
TRANSCRIPT VAN DE RAADSCIE BEHEER VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 26 april 2018 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter  

De voorzitter: Oké, goed. In de herkansing. Dames en heren, heel hartelijk welkom bij de vergadering van de 

commissie Beheer op 26 april. We zouden eigenlijk een halve uur nu al bezig zijn met een heel goede 

vergadering. Dat liep een beetje uit, maar dat had te maken met de raadsvergadering hiervoor. Waarvoor onze 

excuses. Maar we gaan ervoor toch binnen de geplande tijd het allemaal af te ronden. Ik ben waarnemend 

voorzitter. De volgende keer zal de vaste voorzitter hier plaats nemen. Ik ga zo nog eventjes wat uitleggen voor 

de nieuwe leden. Voor een aantal is het hier de allereerste keer. Een aantal is al zwaar doorgewinterd. 

Allereerst de vraag. Zijn er nog bericht van verhindering? Behalve… Ik heb al gehoord van Hart voor Haarlem. 

De heer Moor. Zijn er nog andere berichten van verhindering? Niemand? Iedereen aanwezig? Dat is mooi. Een 

aantal praktische mededelingen. U heeft spreektijd. Dat is ontzettend zijn, maar het nadeel van spreektijd is: 

het gaat ook vanzelf voorbij als je heel veel spreekt. Nou is het voor u handig om te weten hoeveel spreektijd u 

heeft voor vanavond. En Elise, mijn commissie griffier, gaat u helemaal verblijden met… Oh, even inloggen. Met 

het aantal minuten dat u heeft. Dan kunt u daar een beetje rekening mee houden. 

Mevrouw Van der Mede: Gaat per partij. Noem ik het even op. Dus niet per persoon. GroenLinks heeft 18 

minuten en 57 seconden. PvdA heeft 15 minuten en 55 seconden, maar ze krijgen er eigenlijk vier bij omdat de 

voorzitter per ongeluk daarnet wat zei. Het CDA heeft 14 minuten en 7 seconden. De VVD 15 minuten en 5 

seconden. Het college heeft 39 minuten en 15 seconden. D66 heeft 15 minuten en 5 seconden. Jouw Haarlem 

heeft 11 minuten en 13 seconden. Trots Haarlem heeft 12 minuten en 11 seconden. SP heeft ook 12 minuten 

en 11 seconden. OP Haarlem heeft ook 12 minuten, 11 seconden. Actiepartij heeft 11 minuten, 13 seconden. 

Hart voor Haarlem ook 11 minuten, 13 seconden. En dat was het. 

De voorzitter: Waarvoor heel hartelijke dank. En de commissiegriffier die zult u wel altijd zien. Mevrouw Van 

der Mede. Onze gouden rechterhand. In dit geval even mijn linkerhand. Spreektijd hoeven niet op in dit geval. 

Dat willen we soms ook wel best wel handig, want is de vergadering ook kort, bondig en krachtig. Val ook niet 

in herhaling. Als nou een andere partij al iets heel goeds heeft gezegd van u zegt: top, ben ik mee eens. Zeg 

dan top, ben ik het mee eens en u voegt nog wat toe. Dat gaat dan heel flex en snel. Praten doet u via de 

voorzitter. Dus als je wat wil zeggen steek even uw hand op. Dan zeg ik: nou, goed. Bijvoorbeeld mijnheer 

Hulster. Gaat u gang. Die drukt zijn spreekknopje in en die vertelt wat hij vertellen wil. Zo simpel is het. Je mag 

ook interrumperen op elkaar. Dat wil zeggen dat als de heer Hulster wat meldt en u denkt: wat zegt hij nou 

toch weer? Daar heb ik we; een vraag over. Dan zwaait u met uw hand en dan zeg ik: gaat u gang. Een 

interruptie voor de heer Hulster. En dan mag u hem interrumperen. Dat heel in het kort. Verder: voor vooral 

een leuk debat. Niet alleen mijn vragen afvuren op de voorzitter. Probeer ook elkaar te overtuigen van uw 

geweldige standpunten. En heeft u technische vragen probeert die dan altijd vooraf of al via de griffie te 

stellen. Zodat niet deze vergadering vol met technische vragen wordt gegooid. 

 

2. Rondvraag 

De voorzitter: Gaan we door naar de rondvraag. Die is deze periode helemaal naar voren geschoven. Ik heb er 

al vijf van de PvdA en vier van Jouw Haarlem aangemeld gekregen. Zijn er nog andere die een rondvraag 

hebben? En rondvraag is een korte eenduidige vraag. De heer Boer van de VVD. Een rondvraag mijnheer Boer? 



Nou, dat is te overzien. Andere rondvragen? Trots, ook een? Ook eentje. Verder nog? Nee? Dan gaan we 

daartoe over waarvan ik nog kort wil aangeven dat het voor een wethouder vaak wel handig is om eventueel 

die korte bondige eenduidige rondvraag van tevoren al gemaild te krijgen via de griffie, want het kan de 

wethouder zich ook goed voorbereiden op het antwoord. Maar dat laat onverlet dat u hier in de vergadering 

de vraag nog wel even stelt. En hierin de vergadering bij voorkeur ook het antwoord volgt, want dan komt het 

allemaal mooi in de verslaglegging. Dan geef ik graag is het woord aan Jouw Haarlem. Aan… Even kijken. Ik 

moet even zoeken. Ja, de heer Schepers. Wijdt weg.  

De heer Schepers: Ja, dank u wel. Wij hebben vier rondvragen. Mag ik ze allemaal achter elkaar door stellen? 

De eerste vraag is: bent u op de hoogte dat aan de Zomervaart parkeerplekken beschikbaar zijn gesteld aan de 

firma Logchies? Die in opdracht van Elan renovatiewerkzaamheden uitvoert. Klopt het dat Logchies precario 

betaald aan de gemeente terwijl de bewoners de volle pond betalen voor een vergunning? Zijn er andere 

plekken dan de Zomervaart overwogen? De tweede vraag die ik heb, of die wij hebben is… Sinds begin april is 

er opnieuw Het Kerksplein een soort bouwdepot ingericht door Liander. In deze situatie duurt tot ongeveer 

september. Het aanzicht van dit historische plein is sterk verstoord. Klopt het dat de bewoners van het plein 

niet zijn geïnformeerd? Ik wil er een kleine aanvulling op doen, want vandaag zijn de spullen weggehaald, 

maar het is voor slechts drie weken. Dan komt alles weer terug. En de vraag is of je bereid bent om met de 

bewoners in gesprek te gaan. Vraag drie. Per 1 mei zou er een nieuwe parkeer maatregel ingaan. Is deze 

datum nog steeds haalbaar? En zo ja, volgt daar nog communicatie over naar de bewoners? En de laatste 

vraag. In het BMW besluit van 10 april valt te lezen dat op dezelfde weg de stop & shopzone wordt uitgebreid. 

Dit komt tegemoet aan alle belangen valt te lezen in de informatienota. Bij de ondernemers in de 

Spaarnwoudestraat is behoefte aan een stop & shop zoals elders ook ingericht een stand. Bent u bereid om 

met ondernemers in overleg te gaan om tot een aantal stop & shop laten komen? Dank u wel. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel, mijnheer Schepers. De Partij van de Arbeid. Ja, we doen eerst alle 

vragen, wethouder. Dat is handig. Partij van de Arbeid met vijf vragen. 

