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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 23 MAART 2017 VAN DE 

COMMISSIE BEHEER 

Vastgesteld in de vergadering van  13 april 

Aanwezig de leden: 

De heren Amand (Trots), Aynan (PvdA), Baaijens (AP), Berkhout (GroenLinks), Bloem (SP), 

Boer (VVD), Dreijer (CDA), Garretsen (SP), De Groot (D66), Van Leeuwen (D66), Van den 

Raadt (Trots), Roduner (PvdA), Rutten (VVD), Smit (OPH), Visser (CDA), Visser 

(ChristenUnie) en de dames Klazes (GLH), Kok (OPH), Verhoeff (PvdA) en Van Zetten 

(HartvoorHaarlem) 
 
Afwezig: Mevrouw De Leeuw (OPH) 

 
Mede aanwezig: 

De dames Van der Mede (griffier), Sikkema (wethouder) en Sterenberg (voorzitter) en de heer 

Van Spijk (wethouder) 

 

Verslag: De heer Guilonard 

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

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

 Er is bericht van verhindering van mevrouw De Leeuw. 

 

De voorzitter deelt mee dat: 

 volgende week 30 maart 2017 op verzoek van de PvdA op de agenda de brief staat vermeld van de 

heer Van der Steen van 26 januari 2017 inzake Sommatie/aansprakelijkheidsstelling 

vaststellingsovereenkomst werk Stationsplein. Vandaag is daaraan bij de stukken op de website 

voor de vergadering van volgende week, toegevoegd de antwoordbrief van het college d.d. 21 

maart 2017 aan de heer Van der Steen. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

Mevrouw Luisini, voorzitter van de Wijkraad Sinnevelt, spreekt in namens de inwoners om aandacht 

te vragen voor de slechte staat van de asfaltering in de Meester Jan Gerritszlaan. Zij constateert dat pas 

tussen 2018 en 2021 een start wordt gemaakt met het groot onderhoud aan deze straat. Inspreekster en 

de bewoners hebben het gevoel dat zij door de gemeente aan het lijntje worden gehouden, vandaar dat 

zij gebruik heeft gemaakt van haar inspraakrecht. 

 

De heer Aynan vraagt waarom alleen de helft van de straat is opgeknapt en de rest niet. 

Mevrouw Luisini antwoordt dat het waarschijnlijk komt door financiële redenen in de voorgaande 

periode. 

 

Wethouder Sikkema reageert hierop door aan te geven dat de gemeente de straat het liefst direct 

grondig wil aanpakken, maar dat dat nog wel twee tot drie jaar gaat duren. Er wordt op dit moment 

uitgezocht wat het klein onderhoud gaat kosten om de veiligheid van weggebruikers te kunnen 

waarborgen. 

 

De heer Van den Raadt wil direct van de wethouder weten hoe het zit omdat volgens  hem de 

Wegenverkeerswet aangeeft dat de wegen binnen het gebied van de gemeente in goede staat moeten 

verkeren. Hij vindt het vreemd dat de wethouder het groot onderhoud van deze straat uitstelt. 

 

De voorzitter zegt tegen de heer Van den Raadt dat hij zijn verdere vragen en opmerkingen over dit 

onderwerp, dat niet op de agenda staat, tijdens de rondvraag kan stellen. 

 

3. Vaststellen agenda 
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er zijn rondvragen van de volgende partijen: AP, PvdA, SP, D66, VVD en Trots. 

 

Wethouder Sikkema deelt mee – naar aanleiding van een vraag van de heer Aynan over de 

rioleringsaansluitingen aan de Liewegje – dat de perceeleigenaar zelf wettelijk verplicht is om de 

aansluiting op het riool te regelen als dit binnen 40 meter van het riool af ligt. Destijds heeft de 

gemeente aangegeven dat zij deze kosten op zich zou nemen, omdat bewoners veel andere kosten 

moesten maken. Voordat dit bij de laatste twee woonboten kon gebeuren, is de aannemer failliet 

gegaan en zijn de werkzaamheden stil komen te liggen. Spreekster heeft de opdracht gegeven om dit 

alsnog te regelen. 

 

Tot slot deelt de wethouder mee dat morgen de onbeantwoorde rondvragen in de digitale nieuwsbrief 

Raadsaam komen te staan. 

 

Er zijn geen mededelingen van commissieleden. 

 

Ter advisering aan de raad 

 

5. Onttrekking aan de openbaarheid van de Toekanweg 

De heer Amand vraagt of er op het parkeerterrein via een hefboom betaald parkeren wordt ingevoerd. 

 

De heer Boer spreekt zijn zorgen uit over de slechte onderhoudssituatie van het parkeerterrein. Hij is 

blij dat de ondernemer dit overneemt. 

