
 
 
 
Motie The Mother of all Groene Moties  
Behandeling begroting 11-11-2021 
 
Constaterende dat  

• Het college wederom heeft ingestemd met de kap van 151 monumentale bomen  

• Er geen duidelijkheid is gegeven over de waarde voor leefbaarheid in de stad, het klimaat, 
milieu en hoe beeldbepalend de bomen zijn 

• Er geen second opinion is gevraagd  

• De mogelijkheden tot de uitvoering van levensduur verlengende maatregelen niet zijn 
onderzocht 

 
Overwegende dat, 

• Dit college conform het collegeprogramma de stad wil vergroenen 

• Er een royale meerderheid bij raad en bevolking is die Haarlem wil vergroenen  

• Het percentage dat ontevreden is over het onderhoud van de wijk in 2020 slechts 45% was 

• Beheer & onderhoud van het groen in de stad een kerntaak is van de gemeente die qua 
budget en deskundig personeel op orde moet worden gebracht 

• Bomenbehoud en postzegelparken van 0,5 ha belangrijker zijn dan nieuwe kleine boompjes 
planten in bv de nu al veel te kleine schoolpleinen  

• Er geen bomenboekhouding wordt bijgehouden om de herplantplicht te controleren en 
deskundigheid is om boomsoorten aan te geven bij herplant 

• Het college en de gemeenteraad grote waarde toekennen aan de betrouwbaarheid van de 
Programmabegrotingen en de daarin opgenomen getallen. Maar dat er opmerkelijke 
verschillen zijn in de aantallen bomen in de begrotingen 2020-2021-2222 

• Dat de lijsten waar extra bomen zijn geplant niet worden vrijgegeven ter controle 

• Dat het groenbeheersysteem opendata niet op orde is 

• Dat uit het verleden blijkt dat het niet duidelijk is of de DDO groen overeenkomst voorziet in 
levensduur verlengende maatregelen 

 
Vraagt het college  
Een groenexpert aan te stellen die net als de Stadsarchitect een onafhankelijk positie inneemt. Een 
verantwoordelijke voor de groenvoorzieningen die met assistenten kan zorgen voor orde op zaken 
t.b.v. behoud van en de uitvoering van de ambitie van de toename van het groenareaal. D.m.v  

• Minder nodeloze kap van bomen en het beter monitoren en levensduur verlengen van 
bestaande bomen en andere groenvoorzieningen, 

• De inbreng van de doelen (groeneisen bij de PvE bij o.a. gebiedsontwikkeling ) uit het 
Groenbeleidsplan in strategisch gebieds- en zonemanagement, 

• Het informeren van de commissie beheer over de motivering om gezonde bomen te 
verwijderen  

• Het informeren van de commissie beheer als een indicator van de begroting niet gehaald 
dreigt te worden en onderzoekt of het beleid kan worden aangepast om de indicator als nog 
te halen en de consequenties duidelijk maakt. 

• Het geven van inzage hoe het Haarlems belastinggeld binnen Spaarnelanden wordt 
uitgegeven aan de groenvoorzieningen 



 

• Daarvoor wordt een jaarlijks budget van €200.000 beschikbaar gesteld, voor loonkosten, 
beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering uit de reserve Groei en het budget 16. 
Plaagdierenbestrijding van €200.000,- 

• Een bedrag te doteren uit de reserve GREX aan de reserve Beheer en Onderhoud om de 
groendeskundige zijn werk te kunnen laten doen qua beheer en het aansturen van de 
beleidsuitvoeringswerkzaamheden o.a via DDO groen. 

• Tot dat er een onafhankelijk groenadviseur is aangesteld worden kapaanvragen van 
organisaties eerst ter besluit aan de commissie beheer voorgelegd. Uitsluitend kapaanvragen 
op grond met de bestemming wonen kan door het college worden afgehandeld mits de 
waarden van de bomen zijn getoetst conform de bomenverordening.   

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Sander van den Raadt Trots Haarlem  
 
 
*Bovenstaande tekst uit bestaande moties van D66, Actiepartij, hart voor Haarlem, VVD, CU gehaald. 
Dank hiervoor  
 
 