Mevrouw Wisse: Dank u wel, voorzitter. Er zijn er nu vier van over nog. Mijn eerste vraag. Het Rijk stelt 

subsidies beschikbaar aan een aantal gemeenten die aardgasvrije wijken willen bouwen. En die daar dit jaar 

nog mee kunnen beginnen. Wil de wethouder misschien haar plannen voor het warmtenet in Meerwijk 

daarvoor aanmelden? De tweede vraag. De gemeente heeft aangekondigd dat het maaiseizoen weer van start 

gaat. MNE Haarlem is van mening dat er minder en later gemaaid zou moeten worden ten gunste van de 

biodiversiteit in de stad. MNE Haarlem beveelt ook aan dat er weer een nieuwe stadsecoloog wordt 

aangesteld na het vertrek van Dick Vonk. Die kan adviseren over het herstel van de stadsnatuur en 

biodiversiteit. Wil de wethouder daarover in overleg treden met MNE Haarlem? De derde vraag. Oudere 

bezoekers van het denksportcentrum Het Spaarne zouden op doordeweekse avonden graag gebruik willen 

maken van de parkeerplaatsen aan de kade van Spaarndamseweg tegenover de Florisstraat. Overdag wordt 

die kade gebruikt voor het brengen en ophalen van passagiers van cruiseschepen. Wil de wethouder daar 

mogelijkheden toe onderzoeken? En mijn vierde en laatste vraag. Er werd eerder toegezegd door de 

wethouder dat het achterstallige onderhoud in Molenwijk zou worden aangepakt. Dat gaat om Sandenburg, 

Engelenburg en Prottenburg. Er zijn noodreparaties verricht. Bruggen die met niet bijpassende delen zijn 

gerepareerd. En traptreden die niet vervangen zijn, maar verlijmd. Maar de bewoners vinden het er armoedig 

uitzien. Die wachten eigenlijk iets beter af dan een noodreparatie. En bij Sandenburg ligt er nog steeds een 

parkeerpaaltje om. Zou de wethouder daar weer een keertje naar kunnen kijken? Dank u wel, voorzitter. 



De voorzitter: Nou, goed. Dank u wel. Mag u het knopje weer uitdrukken als je wilt. Ja. Dank u wel, mevrouw 

Wisse. Dan de heer Boer van de VVD. Een rondvraag. 

De heer Boer: Ja. Dat gaat over de hoek Amsterdamsevaart - Nagtzaamstraat. Als je de stad in komt rijden 

staan er meerdere stoplichten, maar er staat een stoplicht. En vlak daarvoor staat een voorrangsbord. En het 

voorrangsbord blokkeert het zicht op het stoplicht. Heb ik meerdere klachten over ondervonden en ikzelf kan 

het ook heel slecht zien. Wethouder, zou je dat met grote spoed op willen pakken? 

De voorzitter: Hartelijk dank. En dan de heer Van den Raadt. U heeft ook een rondvraag? Namens Trots. 

De heer van den Raadt: Ja. Ik heb recentelijk leuk door Haarlem gefietst en ontdekt dat er sommige dingen 

toch wel heel erg raar waren. Er is een mooi artikel gekomen in het Haarlems Dagblad. Onder andere het 

fietspad langs het Spaarne. Dat je dus, als je daar oversteekt, dat je dan soms van die haaientanden hebt 

waardoor je op de Spaarndamseweg is dat geloof ik hè? Dat je daar eigenlijk opstaat. Het verbaasde mij dat 

het bij sommige dingen niet was en bij sommige wel. En wat mij nu nog meer verbaasd is dat er nu een soort 

en met voor tekeningetjes zijn gemaakt. Dus dat er nog meer haaientanden komen. Dus iedereen die de 

drukke straat oversteekt komt in ongeveer een voorsorteerstrookje van 1 meter. Dus dan mee met zijn 

tweeën of met z’n drieën, maar sta je op de weg. Dus het lijkt mij juist handig om ze daar weg te halen, omdat 

je van rechts sowieso voorrang hebt. Maar het lijkt nu dus erop alsof er nog meer bijkomen. Is dat de 

bedoeling voor in het kader van VVN veilig fietsen in Haarlem en dat soort zaken? 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van den Raadt. Dan geef ik het woord aan de wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Nou, dat is een hele trits. Het is voor mij verwennen dat we beginnen met de rondvragen. 

De Zomervaart. Ja, er is een ontheffing verleend. Dus er zijn we zeker van op de hoogte. En voor het in gebruik 

nemen van openbare grond is het heel gebruikelijk dat er precario voor moet worden betaald. Dat is ook 

aangevraagd en dat is ook intern op deze manier geadviseerd. En daarover is ook met de aanvrager uiteraard 

contact geweest en overleg geweest. En het is vaker bij dit soort situaties zo dat het soms om een parkeerplek 

gaat, maar daar heb je wel andere afspraken over. Zo hebben we dat gewoon met elkaar geregeld. Dan de 

tweede. Nieuwe Kerksplein. De bewoners en de wijkraad zijn wel geïnformeerd over de werkzaamheden van 

Liander in de wijk. Ze zijn niet specifiek geïnformeerd over de plaats van materieel op het plein. En ik weet niet 

of dat altijd het geval is en ook nodig is. Dit is iets van die Liander. Dus in die zin moet Liander goed over 

communiceren. Wij gaan daar als gemeente niet over. U vraagt of ik in gesprek wil gaan met de bewoners. 

Wat ik kan doen is dat ik in gesprek kan gaan met Lander om hen te vragen beter te communiceren met de 

bewoners. Dan de parkeermaatregelen. Nou, ik was dus gewend dat ik eerst de mededeling zou doen. En dat 

was een van mijn mededelingen geweest. We hebben afgelopen dinsdag een informatienota in het college 

gehad dat uw kant opgaat. Daarin is twee dingen opgenomen die ik even hier wou mededelen. Eén is dat we 1 

mei niet gaan halen. Ik heb eerder in de discussies met u gezegd dat de systemen erg goed moet werken en 

dat willen we echt goed regelen met elkaar. En willen we ook gaan testen. Dus het duurt nog net voor de 

zomervakantie of net daarna. En we hebben gezegd: dan doen we dat na de zomervakantie. Alle bewoners 

krijgen rond deze tijd een brief daarover. En we vragen ze bijvoorbeeld ook: zijn er mensen die zich aan willen 

melden om alvast vanaf de zomer mee te gaan doen om het te testen? Dus dat gaan we hier ook met elkaar 

spreken. Een ander punt dat daar naar voren komt… En zo meteen zijn er ook een paar insprekers. Die 

parkeerduurbeperking van een uur toch bij een aantal ondernemers echt gaat knellen. En mensen daar last 

van hebben. In de informatienota… Dus we gaan daar de volgende commissie ook inhoudelijk met elkaar over 

van gedachten wisselen. Hoeven we nu niet te doen, maar het college wel de suggestie meegegeven om je 

toch nog eens goed over na te denken of je dat toch niet wil gaan verruimen van één naar drie uur. Maar die 



discussie gaan met elkaar voeren. Wil ik nu niet doen, maar ik denk ik geeft het alvast aan u mee. Dat is het 

antwoord op de derde rondvraag. Ik heb gelijk mijn mededeling eventjes daarin opgenomen. Stop & shop. Ja, 

wij hebben met elkaar gezegd dat we dat bij een paar winkelstraten wel echt meerdere winkels zijn gaan 

doen. En dat voor de Amsterdamsestraat, Kleefparkweg en Zijlweg. En we willen voorkomen dat je bij 

gebiedjes waar één of twee winkels dat je dat gaat doen. Het is ook weer allemaal bording hè? Van hier mag 

het stop & shop en er mag dus ook onbeperkt, maar bij de rest is het maximaal een uur. Dus ik denk dat als je 

die parkeerduurbeperking bij de rest al wat ruimer gaat nemen dat een groot deel van de problemen ook al is 

opgelost. Maar we hebben heel erg gezegd dat we versnippering willen voorkomen. Dus ik wou het eerst maar 

even zo houden zoals we nu met elkaar hebben afgesproken. Dan de PvdA. Ja, uiteraard kennen wij de 

regeling van het ministerie van WSK. We willen ook inderdaad gaan kijken of ons warmteplan Meerwijk 

daarvoor ingezet kan worden. We voldoen niet aan alle criteria, want ze willen eigenlijk dat het in 2018 start. 