 

De heer Aynan geeft aan dat de gemeente een bruikleenovereenkomst aangaat met het hotel van Van 

der Valk voor een periode van vijftien jaar met een vervolgverlenging van vijf jaar. Hij wil niet dat in 

de overeenkomst komt te staan dat de gemeente Haarlem alleen van deze situatie afkomt als de 

bruiklener hierin toestemt. 

Verder constateert hij dat er al een parkeerterrein ligt van het hotel zelf dat privéterrein is en 

onbeheerd staat en spreker vraagt zich af waarom Van der Valk op dat stuk terrein nog niet is 

begonnen met het vergroten van de veiligheid. 

 

De heer Baaijens vindt het vreemd dat het hotel Van der Valk zijn eigen parkeerterrein niet heeft 

afgesloten. De fractie kan wel instemmen met het verzoek van Van der Valk onder de voorwaarde dat 

de weg weliswaar wordt afgesloten met een slagboom, maar spreker wil dan wel dat er een doorgang 

komt voor voetgangers en fietsers. Als Van der Valk hiermee instemt, dan kan de fractie akkoord 

gaan. 

 

De heer Visser (CU) sluit zich aan bij de opmerkingen van de heren Aynan en Baaijens. 

 

De heer Van Leeuwen zegt namens zijn fractie dat hij blij is dat deze ondernemer hier een mooiere 

plek van wil maken. Hij steunt de heer Aynan in zijn opmerking dat er een clausule in moet komen te 

staan dat de gemeente de mogelijkheid moet hebben om de weg terug te krijgen,  mocht dat nodig zijn 

voor de ontsluiting van de entree als alle woningen daar gebouwd zijn.  

 

De heer Van den Raadt verzoekt de wethouder om de ingestuurde vragen van zijn fractie over dit 

onderwerp te beantwoorden. 

 

De heer Bloem is het eens met de bijdragen van de fracties van de AP en D66. Hij vindt het geen goed 

idee om op deze wijze de Toekanweg aan de openbaarheid te onttrekken. Het is handig voor de 

ondernemer maar niet voor de gemeente Haarlem. 
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Wethouder Sikkema constateert dat deze weg in bruikleen wordt gegeven, waarbij de ondernemer 

mag bepalen hoe deze hier vorm aan geeft. Er zal een stevige clausule in het contract worden 

opgenomen, waardoor beide partijen van de situatie af kunnen komen. Zij vindt de voorwaarde voor 

een doorgang van fietsers en voetgangers niet de juiste oplossing. Zij zoekt naar andere oplossingen. 

De technische schriftelijke vragen van Trots zullen eveneens schriftelijk worden beantwoord. 

Spreekster zegt richting de heer Aynan dat zij een toezegging heeft gedaan die luidt om uit te zoeken 

op welke wijze in de bruikleenovereenkomst moet komen te staan dat als de gemeente Haarlem de 

Toekanweg wil gebruiken, de gemeente juridisch de mogelijkheid krijgt om dat te doen. Spreekster zal 

vóór de komende raadsvergadering een nieuw concept van een bruikleenovereenkomst aan de 

commissie voorleggen. 

 

De voorzitter concludeert dat hiermee dit agendapunt voldoende is besproken en dat het als een 

bespreekpunt in de raad komt. 

 

Overige punten ter bespreking 

 

6. Vaststellen informatienota Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma 

De heer Den Boer spreekt in als voorzitter van Kennemer Energie, als bestuurslid coöperatie DE 

Ramplaan en betrokkene bij Circus Circulair en hij wil de commissie een hart onder de riem steken en 

wijzen op de diverse kansen die er in de stad Haarlem zijn om de transitie naar een duurzame 

leefomgeving te versnellen. Dat kan onder andere als de gemeente: 

 het voor gebouweigenaren, waaronder bedrijven en maatschappelijke organisaties, aantrekkelijk 

maakt door bijvoorbeeld een tijdelijke verlaging van de ozb-belasting om nog meer daken in de 

stad ter beschikking te stellen. 

 lokale initiatieven in de wijken van de stad stimuleert. 

 bij de aanbesteding van energie-inkopen wel gebruik moet maken van de GVO (Garantie van 

Oorsprong), zodat zij niet te maken krijgt met zogenaamde ‘sjoemelstroom’. 

 

De heer Berkhout vraagt of de heer Den Boer nu al tegen problemen aanloopt met het plaatsen van 

zonnepanelen op daken. 

De heer Den Boer antwoordt dat er veel mogelijk is. De daken kunnen het beste ter beschikking 

worden gesteld aan een ‘zonnecollectief’. 

 

De heer Berkhout vraagt of in de toekomst deze wijze van duurzaamheid (aardgasvrij, zonnepanelen) 

een blauwdruk wordt voor andere wijken in Haarlem. 

De heer Den Boer antwoordt bevestigend. 

