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1. Voorwoord 

2020 was, net als voor andere stichtingen en verenigingen, een jaar van digitaal vergaderen via 

Teams. Op zich wel prettig want je hoeft de deur niet uit en het kost minder tijd, maar ook vervelend 

want je mist het echte contact met elkaar.  

De werkzaamheden werden er niet minder door, we kregen juist meer werk zoals uit dit jaarverslag 

zal blijken.  

We hebben en dat vinden we erg jammer afscheid moeten nemen van Rutger Polder en Peter Stoop. 

Twee deskundigen elk op hun van gebied. Wij wensen ze in hun andere werk alle goeds toe.  

ANIMO is, voor het eerst in haar bestaan, naar de rechter gestapt om bezwaar te maken tegen de 

kap van de 150 bomen bij de Hoornse Vaart. Helaas hebben we de rechtbank niet kunnen 

overtuigen, maar hebben we de politiek toch wakker geschut.  

Jammer dat het zo moest, want de relatie met gemeente Alkmaar en Stadswerk 072 is op alle 

terreinen goed en we weten elkaar te vinden.  

ANIMO heeft deelgenomen aan de klimaat-dialoog en het landelijke Steenbreek Symposium. Erg 

inspirerend hoe in sommige steden met steen breek wordt gewerkt.  

Als u zich, na het lezen van het jaarverslag, ook wil inzetten voor natuur en milieu en denkt dat 

ANIMO iets voor u is, aarzel dan niet en neem contact op.  

 

 

2. Samenvatting 

De uitvoering en resultaten van de werkzaamheden in 2020 (zie hoofdstuk 5) zijn vanaf medio maart 

sterk beïnvloed door de corona pandemie. Met name een aantal projecten gericht op burgers, zoals 

Nacht van de Nacht, Geveltuintjes en Boomfeestdag, kon hierdoor niet doorgaan (zie ook hoofdstuk 

6).  

 

Echter, de acties richting gemeentelijk beleid, zoals inspraak bij projecten, overleg met bestuurders 

en bezwaarprocedures, zijn wel gewoon doorgegaan.  

 

Het werkplan is halverwege 2020 vanwege de corona beperkingen en om het teveel aan banksaldo 

te verminderen aangepast. Er zijn aanvullende projecten opgezet met inschakeling van externe 

partijen. Daarvan is een deel (b.v. Beheervisie Oosterhout) in 2020 uitgevoerd of zal in 2021 

voortgezet worden (b.v. de conferentie Biodiversiteit). 
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3. Profiel 

ANIMO zet zich in voor het behoud van natuur en milieu in Alkmaar en omgeving. 

Voor ANIMO is natuur niet alleen het groen (flora) maar ook de dieren (fauna) en de unieke relaties 

die onderling bestaan. ANIMO is er een groot voorstander van om het milieu te ontlasten of te 

verbeteren, nu populair duurzaam beleid genoemd. Wij zoeken constant naar eenvoudige 

oplossingen om effect te verkrijgen. 

 

Missie 

- Gemeenschappelijke standpunten formuleren in reactie op gemeentelijk beleid of op eigen 

initiatief (bijv. visie inbrengen bij Gemeente). 

- Participeren in inspraakgroepen en structurele overlegplatforms. 

- Uitvoeren van ad-hoc projecten op natuur en milieugebied, al of niet in samenwerking met 

andere organisaties. 

-  Deelnemen aan manifestaties ter vergroting van het draagvlak voor de ANIMO-doelen. 

 

Visie 

- Behartigen van natuur- en milieubelangen. 

 

Doelen en strategie 

Het doel van ANIMO is het behoud en de verbetering van natuur en milieu in Alkmaar en omgeving.  

ANIMO werkt aan dit doel door: 

- het beïnvloeden en kritisch volgen van politieke besluitvormingsprocessen. 

- het afstemming en samenwerking met instanties, organisaties en personen. 

- relevante ontwikkelingen in de stad en omgeving signaleren.  

- bewustwording op gang brengen bij bewoners en bestuur. 

