige 

stuk betreft echter een technische actualisatie. Verdere integratie van nieuwe ambities kunnen 

worden behandeld bij het integrale Beleidsplan Groen. 

 

2. Integratie van het ecologisch beleid en het bomenbeleid 

Doordat er momenteel een gescheiden Ecologisch Beleidsplan en Bomenbeleidsplan zijn, zijn deze 

groene beleidsvelden nog onvoldoende met elkaar geïntegreerd.  

 

6. Uitvoering 

Na het vaststellen van de gewijzigde bijlage van het Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 zullen de 

wijzigingen in de uitvoering in werking treden. 

De vrijwilligersgroepen die zich bezig houden met de natuur en biodiversiteit in Haarlem zullen op de 

hoogte gesteld worden van de actualisatie van de bijlage. Daar zal ook worden aangegeven dat er nu 

geen nieuwe kaders zijn opgesteld en dat er daarom geen participatietraject is geweest. Voor het 

integrale Beleidsplan Groen zal wel ingezet worden op participatie, ook dit zal gemeld worden aan de 

vrijwilligersgroepen. 

 

In de evaluatie van het ecologisch beleidsplan van eind 2018 zijn bovendien een aantal aanvullende 

vervolgacties besproken: 

- Het houden van een terugkoppeling met vrijwilligersgroepen naar aanleiding van de 

resultaten van de evaluatie. Dit heeft vlak na de evaluatie plaatsgevonden. 

- Een informatiebijeenkomst over de bevindingen van de evaluatie en de voortzetting van de 

uitvoering binnen de gemeentelijke organisatie voor allen die werken aan de openbare 

ruimte en ontwikkelingen daarin. Er heeft intern uitvoerig terugkoppeling plaatsgevonden. 
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- Het bijstellen van het uitvoeringsprogramma 2019. Dit heeft vlak na de evaluatie 

plaatsgevonden. 

- Het maken van een uitvoeringsplan voor monitoring. Hier wordt momenteel aan gewerkt, 

zodat de monitoring in 2020 van start zal kunnen gaan. 

- Versterking van de communicatie over het ecologisch beleid. Door Spaarnelanden is dit jaar 

een vernieuwde website op het gebied van ecologie opgezet (www.natuurinjestad.nl), 

waarop aandacht wordt besteed aan acties die door de gemeente worden uitgevoerd en 

waar bovendien tips voor bewoners op staan om zelf aan de slag te gaan voor de 

biodiversiteit. 

 

7. Bijlage 

Bijlage I. Bijlage Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 - actualisatie 2019 

 

 

 

 

http://www.natuurinjestad.nl/