 

De heer Amand vraagt hoe hij staat tegenover de combinatie van warmtepompen en zonnepanelen. 

De heer Den Boer antwoordt dat hij in principe altijd positief staat tegenover een transitie naar 

duurzame energie. 

 

De heer Roduner vraagt welke technologie de coöperatie DE Ramplaan wil toepassen in het 

Ramplaankwartier en of deze techniek ook kan worden uitgerold naar de rest van de stad Haarlem. 

De heer Den Boer antwoordt dat het iets te vroeg is om aan te geven hoe zij dat willen gaan doen. Op 

dit moment is het de bedoeling om zo veel mogelijk inwoners van de wijk te mobiliseren naar de 

komende bijeenkomst te gaan en daar draagvlak te creëren. Aan de hand van de onderzoeken die in 

samenwerking met TU Delft worden uitgevoerd, zullen de uitkomsten in het komende en het 

daaropvolgende jaar worden gebruikt om de beste technieken in de wijk te gaan toepassen. 

 

De heer Van Leeuwen is benieuwd naar de wijze waarop de gemeente Haarlem heeft meegeholpen in 

haar rol om kennis te delen. 

De heer Den Boer antwoordt dat de gemeente Haarlem in elke wijk van de stad een grote rol heeft 

gespeeld in het delen van kennis. 
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De heer Berkhout is blij met het voorliggende stuk, waarbij er serieus werk van wordt gemaakt om 

stapsgewijs een klimaatneutrale stad te krijgen. Om die reden heeft de fractie vorige week in de raad 

moties ingediend om nieuw te bouwen wijken gasloos op te leveren. Het grootste probleem zit in de 

bestaande gebouwen, maar volgens de fractie kunnen er nu meters worden gemaakt. Dat geldt niet 

alleen voor de gemeente Haarlem, maar ook voor de provincie Noord-Holland. Spreker roept de 

wethouder nogmaals op om bij de landelijke overheid te gaan lobbyen. 

 

De heer Rutten constateert dat volgens de publieke opinie de overgang van fossiele brandstoffen naar 

duurzame energie geen urgent vraagstuk is. Duurzaamheid is een kosmopolitisch onderwerp, want het 

gaat hier om de verantwoordelijkheid naar anderen toe en voor later. Groen is er niet alleen voor de 

elite maar voor iedereen en wel nu. Vergroenen is minstens zo ingewikkeld als de zorg in de 

samenleving. Het onderwerp klimaatverandering hoort ook bij de stad Haarlem, maar volgens spreker 

is er een grote valkuil, waarbij voorkomen moet worden dat het beleid niet gebouwd wordt op een 

romantische idealisering van een nieuwe samenleving. 

De fractie kan op zich goed uit de voeten met de strekking van de voorliggende nota en de ambities, 

maar het ademt iets te veel van deze romantische samenleving uit. 

 

De heer Visser (CDA) kan zich vinden in het stuk en staat daarnaast achter het betoog van de heer 

Rutten. De fractie pleit voor realisme en benadrukt bij het college dat het moet zorgen voor financiële 

prikkels voor de inwoners om zo meer draagvlak te krijgen. 

De heer Visser wil graag een reactie van de wethouder op de uitdrukking ‘sjoemelenergie’ van de 

inspreker. Tevens pleit hij ervoor dat het stadhuis nog meer kan doen aan energiebesparende 

maatregelen. 

 

De heer Amand gaat ervan uit dat de oude binnenstad van Haarlem een andere aanpak vereist bij het 

toepassen van duurzame energie ten opzichte van bijvoorbeeld Schalkwijk op het gebied van 

aardwarmte. Hij hoopt op een goede samenwerking met de woningcorporaties. 

 

De heer Van Leeuwen kan zich vinden in de ambities die het college schetst voor de huidige 

problematiek op het gebied van duurzame energie. In de uitvoering kan het wellicht iets verleidelijker 

in de vorm van subsidies. Spreker vraagt zich af hoe de gemeente gaat inzetten op het handhaven op 

de milieuwetgeving. 

 

De heer Rutten merkt op dat het verleiden en het samenwerken met het bedrijfsleven moeten 

prevaleren boven mogelijke dwang en drang richting bedrijven en particulieren. 

 

De heer Van Leeuwen is het hiermee eens, maar als het verduurzamen uiteindelijk niet vrijblijvend 

plaatsvindt, dan wel door middel van handhaving. 

 

Mevrouw Van Zetten is het ermee eens dat de gemeente Haarlem ambities moet hebben op het gebied 

van het milieu. De ambities moeten ook uit de mensen zelf komen. De ambities van de gemeente 

moeten wel realistisch zijn. Spreekster vindt dat het Noord-Hollands landschap gekoesterd moet 

worden en zij pleit – als het gaat over het toepassen van windenergie in de vorm van windmolens – 

voor het op een slimme wijze toepassen van deze energieopwekking. 

