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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 28 AUGUSTUS 2014 VAN DE 

COMMISSIE BEHEER 

Vastgesteld in de vergadering van 18 september 2014 

Aanwezig de leden: 

De heren El Aichi (CDA), Amand (Trots), Aynan (PvdA), Baaijens (Actiepartij), Bloem (SP), 

Boer (VVD), Dreijer (CDA), Elbers (SP), Nederbragt (D66), Roduner (PvdA), Visser (CU) en 

de dames Klazes (GroenLinks), De Leeuw (OPH), Sterenberg (VVD) en Van Zetten (D66) 

 

Afwezig: Berkhout (GroenLinks) 

 

Mede aanwezig: 

De heer Van Haga (voorzitter), mevrouw Van der Mede (griffier), mevrouw Sikkema 

(wethouder). 

Verslag: Mevrouw Van de Belt 

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

 Het werkbezoek aan AEB vindt plaats op 10 september. Er zijn nog niet veel aanmeldingen, maar 

aanmelden kan alsnog. Het bezoek aan AEB is een aanrader. Het bedrijf speelt een grote rol bij de 

duurzaamheid. 

 Volgende week vindt een raadsmarkt plaats over de actualisatie van de Visie en strategie beheer en 

onderhoud. Bureau PLAN terra verzorgt een presentatie met achtergrondkennis en inhoudelijke 

kennis om de fracties in staat te stellen te zijner tijd de verschillende scenario’s te beoordelen. Het 

tijdstip is afhankelijk van de benodigde vergadertijd voor de commissie Beheer. 

 Op 25 september vindt een raadsmarkt plaats om de beheer- en onderhoudscontracten en het aandeel 

van Spaarnelanden hierin toe te lichten. Mevrouw Van Zetten en de heer Boer assisteren bij de 

voorbereiding hiervan. 

 Mocht het zo zijn dat de agenda voor de 25
ste

 september ook overvol is, dan begint de commissie 

Beheer een half uur vroeger, zodat de informatiebijeenkomst over de zeven verordeningen in het 

sociale domein niet in het gedrang komt. 

 De voorzitter roept de commissie op bij de te agenderen stukken voor 4 september kritisch te kijken 

naar de wenselijkheid en noodzaak van agendering. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

Aangemelde insprekers zijn niet verschenen. 

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Conceptverslag van de commissie Beheer d.d. 19 juni 2014 

Bladzijde 6, de heer Visser vraagt of er al nieuws is over gratis stallen in de NS-fietsenstalling. 

Wethouder Sikkema komt hierop later terug. Er heeft al wel een gesprek plaatsgevonden. 

Bladzijde 6, mevrouw Van Zetten informeert naar de aanpak van de reclameborden langs de 

Spanjaardslaan. 

Wethouder Sikkema komt hierop later terug. 

Het verslag van de commissie Beheer d.d. 19 juni 2014 wordt vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er is een rondvraag. 
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Wethouder Sikkema deelt mee dat de uitrol van duurzaam afvalbeheer gaande is. Inmiddels heeft het 

Rijk besloten tot belastingheffing op het verbranden van afval. Dit zal de afvalheffing duurder maken, 

maar dat maakt afval scheiden en duurzaam afvalbeheer nog aantrekkelijker. De consequenties worden 

nu uitgewerkt en de wethouder komt hierop terug bij de begroting. 

 

De wethouder geeft aan dat de bouw van de fietsflat aan de noordzijde stil ligt. Prorail heeft het project 

gegund en een andere partij is daartegen in beroep gegaan. Prorail moet nu wachten op de uitspraak, 

waarschijnlijk op 16 september. Op bepaalde plaatsen wordt ondanks het stallingentekort wel 

gehandhaafd aan de zuidzijde van het station. 

 

De wethouder waarschuwt dat de planning van de uitrol van ondergrondse afvalbakken vertraging 

dreigt op te lopen in Haarlem-Noord doordat men op allerlei ondergrondse leidingen stuit. De 

wethouder geeft aan dat dit nooit helemaal te voorzien is of zal zijn. Desgevraagd geeft ze aan dat 

uitbreiding van het team om de uitrol te bespoedigen geen oplossing vormt voor deze ondergrondse 

problematiek. 

