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Bijlagen Geen. 

 

Geachte raadsleden, 

 

Met deze brief informeert het college u over de planning van de beleidsproducten op het gebied van groen 

en bomen die u binnenkort en tot en met 2022 kunt verwachten. Verder wordt hiermee duidelijkheid 

verkregen in de afhandeling van de huidige moties en toezeggingen die aan deze beleidsstukken zijn 

gekoppeld. 

 
Bomenverordening (2014-451860) 
Op 18 juni 2020 heeft de commissie gevraagd om de bomenverordening (inhoudende de regels t.a.v. kappen) 
als eerste* van alle groenproducten uit te werken in overleg met het Platform groen. 
*Het bomenbeleid zou volgtijdelijk voor de bomenverordening uitgewerkt moeten worden. Het beleid bepaalt de kaders 
en de verordening stelt de regels op die vanuit de kaders worden bepaald. Echter de raad heeft een andere keuze 
gemaakt en de verordening kreeg voorrang. Waardoor op dit moment alsnog zaken die in het bomenbeleidsplan 
thuishoren, zoals een voorlopige regeling voor bomen >50 jaar naar voren zijn getrokken hetgeen verwarring kan geven. 
 

Planning: de nieuwe bomenverordening komt a.s. 20 mei ter bespreking in de commissie Beheer. 
Afgehandeld hiermee worden eveneens: 

 de Lijst gemeentelijke monumentale bomen (2015-553049): na vaststelling van de 
bomenverordening 2021 kan deze BAZ worden afgedaan (deze lijst is als bijlage bij de Lijst 
Beschermwaardige houtopstanden door B en W vastgesteld op 26 november 2019); 

 de Lijst particuliere monumentale bomen (2015-553018): na vaststelling van de bomenverordening 
2021 kan deze BAZ worden afgedaan (deze lijst is als bijlage van de Lijst van Beschermwaardige 
houtopstanden door B en W vastgesteld op 26 november 2019;  

 de motie Bescherming bomen op particulier terrein (2015-23435) die hiermee ook wordt afgedaan; 
 de toezegging van wethouder Snoek over verdiepingsslag bomenlijst en frequentie actualisatie 

bomenlijst (2020-658107). “Wethouder Snoek zegt toe in overleg te gaan met stakeholders tbv 
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verdiepingsslag van de bomenlijst en dit jaar nog te komen met een geactualiseerde lijst. Deze 
actualisatie vaker dan één maal per drie jaar vast te stellen.” 

 
Na vaststelling van het bomenbeleidsplan (Q2-2022) wordt de bomenverordening opnieuw aangepast. Dit 
gebeurt vanwege de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt en eventuele nieuwe uitgangspunten die 
het bomenbeleidsplan kunnen opleveren. 
 
Groenbeleidsplan (2020-783245) 
Het groenbeleidsplan heeft tot doel om alle belangrijke tendensen en ontwikkelingen die direct relatie met 
het groenbeleid hebben, te duiden en in hun onderlinge samenhang te bezien. 
Als vervolg hierop worden dan specifieke doelstellingen en middelen voor het groen hieraan gekoppeld. 
Beleid dat al op orde is, zoals het ecologisch beleidsplan en het maaibeleid, wordt hierin geïntegreerd. De 
houtskoolschets ecologie (zie hieronder) is hier ook op aangehaakt. 
De Structuurvisie Openbare Ruimte (2017) en het coalitieakkoord Duurzaam Doen 2018-2022 vormen de 
kaders voor het op te stellen groenbeleidsplan. 
 
Planning: het concept van het groenbeleidsplan wordt op 10 juni in de commissie Beheer besproken. Dit is 
aan de start van de inspraakperiode van het plan. Op 9 september wordt het definitieve conceptplan in de 
commissie geagendeerd ter advisering. 
 

 Hieraan gekoppeld is de RKC aanbeveling over het openbaar groenbeleid (2016-200889)*, die 
hiermee wordt opgevolgd. 
*De raad draagt het college op samenhangend beleid te formuleren 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. 

 

Houtskoolschets ecologie (2020-1217047) 
De houtskoolschets ecologie is een uitwerking van het ecologisch beleidsplan naar een robuust ecologisch 
netwerk in het stedelijk gebied van Haarlem. 
Planning: deze staat 9 september ter bespreking op de agenda van de commissie Beheer. 
 
Bomenmonitor (2019-314236) 
Dit is een toezegging van de wethouder van 11 april 2019 aan de commissie beheer. Met de bomenmonitor 
als instrument wordt beter zicht verkregen op de bomen die gekapt en geplant worden. Planning: deze 
toezegging staat gepland om gelijktijdig met het groenbeleidsplan af te handelen. 
 

 Hieraan eveneens gekoppeld is de toezegging van wethouder Snoek om de bomenbalans te 
bespreken in de commissie (2020-898303) die hiermee wordt afgedaan. 

 
Bomenbeleidsplan (2018-837265) 
In het bomenbeleidsplan worden doelen, middelen en instrumenten beschreven voor een florerend 
Haarlems bomenbestand. Hierin worden ook de beleidskeuzes vastgelegd over welke mate van bescherming 
de bomen genieten, dus bijvoorbeeld hoe de bescherming van particuliere bomen van >50 jaar is geregeld, 
de publicatie van kapvergunningen, hoe om te gaan met takbreukrisico populieren en dergelijke. 
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Planning:  het bomenbeleidsplan komt medio 2022 in de commissie Beheer. 
 Met het bomenbeleidsplan wordt eveneens de motie:  ‘I have an aanplantplan’ (2020-1098888) 

afgedaan. 

 

Evaluatie ecologisch beleid (2023) 
Het ecologisch beleid wordt om de 5 jaar geëvalueerd, dit zal opnieuw gebeuren in 2023. Zo nodig vindt naar 
aanleiding hiervan een actualisatie plaats. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 