 

De heer Roduner vindt dat de aarde netjes moet worden overgedragen aan toekomstige generaties en 

wil zorgen dat de bijkomende lasten evenredig worden verdeeld. De fractie is blij met de ambities van 

het aardgasvrij zijn in 2040. De wijk Schalkwijk lijkt de meest kansrijke wijk – vanwege het type 

gebouwen – om deze ambities als eerste in te vullen. Dat vereist van de gemeente Haarlem een grote 

regierol om dit samen met de woningbouwcorporaties en de energiesector op te pakken. 

 

Mevrouw Van Zetten merkt op dat Schiphol nog steeds een groeiende sector is, die wel een flinke 

streep door de rekening kan zetten van de ambities van de stad Haarlem. 

 

De heer Roduner antwoordt dat de gemeente niet alle problemen direct kan oplossen. 
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De heer Boer vindt dat mevrouw Van Zetten een klein beetje moet oppassen met deze opmerking, 

aangezien deze sector de motor is van de economie waar tienduizenden mensen – ook uit Haarlem – 

werkzaam zijn. 

 

De heer Bloem vindt dat de stad geen keuze heeft als het over de energietransitie gaat. Het gaat pijn 

doen en veel geld kosten, maar met veel inspanningen kan ook de gemeente Haarlem ervoor zorgen 

dat de energievoorzieningen op een goede verantwoorde wijze worden toegepast. 

De fractie kan zich goed vinden in de voorliggende nota, alleen het grote bedrag aan 

communicatiekosten vindt de fractie te veel. Spreker pleit voor het SMART investeren in het 

klimaatbehoud. 

 

De heer Baaijens vindt het een prima nota. Spreker pleit voor meer boringen voor een warmtenetwerk 

en niet om alleen te kijken naar de restwarmte van Tata Steel. Daarnaast pleit de heer Baaijens voor 

meer ambtelijke capaciteit, waardoor meer zonnepanelen op daken kunnen worden geplaatst en op 

andere plekken rondom huizen. 

 

De heer Visser (CU) vindt dat er al veel goede opmerkingen aan de orde zijn geweest. Er is nog veel 

onzekerheid rondom het warmtenetwerk en hij pleit voor het snel doorvoeren van proefboringen, zodat 

er keuzes kunnen worden gemaakt. Spreker ziet wel een spanningsveld tussen de gemeente en de 

wijken, vanwege de verschillen die er zijn in de kosten die moeten worden gemaakt. Het 

verduurzamen moet meer SMART worden gemaakt, waardoor de gemeente het verhaal beter kan 

uitleggen aan haar inwoners. 

Tot slot snapt hij niet waarom de windmolens nog niet draaien en dat de gedeputeerde van de 

provincie Noord-Holland hier niet aan meewerkt. 

 

Wethouder Sikkema bedankt de commissieleden voor de ondersteuning en de constructieve reacties 

op het voorliggende stuk, waarbij de ambities collectief worden ondersteund. De vraag op welke wijze 

dat moet gebeuren, staat inderdaad nog in de kinderschoenen. Spreekster geeft aan dat de gemeente 

Haarlem enorm vooroploopt als het gaat om de invulling van de routekaart van het 

duurzaamheidsprogramma. Het is niet mogelijk om nu al nog meer zaken te concretiseren vóór de 

komende kadernota. Deze nota is een basis die jaarlijks meer SMART kan worden gemaakt waar de 

commissie nauw bij betrokken blijft. Op het Metropoolregio Amsterdam-niveau (Mra) wordt bij de 

portefeuillehoudersoverleggen (pho) veel nagedacht over het verduurzamen, waarbij veel kennis wordt 

uitgewisseld, pilots worden gehouden om te leren. Het warmtenetwerk is hiervan een voorbeeld. 

Een geothermieboring kost veel geld waar de provincie en het Rijk voor nodig zijn. 

Op het gebied van windmolens heeft de gemeente Haarlem zeker last van de provincie. Zij blijft in 

gesprek met de provincie en neemt de suggestie van de heer Visser (CU) over om de gedeputeerde hier 

uit te nodigen om deze zaak in beweging te brengen. 

Het is een grote uitdaging om de inwoners te overtuigen van het belang van duurzame energie. Om die 

reden wordt er veel geld uitgegeven aan het communiceren met burgers. Het psychologische proces op 

het gebied van energie moet op gang worden gebracht en kost veel inspanningen. Alle partners in de 

stad moeten hiervan bewust worden gemaakt. Dat geldt eveneens voor de particuliere inwoners in de 

stad. 

De wet Milieubeheer is in de maak en zal – indien nodig – worden gebruikt om iedereen mee te 

krijgen in het duurzaamheidsproces. De gemeente werkt hierin nauw samen met de Industriekring op 

het gebied van handhaving, maar zij is hier nog niet echt mee bezig. 