 

6. Duurzaamheidsmonitor en Wet milieubeheer Jaarverslag 2013 

Mevrouw Sterenberg heeft de vele duurzame initiatieven in Haarlem met plezier gelezen. Het stuk 

verschaft veel inzicht in de verschillende duurzaamheidsprogramma’s, maar concrete resultaten over 

2013 ontbreken evenals een heldere conclusie. Ze hoort graag of 2013 in duurzaam opzicht een goed 

jaar was en of de gemeente haar doelstellingen denkt te behalen. De VVD wil uiteraard voorkomen dat 

investeren in duurzaamheid straks ten koste gaat van onderhoud, bereikbaarheid en veiligheid. 

De heer Visser onderschrijft de vragen van de VVD. Hij hoort graag hoe het precies zit met de rol 

tussen de provincie en de gemeente bij de windmolens en of hierover al gesprekken met GS worden 

gevoerd. Hij hoort ook graag wanneer de gewenste fietsparkeernota verschijnt. In het jaarverslag wordt 

geconstateerd dat lang niet alle winkeliers hun deuren dicht houden wegens koude en de heer Visser is 

benieuwd welke actie de wethouder daarop neemt. Graag ook meer informatie over welke actie volgt op 

het inlopen van de achterstand bij de doelen voor duurzaam beheer van het vastgoed. 

Mevrouw Van Zetten vindt het jaarverslag wel erg onoverzichtelijk en ze stelt voor een aantal items te 

schrappen en het vooral zakelijk te houden. 

Mevrouw Klazes heeft behoefte aan een beter beeld van de betekenis van de cijfers in het jaarverslag. 

Ze zou de cijfers willen kunnen controleren op effectiviteit. De laadpalen lijken nu alleen bestemd voor 

hotelgasten. De gemeente zou die informatie moeten toetsen. 

De heer Baaijens onderschrijft de opmerking over inperking van de onderwerpen. Voorts oppert hij 

meer druk uit te oefenen op bedrijven om zonnecollectoren op hun daken te plaatsen. Bij de verkoop 

van bedrijfsgrond zou de gemeente de eis kunnen stellen om een bepaalde hoeveelheid 

zonnecollectoren op het dak te plaatsen, wanneer zo’n bedrijf niet kan voldoen aan de eerste eis van het 

minimumaantal fte. 

 

Wethouder Sikkema beaamt dat er op het gebied van duurzaamheid heel veel gebeurt, maar vanaf 

volgend jaar wil ze beter in kaart brengen welk doel de gemeente nastreeft, welke acties daaruit 

voortkomen, of de doelen behaald worden en hoe het tijdpad eruitziet. Overigens zijn de tien laadpalen 

geplaatst. Windmolens vindt de gemeente belangrijk en gesprekken op bestuurlijk niveau liggen dan 

ook in het verschiet. De fietsparkeernota is al naar de raad. De wethouder krijgt binnenkort een 

overzicht van alles wat er in Haarlem op het gebied van fietsen gebeurt. Dat komt voor de begroting 

naar de raad. De gemeente stimuleert winkeliers hun deuren dicht te houden, maar afdwingen is niet 

mogelijk. Bij het bedrijfsleven valt echt nog winst te behalen op het gebied van duurzaamheid en dat 

heeft absoluut de aandacht van de wethouder. Het voorstel van de heer Baaijens is moeilijk uitvoerbaar. 

Aan stimulering van het plaatsen van zonnepanelen wordt echter wel hard gewerkt. 

 

De voorzitter concludeert dat dit punt als hamerstuk naar de raad gaat. 
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7. Toetreding gemeenten Beemster en Purmerend tot de gemeenschappelijke regeling 

Milieudienst IJmond 

De heer Elbers begrijpt dat de gemeente zich aan de wet moet houden, maar de SP is wars van grote, 

logge bestuursorganen. De heer Elbers ziet geen argumenten waarom de beide gemeenten zouden 

moeten toetreden. Hij ziet geen vereenvoudiging van de wetgeving en de SP is dan ook tegen 

uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling. 

De heer Visser steunt dit voorstel. De beantwoording van de technische vragen was zeer informatief. 

Hij oppert de structuur wat te versimpelen. 

 

Wethouder Sikkema memoreert dat de SP zich eerder al heeft uitgesproken tegen de 

gemeenschappelijke regeling. Het proces loopt nu en het zal absoluut simpeler worden. Gemeenten 

gaan betalen wat ze afnemen. In de volgende stukken zal de wethouder toezien op een uitgebreidere 

uitleg. De gemeente voert gewoon de landelijke wetgeving uit. 

 

De voorzitter concludeert dat dit punt als hamerpunt met stemverklaring naar de raad gaat. 

