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1.Inleiding 

In het coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 Samen Doen! wordt voor de periode 2015 t/m 

2018 jaarlijks € 500.000,- gereserveerd  voor nieuwe maatregelen ten behoeve van 

duurzaamheid, fiets en groen. In de Programmabegroting is dit verwerkt. De besteding van de 

middelen in 2015 wordt met dit besluit vastgesteld. In dit besluit worden de middelen 

toegewezen aan 16 specifieke projecten. Deze staan in de bijlage  samengevat. De planning 

voor de latere jaren kan worden gewijzigd op basis van nieuwe prioriteiten. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de extra middelen voor duurzaamheid, fiets en groen te verdelen over 

de 16 projecten zoals omschreven in de bijlage, onder voorbehoud, dat het overleg met de 

commissie Beheer geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken. 

2. De benodigde middelen zijn opgenomen in de begroting, die op dit moment aan de raad 

voorligt en worden bij de 1
e
 bestuursrapportage 2015 op projectniveau verwerkt. Binnen 

die middelen is voor het jaar 2015  € 55.000,- gereserveerd voor nog nader vast te stellen 

initiatieven vanuit de gemeenteraad.  

3. Het besluit van het college wordt ter bespreking gezonden aan de commissie Beheer. 

4. Betrokkenen worden geïnformeerd, de media ontvangen een persbericht. 

 

3. Beoogd resultaat 

Uitvoering van de nu aangewezen projecten leidt tot concrete en zichtbare resultaten binnen 

de genoemde beleidsterreinen.. 

 

4. Argumenten 

Uitvoering van de genoemde projecten draagt bij aan realisatie van het coalitieprogramma 

Samen Doen! 

De projecten sluiten aan op de volgende punten uit het coalitieprogramma: 

 Ontwikkeling en invulling van circulaire economie 

 Haarlem klimaatneutraal, met: 

 aandacht voor lokale initiatieven op het gebied van 

woningverduurzaming 

 energietransitie als belangrijkste motor voor klimaatneutraliteit 

 Ruimte voor de fiets 

 Meer groen en stadslandbouw 

 Ruimte voor initiatieven uit de stad. 

 

Uitvoering van de projecten draagt bij aan realisatie van in de begroting opgenomen 

beleidsdoelen  

In dit verband gaat het vooral om doelen binnen de beleidsterreinen Haarlem Klimaat 

Neutraal, fiets en groen. 
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De € 500.000 wordt in 2015 als volgt toegewezen: 

-Circulaire wijkeconomie 

-Ondersteuning initiatieven uit de wijken 

-Impuls particuliere fietsenstalling binnenstad 

-Fiets parkeren binnenstad 

-Regensensoren in VRI’s 

-BDU-projecten voor de fiets 

-Vergroenen schoolpleinen 

-Bewonersinitiatieven kleinschalig groen 

-Platform Haarlem Groener 

 

De gemeenteraad kan voor € 55.000 per jaar aan voorstellen doen 

De raad wordt nadrukkelijk uitgenodigd ook zelf met initiatieven te komen. Hiervoor is € 

55.000,- gereserveerd in 2015. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De realisatie van fietsvoorzieningen betekent een uitbreiding van het areaal. De hiermee 

gepaard gaande beheerskosten worden uit de nu beschikbaar komende budgetten gedekt. 

Binnen de planperiode zal  naar dekking voor de beheerskosten voor de periode na 2018 

gezocht worden. 

 

6. Uitvoering 

De geselecteerde projecten worden volgens planning in de jaren 2015 t/m 2018 uitgevoerd. In 

de jaarlijkse Duurzaamheidsmonitor wordt verslag van de uitvoering en resultaten gedaan.  

 

7. Bijlage 

-Overzicht van de geselecteerde projecten inclusief een korte omschrijving. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 


