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Voorwoord 

 

Ook 2021 was net als 2020 een jaar van vooral digitaal vergaderen via Teams, waarin we druk bezig zijn 

geweest om ons in te zetten voor de natuur en het milieu, maar ook voor het klimaat. Het echte contact 

met elkaar wordt steeds meer gemist, anderzijds is wel prettig dat je niet hoeft te reizen.  

 

Het bestuur is aan het onderzoeken hoe we meer leden van de verschillende natuur- en milieu-

organisaties, wijkraden en bewoners bij het platform kunnen betrekken. In deze gesprekken wordt vaak 

gevraagd wat we eigenlijk bereiken. Natuurlijk lopen we tegen problemen aan en natuurlijk krijgen we 

niet alles voor elkaar, maar kijk ook in dit jaarverslag wat we juist wel hebben bereikt. 

 

ANIMO stuurt regelmatig stukken naar de raad, die helaas zelden beantwoord worden of een vervolg 

krijgen. Daar gaan we in 2022 meer aan trekken.  

Alkmaar wil bij de 10 groenste steden horen, maar of het zover komt dat moeten we maar afwachten. 

Natuurinclusief bouwen staat op de politieke agenda, maar heeft geen prioriteit uit angst dat 

projectontwikkelaars zullen afhaken. 

Het zou mooi zijn als de politiek alleen projectontwikkelaars zou selecteren die biodiversiteit en natuur 

op alle niveaus nastreven voor de ambitieuze woningbouwplannen. 

 

2022 zou een spannend jaar worden met de invoering van de Omgevingswet, maar deze is inmiddels 

uitgesteld tot 1 oktober. Participatie gaat een grote rol spelen en vraagt van gemeente en Stadswerk072 

een behoorlijke aanpassing in de huidige omgangsvormen. Het niet meer betrekken van ANIMO bij het 

opstellen van beleidsplannen is daarmee in strijd.  

 

ANIMO wil zorgen dat het platform de komende jaren wordt gedragen door nieuwe natuur-, milieu- en 

klimaatmensen en blijft toezien en bijdragen aan zorgvuldig het beleid voor natuur, milieu en 

klimaatbeleid.  

 

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.  

 

 

Arie van Diepen 

Voorzitter
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1. Samenvatting 

De uitvoering en resultaten van de werkzaamheden in 2021 (zie hoofdstuk 5) zijn door de corona-

pandemie beïnvloed. Gelukkig konden een aantal activiteiten zoals de Nacht van de Nacht, Geveltuintjes 

en Boomfeestdag, toch doorgaan (zie hoofdstuk 6).  

 

Acties ten aanzien van het gemeentelijk beleid, zoals inspraak bij projecten, overleg met bestuurders, 

het indienen van zienswijzen en bezwaarprocedures zijn wel gewoon doorgegaan.  

 

Het werkplan 

De ANIMO activiteiten kunnen opgedeeld worden in drie groepen:  

a) burger projecten 

b) platform activiteiten 

c) ondersteuning platformfunctie.  

De eerste categorie is gericht op verschillende groepen in de Alkmaarse bevolking. De tweede categorie 

is deel van de platformfunctie, namelijk gezamenlijk vanuit het natuur- en milieubelang overleggen met 

politiek, ambtenaren en andere instanties. Tenslotte zijn er ondersteunende activiteiten die de 

platformfunctie en het uitvoeren van projecten mogelijk moeten maken.  

 

De burgerprojecten zijn: 

- Nacht-van-de-Nacht 

 Jaarlijkse organisatie van een wandeling of andere activiteit door/in Alkmaar na zonsondergang. 

Hierbij kunnen de deelnemers (het gebrek aan) donkerte ervaren en vindt een discussie plaats over 

vermindering van onnodige verlichting.  

- Vergroening via natuur-inclusief bouwen 

 Tot dusverre werd ingezet op het vergroenen van bestaande wijken met b.v. klimop tegen gesloten 

wanden, zoals de kopzijde van een flatgebouw, of met sedum-daken. Omdat er meer mogelijkheden 

zijn bij nieuwbouw wordt in aansluiting op het ANIMO-congres “Natuurinclusief Bouwen” meer 

ingezet op vergroening via het beleid voor natuur-inclusief bouwen.  

- Geveltuintjes 

 De jaarlijkse wedstrijd ter stimulering van geveltuintjes of boomspiegels in straten zonder voortuinen 

betreft een oproep via de media om foto’s van geveltuinen in te zenden. De aangemelde tuintjes 

worden beoordeeld en er volgt een prijsuitreiking en communicatie van de resultaten. 