Het zal ons niet lukken om dan al een proefboring te gaan doen, maar verder is het volgens mij een heel 

interessant project omdat we met Werk met Werk maken. Al met corporaties heel ver zijn. We hebben vorige 

week een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dus we gaan het zeker proberen. En daar komen we ook 

wel op terug. Wat betreft MNE. Nou, daar praat ik regelmatig mee. Dus dat is sowieso goed. Het is wel zo, en 

ik denk dat dat er met je achter ligt, dat het maaibeleid van Spaarnelanden verschilt per type locatie. Sommige 

moeten vaak gemaaid worden, maar andere is ecologisch terrein en daar wil je dat er minder gemaaid wordt. 

Dat gaat nog niet altijd goed. Daar hebben we ook contact over met elkaar. En dat blijven we ook doen. En wij 

hebben per 1 mei, dat is wel tijdelijk, weer een stadsecoloog in dienst. Dus dat is ook mooi. Dan uw vraag over 

denksportcentrum Het Spaarne. Die bridgeclub heeft ook eerder via Frits Garretsen de vraag doorgezet naar 

wethouder Snoek als gebiedswethouder Noord. En dat hebben met elkaar afgestemd. Die vragen zijn ook 

beantwoord. Daar waren ze nog niet helemaal tevreden mee. Mijnheer Snoek gaat samen met de 

gebiedsmanager op bezoek bij de bridgeclub. En volgens mij heeft u er dan nog een. Dat Sandeburg. Het hele 

gebeuren. Ik heb u gezegd dat de aanbesteding heel hoger was dan gedacht. Dat we gaan uitzoeken op welke 

manier we gaan oplossen. En in de tussentijd inderdaad even wat echt niet kan noodherstel doen. Dat ziet er 

inderdaad minder mooi uit een gedacht, maar het is van tijdelijke aard. En dat ene paaltje zullen nog even 

goed naar kijken. Nou heb ik ergens de rondvraag. Ik weet die van u nog. Dus goed dat u het vraagt, want 

laatst heeft iemand tegen mij gezegd ook. Die het zelfde. En toen ging ik ook even kijken. Ik rij ook af en toe 

om te kijken hoe mooi groen de rest wordt. En dat viel me ook op. Het is goed dat u het zegt, want ga ik even 

achteraan. Want het is inderdaad… Het belemmert het zicht op het verkeerslicht mijnheer Boer. Geen 

stoplicht. En wat betreft de haaientanden van mijnheer Van den Raadt van Trots. Kijk, dat is per situatie 

anders. En ik ben het met u eens dat we moeten voorkomen dat we overal allerlei borden neer gaan zitten die 

elkaar op den duur in de weg gaan zitten. Dus het is goed naar aanleiding van het artikel  zullen nog naar een 

paar situaties goed kijken. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. 

3. Vaststellen agenda 

De voorzitter: Dan gaan we door met het vaststellen van agenda. U heeft eerder een voorstel van de 

commissiegriffier gekregen om het agendapunt vrijgegeven voor inspraak ambitiekaart Haarlemse wateren 

om die het laatste punt op de agenda te zetten. Dit in verband met de gewenste aanwezigheid van die heer 

Wienen die deels portefeuillehouder hier is. Kunt u daarmee akkoord gaan? Eigenlijk een simpele 

doorschuiving hè? Nou, dank daarvoor. Voor deze flexibiliteit. Dat is mooi. 

 



4. Mededelingen voor leden en collegeleden 

De voorzitter: Zijn en mededelingen nog van commissieleden? Nee? Los van de mededelingen die de 

wethouder al heeft gedaan en straks nog een geheime mededeling heeft begreep ik, heeft u nog een andere. 

Gaat u gang. 

Mevrouw Sikkema: Ik heb nog een andere. Op de Abel Tasmankade worden bomen vangen. We hebben daar 

asbesthoudend materiaal gevonden ter hoogte van 2 huizen. Er is daarna, toen we dat hebben gevonden 

direct een hek omheen gezet. En omwonenden zijn per brief ook op de hoogte gebracht. En zij ontvangen 

binnenkort ook weer een brief over hoe en wanneer het wordt verwijderd. Het is niet duidelijk hoe het daar 

terecht is gekomen. Er is geen direct gevaar voor de omgeving. Dat is het belangrijkste. We willen het wel gaan 

saneren, omdat… Dan ben je er in een keer klaar mee. Dan dat je per keer maatregelen moeten treffen. En dat 

zal ook duurder zijn. Dus daarvoor gaat een gecertificeerde onderneming de opdracht uitvoeren. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel. 

5. Vaststellen concept verslag van de commissie van 8 maart 2018 

De voorzitter: Vast stellen van het concept verslag van de commissie van 8 maart 2018. Zijn er tekstuele 

inhoudelijke opmerkingen nog over? Nee?  

6. Agenda komende commissievergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

a. Jaarplanning commissie Beheer 26 april 2018 

b. Actielijst commissie Beheer 

De voorzitter: Dan gaan we door naar de agenda komende commissievergaderingen, jaarplanning en actielijst. 

En ook dat is anders deze nieuwe raadsperiode. Vanaf nu zal iedere vergadering deze actielijst en jaarplanning 

op de agenda komen te staan. Verder zal de commissievoorzitter met de commissiegriffier deze ook elke 

maand bespreken met de ambtelijke organisatie en per kwartaal ook met de wethouders, want er moet wel 

wat gebeuren. Ik weet niet of u hier een blik op heeft geworpen, maar er staan nog best veel zaken open. En 

dat is natuurlijk niet de bedoeling. Sterker: we hebben vele pagina’s waar nog veel meer moet gebeuren. 

Wees er kritisch op, want het is uw instrument. Het is uw overzicht van met hebben ooit aan moties, en 

toezeggingen erdoorheen gekregen, zeg maar. Wat heeft u aangegeven aan het college om mee aan de slag te 

gaan? Sommige staan echt al heel lang open. Ook niet altijd met een goede reden erbij. Wees er kritisch op 

hè? U bent aan zet. Dus wij gaan u hierbij helpen door het iedere keer aan te leveren. Aan u de schone taak 

om daar op te sturen. Zijn er leden van de commissie die een opmerking over de jaarplanning dan wel de 

actielijst korte krachtige willen maken? De heer Dreijer van het CDA. 

De heer Dreijer: Ja. Dank u wel, voorzitter. Het is wel vaker gemeld. Er staan planningen bij. En het lijkt of die 

planningen niet bijgewerkt worden. Dat de huidige planning nog steeds van vorig jaar staan. Nou, met name 

om die reden begin ik er steeds minder naar te kijken naar dit soort dingen. Dus ik vind dat we moeten 

voorkomen dat er helemaal niet mee naar gaan kijken. Dus alstublieft, ga die status eens goed updaten. Ja. 

Nou, dat was het. 



De voorzitter: Ja, heel goed. En het sluit prima aan eigenlijk bij wat ik net aangaf. Er wordt ook nu gewerkt om 

een nog strakker en nog beter voor u te gaan regelen. En de wethouder die knikt als een dolle naast me. Die 

heeft er helemaal zin in. Dat is mooi. Mijnheer Dreijer, CDA. Gaat u gang. 

De heer Dreijer: Een kleine aanvulling. Er wordt ook aan gewerkt om eigenlijk de jaarplanning digitaal op het 

internet te zetten dat we gewoon interactief kunnen bekijken. Kan die ook interactief aangevuld worden. Is 

volgens mij veel handiger. 

De voorzitter: Ik zie de commissie griffier nee schudden, maar wellicht dat we daar wel eens naar kunnen 

kijken hoe we hem nog anders kunnen aanbieden. Dat is altijd goed. Dank u wel. Andere opmerkingen? De 

heer Boer van de VVD. 

De heer Boer: Ja. Ik wil me wel aansluiten bij het CDA inderdaad. Want zodra ik het woord jaarplanning of 

actielijst op de agenda zie staan dan kijk ik eigenlijk niet eens meer naar, want voor mij is het een vrij 

nutteloos instrument geworden. En ik ben blij voor de hernieuwde aandacht daarvoor, maar u legt natuurlijk 

heel terecht de bal bij ons. Maar ik zou ook graag de bal weer terug willen leggen bij de ambtenarij en de 

wethouder, want zij ziet natuurlijk ook punten openstaan die allang open staan. En misschien is daar een hele 

goede reden voor, maar zo zouden we elkaar kunnen helpen. 