 

 

4. Organisatie en werkwijze 

De platformleden van ANIMO bestaan uit vertegenwoordigers van de natuur- of milieuorganisaties 

die proberen de belangen van natuur en milieu te behartigen door het gemeentelijke beleid te 

beïnvloeden en door projecten uit te voeren gericht op groepen in de samenleving.  

Beïnvloeding van beleid vindt bij voorkeur pro-actief plaats (vooruit denken), eventueel actief 

(meedenken in overleg situaties) en zo nodig reactief (ageren tegen besluiten). 

 

De werkwijze is vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Communicatie-

protocol. De statuten beschrijven de samenstelling van het bestuur en de algemene doelstelling. Het 

Huishoudelijk Reglement werkt dit verder uit, bijvoorbeeld het onderscheid tussen de onafhankelijke 

leden van het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en de vertegenwoordigers 

van aangesloten organisaties. Verder beschrijft het Reglement de (veranderende) werkwijze, zoals 

het uitvoeren van projecten naast de platformfunctie richting gemeentelijk beleid.  

Het communicatieplan geeft aan hoe ANIMO communiceert met de gemeente en de buitenwereld 

om een eenduidige boodschap uit te dragen. 
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Bestuur en medewerkers 

Dagelijks Bestuur 

- Voorzitter Arie van Diepen 

- Penningmeester Piet Boonekamp 

- Secretaris Rutger Polder (tot april 2020) 

 Vacature per april 2020  

- Waarnemend secretaris Rob Struyk (vanaf september 2020) 

 

Ondersteuning 

- Coördinator Mona Osman 

 

Platform organisaties 

- Stichting Oudorperhout Piet van Waveren en Tom van Hemert 

- Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. Rob Struyk 

- Milieubelang Alkmaar Jan Jansen- 

- NOZOS (Noordhollandse Zoogdier Studiegroep) Richard Witte 

- Koninklijke Nederlandse  

 Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Ruud Maarschal (aanspreekpunt) 

- Instituut voor natuureducatie 

 IVN Noord Kennemerland Henk Groenewegen 

 

Er zijn ook contacten met landelijke of provinciale organisaties, zoals Natuur en Milieufederatie 

Noord-Holland, Milieudefensie, SWE enz. en plaatselijke organisaties. 

 

Stichting ANIMO organiseerde 11 platformvergaderingen, soms aangevuld met een deskundige, een 

genodigde van gemeente of provincie of ANIMO-vriend.  

Het Dagelijks Bestuur vergadert voorafgaande aan elk platformoverleg. 
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5. Activiteiten 

ANIMO werkt op de volgende wijzen om haar doelstellingen te bereiken: 

a. Gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies 

b. Indienen van zienswijzen en bezwaren 

c. Participatie 

d. Opstellen nota’s 

e. Projecten 

 

Ad a. Advies, gevraagd en ongevraagd 

ANIMO geeft gevraagd en ongevraagd (pro-actief) advies aan gemeente Alkmaar, Stadswerk072, 

organisaties, bewonersgroepen en bewoners. 

 

Elk kwartaal neemt ANIMO deel aan een overleg met de gemeente over natuurbeleid en 

ontwikkelingen in Alkmaar. 

 

ANIMO kaart regelmatig zaken aan, die om aandacht nodig hebben, via moties en advies aan de 

gemeente en de Gemeenteraad. Ook zijn gesprekken belegd met leden van de Gemeenteraad en 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

 

Gedurende het jaar zijn er diverse vragen en zorgen van bewoners ontvangen over o.a. 

kapaanvragen, herinrichting wijk, geveltuinen, maaibeheer en beheer van de groene ruimtes. Waar 

mogelijk heeft ANIMO navraag gedaan, contacten gelegd, geadviseerd en bemiddeld. 

 

Ad b. Zienswijzen en bezwaren 

ANIMO houdt aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen voor bomenkap in de gaten. 

Waar noodzakelijk wordt een zienswijze ingediend of bezwaar gemaakt.  

Voor de grootschalige kap van 154 bomen bij Sportpark Hoornse vaart is ANIMO in hoger beroep 

gegaan bij de Rechtbank. 

 

Het standpunt van ANIMO is dat bomen van onschatbare waarde voor natuur,  milieu en gezondheid 

zijn. Bomen zijn onvervangbaar en leveren een grote bijdrage aan een grotere biodiversiteit en een 

reductie van de klimaatverandering.  