 

8. Pauze 

 

9. Verschuiving budgetten groot onderhoud 

De heer Aynan begrijpt de verschuiving van de budgetten niet. Hij hoort graag waarom deze selectie 

van projecten is gemaakt. Ze lijken niet met groen te maken te hebben. Het lijkt onlogisch te investeren 

in een wijk die op de schop gaat, bijvoorbeeld bij het Herman Kruyderplein. 

De heer Visser constateert dat er geschoven wordt met de budgetten als gevolg van het raadsbesluit 

over de Waarderbrug, maar hij kan niet overzien wat dit oplevert voor de levenscyclus van zaken. Het 

ene gat dichten met het andere gat bij onderhoud is niet zinvol. Objectieve criteria ontbreken. 

De heer Amand vindt speelplaatsen voor kinderen een pluspunt, zelfs als de wijk op de schop gaat. Hij 

zou graag een overzichtslijst van de projecten van de wethouder krijgen. 

Mevrouw Klazes is niet blij met de verschuiving in de budgetten. Een bedrag bestempeld voor groen in 

2015 is nu naar voren geschoven naar 2014 en ze hoort graag wat dat betekent voor 2015. GroenLinks 

wordt in het vervolg graag vroegtijdig op de hoogte gesteld van een dergelijke verschuiving in de 

budgetten. 

De heer Bloem zou graag een goede, integrale en politieke afweging maken tussen de projecten. Hij 

begrijpt niet dat Molenwijk nu niet wordt genoemd. Een dergelijke afweging zou hij graag kunnen 

maken voor de begrotingsbehandeling. 

De heer Boer wijst op het belang van goed onderhoud van het groen en kennelijk is er nu te weinig geld 

voor goed beheer en onderhoud. Dat ligt ten grondslag aan al die verschuivingen. De VVD zou het 

liever in een keer goed doen. 

De heer El Aichi is benieuwd naar de criteria waarop deze selectie is gebaseerd. Waarom is er 

bijvoorbeeld niet gekozen voor Molenwijk? 

 

Wethouder Sikkema weerspreekt dat de gemeente eindeloos met potjes heen en weer schuift. Bij de 

begrotingsbehandeling worden op hoofdlijnen de budgetten vastgesteld. De Waarderbrug moest op 

verzoek van de raad tweezijdig open en voor die 650.000 euro zijn compenserende maatregelen 

getroffen. In de pot Groen (groen, spelen, straatmeubilair) was nog niet al het geld aanbesteed. Daar 

was dus nog ruimte. In andere domeinen was alles al bestemd. Daarover heeft ze de raad eerder 

geïnformeerd. De raad kwam vervolgens met een motie dat het niet ten koste mocht gaan van het groen. 

Een derde van het bedrag heeft de wethouder in het budget voor 2015 kunnen vinden. De pot groen 

blijft volgend jaar zoals die is en dit jaar wordt er iets meer gedaan. Dit jaar gebeurt een stuk verharding 

niet, zodat het geld daarvoor anders aangewend kan worden. De keuze voor deze projecten is gemaakt, 

omdat ze nog in 2014 uitvoerbaar zijn. Aanbesteding vergt immers tijd. Bij Molenwijk gaat het om heel 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2014/28-augustus/17:00/---17-50-uur-Toetreding-gemeenten-Beemster-en-Purmerend-tot-de-gemeenschappelijke-regeling-Milieudienst-IJmond
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2014/28-augustus/17:00/---17-50-uur-Toetreding-gemeenten-Beemster-en-Purmerend-tot-de-gemeenschappelijke-regeling-Milieudienst-IJmond
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2014/28-augustus/17:00/---18-30-uur-Verschuiving-budgetten-groot-onderhoud
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andere bedragen. Daar is 3 miljoen euro nodig. De wethouder komt hierop terug bij de begroting. De 

verschuiving komt dus niet doordat er te weinig geld is voor onderhoud, maar is het rechtstreekse 

gevolg van de twee moties. Het afwegingskader komt voor de begrotingsbehandeling naar de raad. 

De heer Aynan blijft het onlogisch vinden dat er in de Haarlemmerhout nieuwe bankjes komen en 

speelvoorzieningen op het Herman Kruyderplein, een wijk die op de schop gaat. 

Wethouder Sikkema verduidelijkt dat voor deze projecten gekozen is uit technische noodzaak in 2015. 

Dat is het geval bij de fietsenrekken in de Hout – het gaat dus niet om bankjes – en dat is naar voren 

getrokken. Er worden nu speeltoestellen omgewisseld in Haarlem-Oost. 