De voorzitter: Heel goed. En het is niet de bedoeling dat de bal bij u ligt. Het is meer dat het college en de 

ambtenarij moeten hem erin trappen, maar u moet die bal in de gaten houden en goed in positie brengen. 

Dus blijf aan de bal zou ik zeggen, want het is echt uw instrument. Verwacht op basis van de jaarplanning en 

de actielijst is in elk geval de zienswijze op de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

en de zienswijze op de jaarstukken van de omgeving zienswijze IJmermond. Plus maar liefst drie adviespunten 

en negen bespreekpunten die qua urgentie er toch wel aan zitten te komen. Dus u heeft genoeg te doen de 

komende periode. Zijn er daarnaast echter nog ter kennisname waarvan leden van de commissie zeggen: die 

wil ik graag agenderen voor een volgende vergadering? Als dat zo is dan ook kort even graag motiveren 

waarom. En kijk of er draagvlak voor is. De heer Van den Raadt van Trots. 

De heer Van den Raadt: Ja. Dat was toch ook het vorige onderwerp over die jaarplanning? 

De voorzitter: Excuus daarvoor.  

De heer Van den Raadt: Het zou handig zijn… U geeft ook al aan dat er veel met huidige planning dat die 

datum al flink voorbij is. Dus dat we dan misschien een briefje krijgen van waarom zijn al diegenen die al de 

huidige planning ver voorbij zijn… Waarom is dat nog steeds zo? Maar specifiek over de toezegging over het 

nadenken over de hoeveelheid openbare toiletten. Die is ook nog niet zo lang over de datum, maar ik ben toch 

wel benieuwd hoe het ermee staat. We hebben natuurlijk te wonderlijke situatie dat we een openbaar 

vrouwentoilet heb in Haarlem bij de Molenplas. En daar ontdekte ik laatst dat hij pas op 1 mei geopend wordt, 

omdat daar de restaurant Molenplas daar de sleutel van heeft. Dus die is eigenlijk nog niet eens toegankelijk. 

Dus we hebben er nul op dit moment. Dus graag een beetje nadenken hoe we dit al dan allemaal beter gaan 

maken. 

De voorzitter: Heldere vraag. Ik hoorde wel de wethouder naast mij zeggen: die is al beantwoord, maar staat 

niet in het systeem. Misschien kan de wethouder heel kort even dan een antwoord geven aan de heer Van de 

Raadt daarover. 



Mevrouw Sikkema: Ja, volgens mij heeft u toen… Ik weet even niet, want ik heb me niet voor me liggen. Maar 

u vroeg ook wat de kosten daarvan waren en dat is volgens mij beantwoord. En dan is het natuurlijk ook aan u 

bij de kadernota en de begroting om te zeggen: nou, daar heb ik een voorstel voor met deze dekking. 

De voorzitter: We gaan… Ja, oké. Ik zit weer tussen twee vuren in. We gaan... Zo gaat dat dus, maar de griffie 

gaat er nog even achteraan. U gaat nadenken over de kadernota en ergens gaan we elkaar vinden. Komt goed. 

Ik voel dat. Zijn er verder nog opmerkingen? De heer Van Leeuwen. Het te agenderen stuk. Wat wilt u 

agenderen, mijnheer Van Leeuwen? 

De heer Van Leeuwen: Ja. Namens D66, dank u wel, voorzitter. Namens D66 wil ik graag agenderen punt 1.2: 

eindrapport corridordialoog Kennemerland. Lekkere struikel zin is dat. Dat is ook even een samenwerking met 

commissie Bestuur. Daar gaat het vandaag over de MRA agenda. En dan staan dit soort dingen dus niet op te 

MRA agenda voor infrastructuur. Dus naar aanleiding daarvan wil ik graag deze commissie bespreken wat we 

van college vragen om regionaal op de agenda te zetten naar aanleiding van het rapport. 

De voorzitter: Is daar draagvlak voor? Als dat zo steek even een hand in de lucht of doe iets anders leuks. Ja. 

Nou, lijkt me prima draagvlak. Dat gaan we organiseren. En nog eentje? 

De heer Van Leeuwen: Ja, nog eentje. Dat is agendapunt, moet ik weer even gluren, 3.2. Het actieplafond 

buskruit. Petitie stopdubbeldeks en harmonica bussen. Nou, die hebben ons denk ik allemaal bereikt. En die 

zou ik graag hier wilden bespreken om van de wethouder te horen of deze bussen voldoen aan de normen die 

er gelden, want volgens mensen die ons spreken is dat niet het geval. 

De voorzitter: Ja. Dit is wel een technische vraag. Dus u kunt hem ook eerst als technische vraag in de groep 

gooien. En als dan het antwoord u niet bevalt dat we dan alsnog zeggen met zijn allen: laten we hem is fijn 

bespreken de commissie. Is dat ook een voorstel? 

De heer Van Leeuwen: Ja, zeker.  

De voorzitter: Nou, fijn.  

De heer Van Leeuwen: Dus bij deze is dat een technische vraag. 

De voorzitter: Heel goed. Nog andere ter kennisname stukken? De heer Schepers van Jouw Haarlem.  

De heer Schepers: Wij willen graag 1.4 agenderen. Informatienota bereikbaarheid fietsenstalling Jansweg 

vanuit het noorden. Onze motivatie daarbij is dat wij in het rapport wat tegenstellingen zien ten opzichte van 

de informatienota. Dus daarom zouden wij hem graag nog even op de agenda willen zien. 

De voorzitter: Helder. Is daar draagvlak voor in de commissie? Is er een suggestie of er ook eerst een 

technische vraag over gesteld kan worden. 

De heer Schepers: Wil ik ook doen.  

De voorzitter: Ja, want ik las net voor hè? We hebben drie adviespunten, negen bespreekpunten. Onwijs druk. 

Technische vraag. En als u dan nog ontevreden bent over denkt: ik wil nog meer weten, dan ga we hem alsnog 

agenderen. Prima. Dank ook de heer Boer voor het voorstel. Ik zag nog iemand de hand opsteken mevrouw 

Eckhard? Nee? U wilt ook iets agenderen van de SP? 



De heer Eckhard: Nee, ik wilde… Dat ik het eens was met het agenderen. 

De voorzitter: Dat is hartstikke goed. En als je spreekt wilt u dan uw microfoon een beetje meer… 

De heer Eckhard: Ook dat nog.  

De voorzitter: We zetten het erbij dat u daar ook geïnteresseerd in bent om dat te bespreken, maar we 

wachten nog even beantwoording van de technische vraag af. Nog andere stukken? De heer Visser van de 

ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja. De brief over stop & shop. Ik weet even niet welk nummer het is. Net waren er al andere 

mensen hier een opmerking over hadden, maar wij zouden ook wel over de wijze van tarifering voor stop & 

shop en of het doel wordt bereikt willen spreken. Dus daarom. 

De voorzitter: Is het wellicht handig om die te voegen bij de informatienota over parkeren die eraan komt? 

De heer Visser: Prima. Prima. 

De voorzitter: Hartstikke goed. Maar dan nemen we dat in ieder geval erin mee. Uitstekend. Dank u wel. Dit 

was het? 

De heer Van der Raadt: Bij die informatienota over parkeren. Komt er dan ook een overzicht of verklaring 

waarom die parkeergarages zo moeilijk tot stand komen? Punt 19 van de 19 punten van het parkeren. 

De voorzitter: Wethouder gaat even heel kort daar antwoord op geven. 

Mevrouw Sikkema: Dat is de volgende fase. Het gaat nu over de fase twee. En dat is het bezoekers parkeren 

het parkeren op zondag. Dat wordt daarin uitgelegd. 

De voorzitter: Goed. Wordt vervolgd. Heeft u weer iets anders moois om te bespreken. Dan gaan we over, 

want… 

De heer ...: Voorzitter. 