 

Indien relevant medeondertekent ANIMO een gezamenlijke zienswijze. Zoals bijv. de zienswijze van 

Natuurmonumenten voor bijzondere Provinciale landschappen naar aanleiding van de Omgevings-

verordening van provincie Noord-Holland. 

 

Een overzicht van de inzet van ANIMO om bomen te behouden is in bijlage 1 gegeven. 

 

  



Jaarverslag 2020  pag. 5 
Stichting ANIMO 

 

Ad c. Participatie 

Gemeente Alkmaar en Stadswerk072 hebben ANIMO regelmatig advies gevraagd over diverse 

onderwerpen, bijvoorbeeld: herinrichting De Laat en Nieuw Overdie fase 4/5. 

 

ANIMO neemt deel aan de Klankbordgroep voor het energieleverende geluidsscherm langs de N-245 

en N-508 in Alkmaar. 

 

De meeuwenproblematiek wordt direct in overleg tussen de Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken 

en gemeente Alkmaar gevoerd. ANIMO wordt geïnformeerd over het verloop van het overleg.  

 

Klimaatdialogen 

 In 2020 heeft als ANIMO deelgenomen aan de stakeholderbijeenkomsten Klimaatadaptatie 

strategie georganiseerd door Arcadis. De focus lag op risico’s en kansen en de klimaat 

adaptatieopgave in de regio door deze te verbinden aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. 

ANIMO heeft haar visie gedeeld over het belang van groen als overkoepelende oplossing en 

preventie bij klimaatadaptatie 

 

Milieu, verkeer, luchtkwaliteit, waterkwaliteit  

- Schiphol 

 Door een herziening van het luchtruim komen er mogelijk meer vluchten over de regio Alkmaar. 

ANIMO neemt deel in het regionaal Platform Vlieghinder. Waar nodig wordt de wethouder 

geattendeerd op nieuwe ontwikkelingen.  

 

-  Monitoren luchtkwaliteit,  

 ANIMO neemt al een aantal jaar deel aan een project voor het monitoren van de luchtkwaliteit bij 

de Vroonermeer. Omdat de metingen onder de norm zijn is dit project gestopt. 

 

- Verkeer / Ring Alkmaar  

 ANIMO heeft deelgenomen aan het gesprek over de probleemanalyse waarbij de verkeers-problematiek 

op de ring Alkmaar in kaart is gebracht in relatie tot de woningbouwopgave in de regio.  

 

- Woonnorm 

 Door ANIMO is bij de gemeenteraad aangedrongen op het handhaven van de Woonnorm en heeft 

haar wensen d.m.v. een concept-motie kenbaar gemaakt. 

 

Regionale Energie Transitie en HVC 

- Participatie aan de RES-bijeenkomsten zowel lokaal als regionaal (Noord Holland). 

 ANIMO heeft randvoorwaarden geformuleerd voor RES Noord Holland Noord o.a. met de rol van 

HVC. (febr. 2020). 

   

- HVC en warmtenet, het aanbod van ANIMO voor een pilot op een locatie particuliere woningen is 

gehonoreerd.  
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Nieuwe stedelijke ontwikkelingen 

- Alkmaars Kanaal 

 De komende 15 jaar wil Alkmaar 15.000 woningen bouwen. Deze stedelijke ontwikkeling is 

ondergebracht onder de naam Alkmaars Kanaal. Dit project is opgedeeld in 6 deelprojecten: 

Viaanse molen, RWZI, Overstad, Oudorp, Overdie en Stationsgebied. 

 ANIMO is neemt deel aan participatie bijeenkomsten en maakt gebruik van de inspraakmogelijk-

heden voor het uitvoeren van Natuurinclusief bouwen. 

 ANIMO beschikt door haar Platform functie over veel deskundige en specialistische kennis van de 

aangesloten natuur en milieu organisaties.  

 

- Ringerskwartier, nieuwbouw en groene verblijfsruimte  

 Deelname aan participatie bijeenkomsten en geven van advies en aanbevelingen voor natuur-

inclusief bouwen. 