De innovatieve zaken worden in samenwerking met de partners in de stad en daarbuiten op de voet 

gevolgd. 

De economische ‘boost’ zal in haar ogen enorm zijn. De gemeente Haarlem zal hierbij de regie nemen 

in samenwerking met de woningcorporaties. 

De gemeente Haarlem doet zelf al veel aan het verduurzamen, maar zij kan met de voorbeelden van de 

heer Visser van het CDA over het stadhuis nog beter haar best doen. 

Er zal een kleine toename komen van de ambtelijke capaciteit voor duurzame energie in het algemeen, 

maar met het versnellen van het plaatsen van zonnepanelen op daken, wil zij dat voornamelijk 
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overlaten aan de partner Kennemer Energie, waarmee de gemeente een nauwe samenwerking heeft. 

Nieuwe initiatieven die er vanuit de stad zijn, zal deze partner verder ontwikkelen. Per gebied moet 

worden bekeken of het wel kan. 

Spreekster geeft aan dat zij bezig is met een nieuwe aanbesteding voor het inkopen van energie, 

waarbij de garantie van ‘sjoemelstroom’ wordt uitgesloten. 

 

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt voor nu voldoende is besproken. 

 

7. Haarlem intensiveert de reductie van uitstoot bestel- en vrachtauto’s en vrijgeven voor de 

inspraak toegangsregeling voetgangersgebieden 

Mevrouw Klazes constateert dat de lucht in Haarlem voldoende schoon is, waardoor het niet nodig is 

om een milieuzone in te voeren. De fractie kan deze mening respecteren, want een dergelijke zone is 

een middel, maar geen doel op zich. Er blijven voldoende redenen over om de hoeveelheden fijnstof 

en uitstoot van CO2 te reduceren. De stad Haarlem heeft zich aangesloten bij de zogenaamde ‘Green 

Deal’, maar vanuit haar informatiebron blijkt dat er in Haarlem niet veel initiatieven zijn die dat 

bevestigen. 

Het verruimen van de venstertijden voor het elektrische vervoer vindt de fractie een goede zaak, maar 

zij ziet graag dat de bevoorrading van de binnenstad met auto en vrachtauto’s op fossiele brandstoffen 

eerder dan in 2020 gefaseerd wordt teruggebracht. 

Het is spreekster niet geheel duidelijk hoe de luchtkwaliteit in Haarlem wordt gemeten en zij wil 

hierover meer duidelijkheid. 

Tot slot ziet zij het liefst dat scooters op de rijweg rijden en niet op het fietspad. 

 

De heer Visser (CDA) vraagt waarom de stad Haarlem niet iets ambitieuzer kan worden op het gebied 

van het toelaten van voertuigen op dieselbrandstof met alleen schone motoren. De norm die nu geldt, 

is vrij laag en afkomstig uit 2005. 

Spreker vraagt zich af wat de stad kan doen om pakketvervoerders in de stad meer efficiënt te laten 

rijden en niet met halfvolle bestelbussen, zodat er in verhouding minder vervoersbewegingen nodig 

zijn. 

 

De heer Visser (CU) sluit zich volledig aan bij de opmerkingen van de heer Visser (CDA). 

Spreker constateert dat er initiatieven zijn (Almere) om pakketdiensten vanuit een centraal punt 

(centraal station) te distribueren in de stad. Hij vraagt of dit ook in Haarlem kan worden ingevoerd. 

Hij pleit ervoor om de ontheffingen in de binnenstad een beperkte geldigheidsduur te geven om te 

voorkomen dat het daar uit de hand gaat lopen. 

Tot slot vraagt de heer Visser hoe de wethouder elektrische scooters in de stad gaat stimuleren en of er 

een meetpunt gaat komen voor het meten van roet. 

 

De heer Rutten is blij met de uitspraak van mevrouw Klazes over het feit dat een milieuzone een 

middel is en geen doel op zich. Spreker wil de wethouder herinneren aan haar toezegging over het 

invoeren van elektrische bussen van busvervoerder Connexxion. 

 

De heer Amand vindt het een prima stuk. Hij wil dat de oude scooters worden ingeleverd en dat de 

gemeente of de provincie een subsidieregeling in het leven roept voor het promoten van elektrische 

scooters. 

 

De heer Aynan vraagt wat de wethouder voor ideeën heeft over de reductie van uitstoot van gassen bij 

de scheepvaart. 

 

De heer Van Leeuwen is blij met de effectiviteit van de te nemen maatregelen en het is een goede 

zaak dat deze afwegingen worden gemaakt. De fractie mist het experimenteren met een elektrische 

bakfiets voor bezorgingen in de stad Haarlem. 