De voorzitter: Oh, excuus.  

De heer ...: Ja. Ik zit nog met die bevoorrading van de DekaMarkt, want als ik het goed begrijp zegt DekaMarkt: 

wil ik niet. Maar is wel een optie. En ik twijfel echt, want ik weet niet want onze juridische mogelijkheden zijn. 

Maar volgens mij zouden we hier wel over moeten hebben. Maar als we die mogelijkheden niet hebben om 

het af te dingen en houdt het op. Dan hoeven we niet over te spreken. 

De voorzitter: Weet u? Ik voel iets… Ik voel een subliem iets. 

De heer ...: Ja. Ja, ik ga er ook een technische vragen over stellen, maar dan weten we het. Als we die 

juridische mogelijkheden wel hebben dan wil ik er over spreken. Kom ik erop terug. 

De voorzitter: Dat is prima. Dat gaan we doen. Dank u wel.  



7. Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

De voorzitter: Dan gaan echt door met een vijftal insprekers, want die zitten al een halfuur braaf te wachten. 

We zijn een beetje uitgelopen. Nogmaals, onze excuses aan de insprekers, maar ik wil vragen of ze hier gezellig 

komen aanschuiven. De heer Schlichte Bergen van Stichting Molen de Adriaan. De heer Adamo van ristorante 

pizzeria Luca. De heer Heeremans van Sportvereniging Geel-Wit. De heer Van der Hurk van restaurant Zuidam. 

En de heer Rogge, eigenaar van nagelstudio Nailart. Hartelijk welkom. Oh, excuus. En Joyce Jacobs. Goed. Het 

wijst zich vanzelf. U krijgt 3 minuten spreektijd van mij. Dat lijkt kort, maar het is eigenlijk best wel lang. Al wel 

als leuk is dan vliegt de tijd. Dus als u nog ongeveer een halve minuut heeft geef ik u even een seintje dan kunt 

u belangrijkste nog melden in de laatste seconden. Na afloop kunnen… Ik laat u eerst allemaal een het woord, 

alle zes. En na afloop kunnen de commissieleden eventueel nog verduidelijkende vragen aan u stellen. Ik wil 

graag beginnen met de heer Schlichte Bergen van Stichting Molen de Adriaan. En even voor de 

commissieleden. De inspreek bijdrage is ook al geplaatst op de vergadersite. Mijnheer Schlichte Bergen, gaat u 

gang. U kunt het rechterknopje indrukken. En als het goed is werkt de techniek als een tierelier. Ja, prachtig. 

De heer Schlichte Bergen: Dank voor de mogelijkheid om jullie toe te spreken. Molen de Adriaan is herbouwd 

in 2002 door het gelden van de gemeente Haarlem en de burgers. Dus de molen is van ons allemaal. Sinds 15 

jaar zijn wij weer open voor bezoekers. De laatste vijf jaar hebben we inmiddels 50.000 bezoekers mogen 

ontvangen. En dit jaar of volgend jaar denken onze 100.000
e
 bezoeker te halen als het parkeerbeleid wat beter 

wordt. Wij hebben het probleem dat wij veel bezoekers hebben die niet uit stad komen, maar natuurlijk uit 

Nederland. En uit het buitenland. Die komen met de auto. En die willen dan graag hun auto neerzetten bij de 

molen op de Papentorenvest. Dat is tijdelijk denk ik. Het bezoek bij ons duurt minimaal een uur. En als het 

goed is gaan ze daarna ook even gezellig restaurant Zuidam nog even een kop koffie drinken of eten, maar dat 

kan niet meer. En dat… Naar een uur moet je gewoon weg. Nou, dat is voor mensen die dan vervolgens de 

auto moeten pakken en naar de Raaks gaan of naar parkeergarage De Kamp, of de Appelaar die best wel vol is. 

Dat is ook niet goed voor het milieu. Dus wij zoeken naar een mogelijkheid dat onze bezoekers gewoon weer 

meer dan een uur kunnen parkeren. Een mooi de auto kunnen laten staan als ze de stad ingaan. Dat is in 

ieders belang. Voor ons betekent het dat het op dit moment dat wij zowel tegen de mensen die in de molen  

willen trouwen of vergaderen een probleem hebben, maar ook bezoekers die niet met de trein kunnen komen 

of lopend die zeggen nu af, want eens een keer een bon van € 90 gehad dan praat zich dat wel door. Dus wij 

pleiten ervoor dat de Papentorenvest de parkeerduur uitgebreid wordt tot minstens de drie uur. In dit geval 

geldt het voor de bezoekers. Onze vrijwilligers die niet in Haarlem wonen, maar in de periferie. En soms niet 

met de trein kunnen komen, niet met de bus. Die komen met de auto. Deze vrijwilligers konden tot nu toe 

gewoon hun auto parkeren en betaalden daarvoor. Dus die vrijwilligers die vrijwillig hun werk doen zijn zo 

passievol dat ze ook bereid zijn om de parkeerkosten te betalen, maar als een uur staan moeten ze weer weg. 

En onze diensten zijn vier uur. Dus het is heel lastig om onze vrijwilligers te motiveren om door te gaan. En we 

moeten, om deze groei van bezoekers die nu rond de 25.000, 20, 25.00 gaat, en misschien doorloopt als 

Haarlem de plek to be blijft voor Amsterdamse toeristen. Dan hebben we toch echt een groot probleem, want 

60 naar 100 vrijwilligers, die komen grotendeels uit de omgeving. En nu moeten we zeggen: je zoekt het maar 

uit. Wij kunnen je niet helpen. Dat lijkt ons niet in het belang van Haarlem. Dank u wel. 

De voorzitter: Prachtige afsluiting en strak in de tijd. Dank u wel, mijnheer Schlichte Bergen. Dan mag u het 

knopje weer uitdrukken als u wilt. En dan de heer Heeremans van Sportvereniging Geel-Wit. Ook inzake 

parkeerbeleid rondom het sportterrein. Ook zijn inspreekbijdrage staat op de site. U mag ook lekker blijven 

zitten. Wat u wilt. Wat u prettig vindt. 



De heer Heeremans: Dan ga ik staan als het u niet uitmaakt. Op de eerste plaats, geachte… 

De voorzitter: Oh. Nee, maar kijk nog even achter u. Dat is super... Nee, wacht even. Nee. Dat werkt niet.  

De heer Heeremans: Ik moet gaan zitten? 

De voorzitter: Nee, ik wou zeggen: het jammere is als u gaat staan dan bent u niet in beeld. Dus ga lekker 

zitten. 

De heer Heeremans: Opnieuw. Geachte voorzitter, commissieleden, raadsleden en wethouder. Hartelijk 

welkom. En dank u wel dat ik vanavond wat mag zeggen namens de vereniging Geel-Wit. Als voorzitter zijn wij 

vanavond aanwezig om ons ongenoegen te uiten over het parkeerbeleid. We hebben dat al eerder gedaan. 

We hebben een fantastische samenwerking met de gemeente en dat willen we nog een keer onderbouw om 

te zeggen: chapeau. Alleen dit gaat ons op dit moment leden kosten. En de vereniging Geel-Wit snapt ook niet 

waarom het parkeerbeleid… En de technische kant van het parkeerbeleid is: u mag een uur parkeren in de van 

Oosten de Bruijnstaat. Voor onze leden kunnen we zeggen van: kom alsjeblieft op de fiets, want je kan je auto 

niet kwijt. Maar velen van u zijn ofwel vader of moeder met kinderen. En er zijn ook uitwedstrijden. En dan 

moet u even uw kind wegbrengen en we zetten de auto voor de club voor de deur. Even de sport als er uit. 