 

- Station Noord (2020 -2021) 

 Ontwikkelgebied Station Noord, locatie PostNL 

 Herinrichting gebied achterzijde station Noord met hoogbouw. 

 ANIMO heeft in een gesprek met de gemeente en architect haar visie, zorgen en advies gegeven. 

 

- Station Centraal (2020-2021) 

 Nieuwbouw en herinrichting station achterzijde. 

 Interview met onderzoeksbureau SWECO juni 2020. ANIMO volgt de ontwikkeling, zowel van de 

achter- als de voorzijde om waar mogelijk te participeren.  

 

Overige stedelijke ontwikkeling 

- Olympiapark, westrand  

 Overleg met ANIMO bij aanleg van een fiets- en wandelroute. ANIMO wordt gevraagd om mee te 

denken bij de nieuwe inrichting en bomenkap. Resultaat: twee Dennen en zeven Populieren 

gespaard en afspraken gemaakt over herplant. 

 Dialoog over molenbiotoop. 

 

- NWZ 

 ANIMO volgt de diverse omgevingsvergunningen voor de vernieuwbouw van het NWZ  in de 

Alkmaarder Hout op de voet. 

 

- Energieleverend Geluidsscherm 

 Langs een deel van de N245 en de Nollenweg gaat gemeente Alkmaar een geluidsscherm met 

zonnepanelen plaatsen. Langs deze weg staan oude en grote bomen, die ANIMO zoveel mogelijk 

wil behouden. ANIMO heeft in 2019 bezwaar aangetekend omdat toen niks bekend was over 

eventuele gevolgen. ANIMO neemt nu deel in de klankbordgroep met een 

bewonersvertegenwoordiging (BBG). 
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Participatie bij natuur en milieu beleid 

- Herplant Victoriabrug (Overstad) 

Voor de versterking van de kades van de Victoriabrug moesten 2 Lindes aan de kant van Overstad 

en 7 Wilgen aan de kant van het Centraal Station gekapt worden. Goed overleg met een 

bomenspecialist van Royal Haskoning en de gemeente heeft tot de herplant van 7 nieuwe bomen 

aan elke oever geleid. 

 

- Bolwerk, Victoriapark  

Door gemeente Alkmaar waren verschillende partijen uitgenodigd om mee te denken over de 

groene aankleding van deze twee parken. Via een presentatie zijn ideeën aangeleverd. De 

geplande bijeenkomsten zijn door de corona niet doorgegaan. 

 

- Parkeerplaatsen Schutterswei, Alkmaarder Hout 

Jarenlang overleg met gemeente, projectontwikkelaar, bewoners en ANIMO heeft niet geleid tot 

enige aanpassing van de plannen. Helaas weer een stukje van de Hout afgesnoept. 

 

- Kleurkeur ecologisch bermbeheer advies 
De Vlinderstichting heeft een norm ontwikkeld voor ecologisch bermbeheer onder de naam 

“Kleurkeur”. Door ecologisch bermbeheer kunnen insecten voldoende voedsel vinden en tevens 

hun volledige levenscyclus afronden. ANIMO is hierover in gesprek gegaan met de Gemeente en 

Stadwerk072. 

 

- Monitoring met vrijwilligers 

In het rapport ‘Kansen voor biodiversiteit’ van Gemeente Alkmaar is sprake van het versterken van 

burgerparticipatie. Een onderdeel is ‘Ondersteuning monitoring door vrijwilligers’. ANIMO neemt 

deel in het overleg.  

 

- Klimaatadaptatie 

ANIMO heeft het “Boekje Woningcorporaties en klimaatadaptatie” naar Woonwaard gestuurd en 

hen geïnformeerd over online informatiebijeenkomst over dit thema speciaal voor 

woningbouwcorporaties.  

Woonwaard heeft haar waardering hiervoor uitgesproken.  

 

Ad d. Uitbrengen nota’s 
De eerste stappen zijn gezet voor nota’s betreffende: 

- Herzien/ aanpassen bomenverordening 

 Aanpassen van het “ja, behalve” principe in een “nee, tenzij”-principe. 

 Uitbreiding van het “bebouwde” buitengebied.  

- Evaluatie natuur- en milieubeleid Alkmaar. 

