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HAARLEMSE BOMENWACHTERS HP 2019-10-09      
Pleiten voor boombehoud en meer en betere m2 groen en bomen in de leefomgeving  
omdat Haarlem de minst groene stad is in NL met, op twee na, de meeste inwoners per ha. 
 

Begroting en m2 groen, bomen, ecologie en personeel 
 

Aan  griffiebureau@haarlem.nl voor commissie ontwikkeling en beheer 
Bij behandeling van de begroting op 4 en 7 nov 
 

Conclusie 
Stel meer ambtenaren aan verantwoordelijk voor stedelijk en ecologisch groen en  
stuur beter op kwantiteit, kwaliteit en verbetering van natuurwaarden. 
 
Inleiding 
Haarlem wil haar inwoners een fijne woon- en leefomgeving te bieden. In de begroting wordt daar, voor het 
groen, jaarlijks circa 10 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Maar wat wordt daarvoor geleverd? 
Wat is er gebeurd voor 2 ton ecologische gelden? Welke uitgaven zijn er gedaan van de in het voorjaar 2019 
ingediende groene SOR voorstellen? Hoeveel m2 groen is er opnieuw aangelegd binnen het DDO groen door 
Spaarnelanden. Heeft u daar inzage in gekregen? 
Bij de genoemde Kaderstellende beleidsnota’s ontbreekt het Bomenbeleidsplan en het ecologisch beleidsplan. 
Gezien de gebiedsvisies en het collegeprogramma voor een groenere stad is groenbeleid voor m2 groen in de 
woonwijken als Kaderstellende beleidsnota hard noodzakelijk.  
Kent u nog het rapport ‘Meer waarde met groen’ van de Rekenkamer commissie 2016? Hun aanbevelingen was 
o.a. Formuleer samenhangend beleid zodat beleidsdoelstellingen voor openbaar groen alle belangrijke 
tendensen en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang beschrijven en zodat hieraan voldoende specifiek 
doelstellingen en middelen kunnen worden gerelateerd. 
 

Personeel 
Er zou en Stadsecoloog komen om gevraagd en ongevraagd advies te geven bij gebiedsvisies, 
bestemmingsplannen, beleid, aanleg, uitvoering, beheer en onderhoud. Die de contacten met de stad tav 
ecologie onderhoudt en stuurt op waardevermeerdering van de leefomgeving voor plant en dier. Het zou goed 
zijn als deze samenwerkt met een nieuwe Stads(groen en bomen)rentmeester die hetzelfde doet voor het 
stedelijk m2 groen en de bomen en die stuurt op gewenst onderhoud en levensduur verlenging van het groen 
dat bedoeld is voor de leefomgeving van mensen. Een strategisch groenbeheerder  die als bedrijfseconoom 
beide behulpzaam is met getallen, kosten en een PDCA cyclus om te bepalen of : 

 Het aantal bomen gelijk blijft of toeneemt en de kosten maatschappelijke verantwoord zijn 

 De hoeveelheid m2 stedelijk groen gelijk blijft of toeneemt en maatschappelijke verantwoord  

 De gestelde CROW kwaliteitsnorm is behaald 

 De natuurwaarden toenemen conform het ecologisch beleidsplan van de ecologisch 
gebieden en de extra toegevoegde bermen  

 De nieuw in te zetten prestatie indicator ‘oppervlak en onderhoud groen’ van het omnibus 
onderzoek wordt behaald  

 Het coalitieprogramma ‘meer en beter groen’ wordt uitgevoerd en behaald 

 
In de huidige situatie is de verantwoordelijkheid hiervoor bij niemand met groenkennis ondergebracht. Hoe 
stuurt de gemeente op het proces van het beheer en onderhoud, met controleerbare beschrijving van de 
dienstverlening voor het groen. Hoe zet de organisatie de PDCA cyclus in met gekwantificeerde en duidelijke 
beschrijving van activiteiten en producten. Door mensen met een duidelijke beschrijving van hun 
verantwoordelijkheden, rol en taak. 
 

 Wilt u vragen of medewerkers met kennis en vakmanschap kunnen worden aangesteld 

 Of een Stadsrentmeester en een Stadsecoloog kunnen worden aangesteld die 
verantwoordelijk kunnen zijn voor kwaliteit en kwantiteit van het groen, die qua inhoud 
onafhankelijk de wethouders kunnen informeren en adviseren over de consequenties voor het 
groen bij zaken die in de organisatie spelen en die van invloed zijn op het coalitieprogramma?  
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Dan wel graag in een seniorfunctie met bijbehorend salarisniveau zodat er voldoende overwicht is om invloed 
uit te oefenen op bv gebiedsvisies, (bouw)projecten, groenbeleid, prioritering van groenbeheermaatregelen en 
aansturing van groenonderhoud door Spaarnelanden en vrijwilligers. Waar- wat- wanneer- hoe en met welk 
budget moet worden bepaald via de PDCA cyclus. 
 