Dan heb je een of 2 minuten gebruik bij Geel-Wit. Haal je de auto weg en dan mag je niet meer terugkomen 

voor de volgende 10 uur of 600 minuten. Nou, dat is onmogelijk. De vrijwilligers… We hebben gecheckt bij de 

KNVB. Die zegt jullie zijn echte enige vereniging in Nederland waar we zo’n parkeerbeleid herkennen. Nou, 

daar zijn we niet trots op. Dat zijn een primeur hebben vinden we leuk, maar niet op deze manier, want dat is 

negatief. We hebben niet alleen een sportief… We hebben een maatschappelijk wij hebben een cultureel en 

hebben ook een educatieve functie bij de vereniging, want we hebben ook schoolvoetbal en nog andere 

dingen. Maar het feit dat zelfs in de gemeente Amsterdam ze uitzonderingen hebben gemaakt in de 

weekenden. En we vragen alleen maar op de zaterdag op de zondag tussen negen tot vijf uur als er sport 

wordt beoefend. Dat ze zelfs in Amsterdam uitzonderingen maken bij sportverenigingen. En zeggen van: oké, 

we ongeveer € 0,10 of € 0,20 per uur kunnen voor de ouders en voor de veiligheid… Want wat heeft het voor 

zin om de auto ergens anders te parkeren? En je moet met kleine ventjes of kleine meisjes van 7, 8 jaar straten 

oversteken, voetbaltassen mee. Het is gewoon gevaarlijk. Dus niet alleen voor de zaak dat wij op dit moment 

inkomsten kwijtraken doordat mensen niet meer bij de vereniging blijven hangen, maar het is ook niet veilig. 

En het gaat ons leden kosten. Daar ben nu al mensen gezegd: als dit aanhoudt gaan we volgend jaar naar een 

andere vereniging. En dat willen we niet, want we zijn juist een groeiende vereniging. Er zijn trots op. En wij 

doen een dringend beroep of u nog graag een keer wil kijken naar het parkeerbeleid, want dit gaat fout. Dank 

u wel. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel, mijnheer Heeremans. Ja, en excuus. Ik ben niet in beeld. U heeft een 

soort plafond. Maar dat maakt niet uit. Uw stem staat er prachtig op. Dus dat is ook heel veel waard. Mijnheer 

Van der Hurk van restaurant Zuidam. Ook met klachten over parkeerbeleid en de beperking van één uur. Gaat 

u gang. 

De heer Van der Hurk: Geachte commissie. Ook ik dank u voor de 3 minuten tijd. Mijn naam is Jan Van der 

Hurk. En samen met mijn compagnon Nico Koster zijn wij eigenaar van restaurant Zuidam. En het liefst spreek 

ik vanuit een collectief. Gelukkig zijn er meerdere sprekers. Dus ik beperk me tot de belangen van restaurant 

Zuidam. Sinds 1 april is het nieuwe parkeerbeleid ingevoerd en wij merken dat het aantal reserveringen 

drastisch verminderd is ten opzichte van de afgelopen jaren. Ook reserveringen die telefonisch worden gedaan 

of per e-mail. En als dan de gast vraagt van: hoe is het parkeerbeleid? En wij moeten mededelen dat dat voor 



een uur is dan worden de reserveringen geannuleerd. Nou, nu heeft u er heerlijk gegeten hoop ik. En omdat 

de vergadering iets uitliep moest al heel snel. Dan is het geen a la carte. Gelukkig stond het eten allemaal 

klaar, maar u voelt toch een bepaalde druk. Nou, ik wilde toch eventjes als voorbeeld aangeven hoe dat dan 

een restaurant gaat. Want dan word je verwelkomd. Drankjes worden opgenomen. De kok moest het eten 

maken. Ja, simpelweg binnen een uur kunnen wij niet de gastvrijheid bieden die we graag willen bieden. Daar 

maken Nico en ik ons ook ernstige zorgen. We hebben een restaurant met 10 medewerkers in vaste dienst. 

Ongeveer 20 ambulante die door het jaar werken. Niet zozeer dat wij vrezen voor onze eigen continuïteit. We 

maken ons ook zorgen voor de toekomst van onze medewerkers. Toch een stukje geschiedenis. Nico en ik 

hebben in 2009 onze nek uitgestoken om te investeren in de Scheepmakersdijk 2a. Het pand. Ben Snijder 

noemde ons pioniers van Oost om daar te gaan investeren. Nou, dat vinden wij nog steeds hartstikke leuk. We 

hebben hele goeie contacten met de buurtvereniging. Goede contacten met de molen. We zijn zelfs… We 

hebben onze terrasvergunning toentertijd aangepast om vervroegd met 2.00 uur om de bewoners van de 

Scheepmakersdijk hun nachtrust te gunnen. Wilde ik benadruk om aan te geven dat wij heel graag mee willen 

denken met alles. En ook in het parkeerbeleid. Dus ik wil u heel graag uitnodigen om samen mee te denken 

naar een oplossing. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan gaan we door naar de heer Rogge. Eigenaar van 

nagelstudio Nailart. 

De heer Rogge: Goedenavond dames en heren. Ik ben niet de eigenaar van de nagelstudio. Dat is mijn 

echtgenoot. Die moet echter nog steeds werken. Dus ik spreek namens haar. Een nagelstudio is een 

eenmanszaak. Die bestaat al 28 jaar in de Spaarnwoudestraat. De toekomst is echter onzeker door het nieuwe 

parkeerbeleid wat zo streng is. Klanten komen gemiddeld anderhalf uur bezoek bij de nagelstudio en dat gaat 

niet lukken in een uur. Sterker: ik ben vanavond speciaal gekomen om u toe te spreken. En ik ben al door mijn 

parkeertijd heen. Voor klanten is het parkeren zeer belangrijk. Ze komen niet alleen uit de stad Haarlem, maar 

ook veruit de regio vandaan. Tot met Purmerend en Amsterdam aan toe. Zeker in de donkere maanden gaat 

het spelen voor de dames om op redelijke afstand van de nagelstudio te kunnen parkeren zonder al te veel 

door het donker te hoeven wandelen. Bij deze houd ik het kort. Ik vraag u gewoon aandacht voor de 

ondernemers en hun problemen en een versoepeling van de parkeertijden. Dank u wel. 

De voorzitter: Heel goed. U ook dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Adamo van ristorante pizzeria 

Luca.  

De heer Adamo: Dank u wel. Geachte voorzitter, gemeenteraad en wethouders. Mijn familie is sinds 1996 

eigenaar van ristorante pizzeria Luca. Gevestigd op de Spaarnwoudestraat hier in Haarlem. Ons restaurant is, 

ook al zitten we niet in de bekende horeca gebied, een geliefd adres bij de liefhebber van de Italiaanse 

keuken. Dit mede omdat we naast een van de mooiste Haarlemse monumenten zijn gevestigd. Namelijk de 

Amsterdamse poort. Sinds een aantal weken is bij ons de in buurt het nieuwe betaalparkeerbeleid zone C 

ingevoerd. Dit houdt in dat onze klanten maximaal een uur kunnen parkeren en niet de mogelijkheid hebben, 

zoals eerder gezegd, om die te verlengen. Wij ontvangen als ondernemer hier veel klachten over en veel 

opmerkingen dat een groot aantal klanten niet meer zal komen omdat er voor een bezoek er zo rond de 2 uur 

nodig is om van een diner te kunnen genieten. In de afgelopen 22 jaar hebben hun klandizie opgebouwd 

vanuit heel Haarlem. Ik durf zelfs te zeggen dat we meer aanloop hebben vanuit Haarlem Zuid, West en Noord 

dan uit de ons aangrenzende burgwal in Amsterdamse buurt. Onze klanten hebben, buiten op de fiets komen, 

geen echte alternatieven. Bij ons aan de overkant gaat parkeren in Amsterdamse buurt is vrijwel onmogelijk 

aangezien het voor bewoners is. En de vrije parkeerplaatsen ook door deze bewoners worden gebruikt. Of 



voor langparkeerders die daar hun auto stallen. Ook met het openbaar vervoer komen is lastig, omdat de 

meest dichtbij zijnde bushalte op 1 kilometer zit. Namelijk de Turfmarkt aan de andere kant van het Spaarne. 