- Evaluatie programma Duurzaam Alkmaar 2020-2024 

- Evaluatie Beleidsplan Openbare verlichting 2020-2029. 

 In het plan ontbreekt een hoofdstuk over de openbare verlichting in natuurgebieden, stadsparken 

en het “buitengebied” 
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Ad e. Projecten 
- Klimop  

 Over de Klimop bestaan veel misverstanden waardoor hij niet geliefd is en vaak niet gekozen 

wordt bij vergroenen en zelfs verwijderd wordt op bestaande locaties.  

 Om meer kennis en begrip te kweken en misverstanden en fabels weg te nemen is een klimop-

folder gemaakt. De folder is digitaal op de website van ANIMO beschikbaar, maar ook en in 

papiervorm. De folder is verstuurd naar de woningbouwcorporaties, gemeente en wordt 

overhandigd aan gesprekspartners 

 

 Met Stadswerk072 zijn de klimopbeheerafspraken gemaakt voor de Alkmaarder Hout. In 

bepaalde bomen en delen van het park kan klimop vrij groeien, maar in andere bomen wordt 

klimop niet getolereerd. De klimop wordt bij die bomen niet alleen doorgeknipt maar ook 

helemaal tot in de top verwijderd. 

 

- Oudorperhout

Het voorjaar in 2020 was uitzonderlijk droog. 

De greppels in de Oudorperhout bleken 

droog te staan, waardoor de grond keihard 

werd en ondoordringbaar voor de Grutto-

snavels.  

De buizen en greppels bleken verstopt of 

vervuild te zijn en door een verstopte 

waterinlaat bij het helofytenfilter kon het 

waterpeil niet op tijd op 1,19 m -NAP 

bereiken. Om de gevolgen van de droogte 

enigszins te beperken, zijn in april in  
 

samenwerking met Stadswerk072 een plas-dras pomp geplaatst en de waterinlaat vrijgemaakt. 

 

 2020 was voor Stichting Oudorperhout wegens Corona een jaar met beperkte activiteiten. Op 

7 maart is nog een natuurwerkdag georganiseerd. Op 20 mei 2020 heeft Cock Smit, als docent aan 

het Clusius college Alkmaar, met weidevogelexpert Hans Mannes een ronde door de 

Oudorperhout gemaakt om een gastles voor te bereiden over de weidevogels in de 

Oudorperhout. Op 28 mei heeft Cock deze gastles gehouden via videoverbinding. 

 

 Sinds 3 augustus 2020 is Stichting Oudorperhout geregistreerd als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). 

 

 In de gemeenteraad is voor de Oudorperhout de motie "Warm welkom voor de Grutto" 

aangenomen. 
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- Nacht van de Nacht

Elk jaar op de 3e zaterdag van oktober wordt landelijk Nacht van 

de Nacht georganiseerd. Dit is een initiatief van de landelijke 

Natuur en Milieufederatie, zij roepen organisaties  op om tijdens 

deze nacht aandacht te geven aan het belang van de natuurlijke 

duisternis van de nacht. Kunstlicht ’s nachts verstoort de natuur 

en is bovendien vaak  een onnodige energie verspilling. ANIMO 

wil dit bewust maken en organiseert jaarlijks een leuke  

educatieve activiteit met het thema Nacht van de Nacht waar mensen aan kunnen deelnemen. 

Dit jaar was het programma gereed maar is conform het landelijk advies en de richtlijnen met 

betrekking tot evenementen, helaas geannuleerd. De opzet van het programma is gereed voor 

gebruik voor Nacht van de Nacht 2021. 

Bij het kwartaaloverleg met de wethouder zijn de aanbevelingen voor maatregelen voor 

lichtgebruik voor gemeenten van de Natuur en Milieufederatie overhandigd. 

 

- Geveltuintjes 

 ANIMO wil groen in de omgeving brengen en heeft daarom met de gemeente Alkmaar afspraken 

gemaakt op welke manier mensen een geveltuintje mogen maken in de buurt. Bewoners van 

Alkmaar mogen één of meerdere stoeptegels langs hun gevel of muur lichten, om in de 

vrijgekomen ruimte kleurige en fleurige planten neer te zetten. Ook boomspiegels (grond om 

boom) kunnen ingezaaid of beplant worden. 