Verder kunt zich afvragen of de organisatie nog voldoende gekwalificeerd personeel heeft die de belangen van 
het groen kunnen behartigen tegen de overmacht aan personeel dat de belangen van de (nieuwe) gebouwen 
behartigt. Wordt de aanwezige groenkennis wel op de juiste plek voor groen ingezet? Hebben de personen die 
nu de groenbelangen moeten behartigen wel de juiste kennis? 
Het contract met Spaarnelanden voor groen loopt nog tot eind 2020. Daarna kunnen andere (beter te 
controleren) voorwaarden worden geformuleerd, die vanaf dan in opdracht van de gemeente door 
deskundigen op het gebied van stedelijk en ecologisch groen moeten worden gecontroleerd. Dan kan ook de 

aansluiting met de landelijk beheersystematiek voor groen worden gevolgd. Bereidt de contractverlenging voor 

 
Communicatie met de bewoners 
De communicatie over omvormingsprojecten in de openbare ruimte gaat steeds beter. Bij gebiedsvisies kunnen 
burgers goed aangeven wanneer groen betekenis vol en waardevol is. Bij gebiedsvisies hebben de inwoners  
echter het gevoel niet gehoord te worden. Er moet meer m2 groen komen. De voorstellen zijn niet integraal, 
qua groen zeker niet gekwantificeerd en hun mening staat niet bij de afweging van belangen in het voorstel.  
Bij beheer en onderhoud wordt er nauwelijks met de burgers/wijkraden/ groenbeheergroepen overlegd over  
waar- wat- wanneer- hoe. Ook de bevindingen op de PDCA cyclus worden niet gedeeld met de burgers. Heeft u 
als raad daar wel inzage in gekregen?  

 
Hoeveelheid m2 groen en bomen 
Een gemeentelijke omgevingsvisie leent zich goed om voorbij functies te kijken: welke (bestaande) functies kan 
je mengen met nieuwe woningen? Hiermee is een heel nieuwe typologie aan woonwijken te ontwikkelen. Denk 
aan met meer groen en natuur-inclusief gebouwde omgevingen.  Het m2 groen moet niet meer als aankleding 
maar als een functionele waarde (I-Tree berekening) in het gebied worden gewaardeerd, behouden en 
uitgebreid. De afweging van het belang van m2 groen moet gewogen worden versus bebouwing en verharding 
en voorgelegd aan de raad. De ‘ongedeelde stad’ geldt ook voor groen. 
Het doel is het belang van groen/natuur te verankeren in de besluitvorming over de stedelijke opgaven. Bij het 
realiseren van groen/natuur in de stad zijn veel stakeholders betrokken, zoals burgers, gemeenten, 
projectontwikkelaars, aannemers, architecten, woningcorporaties, bouwbedrijven, investeerders. Ieder met 
eigen doelstellingen, verantwoordelijkheden en middelen. Gemeenten zijn sleutelspelers bij het realiseren van 
groen in de stad vanwege hun verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening, groenbeheer en een gezonde 
leefomgeving. 

 

 Wilt u bij het behoud en extra realiseren van groen/natuur in de stad deze stakeholders de 
kans geven in het begin stadium inbreng te leveren bij de planontwikkeling 

 Wilt u in het te maken groenbeleidsplan ( m2 groen, bomen en ecologie) aangeven in welke 
stadsdelen/gebiedsvisies wordt geprioriteerd op meer groen? 

 Wilt u extra budget geprioriteerd inzetten om die staddelen van meer groen te voorzien? 

 Vraag naar de consequenties voor de kwantiteit en kwaliteit voor het bestaande en nieuwe 
groen bij plannen in de openbare ruimte en op particulier/projectontwikkeling gebied.  

 
Beheer en onderhoud Groen 
Hoe kunt u sturen op het budget voor groen? Van Spaarnelanden wordt verwacht dat zijn jaarlijks aangeven 
wat de technische en de onderhoudskwaliteit van het m2 groen en bomen is.  De opdracht voor deze controles 
wordt gedaan door Spaarnelanden zelf en niet door de gemeente afd. BBOR op basis van NEN 2767, de 
systematiek zoals door de raad bij de actualisering van de strategie Beheer en Onderhoud 2018 is vastgesteld. 
In het contract zit vanaf het begin de verplichting (inclusief budget) om de vervanging aan het einde van de 
levensduur (cyclisch groot onderhoud) uit te voeren. Nu budget en controle bij Spaarnelanden zit en er geen 
lijsten voor groot onderhoud worden bekendgemaakt is er geen mogelijkheid voor de gemeente om te sturen 
op prioriteiten in het groot onderhoud van m2 groen en bomen. Hier moeten steeds extra middelen voor 
worden beschikbaar gesteld omdat niet duidelijk is of Spaarnelanden of gemeente moet investeren. De 
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controle op de herplant wordt niet door de gemeente uitgevoerd. Na jaren CROW C is veel van het m2 stedelijk 
groen nog steeds niet op CROW B niveau. 
Ook op de keuze waar wel of niet wordt herplant  ivm hittestress, milieu, klimaat of welbevinden van bewoners 
heeft de gemeente geen invloed. Op de wijze waarop de bomen worden geplant is pas sinds vorig jaar  de 
afspraak gemaakt dat niet in 4m3 wordt geplant maar in 8,6,4 m3 wordt geplant. Dus nog steeds niet conform 
contract dat verwijst naar Bomenbeleidsplan of HIOR richtlijnen. 