Ook de parkeergarage de Appelaar zit op bijna een kilometer afstand van ons restaurant. Graag zou ik de 

mogelijkheden bespreken of het voor ons een andere ondernemers en de winkeliers in de Spaarnwoudestraat 

mogelijk is om net zoals op Zijlweg, Kleverparkweg en Cronjéstraat een stop & shop module te hanteren 

zonder de parkeerduurbeperking. Mocht het niet mogelijk zijn zou ik willen vragen of de maximale parkeertijd 

zou kunnen worden verlengd naar twee of drie uur. En of dat de gemeenteraad zelfs met een andere 

oplossing komt. Dit omdat ik denk dat het met de nieuwe parkeerbeleid geen echte toekomst voor ons bedrijf 

is en 10 personeelsleden binnen twee jaar zonder werk zullen komen te zitten. Zegt u nou zelf: als u uitgaat 

eten met u vrienden of familie wilt u toch ook langer dan een uur kunnen genieten? Dank u wel voor u tijd. 

De voorzitter: Heel hartelijk dank. Dan tenslotte mevrouw Jacobs. En als u aan de andere kant, zeg maar naast 

mijnheer Rogge wil gaan zitten, want die microfoon doet het niet waar u nu zit. Of even wisselen mag ook. 

Kijk, changé. Heel goed. Gaat u gang.  

Mevrouw Jacobs: Ja. Dank u wel, beste commissieleden. Ik ben Joyce Jacobs. Mijn bedrijf heet Ontmoeter. En 

ik ben sociaal maatschappelijk ondernemer en therapeut en mijn bedrijf is gesitueerd in de Pletterij. Dus ik 

kan, zeg maar, beamen wat u allemaal zegt. Daar ben ook last van. Plus dat ik nog andere zaken heb die mij ter 

oren zijn gekomen vanuit het veld. Dus daarom ben ik je ook. Mijn oproep is eigenlijk: stop met bekeuren op 

basis van de nieuwe parkeerregime. En een oproep tot kwijtschelding parkeerboetes uitgeschreven op basis 

van dit nieuwe parkeerregime. Want dat de auto uit de binnenstad geweerd wordt is begrijpelijk. Dat de 

inkomsten van het parkeren bij de gemeente in plaats van het Rijk moet komen is ook begrijpelijk. Dat de 

fijnstofwinst behaald kan worden is aannemelijk, maar alles valt te staan natuurlijk met de uitvoering van 

beleid. Gegeven: de gemeente heeft zelf haar zaakjes aangaande dit onderwerp nog steeds niet op orde. 

Parkeerschijf, wanneer afschaffen. De brief spreken over 1 mei. Deze datum is de enige datum die burgers 

hebben kunnen lezen, horen, we nemen. Tot op heden is er nog niets anders operationeels anders qua schijf 

en qua elektronica nieuwe stijl. Oude borden zijn weggehaald met de tijd tot 21.00 uur en tot en met zaterdag 

vergunning parkeren. Geen nieuwe borden waar de nieuwe tijd 11 uur ‘s avonds, 23:00 uur, en ook zondag 

opstaat. Volkomen onduidelijk op sommige plekken waar de parkeermeters staan. Bedrijven kunnen alleen 

een parkeervergunning gekomen als ze zelf ook een auto hebben. Bedrijven in bedrijven verzamelgebouwen 

krijgen geen bezoekersvergunning voor bedrijven. Alleen parkeerschijf mogelijk van welwillende burgers, maar 

dat het fraude. Bezoekers van bedrijven mogen maar een uur parkeren en dan moeten ze hun auto weghalen. 

Dat betekent inkomstenderving, want niet iedere bezoeker is even mobiel en kan van en naar een 

parkeergarage lopen. Mensen die therapeutisch behandeld worden, de kapper, de tandarts en noem maar op 

worden de dupe. Wat is mijn oproep? Het blijkt dat mensen bekeuringen krijgen als gevolg van de 

onduidelijkheden van de uitvoering van dit beleid. Mijn oproep namens ondernemers, burgers met 

parkeervergunningen en bezoekersschijven: stoppen met mensen bekeuren zolang je als gemeente je zaken 

nog niet op orde hebt. Het is asociaal dat de gemeente wel te doen. Om negen uur ziet het blauw van 

handhavers als een stel mieren uit de hoop, een zwerm bijen om een honingraat om fanatiek te gaan 

handhaven. Prima, maar als alles goed geregeld is. Dus geen bekeuringen na 21.00 uur ‘s avonds. Geen 

bekeuringen op zondag. Dat gaat dus per 1 oktober pas 2018 natuurlijk dan van start. Geen bekeuringen als 

één uur verstreken is, want het kan een niet zo mobiele klant van een zelfstandig zijn. Geen bekeuringen als er 

een invalidenparkeerkaart aanwezig is. Alleen bekeuren zoals het eerst geval was geweest. Het oude 

parkeerregime. Totdat de gemeente zelf als orde heeft en alle pijn er uitgehaald is en er een deugdelijke 

systeem is. Geen burgers in de bezwarenprocedure jagen. Geef elke burger met een bekeuring met redenen 



na 9 uur op zondag geen parkeergarage wegens mobiliteit klant van de ondernemer kwijtschelding uit de 

redelijkheid, billijkheid en dienstbaarheid. Een beetje betrouwbare overheid. 

De voorzitter: U tijd is… Heel goed. De tijd is voorbij wou ik zeggen, maar u was aan de laatste zin bezig. Dus 

dat is goed getimed. Dank u wel. Mocht u ook even het knopje uitdoen als u wilt.. Zijn er commissieleden die 

vraag hebben voor insprekers? Ik zie de heer Van Leeuwen van D66. Die heeft een vraag. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter. Ik ga iets doen wat als voorzitter natuurlijk altijd gigantisch irritant is, 

namelijk geen vraag stellen, maar een opmerking maken. En misschien ter verduidelijking. Er zijn… Naja, een 

half jaar geleden zaten hier heel veel bewoners, die waren ben bang dat mensen langer zouden gaan 

parkeren. Dus vandaar dat de raad heeft besloten voor dat een uur. We hebben altijd gezegd als D66 dat we 

het heel belangrijk vinden om te luisteren naar de gevolgen. Nou, die zijn voor u wel duidelijk. En wij zullen 

binnenkort als we dit gaan spreken met de wethouder zullen inbrengen wat ons betreft die parkeerduur 

verlengd moet worden zoals u zegt. Dus ontzettend bedankt dat u dat geluid hier ook heeft laten horen. En 

het zijn vele Haarlemmers met u die ons dat vertellen. En ik denk dat ik namens veel partijen spreek dat we 

daar uw gehoor, uw oproep gestand willen doen. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel mijnheer Van Leeuwen namens deze mooie bijdrage uiteraard. Zijn er 

nog vragen of? Ja, de heer Schepers van Jouw Haarlem.  

De heer Schepers: Ik heb een vraag voor mijnheer Heeremans. Dank u wel voor het inspreken. U schrijft ook 

nog dat u ze heeft over het regiem gelijk kunnen stellen aan het Emmaplein. Kunt u daar iets over vertellen? 

De heer Heeremans: Ja. Op het Emmaplein. Vanwege de kerk mag je voor een bedrag van ik geloof € 4 

maximaal een hele dag, maar voetbalwedstrijden hoeven niet een hele dag te duren. Dus wat dat betreft 

zouden we heel graag willen voorstellen om zoiets alleen maar op het stukje bij de voetbalvelden in de Oosten 

de Bruijnstaat. Dus het is maar heel beperkt. Ik geloof niet meer dan dat we 30 of 40 auto’s nodig hebben in 

een weekend voor ouders die kinderen komen brengen voor het voetbalspelletje. Maar een voetbalwedstrijd 

duurt voor jeugd één uur, maar die moeten eerst even omkleden. En daarna leren wij dat ze ook douchen voor 

de hygiëne. Maar bij de senioren duurt een voetbalwedstrijd 1 uur en 45 minuten. Inclusief de rust. Voor die 

tijd een half uur aanwezig. Na die tijd gaat meteen weg. We hebben geen inkomsten meer in de kantine. En 

ouders zeggen nu: we gaan overschrijven naar een andere vereniging, want we kunnen ons kind zien niet 

meer veilig laten voetballen. 

