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Informatienota 

 

Onderwerp  

Thema Groen (Groenparagraaf) in bestuurlijke stukken 

 

Nummer 2021/762788 

Portefeuillehouder Roduner, F.J., De Raadt, E. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur Hin, E. 

Telefoonnummer 023-5115654 

Email ehin@haarlem.nl 

Kernboodschap In maart 2021 is de motie “Groen moet je gewoon altijd doen” door de raad 

aangenomen. Deze motie roept op om in alle bestuurlijke stukken een 

groenparagraaf terug te laten komen. Deze nota gaat in op de invulling van deze 

motie. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie beheer en 

de commissie ontwikkeling. 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 21 december 2021 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  
Op 25 maart 2021 is de motie “Groen moet je gewoon altijd doen” door de raad aangenomen. Deze 

motie roept het college op: 

 Ervoor zorg te dragen dat ieder stuk, m.b.t. groen en ontwikkeling van de stad dat aan de 

raad wordt voorgelegd, een groen-, boom en/of milieuparagraaf bevat;  

 Om in deze paragraaf in ieder geval een groeninventarisatie terug te laten komen en een 

groencompensatieplan, waarbij het uitgangspunt boombehoud is. 

Deze nota informeert de raad over de invulling van deze motie.  

 

 

2. Kernboodschap 

Naar aanleiding van de motie “Groen moet je gewoon altijd doen” wordt in bestuurlijke stukken 

meer nadruk gelegd op het groen. Hiervoor zijn de ambities en uitgangspunten in de Omgevingsvisie 

en de uitwerking hiervan in thematisch beleid en gebiedsgerichte programma’s leidend. Van 

Omgevingsvisie, Zonevisie, Stedenbouwkundig Programma van Eisen tot aan Definitief Ontwerp van 

een specifiek project wordt de mate van detaillering en daardoor specifieke afweging op diverse 

terreinen, waaronder het groen, steeds duidelijker. In elk product over de fysieke leefomgeving is 

groen dan ook een belangrijk onderwerp. In de bijgevoegde memo (Bijlage 1. Thema groen per 

bestuurlijk product) wordt aangegeven waarop per fase en per product wordt ingegaan op het 

gebied van groen. De memo gaat in op het thema groen in richtinggevend beleid, in de verschillende 

fasen van het Haarlems Ruimtelijk Planproces (HRPP) en de verschillende fasen van het Haarlems 

Civiel Planproces (HCPP). Onderdeel van het thema groen binnen het HRPP en het HCPP zijn een 

groeninventarisatie en een groencompensatieplan. De groeninventarisatie vormt een onderdeel van 

de Definitiefase en komt terug in het (Stedenbouwkundig) Programma van Eisen. Het 

compensatieplan is van toepassing bij aantasting van bestaand groen en komt terug in de 

Ontwerpfase van een project (respectievelijk in het Stedenbouwkundig Plan en het Ontwerp 

Openbare Ruimte in het HRPP en HCPP). 

 

3. Consequenties 

Doordat groen in navolging van de motie in alle bestuurlijke stukken wordt meegenomen wordt het 

groen in alle plannen geborgd. 

 

4. Vervolg 

Bij bestuurlijke stukken komt het groen aan bod waardoor het onderdeel vormt van de 

besluitvorming.  

 

5. Bijlage 

Bijlage 1. Thema Groen per bestuurlijk product 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-01-Motie-SP-OPH-CU-groen-moet-je-gewoon-altijd-doen.pdf

