
voorDe in de anterieure       

 

 

 

Rekenkameronderzoek naar beheer van het Haarlems groen 

 

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 28 februari 2019; 

 
 
 
Constaterende dat  
 
 

• Het gemeentebestuur in 2004 besloot tot werken in regie en dat uitvoering van 
gemeentelijke taken moest worden verzelfstandigd, als gevolg daarvan is op 1 
januari 2004 Spaarnelanden NV opgericht. Doel was de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van de uitvoering van de gemeentelijke taken te verhogen; 

• Op 1 januari 2009 ook het beheer en onderhoud van groen bij Spaarnelanden is 
ondergebracht; 

• In 2012 de RKC het onderzoek Spaarnelanden “Dichtbij op Afstand” heeft 
uitgebracht. Dit onderzoek concludeerde dat er wel aanwijzingen bestonden dat 
de doelmatigheid van het werk was verhoogd, maar kon geen aanwijzingen 
vinden dat dit ook gold voor de doeltreffendheid; 

• Naar aanleiding van het RKC onderzoek Openbaar Groen de raad het college 
heeft opgedragen nader onderzoek te doen naar de rol en invulling van het 
openbaar groen in de ontwikkeling van een toekomst- en klimaatbestendig 
Haarlem; 

 
 
Overwegende dat 
 
 

• Ondanks de vaststelling van het Ecologisch Beleidsplan in 2013 de gemeente 
Haarlem sindsdien op de overzichtslijst natuurrijkdom per gemeente gezakt is 
van de 50ste naar de 108ste plaats; 

• Bij Spaarnelanden momenteel beeldkwaliteit en kostenbeheersing leidend zijn; 

• Veel van de deskundigheid bij de gemeente over het groenbeheer onder meer 
door de verzelfstandiging van Spaarnelanden verloren is gegaan; 

• Juist ecologische groenbeheer om terugkeer van die deskundigheid vraagt en 
om een kleinere afstand tussen beleid en uitvoering; 

• Een kleinere afstand betekent dat de controle op de uitvoering wordt verhoogd; 
hetgeen ook belangrijk is omdat de gemeente de participatie van inwoners bij de 
onderhoud van het groen wil verhogen; 



• De gemeente Gouda is overgegaan tot ecologische groenbeheer en naar 
aanleiding daarvan heeft besloten het beheer en onderhoud van groen weer zelf 
uit te voeren; Ook de gemeente Hoorn het groenbeheer zelf uitvoert; 
 

 
 
Verzoekt de RKC om 
 
 

• Een onderzoek uit te voeren waarin de voor – en nadelen van het (gedeeltelijk) 
terugbrengen van het beheer en onderhoud van groen naar de gemeente zelf 
tegen elkaar worden afgewogen; 

 
 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
Frits Garretsen SP    


