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HAARLEMSE BOMENWACHTERS  HP 2021-01-04  
Zetten zich in voor boombehoud en meer en betere kwaliteit m2 groen en bomen in de leefomgeving. 
Haarlem is de minst groene stad met, op twee na, de meeste inwoners per ha in Nederland. 
 
coalitieprogramma Duurzaam doen Daadkracht voor een groen, groeiend, sociaal en leefbaar Haarlem 2018-2022. 
met de uitgangspunten:  

 Behoud en verbetering van de groene leefomgeving 

 Verdichting binnen de stadsgrenzen alleen als dit de ruimtelijke kwaliteit versterkt 

 We ondersteunen en geven meer ruimte aan initiatieven om de omgeving te vergroenen 

 Het toevoegen van groen, het klimaatbestendig inrichten van de stad 

 We zetten in op het vergroenen van de openbare ruimte 

 Haarlemmers uit te nodigen hun tuinen te vergroenen. 

 We willen er 1.700 bomen bij, of op ander wijze vergroenen met hetzelfde effect.”  
 

Advies Anterieure Overeenkomst Nieuw Boerhaave Sint Jacob  
 
Inleiding 
Op de agenda 7 januari commissie Ontwikkeling staat bij de ter kennisname meegezonden stukken 
de Anterieure Overeenkomst Nieuw Boerhaave Sint Jacob . In het voorstel staat een  
stedenbouwkundig ontwerp dat niet is opgesteld conform de stedenbouwkundige randvoorwaarden 
Poort van Boerhaave - locatie Sint Jacob BBV-nr: 2016/601470. Een derde deel van het Willem van 
Ospark wordt zonder deugdelijke motivering gekapt. Uit de randvoorwaarden: 
 
Bestaande bomen zijn uitgangspunt voor het ontwerp van de nieuwe zorgwoningen In de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden staat dat zoveel mogelijk bomen worden behouden bij het nog 
op te stellen ontwerp van de nieuwe zorgwoningen en zorgfuncties. Voor de monumentale bomen in 
het plangebied geldt dat die in elk geval behouden moeten blijven. Bomen op gemeentegrond worden 
zoveel mogelijk ingepast in het groenontwerp. Sint Jacob voert een bomeninventarisatie uit die de 
locatie, waarde en gezondheid van de bomen in beeld brengt. Een en ander is afgestemd met de 
Haarlemse Bomenwachters. 
 

Wilt u dit van de agenda halen in afwachting van de groenparagraaf? 
 
Toelichting 
In de gemeente Haarlem is het gebruikelijk de kosten te verhalen via het afsluiten van een anterieure 
overeenkomst (AO). In een anterieure overeenkomst maken beide partijen afspraken met elkaar 
over alle mogelijke onderwerpen. Over het dekken van de kosten voor ambtelijke capaciteit, maar 
ook over de fasering, en eisen en regels die de gemeente stelt. In deze nota wordt de anterieure 
overeenkomst ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Omdat Sint Jacob het plan niet geheel 
zelf kan ontwikkelen worden de plandelen die niet door Sint Jacob voor hun directe zorgtaken 
worden gebruikt middels een tender aan een markpartij verkocht. Eén deel wordt overgedragen aan 
de een te selecteren marktpartij. Bij het uitschrijven van de tender wordt het conformeren aan de 
AO als voorwaarde opgenomen. Daarmee borgt de gemeente vooraf de afspraken die voor de 
gemeente van belang zijn.  
  
In het voorstel zijn geen voorwaarden opgenomen ten aanzien van de groenwaarden en 
biodiversiteit. De raad heeft diverse malen aangegeven dat de consequenties tav van groen en 
biodiversiteit vooraf duidelijk gemaakt moeten worden. het Platform Groen had inmiddels 
verwacht dat plannen zonder groenparagraaf niet aan de commissie zouden worden voorgelegd. 
Reeds eerder was er met het Platform overleg over één van de andere drie bouwplannen aan de 
Louis Pasteursteraat.  In bijlage 3 wordt duidelijk wat er staat te gebeuren. Een groot deel van het 
Willem van Os park wordt gekapt en geruild tbv verharding.  
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Motivering 
Op basis van welk beleid heeft de wethouder goedgekeurd dat het concept stedenbouwkundige plan 
uit 2017 is gewijzigd? Een plan dat indertijd met belanghebbenden is besproken en waarin het park 
behouden bleef. 
 
Kosten 

 Er is niet aangegeven op welke wijze te kosten van de voortijdige kap van meerdere 50 jarige 
bomen wordt gecompenseerd (aanleg, onderhoudskosten, rente lasten over 50 jaar). 

 Er is niet aangegeven welke ecosysteemdiensten uitgedrukt in budget verloren gaan. 
 
Groenbalans 

 Er is niet aangegeven hoeveel m2 groen en bomen van 
gemeente en Sint Jacob vervallen 

 Hoe deze aantallen worden gecompenseerd (gemeente 
bomen op gemeente grond en bomen Sint Jacob > 20cm 
op eigen grond) 
 

Biodiversiteit 

 Er is niet aangegeven welke (aantallen en) soorten 
planten en dieren aanwezig zijn 

 Op welke wijze hun aanwezigheid wordt gecompenseerd  

 Welke maatregelen worden genomen om biodiversiteit te vergroten ( natuur-inclusief 
bouwen en natuur-inclusieve buitenruimten)  
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  7 bomen blijven behouden 

 
 
Hoe groen het was. 
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