 

Kwantiteit bomen: 60.700 bomen begroting 2019 met een gem. levensduur van bijvoorbeeld 30 jaar (onbekend) 
betekent 2000 bomen per jaar planten en wel in op de levensduur afgestemde groeiplaatsen. In de praktijk 
worden binnen het DDO jaarlijks circa 450 bomen geplant. Na de storm van 2015 heeft de gemeente extra 
budget ingezet. Het aantal gemeente bomen loopt terug. Er waren in 2008 circa 60.000 daar zijn circa 3000 
bomen van vastgoed bij gekomen. Toch is het huidige aantal 60.700. Is de rest gekapt zonder herplantplicht bv 
bij projecten of niet herplant door Spaarnelanden? Weet u het?  
Spaarnelanden plant bomen niet zelf maar laat dit door aannemers uitvoeren. Sturen op de locaties, soorten, 
kwantiteit en kwaliteit van de herplant door derden kan de gemeente beter zelf doen. Dit zijn beleidskeuzen.  
Kwantiteit m2 groen: 357 ha begroting 2019 stedelijk en ecologisch groen   
Kwantiteit Groenoppervlak in ha exclusief parken en grote groengebieden 162 ha begroting 2019 
 
Kwaliteit bomen: wat is de huidige gemiddelde levensduur van de bomen? Worden ze wel oud? Wat is de 
gemiddelde leeftijd van bomen die vervangen moeten worden? Waarom gaan ze dan al dood? Boomziekten 
essen kastanjes en verkorten levensduur populieren of bomen zonder voeding. €12 mlj extra tot 2028 geraamd  
Kwaliteit m2 groen: de beheerkaarten zijn al jaren niet geactualiseerd en niet opvraagbaar voor controle door 
burgers. De toets of m2 groen onderhouden worden conform de beheerkaart is niet te maken. De toets of m2 
groen kan worden omgevormd naar bv ecologisch of juist geschoffeld stedelijk groen ook niet. Het toetsen of 
onderhouden wordt conform CROW kan alleen door deskundigen worden gedaan. Er worden 
kwartaalrapportages door Spaarnelanden gemaakt die niet worden gedeeld met externen. Beheerplannen zijn 
gemaakt voor Haarlemmerhout, Bolwerken/Kenaupark, Reinaldapark (deels), Schoterbos is in de maak. Deze 
zijn openbaar en hebben een adviescommissie beheer en onderhoud die vrijblijvend advies mogen geven en 
een beheerder die nooit budget heeft voor beheer. Groot onderhoud, omvorming door gewijzigd gebruik, 
schade herstel voor m2 groen wordt dus niet ingepland in het MJGP. 
Kwaliteit ecologisch groen: Ecologisch beleidsplan moet worden ingevoerd in de beheerkaarten. Per gebied 
moeten beheeradviezen worden gemaakt. Spaarnelanden ( geen inhoudelijke kennis) laat dit door Landschap 
Noord-Holland doen. De beheerplannen zijn niet openbaar. 

 

 Wilt u inzage vragen in de afspraken uit het onderhoudscontract over de aanlevering van 
informatie over de kwaliteitscontroles, de grootonderhoud behoefte en uitvoering van 
werkzaamheden, de aantallen, de huidige gemiddelde levensduur en de verwachtte 
gemiddelde levensduur van bomen en stedelijk m2 groen? 

 Wilt u vragen welke objecten ( bv bomen, heesters, bosplantsoen, lang/kort gras ed) waar 
worden onderhouden. Dit is de beheerkaart. 

 Wilt u vragen waar de plantsoenen liggen die technisch onder de maat zijn en vervangen 
moeten worden.  

 De lijsten met 459 (stad +park= 334+125) te herplanten bomen zijn door Spaarnelanden vorig 
plantseizoen op de website gezet met locatie, soort , boomnummer, groeiplaatsomvang. In 
principe zelfde boom op dezelfde plek.  

 Wilt u vragen de ecologische beheerplannen openbaar te maken zodat burger ecologen 
kunnen toetsen of er plannen zijn gemaakt, of conform het beheerplan wordt gewerkt en of 
de natuurwaarden verbeteren door het uitgevoerde onderhoud.  

 Wilt u aandacht vragen voor het aanstellen van meer ambtenaren verantwoordelijk voor 
stedelijk en ecologisch groen en stuur beter op kwantiteit, kwaliteit en verbetering van 
natuurwaarden. 
 

Bewoner van de stad en lid van de Haarlemse Bomenwachters 
Hilde Prins hildeprins@hetnet.nl 
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