De heer Bloem is blij met de toezegging dat de integrale afweging voor de begrotingsbehandeling 

gemaakt wordt. De SP wordt graag meegenomen in de keuzes als er met potjes wordt geschoven. 

Wethouder Sikkema benadrukt dat het criterium uitvoering in 2014 hierbij heel belangrijk was. 

 

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende is besproken. 

 

10. Rondvraag 

De heer Aynan vraagt of het noodzakelijk is dat er een nieuwe slijtlaag op de Catharijnebrug wordt 

aangebracht, welk ander onderhoud op stapel staat en hoeveel dat kost. 

Wethouder Sikkema legt uit dat die nieuwe slijtlaag technisch noodzakelijk is, dat het schilderwerk aan 

vervanging toe is, dat de draaiende delen aan de onderzijde worden bekeken en dat er 

antiduivenvoorzieningen worden geplaatst. De 70.000 euro wordt gedekt uit het IP 6202, groot 

onderhoud oevers en kunstwerken. 

 

De heer Aynan ziet bij de ingekomen stukken een stuk over de verkeersmaatregelen doorstroming 

Oudeweg. Daar is vertraging opgetreden. Hij hoort graag hoelang. 

Wethouder Sikkema komt per mail met haar antwoord. Afhankelijk van dit antwoord neemt de PvdA 

een besluit of ze dit stuk willen agenderen. 

 

Mevrouw Van Zetten heeft enkele maanden geleden gewaarschuwd voor het opheffen van de bushaltes 

van lijn 140 bij de Spanjaardslaan en het provinciehuis. Daar zijn nu net enkele bejaardenhuizen. Ze is 

benieuwd naar de druk die de gemeente hierover bij de provincie uitoefent. Het lijkt nu te laat. 

Wethouder Sikkema verduidelijkt dat de gemeente wel degelijk druk heeft uitgeoefend, maar niet alle 

haltes konden behouden blijven bij het opgewaardeerde RO-net. Gelukkig is er een halte behouden bij 

de Blauwe Brug. 

 

De heer Baaijens wijst op de brief van de wijkraad Dietsveld over Land-in-Zicht. Men stelt voor een 

verbodsbord voor keren te plaatsen op de Spaarndamseweg. Verkeer zou dan vanaf de Jan Gijzenkade 

rechtsaf moeten en kan dan keren bij de woonboten. ’s Morgens fietsen daar echter veel 

schoolkinderen. De heer Baaijens verzoekt de wethouder met klem contact op te nemen met de 

bouwmaatschappij om een zijde open te stellen. Er ligt namelijk al een op- en afrit en er is ook al een 

vri. Automobilisten zouden dus gewoon linksaf de brug op kunnen rijden. 

De voorzitter weet dat de commissie Beroep en Bezwaar daar gaat schouwen. Het advies van de 

commissie komt naar de raad. 

 

De heer Baaijens wijst erop dat de Schoterbrug regelmatig stuk is met name bij windkracht 6. Dat vindt 

hij toch echt een tekortkoming van deze brug. 

Wethouder Sikkema weet hiervan. Het is een gegeven dat de brugwachter de brug bij een bepaalde 

windrichting en windkracht niet mag openen. 

 

De heer Baaijens stuurt zijn technische vraag over de nu onbruikbare gastensteiger schriftelijk. 
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11. Agenda komende commissievergadering 

o Brief wethouder Sikkema van 10 juli inzake kademuurvervanging Bakenessergracht, op 

verzoek van Trots 

o Brief wethouder Sikkema van 24 juni inzake voortgang B&O-contracten, op verzoek van de 

VVD. Afhankelijk van de informatie uit de Raadsmarkt op 4 september 2014 besluit de VVD 

definitief of men wil agenderen. 

o Fietsoversteek Prins Bernhardlaan, op verzoek van de Actiepartij 

o Duurzame energie Ramplaan, op verzoek van de ChristenUnie 

o Groot onderhoud openbare verlichting, op verzoek van D66 

o De heer Aynan ziet bij de ingekomen stukken een stuk over de verkeersmaatregelen 

doorstroming Oudeweg. Daar is vertraging opgetreden. Hij hoort graag hoelang. Wethouder 

Sikkema komt per mail met haar antwoord. Afhankelijk van dit antwoord neemt de PvdA een 

besluit of ze dit stuk willen agenderen. 

 

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering klokslag 19.00 uur. 

 

 

 