- Lessen uit Tiny Forest projecten  

 ANIMO heeft in 2020 bijgedragen aan het eerste gerealiseerde project. In 2021 zijn nog aan twee 

volgende projecten gerealiseerd. In 2021 wil ANIMO de effecten van de Tiny Forest projecten 

bekijken, zowel vanuit natuuroogpunt als qua bewustwording van de betrokkenen. 

- Boomlocaties zoeken samen met wijken  

 Samen met vertegenwoordigers van wijken worden geschikte locaties voor bomen bepaald. Zo nodig 

worden wijkbijeenkomsten georganiseerd en folders verspreid. De Stadswerk072 checkt op 

aanwezigheid van kabels, etc..   

- Boomplantdag 
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b. Platform activiteiten 

De platformactiviteiten komen vaak elk jaar weer terug, maar het onderwerp zal steeds verschillen. 

Ze worden vaak samen met bewoners(organisaties) ter hand genomen, maar zijn gericht op het beleid 

i.p.v. op bewoners.  

Het betreft de volgende activiteiten: 

- Inspraak beleidsplannen  

- Deelname aan inspraakprocedures  

- Vergunningprocedures  

- Natuur initiatieven richting beleid  

- Milieu initiatieven richting beleid  

- Uitwisseling ideeën met Raadsleden (zie verslag van activiteiten in hoofdstuk 5) 

 

c. Ondersteuning platform 

De ondersteuning betreft: 

- interne zaken, zoals platform vergaderingen, organisatie en financiële zaken 

- communicatie over ANIMO activiteiten via de eigen site en/of diverse media 

- contacten met andere organisaties en met externe partijen. 

De ondersteunende activiteiten worden grotendeels uitgevoerd door een betaalde coördinator (in 

deeltijd), in samenwerking met het Dagelijks Bestuur. 

 

2. Profiel ANIMO 

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 onze doelen et behalen. 

 

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.  
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3. 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, eventueel actief en zo nodig reactief plaats. 

 

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. 

 

Bestuur en medewerkers 

Dagelijks Bestuur 

- Voorzitter / waarnemend secretaris Arie van Diepen 

- Penningmeester Piet Boonekamp 

 

Ondersteuning 

- Coördinator Mona Osman 

- Voeren van procedures Rob Struyk 

 

Platform organisaties 

- Stichting Oudorperhout Piet van Waveren en Tom van Hemert 

- Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. Rob Struyk 

- Milieubelang Alkmaar Jan Jansen, Piet Boonekamp 

- NOZOS (Noordhollandse Zoogdier Studiegroep) Richard Witte 

- Koninklijke Nederlandse  

 Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Ruud Maarschall (aanspreekpunt) 

- Instituut voor natuureducatie 

- IVN Noord Kennemerland Henk Groenewegen 

- Water, Land en Dijken  Grada Kwantes 

- Hortus Alkmaar Mieke Klerk  

 

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.  
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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 heeft ANIMO deelgenomen aan een overleg met de gemeente over natuurbeleid en 

ontwikkelingen in Alkmaar. Deze overleggen zullen in 2022 slechts elk halfjaar plaatsvinden. 

 

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

en de Gemeenteraad. Ook worden gesprekken belegd met leden van de Gemeenteraad en 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

 

ANIMO heeft diverse vragen en zorgen van bewoners over o.a. kapaanvragen, herinrichting wijk, 

geveltuinen, maaibeheer en beheer van de groene ruimtes ontvangen. Waar mogelijk is navraag 

gedaan, zijn contacten gelegd of is 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.  

Doordat Stadswerk072 voor de aanvraag van een kapvergunning overleg pleegt met ANIMO worden op 

voorhand veel mogelijke bezwaren voorkomen. ANIMO omarmt deze prettige “samenwerking”.  

 

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.  

 

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

Gemeente Alkmaar en Stadswerk072 vragen ANIMO regelmatig om advies over diverse onderwerpen, 

bijvoorbeeld: herinrichting De Laat-West en Grevelingen. 

 

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.  

