Motie Stadsecoloog Nu!
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 28 maart 2019,
Constaterende dat:
• Biodiversiteit in stedelijk gebied noodzakelijk is voor een gezonde leefomgeving
• De insectenpopulatie in Nederland dramatisch afneemt
• Haarlem een versteende stad is met weinig ecologisch groen
• In de Randstad nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit resteert
• Het bij onderhoud en beheer in Haarlem aan kennis en expertise ontbreekt voor ecologisch
onderhoud en beheer
Overwegende dat:
• Deskundige begeleiding en toezicht op de uitvoering van het ecologische beleid door een
stadsecoloog de biodiversiteit in Haarlem kan bevorderen.
• Een meerderheid van de commissie beheer voor de aanstelling van een stadsecoloog is.
• De aanstelling van een stadsecoloog niet ten koste mag gaan van de uitvoering van het
ecologische beleid en van het uitvoeringsbudget.
• In het Uitvoeringsprogramma SOR 2019 posten zijn gereserveerd die nog niet zijn ingevuld.
• Een van de doelstellingen van de SOR versterking van de natuurwaarden is.
• Een stadsecoloog juist dient voor het versterken van de natuurwaarden.
• De stadsecoloog gefinancierd kan worden vanuit het Uitvoeringsprogramma SOR.
• De stadsecoloog ook de rol van 'ambassadeur groen' kan vervullen waarvoor voor in 2019
50.000 euro (nr. 32) is gereserveerd.
• Er dus voldoende financiële ruimte is om een stadsecoloog aan te stellen.
• Indien de wens bestaat om de rol “ambassadeur groen” separaat in te vullen, dan kan deze
discussie worden gevoerd bij de Kadernota.
• Om de vacature snel structureel te kunnen vervullen kan niet worden gewacht tot de vaststelling
van de begrotingsbehandeling eind van dit jaar.

Besluit
Het College op te dragen om uiterlijk in mei 2019 een vacature voor een stadsecoloog te publiceren
zodat de stadsecoloog nog dit jaar aangesteld kan worden.
En gaat over tot de orde van de dag,
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