
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Duurzaamheidsmonitor en Wet milieubeheer jaarverslag 2013 
BBV nr: 2014/94615 

 

1. Inleiding 

De raad stelt jaarlijks het duurzaamheidsprogramma vast. Om inzicht te hebben in de 

uitvoering en de effecten van het duurzaamheidsprogramma, wordt jaarlijks gemonitord. Dit 

verslag (zie de bijlage) geeft de resultaten van het programma van 2013 weer. Daarnaast zijn 

er enkele specifieke taken (Wet milieubeheer taken) waarover het college van Burgemeester 

en wethouders verplicht is te rapporteren aan de gemeenteraad.  

 

In de verschillende hoofdstukken van de Duurzaamheidsmonitor en Wet milieubeheer 

jaarverslag 2013 wordt verslag gedaan van de diverse milieu(gerelateerde) onderwerpen. Dit 

zijn: klimaat, ruimte, wonen, bodem, bedrijvigheid (inclusief regulering en handhaving), 

luchtkwaliteit en geluid, water, verkeer en vervoer en  gezondheid. 

 

2. Voorstel aan de raad 

 

Het college stelt de raad voor: 

  

De Duurzaamheidsmonitor en het Wet milieubeheer jaarverslag 2013 vast te stellen 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Met de Duurzaamheidsmonitor en het Wet milieubeheer jaarverslag 2013 wordt 

verantwoording afgelegd over de uitvoering van het Haarlemse milieubeleid. 

 

4. Argumenten 

 

Het voorstel past in het ingezet beleid 

De Duurzaamheidsmonitor is afgestemd op de doelstellingen uit het 

Duurzaamheidsprogramma 2013, zoals vastgesteld door de raad op 31 januari 2013. 

Zodoende heeft het monitoren van het milieu een volledige relatie met het gevoerde beleid. 

Door deze relatie kunnen we aangeven of we 'het goed doen' in Haarlem of waar eventueel 

aanpassingen nodig zijn in het beleid. 

 

Er zijn goede resultaten geboekt in 2013 

Een kleine greep hieruit leert het volgende: 

Er is veel gedaan om particulieren te stimuleren hun woning duurzaam te renoveren. Het 

resultaat is 14 actieve wijken, verspreid over heel Haarlem waar bewoners aan de slag zijn 

gegaan om hun woning te verduurzamen. 

Er zijn 2 groepsaankopen zonnepanelen georganiseerd. Bij elkaar zijn er mede hierdoor 

ongeveer 5000 zonnepanelen geïnstalleerd.  Deze leveren jaarlijks omstreeks 1 miljoen kWh 

aan stroom. Dit is genoeg voor 3000 huishoudens. 

Ook is eind 2013 besloten  10 openbare laadpalen te realiseren, met elk 2 laadpunten. 

De energiecoach heeft daarnaast 36 bedrijven van maatwerkadvies voorzien. 

 

De duurzaamheidsmonitor geeft een integraal beeld van de uitvoering van de milieutaken. 

Naast duurzaamheid komen ook de andere milieutaken aan de orde.  

Zo is op verschillende plekken in de stad de bodemverontreiniging aangepakt.  
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De saneringen Lieoever, Reinaldapark en Deliterrein zijn afgerond. 

Daarnaast zijn de volgende saneringen nog gaande:  

Nassaulaan, Ridsterrein, Klokhuisplein,GEB-terrein en Reinaldapark. 

Verder is een actieplan opgesteld ter bestrijding van de geluidbelasting als gevolg van 

wegverkeer. 
 

Communicatie-aspect  

De resultaten worden gecommuniceerd door publicatie op de website www.degroenemug.nl  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
 

De marktsituatie heeft sommige projecten negatief beïnvloed 

Als gevolg van de al enige tijd voortdurende economische crisis zijn een beperkt aantal 

projecten –vooral samenhangend met ruimtelijke ontwikkelingen –niet van de grond, dan wel 

tot stil stand gekomen. De hiermee vrijvallende tijd is vervolgens gestoken in succesvolle 

bestaande projecten, dan wel nieuwe kansrijke ontwikkelingen. 

 

6. Uitvoering 

 

Dit verslag wordt jaarlijks opgesteld. 

 

7. Bijlage 

 

Duurzaamheidsmonitor en het Wet milieubeheer jaarverslag 2013. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

  

http://www.degroenemug.nl/
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 De Duurzaamheidsmonitor en het Wet milieubeheer jaarverslag 2013 vast te stellen. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