 

De heer Baaijens is het eens met de heer Van Leeuwen. Hij mist in de binnenstad elektrische 

bakfietsen en kleine elektrische vrachtwagens. 
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Wethouder Sikkema bevestigt dat de gemeente een Green Deal heeft gesloten met de partners van de 

binnenstad van Haarlem om gezamenlijk bezig te zijn om goederen te kunnen bundelen, waardoor 

minder vrachtwagens in de binnenstad nodig zijn. Het is nu al zo dat met de verlader UPS is 

afgesproken om de binnenstad van Haarlem te bevoorraden via elektrisch vervoer. Spreekster zal 

doorgeven dat dit nog niet op de website vermeld staat. 

Haarlem is eveneens in gesprek met andere verladers om goederen te bundelen, zodat er 15% minder 

vrachtwagens nodig zijn om de stad te bevoorraden. Later dit jaar komt er meer informatie over de 

komst van een distributiecentrum. 

 

Het klopt dat de gemeente Haarlem de Euro 4-norm hanteert. 80% van de vrachtwagens voldoet aan 

deze milieunorm. Zij vindt het een goed idee om hierin ambitieuzer te worden. Zij zal dit meenemen in 

de gesprekken met de betrokken partijen. 

Het instellen van meer meetpunten kost veel geld. 

Het is een feit dat het percentage van het aantal brommers en snorfietsen op het fietspad, 1% is. Dat is 

vergeleken met andere steden relatief weinig en verklaart wellicht dat de luchtkwaliteit in Haarlem iets 

beter is dan bij andere vergelijkbare steden. Het is derhalve een kleine doelgroep. 

 

Mevrouw Klazes zegt in een interruptie dat het haar zinvol lijkt om te overwegen deze scooters op de 

openbare weg te laten bewegen in plaats van op de fietspaden, het gaat ook om de beleving van de 

fietspad gebruikers en naast de milieuoverwegingen gaat het ook om veiligheidsoverwegingen. 

 

Wethouder Sikkema is het hiermee eens. Zij zegt toe verder te laten uitzoeken wat de mogelijkheden 

zijn om scooters te verplichten gebruik te maken van de rijbaan en niet van het fietspad.  

Er is een aanvraag gedaan voor het instellen van roetmeetpunten. 

De elektrische bussen van Connexxion worden gefaseerd ingevoerd. 

De scheepvaart is een interessante doelgroep voor het terugdringen van uitstootgassen. Zij neemt deze 

suggestie eveneens mee. 

Er was een subsidieregeling voor het stimuleren van elektrische scooters, met name bij 

bezorgdiensten. Vanwege te weinig animo is dit potje voor watertappunten gebruikt. 

 

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt voor nu voldoende is besproken. 

 

8. Conceptontwerp Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 Groen en Bereikbaar 

De heer Rood van de Fietsersbond spreekt in en uit zijn kritiek op en argwaan over de voorliggende 

Structuurvisie openbare ruimte (SOR) die met de vier voorgestelde maatregelen ervoor moet zorgen 

dat het autoaanbod in de stad sterk zal worden gereduceerd, waardoor bestaande wegen kunnen 

worden afgewaardeerd. Spreker stelt voor dat de gemeente met een meer realistisch en ambitieuzer 

plan B komt. Inspreker pleit voor meer ontvlechting van fietsroutes en rijwegverkeer. 

 

Mevrouw Prins spreekt in en geeft aan dat de Haarlemse Bomenwachters al jarenlang aandacht vragen 

voor het behoud van bomen en vierkante meters groen. Ook zij heeft kritiek op het conceptontwerp 

SOR. Het is in haar beleving geen integraal stuk, vanwege het ontbreken van een visie op de bomen en 

het groen. Zij vraagt de commissie om dit stuk nog niet vrij te geven voor de inspraak. 

 

De heer Aynan vraagt aan de heer Rood of de ontvlechting gaat over de hoofdfietsroutes in Haarlem 

of over het hele fietsnetwerk in de stad. 

De heer Rood antwoordt dat het een gegeven is dat Haarlem een hoofdfietsstructuur kent. De 

fijnmazigheid van dat netwerk ligt vast. De fietspaden die nu overbelast zijn, zouden kunnen worden 

aangevuld met routes die door de wijk heen lopen en een aanvullende fietsroute vormen op de 

hoofdstructuur. 

 

De heer Berkhout vraagt aan de heer Rood hoe hij over de breedte van de fietspaden over twintig jaar 

denkt. 
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De heer Rood antwoordt dat er nu al een discussie wordt gevoerd over toegenomen ongelijke 

snelheden op de fietspaden. Er is inmiddels door twee organisaties een advies uitgebracht om de 

toekomstige fietspaden minimaal 2,5 meter breed te maken. Dit komt helaas nog niet in de komende 

projecten in Haarlem voor, maar dat komt voornamelijk door de beperkte ruimte die in een straat 

aanwezig is. 

