
 
 

Motie Haarlem behoudt het zeldzame groen 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018, Gelezen de kadernota en het 
coalitieakkoord  
 
Overwegende dat: 

 
 Duurzaam doen spreekt over (p9-10): 

 
Haarlem wordt minder versteend. We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte. Een gezonde 
en toekomstbestendige stad is een stad met veel groen en water. Bomen, parken en water dragen bij 
aan een mooie stad en zorgen voor een schonere lucht, brengen verkoeling en helpen om de overlast 
van extreem weer (regen, hitte) op te vangen. En groen en water versterken de natuur, ecologie en 
biodiversiteit van de stad. We koesteren en behouden de groene zoom rondom de stad. 
 
Actiepunten:  Haarlem bereidt zich voor op wateroverlast, droogte en hittestress door onder andere 
de groen- en waterstructuur te versterken. • We zetten in op het vergroenen van de openbare 
ruimte, vooral in de meest versteende wijken van Haarlem, zoals de Indische buurten en de 
Leidsebuurt. Daarnaast gaan we verder met Steenbreek om Haarlemmers uit te nodigen hun tuinen 
te vergroenen. 

 In de kadernota dezelfde ambities worden uitgesproken over vergroening  
 

Medeoverwegende dat: 
 

 Deze wensen en actiepunten tegenstrijdig zijn met het beleid dat gemeentelijk groen naast 
woningen verkocht kan worden aan de bewoners. En die bewoners dan het gemeentelijk 
groen als tuin hebben en men bij tuingrond de helft van het oppervlakte tot een max van 
30M2 mag bebouwen. 

 
 

 
Roept het college op: 
 

Wanneer het de visie op groen, een gezonde en toekomstbestendige stad met veel groen en 
water en minder versteend ECHT meent dit ook uit te dragen in consequent beleid. 
En of de verkoop van gemeentelijk groen te staken of als eis te stellen dat verkocht groen 
altijd groen moet blijven en niet bebouwd mag worden. 
 
(Of het college ontraadt deze motie en geeft daarmee aan dat het de “Groen, water, 
klimaatadaptatie en openbare ruimte” paragraaf niet serieus neemt). 
 


