
 

 
Haarlem, 9 maart 2021 

 

Geachte voorzitter, 

 

Op 3 maart 2021 maakte het college met veel blijdschap de realisatie van het eerste Tiny Forest 

bekend. In het persbericht wordt melding gemaakt dat de initiatiefnemer met de hulp van vele 

sponsoren en een crowdfunding-actie het Tiny Forest financieel mogelijk wisten te maken. Daarvoor 

werkten ze samen met onder andere de gemeente Haarlem en IVN Natuureducatie. Volgens de 

website van IVN Natuureducatie kost het doorlopen van het stappenplan en de realisatie van een Tiny 

Forest ongeveer 22.000 euro. Op de website tinyforesthaarlem.nl wordt echter gesproken over 60.000 

euro, waarvan klaarblijkelijk slechts 48.130 euro is gerealiseerd. De fractie van de VVD begrijpt dit 

bedrag én de financieringsconstructie niet en maakt zich zorgen over de directe en indirecte kosten 

die de gemeente Haarlem in deze moeilijke financiële tijden op zich heeft genomen voor dit 

prestigeproject uit het coalitieakkoord.  

 

Conform artikel 38 van het Reglement van Orde stelt de VVD de volgende vragen:  

 

• Kan het college verklaren waarom de realisatie van het Tiny Forest in Haarlem bijna drie keer 

zoveel kost als het bedrag dat IVN Natuureducatie afgeeft?  

• Wat was de begrote bijdrage van de gemeente Haarlem, zowel direct als indirect (bijvoorbeeld 

in de vorm van arbeidstijd van medewerkers van de gemeente)? 

• Wat zijn de werkelijke kosten die de gemeente Haarlem heeft gemaakt, zowel direct als 

indirect (bijvoorbeeld in de vorm van arbeidstijd van medewerkers van de gemeente)? 

• Indien de werkelijke kosten de begrote kosten overtreffen, hoe en wanneer is het college van 

plan dit aan de raad te melden? 

• Indien de werkelijke kosten de begrote kosten overtreffen, vindt u uw blijdschap in het 

persbericht dan nog gepast, zeker gezien de precaire financiële situatie van de gemeente en 

het feit dat de rekening van die situatie deels bij de huizenbezitter en de automobilist is 

terechtgekomen door het verhogen van de OZB en de parkeertarieven? 

 

Namens de VVD fractie, 

 

 

 

Wouter Rutten 

 


