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RKC oordeel afdoening aanbevelingen Openbaar Groen

Geachte leden

De rekenkamercommissie heeft in 2015 onderzoek gedaan naar openbaar groen en 
naar aanleiding van dat onderzoek aanbevelingen gedaan. De door u overgenomen 
aanbevelingen worden sinds 2016 geregistreerd en zodra het college hierover een 
verantwoording opstelt, wordt de rekenkamercommissie in de gelegenheid gesteld 
uw raad hierover te informeren. Het is aan de raad om vast te stellen of de 
aanbeveling voldoende is afgedaan. De registratie van de aanbevelingen zal 
overeenkomstig uw besluit worden gewijzigd.

De rekenkamercommissie informeert u met deze brief over haar oordeel over de 
recente verantwoordingen van het college over de opvolging van vijf 
aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek naar openbaar groen in Haarlem . 
Deze zijn op 31 maart 2016 door uw raad overgenomen.
De RKC hanteert drie oordelen: geheel/gedeeltelijk/niet opgevolgd. Zie hiervoor de 
tabel op de volgende bladzijde.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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Korte omschrijving Verantwoording college Oordeel RKC
2016/200889 De raad draagt het college op samenhangend 

beleid te formuleren zodat beleidsdoelstellingen 
voor openbaar groen alle belangrijke tendensen 
en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang 
beschrijven en zodat hieraan voldoende 
specifiek doelstellingen en middelen kunnen 
worden gerelateerd.

Het college is geen voorstander van sectoraal beleid.
Het college verwijst voor de samenhang ing t.a.v. openbaar 
groen naar de Nota Ruimtelijke Kwaliteit uit 2012 en naar de 
nog vast te stellen Structuurvisie Openbare Ruimte, de 
Toekomstvisie en de invoering naar de Omgevingswet.

Niet opgevolgd
De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is het onderzoek naar openbaar 
groen meegenomen door de RKC. In die nota zelf staat, dat er 
al 20 jaar lang geen eenduidig groenbeleid is. De andere 
stukken waarnaar wordt verwezen zijn nog niet vastgesteld en 
vormen geen staand beleid dat als afdoening kan worden 
beschouwd.

2016/200911 De raad draagt het college op om een set van 
effectieve instrumenten te ontwikkelen en te 
implementeren om de functies van openbaar 
groen maximaal te verbinden met de 
bestuurlijke ambities voor openbaar groen.
Verlies hierbij de samenhang niet uit het oog

Informatie over de score in de omnibus enquête, over 
participatie en over het TEEB-instrument.
Het college verwijst naar de Structuurvisie Openbare Ruimte 
en de Toekomstvisie in relatie tot woningbouwopgave..
Het college zet in op kleinschalig vergroenen..

Niet opgevolgd
Er worden enige instrumenten genoemd. De verstrekte 
informatie lijkt niet goed aan te sluiten op de aanbeveling.

2016/200917 De raad draagt het college op een plan van 
aanpak vast te stellen voor actief burgerschap in 
het openbaar groen

Het college noemt verschillende wijzen waarop participatie 
wordt gestimuleerd: subsidies voor kleine groeninitiatieven, 
structurele overleggen met stakeholders, faciliteren van 
initiatieven o.b.v. de Klimaatadaptatieagenda, door 
gebiedsteams faciliteren van groeninitiatieven van bewoners, 
stimulering groeninitatieven door Spaamelanden en de 
benoeming van de participatiemanager.

Gedeeltelijk opgevolgd
Er wordt geen informatie verstrekt over een plan van aanpak. 
Mogelijk voorziet het plan van de participatiemanager hierin, 
maar dit kan niet worden beoordeeld.

2016/200923 De raad draagt het college op nader onderzoek 
te doen naar de rol en invulling van het 
openbaar groen in de ontwikkeling van een 
toekomst- en klimaatbestendig Haarlem

Het college verwijst naar de Klimaatadaptatieagenda die op 27 
juni is vastgesteld.

Gedeeltelijk opgevolgd.
In de Klimaatadaptatieagenda worden weliswaar vier rollen 
voor openbaar groen onderscheiden (bij hittestress, voor 
afwatering, voor de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving 
en voor de biodiversiteit) en deelname aan de City Deal ‘De 
waarde van groen en blauw’, maar dat onderzoek is nog niet 
afgerond en kan nog niet worden beoordeeld.

2016/200930 De raad draagt het college op de financiële en 
maatschappelijke waarde van openbaar groen in 
het afwegingskader voor de inzet van de 
beschikbare middelen voor ontwikkeling en 
onderhoud van het openbaar groen te 
incorporeren.

Het college wijst op betrokkenheid bij de ontwikkeling van 
het meetinstrument I-tree en aansturing op het toepassen van 
de TEEB-indicator.
Ook wijst het college erop dat het aantal bomen en het 
groenoppervlak in de begroting 2018 zijn opgenomen..

Niet opgevolgd.
De meetinstrumenten worden genoemd, maar het wordt niet 
duidelijk of deze worden ingezet zoals in de aanbeveling is 
beschreven. Uit de begroting 2018 blijkt dat de resultaten nog 
niet beschikbaar zijn (blz. 245).
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