 Zo worden straten vrolijker. Vogels en vlinders hebben dan kleine stukjes groen om in te schuilen 

of voedsel te vinden. Bewoners hebben een fleurige aanblik. 

 ANIMO looft elk jaar prijzen uit voor de mooiste geveltuintjes of boomspiegels. 

 Door het wegvallen van lokale huis-aan-huis bladen en de landelijke maatregelen heeft de 

geveltuintjes wedstrijd niet  plaats  kunnen vinden. 

 

- Boomfeestdag

 De landelijke boomfeestdag met 

basisscholen vindt elk jaar plaats op de 3e 

woensdag van maart. In de Schemer, die 

sinds een aantal jaren binnen gemeente 

Alkmaar ligt, is (nog) geen geschikte 

basisschool gevonden.  
 

 

 “Boom voor schoolplein” 

 Scholen met de meest versteende schoolpleinen hebben het meeste baat bij groen. De keuze is 

gevallen op de enthousiaste Kardinaal de Jong school. In overleg met de schoolleiding en 

Stadswerk072 is voor een Salix alba 'Chermesina' gekozen, een mooie snelgroeiende wilg die de 

biodiversiteit versterkt en geschikt is voor een schoolplein.  

 Vier dagen voor de Boomfeestdag werden landelijke Covid19 maatregelen van kracht en moest de 

boomfeestdag geannuleerd worden. De boom was al plantklaar en is daarom toch geplant.  

 De naar november verschoven Boomfeestdag is ook geannuleerd. 
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- Tiny Forest Alkmaar 

Tiny Forest is een initiatief van de landelijke IVN en heeft als doel basisschool-leerlingen een groen 

buitenleslokaal te geven en bewoners een groene ontspanningsruimte te bieden. Het buitenleslokaal 

maakt het eenvoudig lessen over natuur te geven en de leerlingen actief bij natuur te betrekken. ANIMO 

ondersteunt dit doel en heeft als partner deelgenomen aan de overlegsessies over o.a. de locatiekeuze 

en het beheer en beleefplan van de Tiny Forests.  

In 2020 zijn er maar liefst 3 Tiny Forests gerealiseerd in Alkmaar. “Het Kompassiebos” bij Basisschool De 

Kompas in de Horn-Zuid, “Het Vlinderbos” bij basisschool De Cocon in Daalmeer en “Het Regenboogbos 

voor Durvals” bij basisscholen De Regenboog en Durv! in Huiswaard. Er zijn totaal ongeveer 1800 

boompjes geplant van rond de 30 soorten. 

 

- Beheervisie park De Oosterhout 

 ANIMO heeft een visie laten opstellen om de natuurwaarden en biodiversiteit in stadspark Oosterhout 

te versterken. Het rapport “Natuurkansen voor de Oosterhout, stadspark van de toekomst “ is in oktober 

2020 uitgebracht en gepresenteerd. ANIMO is trots dat 90 % van de gemeenteraadfracties hebben 

deelgenomen de speciale online-bijeenkomst met een vraag en antwoord sessie. 

 

- Steenbreek 

In het voorjaar heeft ANIMO deelgenomen aan de Steenbreek actie in de Hoef . In wijkcentrum De 

Alkhorst heeft ANIMO met Hortus Alkmaar de stand van Steenbreek bemand en bezoekers voorzien van 

informatie om te vergroenen. 

 

- Parken van Alkmaar  

Het was de bedoeling door middel van een QR-code op paaltjes actuele informatie over groen/natuur 

nabij deze palen te verstrekken. De palen voor de Alkmaarder Hout zijn geleverd, de info is in 

samenwerking met IVN tot stand gekomen. Wachten is op toestemming van gemeente Alkmaar  

 

- Conferentie biodiversiteit 

Het nieuwe project “Conferentie biodiversiteit” moest uitgesteld worden naar 2021 i.v.m. de bij Covid19 

ingestelde landelijke richtlijnen voor evenementen. 