 

De heer Roduner vindt dat de gemeente realistisch moet zijn en hij schat dat van de vier grote 

projecten die in de SOR staan vermeld de stad Haarlem blij mag zijn dat er één in 2040 is gerealiseerd. 

De Kennemertunnel is namelijk een project waarin 1 miljard euro omgaat. 

 

Mevrouw Van Zetten vraagt aan de heer Roduner wat voor soort tunnel hij in gedachten heeft. 

 

De heer Roduner antwoordt dat er ook alternatieven voor de Kennemertunnel zijn, die wellicht wat 

goedkoper uitvallen. Spreker is benieuwd hoe de wethouder tegen plan B aankijkt. De huidige visie 

van de SOR vindt de fractie niet helemaal realistisch. 

 

Mevrouw Verhoeff maakt zich zorgen over de wijze waarop de Structuurvisie wordt geschetst en zij 

twijfelt aan het realistische gehalte daarvan. 

 

De heer De Groot vraagt aan mevrouw Verhoeff waarom zij twijfelt aan het realistische gehalte van 

deze visie. 

 

Mevrouw Verhoeff antwoordt dat als de tunnel er gaat komen, deze veel geld gaat kosten, dat door 

veel partijen moet worden samengebracht. Daarnaast bedragen de jaarlijkse onderhoudskosten van een 

tunnel minimaal enkele miljoenen euro’s. Bovendien weet spreekster niet welk standpunt de provincie 

gaat innemen over de plannen van deze tunnel. 

 

De heer Boer vindt dat er mooi document ligt, maar om deze plannen te kunnen realiseren moet er wel 

aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Volgens de fractie rammelt het bij de vier grote 

geschetste projecten in de SOR. Er mist een goede fundering om deze projecten te kunnen realiseren. 

Spreker vraagt aan de wethouder hoe zij beter kan aansluiten op de voorliggende plannen. 

 

De heer Bloem vraagt aan de heer Boer in een interruptie of hij het realistisch vindt om aan de 

landelijke overheid een grote bijdrage te vragen voor de aanleg van een tunnel en voor het jaarlijkse 

onderhoud hiervan. 

 

De heer Boer antwoordt dat hij de heer Rutte nog niet heeft gesproken over de plannen voor een 

Kennemerlandtunnel, maar hij beaamt dat de stad Haarlem samen met de provincie bij de landelijke 

politiek moeten aankloppen om deze plannen te kunnen realiseren. 

 

De heer De Groot sluit zich in grote lijnen aan bij de opmerkingen van de heer Boer. De ambities van 

de SOR zijn groot. De fractie staat volledig achter de matrix van het veilig leven op straat. Het gaat 

echter niet alleen om de voetgangers, de fietsers en om het ov, maar ook om de 59.000 auto’s die in de 

stad rondrijden. De fractie is kritisch op de visie van het ov en de knip op het Kennemerplein. 

Essentieel vindt spreker dat de Velserboog en de Kennemertunnel er moeten komen. De bijdrage van 

de stad zal behoorlijk moeten zijn. Zijn voorkeur gaat uit naar een lange tunnel. 

 

De heer Berkhout zegt dat zijn betoog haaks staat op dat van de vorige spreker. Het verbaast spreker 

dat er serieus wordt gesproken over een autotunnel die in 2040 klaar moet zijn, terwijl het nu een tijd 

is waar gepraat wordt over zelfrijdende auto’s en elektrische fietsen. Een tunnel trekt volgens de 

fractie alleen maar meer auto’s aan en maakt de stad niet autoluw. 

 

De heer Boer interrumpeert de heer Berkhout met de opmerking dat er niet per se asfalt wordt 

aangelegd voor het aanleggen, maar om Haarlem Zuid te ontlasten van het autoverkeer. Als dat onder 
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de grond kan plaatsvinden, dan ontstaat er aan de oppervlakte ruimte voor groen, voor voetgangers en 

voor fietsers. Dat is nu precies wat de fractie van de heer Berkhout belangrijk vindt. 

 

De heer Berkhout antwoordt dat de heer Boer precies hetzelfde had kunnen zeggen bij de plannen 

voor de Amsterdamsevaart. Er is een andere manier om gebruikers uit de spits te halen, namelijk door 

andere werktijden aan te houden. Het goede uit de SOR is plan B, het duurzame mobiliteitsmodel en 

de prioritering. Het fietsgebruik moet worden gefaciliteerd in de vorm van bredere fietspaden met 

verschillende snelheden en de ontvlechting van fietspaden en de openbare weg. 

 

De heer Bloem vindt dat er een mooi plaatje in de SOR over de stad Haarlem wordt geschetst. Het 

lijkt spreker prachtig als er weinig ruimte meer nodig is voor de auto, waardoor zo veel ruimte 

overblijft voor het realiseren van alle andere plannen. De plannen voor de aanleg van een tunnel vindt 

hij een idioot geldverslindend project, aangezien een tunnel auto’s aantrekt. Spreker sluit zich 

eveneens aan bij plan B dat de fractie wel een realistisch plan vindt. 