 

Milieu, verkeer, luchtkwaliteit, waterkwaliteit  

- Schiphol 

 ANIMO heeft contact met diverse organisaties die zich actief inzetten tegen de negatieve effecten 

van het luchtverkeer op Schiphol voor mens (geluidhinder, fijnstof) , milieu (broeikasgassen en 

luchtverontreiniging) en natuur (stikstof depositie). Bijvoorbeeld de MF-NH, de Werkgroep Toekomst 

Luchtvaart en het regionaal Platform Vlieghinder. De Alkmaarse politiek is gewaarschuwd voor een 

herziening van het luchtruim die kan leiden tot meer vluchten over de regio Alkmaar.  

 

- Verkeer / Ring Alkmaar  

 Er is in 2021 nauwelijks voortgang gemaakt met de aanpak van de verkeersproblemen bij realisering 

van het Kanaaloeverproject. Daarom is door deelnemer MBA een notitie opgesteld over een 

integraal bereikbaarheidsplan dat in april 2022 gepresenteerd zal worden op een bijeenkomst met 

raadsleden.  

 

Regionale Energie Transitie en HVC 

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

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

HVC. (febr. 2020). 

- Er is incidenteel contact met HVC over de effecten van uitbreiding van het warmtenet op de natuur. 

Bijvoorbeeld bij het onder de Zeswielen doortrekken van een warmteleiding vanuit de 

Oudorperpolder.  
 

Nieuwe stedelijke ontwikkelingen 

- Alkmaars Kanaal 

 De komende 15 jaar wil Alkmaar 15.000 woningen bouwen in het project Alkmaars Kanaal, dat is 

opgedeeld in 6 deelprojecten: Viaanse molen, RWZI, Overstad, Oudorp, Overdie en Stationsgebied. 

 ANIMO heeft deelgenomen aan participatie bijeenkomsten, waar o.a. aandacht gevraagd voor het 

Natuurinclusief bouwen. ANIMO beschikt door haar Platformfunctie over veel deskundige en 

specialistische kennis van de aangesloten natuur en milieu-organisaties.  

 

- Ringerskwartier, nieuwbouw en groene verblijfsruimte  

 ANIMO heeft zich verdiept in de plannen en commentaar geleverd op natuuraspecten.  
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- Ontwikkelingsgebied Station Noord (2020 -2021) 

 Het betreft herinrichting van het gebied aan de achterzijde van station Noord met hoogbouw. 

 Stichting Oudorperhout heeft mede namens ANIMO een zienswijze ingediend.  

 

- Station Centraal (2020-2021) 

 Nieuwbouw en herinrichting station achterzijde. 

 

Overige stedelijke ontwikkeling 

- Olympiapark, westrand  

 Met ANIMO is overleg gevoerd over de bomenkap ten behoeve van het molenbiotoop 

Robonsbosmolen. Hoewel de uitkomsten van het overleg bevredigend zijn, heeft ANIMO toch een 

zienswijze ingediend omdat gevreesd wordt voor een precedentwerking voor de bomen inde 

omgeving van andere molens in Alkmaar. Niet onterecht, want in november kwam ook het 

molenbiotoop van de Molen van Piet ter sprake.  

 

- Energieleverend Geluidsscherm 

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

zonnepanelen plaatsen. ANIMO neemt deel in de klankbordgroep met de bewonersvertegen-

woordiging (BBG). De gesprekken verlopen in een prettige sfeer en er worden goede resultaten 

geboekt ten aanzien van het sparen van bomen en het realiseren van herplant en natuur-

compensatie. Maar in de vergunningsaanvraag voor de kap van 62 bomen wordt “geen herplant” 

vermeld waardoor, gezien de afspraak is dat volledige compensatie zal plaatsvinden, ANIMO 

genoodzaakt werd een zienswijze in te dienen. 

 

Participatie bij natuur- en milieubeleid 

- ANIMO heeft een reactie gegeven op het Beleidsplan Sportvelden, waarin op geen enkele wijze op 

het beheer van de groene ruimte rondom sportvelden wordt ingegaan. 

 

- 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. Inmiddels is vastgesteld dat het een te hoog gegrepen ambitie is en gaat gezocht 

worden naar een andere vorm van invulling. 

- 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.  
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Ad d. Uitbrengen nota’s 

De volgende nota’s zijn in voorbereidingen en zullen na de gemeenteraadsverkiezingen worden 

gepresenteerd:  

- Herzien/ aanpassen gedeelte betreffende bomenkap in de Verordening Fysieke Leefomgeving 

 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” 

 

Ad e. Projecten 
- Oudorperhout 

 Het jaar 2021 was opnieuw een jaar van het Corona-virus, maar ook van sterk verbeterende relaties 

met Stadswerk072 en gemeente Alkmaar. Dat heeft ertoe geleid dat Stichting Oudorperhout veel 

beter op de hoogte was en werd gehouden van geplande en uitgevoerde werkzaamheden in de 

Oudorperhout. Stichting Oudorperhout kon door deze verbeterde relatie meer en constructiever 

overleg voeren, werden geopperde initiatieven gesteund en werd intensiever samengewerkt met 

Stadswerk072 om die initiatieven te realiseren. 