 

- Project duurzaam bereikbaar / Quickscan autoverkeer binnenring 

Een nieuw project gezien de verkeersproblematiek in de binnenstad. Gezocht wordt naar deskundige 

expertise om een onderzoek uit te voeren.   

 

- Plant-estafette 

ANIMO is een van de deelnemers van de door Groenspoor georganiseerde plantestafette. Doel van de 

plantestafette is de biodiversiteit te versterken door de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Heiloo 

door middel van een met  lint van planten met elkaar te verbinden. Ook deze feestelijke activiteit is 

geannuleerd i.v.m. de landelijke Coivid-19- richtlijnen.  
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6. Financiële verantwoording 

Voor het financieel overzicht wordt verwezen naar Bijlage 2. Hieronder volgt een toelichting 

op de uitgaven. 

 

De grootste uitgavenpost zijn de kosten voor professionele ondersteuning door de coördinator en 

nagenoeg gelijk aan de gemeentelijke subsidie. Deze kosten zijn in 2020 lager omdat de coördinator 

niet meer via INZET wordt ingehuurd.  

 

De uitgaven Bestuur/algemeen zijn de kosten voor vergaderingen. Deze zijn lager dan in de begroting 

door een verschuiving van fysieke naar virtuele bijeenkomsten. Door corona zijn er ook geen kosten 

gemaakt voor het jaarlijkse etentje. De uitgaven voor de website zijn hoger uitgevallen door betaling 

van hosting voor 2019 en extra onderhoud aan de website. 

 

Ten aanzien van de financiering van de projecten in de begroting kan het volgende opgemerkt worden: 

- Geveltuintjes, als onderdeel van project Steenbreek, is niet uitgevoerd vanwege corona 

- Het project Nacht-van-de-Nacht is vanwege corona afgeblazen (conform landelijk advies) 

- Het project Groene wanden is gestopt in overleg met een woningbouwvereniging 

- Het project ont-tegeling tuinen is ook niet uitgevoerd vanwege corona 

- Er is wel een bijdrage geleverd aan Tiny Forest (maar zonder kosten) 

- De Klimop-folder is uitgebracht zoals gepland 

- Het project aanleg van ecologische oevers in de Oosterhout wordt ingepast in het te 

ontwikkelen Beheerplan  

- Het project om per wijk locaties voor bomen te zoeken is uitgesteld vanwege corona 

- De Boomplantdag is niet doorgegaan, maar hier zijn al wel beperkte kosten gemaakt. 

- Het project bewoners en warmtenet wacht op duidelijkheid over het landelijk steunbeleid voor 

gemeenten t.a.v. “van het gas af” transitie 

- De evaluatie natuur-/milieubeleid is deels uitgevoerd, maar zonder materiele kosten. 

 

Over de tussentijds toegevoegde projecten kan het volgende worden opgemerkt:  

- Het project “Beheervisie Oosterhout” is uitgevoerd zoals gepland. 

- Het project “QR-paaltjes in parken” is in uitvoering genomen (vervolgd in 2021). 

- Project “Conferentie biodiversiteit” is uitgesteld vanwege corona (najaar 2021). 

- Voor het project “Quickscan autoverkeer binnenring” wordt gezocht naar externe expertise.  

Met name voor de laatste twee projecten was een substantieel budget gereserveerd. Het ligt in de 

bedoeling deze projecten afhankelijk van de ontwikkelingen met corona uit te voeren in 2021. 
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7. Vooruitblik 

De vele activiteiten vragen heel veel, eigenlijk te veel, inspanning van de overgebleven kleine groep 

actieven. Het zoeken naar meer actieve deelnemers heeft de hoogste prioriteit, maar het is, vooral 

door de belemmeringen door Covid 19, erg lastig contacten te leggen.  

In 2021 zal de zoektocht, zodra dit mogelijk is, worden geïntensiveerd.  

 

Gemeentelijke verordeningen worden/zijn samengevat in de Verordening fysieke leefomgeving. De 

Bomenverordening is daar ongewijzigd in overgenomen. Toch zullen stappen worden ondernomen 

om aanpassing van “ja, behalve”-principe te wijzingen in een “nee, tenzij”-principe en een uitbreiding 

van het “bebouwde” buitengebied.  