 

Mevrouw Van Zetten vindt de opsomming in de SOR onevenwichtig, aangezien sommige onderdelen 

veel aandacht krijgen en andere onderdelen niet. Zij constateert dat de stad wordt verdicht, maar het is 

niet duidelijk hoe de stad hiermee omgaat en op welke plekken het groen nog ruimte gaat krijgen. 

Spreekster constateert dat de stad Haarlem met de NS geen directe verbinding heeft met de stad 

Utrecht en dat benadeelt veel Haarlemmers. Dat zou moeten worden aangepakt. Het ov is niet 

fijnmazig genoeg in de stad. Als de Kennemertunnel er moet komen, dan gaat zij voor een lange 

tunnel, waardoor het boven de grond veel groener kan gaan worden. Tot slot merkt zij op dat de 

e-bikes in het stuk ontbreken. 

 

De heer Visser (CU) vindt dat kleinere sleutelprojecten veel kansrijker zijn dan het grote project van 

de Kennemertunnel. De grote projecten moeten er wel in blijven staan, vanwege het lobbyen, maar 

deze projecten zijn wel afhankelijk van de komst van deze tunnel en dus minder kansrijk. Spreker mist 

de fietssnelwegen in het stuk, de verdubbeling van de Oude Weg en het Dolhuys et cetera. 

Spreker heeft een punt van orde. Er is namelijk te weinig tijd voor de wethouder om in te gaan op de 

betogen van de fracties. 

 

De voorzitter heeft een ordevoorstel en zegt dat de wethouder vanwege tijdgebrek geen antwoord 

meer kan geven op de vele gestelde vragen. Zij stelt voor dat de commissieleden die nog niet hebben 

gesproken, hun termijn afmaken en dat de commissie dit onderwerp doorschuift naar volgende week. 

 

De heer Smit ondersteunt het ordevoorstel van de voorzitter. Spreker maakt zich zorgen over het feit 

dat de uitgangspunten die in de SOR staan vermeld – waaraan wordt getwijfeld – als basis gaan dienen 

voor de milieueffectrapportage (mer). Het lijkt hem beter dat er uitgangspunten worden gebruikt voor 

de mer waaraan niet wordt getwijfeld. 

 

De heer Visser (CDA) zegt blij te zijn dat de wethouder niet gaat antwoorden. Dat wordt namelijk een 

enorme klus. Hij stelt voor om dit belangrijke onderwerp een degelijke behandeling te geven. Het 

moet een realistisch verhaal worden. 

 

De heer Van den Raadt zegt dat de toekomstvisie heel anders is dan de realiteit. 

 

De heer Baaijens is blij dat de fietsers in de visie er goed vanaf komen. Hij is benieuwd naar wat de 

wethouder van plan B vindt. Voor de rest ziet spreker de overige zaken niet echt zitten. Hij verzoekt 

de wethouder de volgende keer antwoord te geven op de vraag over de Bomenwachters. 

 

De voorzitter stelt voor om dit agendapunt in de eerstvolgende commissievergadering op te pakken. 

Vanwege het feit dat de agenda voor volgende week al heel vol staat, stelt zij voor om het agendapunt 

over de aansprakelijkheidsstelling van het Stationsplein door te schuiven naar de daaropvolgende 

commissievergadering. 
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De commissie stemt hiermee in. 

 

9. Rondvraag 

Wegens tijdgebrek wordt dit agendapunt niet behandeld. De commissieleden kunnen de rondvragen 

schriftelijk indienen. 

 

10. Agenda komende commissievergadering(en) 

 VVD: brief van wethouder Sikkema over de viskraam op de Friese Varkenmarkt. Mevrouw 

Van Zetten van Hart voor Haarlem verzoekt of de griffie kan regelen dat de wethouder de 

daarbij horende correspondentie naar de commissieleden stuurt/laat sturen.  

 Ontwerpbegroting en Ontwerpjaarplan 2018 gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid 

Zuid-Kennemerland 

 Ontwerpjaarverslag en Jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-

Kennemerland 

 Brief van bewonerscomité Jan Gijzenkade en Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt aan B en W en 

de gemeenteraadsleden over verzoek tot inrijverbod zware vrachtwagens op de Jan Gijzenkade 

en verzoek tot snelheidremmende maatregelen + de beantwoording namens het college (nog 

niet beschikbaar) 

 SP: startbrief over de Generaal Spoorlaan/Jan Gijzenkade 

 GLH: Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 

 HartvoorHaarlem: Paswerkcontract met handhaving fietsen rondom het station 

 

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 20.00 uur. 

 

 


