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Onderwerp: Beantwoording kandelaberen van de essen langs de Brouwersgracht

Geachte heerVonck.

De beheersmaatregel van het kandelaberen is gekozen om de bestaande essen zo lang mogelijk te 
laten staan. Deze is ingezet omdat de bomen een te zware kroon ontwikkelden op deze plek.
Een gefaseerde uitvoering heeft de voorkeur, zoals ook vastgelegd in de Gedragscode Bestendig 
Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen, van Stadswerk. Deze is specifiek ingezet om schade aan 
flora en fauna te beperken ofte voorkomen. Ook de gemeente onderschrijft deze gedragscode als 
uitgangspunt.

Op de Brouwersgracht zelf is de situatie niet eenduidig vast te stellen op schade voor fauna. Dat is 
ook over mogelijke effecten in de separate notitie verwoord door de vleermuisdeskundige, die door 
de HBR zijn geciteerd. In dit geval kan achteraf, maar ook algemeen, gesteld worden dat bij twijfel 
beter kan worden gekozen voor het werken volgens de Gedragscode.
Dit gebeuren laat zien dat de Gedragscode Bestendig Beheer meer een uitgangspunt moet zijn in het 
overleg over het Dagelijks Beheer. Aan de hand van enkele constateringen over het gevoerde beheer, 
ligt het voor de hand de gedragscode nadrukkelijk te leggen op alle geplande werkzaamheden.
In nader overleg zal ook vastgesteld moeten worden of deze zaken ook goed geïmplementeerd zijn 
en opgepakt worden. Hierbij zal als uitgangspunt moeten gelden dat bij twijfel of onvoldoende 
kennis op de werklocatie en inzichten over de mogelijke effecten van de maatregelen, standaard 
gewerkt wordt volgens de Gedragscode. Dat betekent dat ook voldoende aandacht moet zijn voor 
vooropname en preventiemaatregelen bij de uitvoering.
Dat betekent dat concreet bij het Dagelijks Beheer gekeken gaat worden hoe aan de invulling van de 
Gedragscode wordt voldaan.
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Tenslotte berichten we u dat in het werkplan van de stadsecoloog is aangegeven welke taken hij in 
onze opdracht uitvoert. In samenspraak met het Groenplatform overleggen we de onderwerpen die 
we agenderen. Dat overleg en de uitwerking ervan moet er toe leiden dat beleid en uitvoering 
verbeteren.
Namens het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 
namens het college,

Afdelingsmanager Beheer en Beleid Openbare Ruimte,
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