 

Daarnaast een afronding van 

- Evaluatie natuur- en milieubeleid Alkmaar. 

- Evaluatie programma Duurzaam Alkmaar 2020-2024 

- Evaluatie Beleidsplan Openbare verlichting 2020-2029. 
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Bijlage 1     OVERZICHT BEZWAREN, ZIENSWIJZEN EN KLACHTEN 
 

Bomenkap N243 - 2020 Vergunning opgevraagd, maar geen aanleiding om bezwaar 

te maken  

Bomenkap N245 - 2018 vooroverleg 

 - 2019 zienswijze ingediend 

 - 2020 bezwaar vanwege ontbreken herplant 

   bezwaar gehonoreerd, herplant van 18 bomen in 

middenberm 

Hoornse Vaart - 2019 zienswijze ingediend 

 - 2020 bezwaar tegen kapvergunning 152 bomen en ontbreken 

herplant 

   bezwaar afgewezen, herplant van 36 bomen. 

   Voorlopige voorziening aangevraagd bij Rechtbank 

   Beroep aangetekend bij Rechtbank. 

   Beroep verloren. 

Lauwershof Oudorp  2020 Vergunning opgevraagd, maar na goed overleg met 

gemeente geen aanleiding om bezwaar te maken.  

Kennemerstraatweg 263  2020 Vergunning opgevraagd, maar geen aanleiding om bezwaar 

te maken.  

Berenkoog achter nr. 35  2020 zienswijze ingediend 

   Handhavingsverzoek OD -NHN. 

   Handhavingsverzoek afgewezen. 

Kolping Boys - 2019 bezwaar tegen kapvergunning ingediend 

   Aanvullend bezwaar 

 - 2020 bezwaar, na tegemoetkoming aan bezwaren, ingetrokken. 

Starnmeerdijk - 2020 bezwaar tegen kapvergunning bij gemeente Alkmaar 

   bezwaar tegen dijkversterking HHNK 

Stationsweg, Helderseweg - 2020 zienswijze ingediend 

   overleg met projectontwikkelaar 

Wilheminalaan 12 , 13 bomen - 2020 Vergunning opgevraagd, geen bezwaar gemaakt, omdat kans 

op succes zeer klein werd geacht. 

Energieleverend geluidscherm - 2019 bezwaar tegen niet ter inzage leggen en  

   bezwaar tegen te globale omgevingsvergunning.  

   bezwaar aangehouden 

 - 2020 deelname in klankbordgroep. 

Olympiaweg 7 - 2020 Vergunning opgevraagd, maar in overleg geen aanleiding om 

bezwaar te maken. 

  2020 Klacht ingediend over illegale kap 3 wilgen. Herplant zal 

plaats vinden. 

Thomas a Kempislaan e.o.  2020 kap 50 bomen kappen, herplant 65 bomen. 

Kapaanvraag Hoefplan  2020 kap 189 bomen. Herplant zelfde aantal.
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Bijlage 2   FINANCIEEL  OVERZICHT 

 

  Bedrag Toelichting 

UITGAVEN  
 

 - Coördinator  14.902 w.o. voor 2019 

   
 

Bestuur/algemeen  
 

  - contributies 0 MF-Noord-Holland 

  - afdracht KNNV 300 Max. bijdrage portokosten 

  - bestuurskosten 790 DB a 240 pp + AB a 70 pp 

  - onderhoud website + hosting 715 incl. 268 voor 2019 

  - kantoorkosten 84 Telefoonvergoeding 

  - declaraties /reiskosten 175  

  - vrijwilligers-etentje 0 Niet gebeurd 

  - huur vergaderruimte + drinken 449 Deels virtueel 

  - overig 586  

   
 

Projecten  
 

 - Beheervisie Oosterhout 5.053  

  - Boomplantdag 58 Kosten lesmateriaal  

  - Nacht vd Nacht 0 Niet uitgevoerd  

  - QR-paaltjes 3.923 vervolg in 2021 

  - Klimop folder 448  

  - Overige projecten  0  

Totaal 27.483  

    

INKOMSTEN   

 - Basis subsidie gemeente 20.000  

Totaal 20.000  

    

MUTATIE SALDO -7.483  

 

 

 

 

 

 

 