 2021 was ook het jaar van het 10 jarig bestaan van Stichting Oudorperhout per 16 maart 2021. Dat 

jubileum is helaas met niet al te veel aandacht gepasseerd. 

 De maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan hebben weer een grote 

beperking gelegd op de mogelijkheid om activiteiten te organiseren. De meest prominente resultaten 

van Stichting Oudorperhout in 2021 zijn de fotowedstrijd, de geadopteerde veldjes op het ‘landje van 

Admiraal’, het daar ingezaaide bloemenzaad en het daar geplaatste bijenhotel. Niet minder relevant 

is de rondleiding van de in september 2021 aangetreden nieuwe burgemeester Anja Schouten. 

 

 Het bestuur van Stichting Oudorperhout heeft in 2021 opnieuw kans gezien om nieuwe 

medewerkers aan te trekken en met hen de informatiepositie van de Stichting te verbeteren. 

 

- Nacht van de Nacht     Laat het donker  

Elk jaar op de 3e zaterdag van oktober wordt landelijk Nacht van de Nacht georganiseerd op 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 energieverspilling. ANIMO wil dit bewust 

maken en organiseert jaarlijks een leuke educatieve activiteit met het thema Nacht van de Nacht 

waar mensen aan kunnen deelnemen. In 2021 is de activiteit i.v.m. de landelijke richtlijnen met een 

covid-proof opzet georganiseerd.   

 

Speurtocht “Wat weet jij van het donker ?” 

Op een van de donkerste plekjes, in de tuin van Hortus Alkmaar, is een spannende speurtocht uitgezet. 

Deelnemers moesten 16 vragen, die verspreid in de tuin verborgen waren, over het belang van 

natuurlijke duisternis voor mens en dier en over het gebruik van licht tijdens de nacht zien te vinden. 

Door op een speelse manier na te denken over de vragen worden mensen bewust van het energie- en 

lichtgebruik ’s nachts en de effecten hiervan op natuur en milieu. 
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Voor de natuurverwondering waren er 3 vleermuiskenners met een batdetector.  

Deelnemers konden al hun vragen aan hen stellen en kregen een demonstratie met de batdetector.  

Ook dit jaar waren er, tot veel plezier van de deelnemers, weer vleermuizen te horen. 

 

De opkomst van deelnemers was dit jaar zeer hoog: 81 mensen hebben de activiteit bijgewoond, 

waarvan 49 volwassenen en 32 kinderen. Uit de meeste goed beantwoorden vragen zijn 3 winnaars 

gekomen. De 1e prijs : een Waka Waka zonne energielamp incl. telefoonoplader. De 2e prijs een 

biologisch en plasticvrij badkamer pakket en de 3e prijs een biologisch, Fairtrade plasticvrij chocolade en 

thee pakket. 

 

- 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 geeft elk jaar voorlichting aan 

bewoners over geveltuinen met tips, advies en de spelregels van de gemeente voor aanleg en 

onderhoud. 

 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 plaatsgevonden. 

 Dit jaar is er een ambassadeur Geveltuinen benoemt onder de voormalig prijswinnaars.  

 De ambassadeur inspireert en adviseert bewoners enthousiast en bevlogen over het aanleggen van 

een geveltuin. 

 

- Boomfeestdag / “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.  

 

- Beheervisie park De Oosterhout 

 Het rapport “Natuurkansen voor de Oosterhout, stadspark van de toekomst “, dat ANIMO heeft laten 

opstellen om de natuurwaarden en biodiversiteit in stadspark Oosterhout te versterken heeft in 2021 

een vervolg gekregen.  

 Met Stadswerk072 zijn in goed overleg diverse aanbevelingen besproken en tot onze grote tevredenheid 

tot uitvoer gebracht.  

 

- 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. Gemeente Alkmaar heeft geen toestemming gegeven de palen te 

plaatsen.  

 

- Conferentie biodiversiteit 

Het nieuwe project “Conferentie biodiversiteit” is eind 2021 opgepakt met de inschakeling van bureau 

ClimateMatters dat ervaring heeft met het opzetten van conferenties. De datum is verschoven naar 

zomer 2022 i.v.m. de bij Covid19 ingestelde landelijke richtlijnen voor evenementen. 

 

- Project duurzaam bereikbaar / Quickscan autoverkeer binnenring 

 Het project Duurzaam Bereikbaar is uitgesteld tot 2022 omdat dan de discussie start over 

verkeersmaatregelen ter ontsluiting van de 15.000 woningen in het Kanaaloeverproject.   

 

- 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 

De inkomsten bestonden, evenals vorig jaar, alleen uit de subsidie van de gemeente. Bij de uitgaven wordt 

onderscheid gemaakt naar kosten voor de platformfunctie (Coördinator en Bestuur/algemeen) en 

materiele kosten voor Projecten. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven. 

Tabel 1: Financieel overzicht 
 Bedrag 

UITGAVEN  

- Coördinator  15.302 

   

Bestuur/algemeen  

- afdracht KNNV  300 
- bestuurskosten  790 

- onderhoud website + hosting  24 
- kantoorkosten  459 

- declaraties /reiskosten  133 
- huur vergaderruimte + drinken  246 

- overig  154 

   

Projecten  

- Beheervisie Oosterhout  190 

- Boomplantdag  514 

- Nacht vd Nacht  254 
- Biodiversiteitsconferentie 4192 

- Bloemenlint Oosterhout 57 

  

Totaal 22.615 

   

INKOMSTEN  

 - Basis subsidie gemeente  20.000 

  

Totaal  20.000 

   

MUTATIE SALDO -2.615 

 

De grootste uitgavenpost zijn de kosten voor professionele ondersteuning door de coördinator; deze zijn 

nagenoeg gelijk aan de begrote kosten. 

 

Bij Bestuur/algemeen zijn de totale uitgaven lager uitgevallen dan in de begroting, o.a.  door een 

verschuiving van fysieke naar virtuele bijeenkomsten. De uitgaven voor de website zijn hoger door betaling 

van hosting voor 2021 in januari 2022. 

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

- Het project Nacht-van-de-Nacht is ditmaal uitgevoerd bij de Hortus Alkmaar. De uitgaven zijn ondanks 

het grote aantal deelnemers ruimschoots binnen de begroting gebleven. 

- Het project Vergroening/natuurinclusief bouwen is gestopt omdat de invoering van de Woonnorm (met 

o.a. verplichte maatregelen voor natuur-inclusief bouwen) niet is doorgaan. 

- Het project ont-tegeling tuinen is gestaakt. Het initiatief is overgenomen door de Hortus  
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- Lessen uit Tiny Forest projecten konden niet uitgevoerd worden, omdat het nog te vroeg bleek om 

resultaten waar te nemen 

- Het zoeken van boomlocaties samen met wijkbewoners is, omdat het in coronatijd moeilijk was om met 

contacten tot samenwerking te komen, nog niet uitgevoerd. 

- De Boomplantdag is gehouden bij de school “De Wegwijzer”, waarbij wethouder te Beesd samen met 

leerlingen 3 bomen heeft geplant.  

- De uitwerking van de Beheervisie Oosterhout heeft plaats gevonden in overleg met Stadswerk072, waarbij 

in goed overleg diverse van onze aanbevelingen tot uitvoer zijn gebracht. In dat kader is ook meegewerkt 

aan de aanleg van een bloemenlint in de Oosterhout (extra project). 

- Het project Conferentie Biodiversiteit is in het najaar ter hand genomen, samen met bureau 

ClimateMatters dat gespecialiseerd is het opzetten van dit soort conferenties. De conferentie is voorzien 

voor de zomer van 2022. 

- Het project Duurzaam Bereikbaar is uitgesteld tot 2022, omdat dan de discussie start over 

verkeersmaatregelen ter ontsluiting van de 15.000 woningen in het Kanaaloeverproject.   

- De evaluatie van het natuur/milieubeleid is grotendeels uitgevoerd. De resultaten zullen worden 

gepresenteerd in een Raadsbijeenkomst in april 2022.  

- De bijeenkomst met raadsleden heeft op 27 februari 2021 vanwege corona virtueel plaatsgevonden met 

deelname van bijna alle fracties uit de Raad. Het onderwerp was het Alkmaars biodiversiteitsbeleid, 

inclusief monitoring en evaluatie, en beheer van parken. Dit laatste aan de hand van een presentatie van 

de Beheervisie Oosterhout door Bureau Endemica.  

 

7. Vooruitblik 

De vele activiteiten blijven heel veel inspanning van de kleine groep actieven vragen.  

Het zoeken naar meer actieve deelnemers is, vooral door de belemmeringen door Covid 19, nog niet 

geslaagd. In 2022 zal de zoektocht, zodra dit mogelijk is, worden voortgezet.  

 

Gemeentelijke verordeningen zijn samengevat in de Verordening fysieke leefomgeving als voorloper op 

de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking zal treden. Door de decentralisatie krijgt 

de gemeente veel meer bevoegdheden. Participatie maakt een belangrijk onderdeel uit van deze wet. 

ANIMO hoopt dat het gemeentelijk apparaat in staat is deze ingrijpend andere benadering ook in de 

praktijk toe te passen.  

 

Daarnaast een afronding van 

- Evaluatie natuur- en milieubeleid Alkmaar. 

- Evaluatie programma Duurzaam Alkmaar 2020-2024 

- Evaluatie Beleidsplan Openbare verlichting 2020-2029. 

 
Colofon 
Dit jaarverslag is een uitgave van: Stichting ANIMO, 

p/a Wilhelminalaan 15 

1815 Alkmaar 
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Bijlage 1     OVERZICHT BEZWAREN, ZIENSWIJZEN EN KLACHTEN 
 

AFC ’21 terrein  2020 Klacht over illegale knotwilgen. 

  2021 Klacht over slechte afhandeling klacht. Gehonoreerd. Herplant 

Padelbaan Oudorp  2021 Klacht over verwarrende aankondiging. Afgewezen. 

Korfbalveld Oosterhout  2021 WOB-verzoek, wordt vervolgd in 2022. 

Bomenkap N245 - 2018 Vooroverleg. 

 - 2019 Zienswijze ingediend. 

 - 2020 Bezwaar vanwege ontbreken herplant. 

   Bezwaar gehonoreerd, herplant van 18 bomen in middenberm. 

  2021 Overleg over de locaties van herplant van 18 bomen naar 

tevredenheid afgerond. 

Lauwershof Oudorp  2021 Vergunning opgevraagd, maar geen aanleiding om bezwaar 

te maken.  

Boekelermeerweg 23  2021 Bezwaar gemaakt tegen de vergunning vanwege de 

aanwezigheid van Ransuilen en het ontbreken van een 

actuele ontheffing van OD-NHN. Bezwaar afgewezen. De 

bomen waren inmiddels al gekapt. 

Jan Ligthartstraat 11  2021 Zienswijze aangedrongen op herplant. Gehonoreerd. 

Kennemersingel 1A  2021 Zienswijze aangedrongen op herplant. Gehonoreerd. 

Kitmanstraat 22 B  2021 Zienswijze tegen kap. Gehonoreerd. 

Oudegracht 192  2021 Zienswijze aangedrongen op herplant. Niet gehonoreerd. 

Saturnusstraat 15  2021 Ingetrokken. 

Starnmeerdijk - 2020 Bezwaar tegen kapvergunning bij gemeente Alkmaar. 

   Bezwaar tegen dijkversterking HHNK. 

  2021 Bezwaren afgewezen. 

Verbeteren veenmosrietlanden 2021 Bezwaar gemaakt tegen de archeologievergunning vanwege 

het ontbreken van archeologisch onderzoek. Natuurtoets was 

onvoldoende. Na aanvullend onderzoek is vergunning 

gehandhaafd. 

Boekelerdijk  2021 Zienswijze ingediend over de kap van 160 bomen. 

Bedrijventerrein Boekelermeer 2021 Bezwaar deelgebied Romp-Zuid ingetrokken. 

Spoorstraat 72  2021 Bezwaar ingetrokken. 

Koelmalaan 310  2021 Zienswijze tegen kap en meer compensatie. 

Olympiapark  2021 Zienswijze over precedent molenbiotoop. 

Ruysdaelkade 40  2021 Zienswijze bomenkap 

Sperwerstraat/N245  2021 Zienswijze bomenkap 

Treilerstraat 23  2021 Bezwaar omdat boomsoort niet omschreven is. 

Energieleverend geluidscherm - 2019 bezwaar tegen niet ter inzage leggen en  

   bezwaar tegen te globale omgevingsvergunning.  

   bezwaar aangehouden. 

 - 2020 deelname in klankbordgroep. 

  2021 deelname in klankbordgroep 

   Zienswijze vanwege ontbreken afgesproken herplant  