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er verder nog vragen van commissieleden? De heer Van den Raadt van Trots.  

De heer Van den Raadt: Ja. Alle insprekers bedankt. Ik denk dat ik voor alle insprekers wel dezelfde vraag heb. 

Toen dit parkeerbeleid werd ingevoerd bent u een waarschijnlijk wel ingelicht door de gemeente. Heeft u het 

idee dat u zo goed ben ingelicht door de gemeente dat u ook begreep dat dit de consequentie van dit 

parkeerbeleid was? Want ik vind dat u nogal wat opnoemt. Trots Haarlem vindt dat u nogal wat opnoemt, 

want er wordt gesproken… 

De voorzitter: Even een korte, eenduidige vraag. Is of hij voldoende is voorgelegd door de gemeente. Wilt u 

daar antwoord op geven? 

De heer Heeremans: U had het over alle sprekers? Op de eerste plaats: ja, wij zijn ingelicht. Helaas is het nog 

niet verduidelijkt in een groot bord. En ik moet toegeven aan de jongedame naast me dat wij ook de dupe zijn 



van de handhaving, want wat wij niet wisten, en dat staat nergens vermeld. Als iemand weg brengt via 

Yellowbrick of wat dan ook, parkeerbeleid. En je doet je nummermelding en je hebt 5 minuten gehad van het 

uur wat je mag zijn mag je ook de andere 55 minuten niet meer gebruiken. Dus ook technisch gezien wist daar 

niet precies alles van. En daar zijn we nu de dupe van, maar het feit dat de stad parkeerbeheerders langs 

kijken en alleen maar toekijken van: hé, er staan een autootje en snel op de bon gooien. Wij wisten wel dat er 

een nieuw parkeerbeleid, maar we dachten ook van dat zal met een klein gedoogbeleid, zeker voor de 

weekenden, zal het wel goed komen. En daar zijn we heel erg in teleurgesteld. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen van de insprekers die heel kort iets willen aanvullen, omdat nog niet 

alles genoemd is? Dat mag. Mevrouw Jacobs. Kort en krachtig. En dan de heer Rogge heel kort en krachtig. 

Mevrouw Jacobs: Ja. Nee, ik moet zeggen dat ik het heel proefondervindelijk ontdekt dat het zo erg was. Dat 

het maar een uur parkeertijd was. 

De voorzitter: Helder. Ja. Al doende leert men dan, maar dan op een manier die misschien nog kinderziektes in 

zich heeft. De heer Rogge.  

De heer Rogge: Wij zijn niet woonachtig in Haarlem. En voor mijn echtgenote was het wel een verrassing dat 

dit gebeurde. Zij was niet geïnformeerd. 

De voorzitter: Goed. U heeft uw vraag al gesteld hè? De heer Dreijer zag ik nog van het CDA. 

De heer Heeremans: Mag ik een vraag stellen voorzitter? 

De voorzitter: Ik ga eerst even naar de heer Dreijer.  

De heer Dreijer: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja. Het is wel duidelijk. De parkeerduurbeperking is bij een heleboel 

bedrijven en mensen een probleem. Ik heb even nog van specifieke vraag bij de Stichting Molen de Adriaan. 

Over de vrijwilligers. Kunt u mij vertellen hoeveel vrijwilligers er gelijktijdig aanwezig zijn bij Molen de 

Adriaan? 

De heer Schlichte Bergen: Zeg maar… We hebben een dienst door de week van 13.00 tot 17.00 uur. Dan zijn er 

drie man plus een molenaar. Dan zijn er vier mensen gelijktijdig de molen. En ook in het weekend zijn er dat 

overlappend vier en vier. Acht. En dat is ons… Daar lopen we dus tegenaan. Niet eens zoveel auto’s. De helft 

daarvan meestal, want de rest om met de fiets of lopend. Maar ja, dat is gewoon een probleem. 

De voorzitter: Dank u wel. U heeft nog een aanvullende?  

De heer Dreijer: Voor de heer Rogge en van restaurant Luca eigenlijk. Waar parkeren normaliter de bezoekers 

hun auto eigenlijk in die buurt? Want ik weet dat de Spaarnwoudestraat heeft zelf geen parkeerplekken. Bij 

restaurant Luca weet ik dat er een paar voor de deur liggen, maar waar parkeert rest? 

De heer Rogge: Bij mijn echtgenoot wordt gewoon voor de deur geparkeerd. Daar zijn parkeerplaatsen op de 

Spaarnwoudestraat. De druk in de buurt is ook heel nihil, want er komt per uur maar een maximaal twee 

klanten in de overlap. 

De heer Adamo: Bij ons, bij Luca kunt u zoals u zei voor de deur parkeren. Er zijn iets van vijf parkeerplaatsen. 

Betaalde parkeerplaatsen. Ze ook in de Koralensteeg. Daar zijn ook betaalde parkeerplaatsen. En er zijn ook 



altijd op de Oostvest zijn er betaalde parkeerplaatsen geweest. Alleen nu is daar de parkeermeter 

weggehaald. Dus het is helemaal onduidelijk of mensen er wel of niet kunnen parkeren. Dus op een avond 

krijgen we iets van rond, op een redelijk gemiddelde dag iets van 15 gasten met een auto. En die kunnen 

meestal de auto wel kwijt. 

De voorzitter: Heel hartelijk dank. De laatste. 

De heer Dreijer: Een laatste opmerking. En even een verzoek aan de wethouder dan. Er zijn hier wat specifieke 

opmerkingen gemaakt buiten het parkeerduur beperken. Geel-Wit onder andere met hun problemen. Kunt u 

dat ook meenemen bij de nota die we dan in de volgende commissie gaan krijgen? De specifieke problemen 

die hier spelen. 

Mevrouw Sikkema: Die nota is al door het college heen. Dus die gaat al uw kant op. 

De voorzitter: Maar goed. Ik neem aan dat u bij de bespreking, want u bent u zelf bij. Dat hij dan gewoon 

inbrengt namens de insprekers die hier vanavond zijn geweest. De heer Van den Raadt. Ik had het nog 

beloofd. U mag nog kort en krachtig een laatste vraag stellen. 

De heer Van den Raadt: Ja, dank u. Nou, ik ben toch nog wel geschokt over wat u allemaal zegt. Minder leden 

en minder klanten en misschien wel met een bedrijf die er over twee jaar niet meer staat. Wij hebben als raad, 

tenminste de partij die voor gestemd hebben en wij hebben niet voor gestemd. Maar die hebben natuurlijk 

bedacht: dit moeten we doen. En het moet een miljoen opleveren. Maar kunt u een inschatting maken wat 

het ander voor horeca kost en ondernemers, MKB als het allemaal wel zo blijft zoals het is? Het is natuurlijk 

wel lief op te zeggen van: we gaan er nog eens naar kijken, maar er is bewoners beloofd dat het een uur moest 

zijn, omdat ze anders die bewoners boos zouden worden. Dus ik zie nog niet meteen veranderen dat we nou 

plotseling 10 uur parkeren in gaan voeren. 

De voorzitter: Uw vraag is duidelijk. Kort en krachtig zei ik mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Kunt u nou eens uitrekenen als het allemaal doorgaat en zo blijft. Wat kost dat dan 

Haarlem aan ondernemers, MKB, banenverlies en dat soort zaken. 

De voorzitter: Ja. Wat gaat het kosten? 

De heer Van der Hurk: Nou, ik denk dat het best lastig is omdat al van te voren aan te gaan kaarten. Maar ik 

denk… Ik heb regelmatig contact met mijn compagnon. En ik denk dat zo halverwege oktober, begin november 

dat het voor ons echt desastreus wordt. En dat we wellicht medewerkers moeten ontslaan. En uiteindelijk ook 

weer vanzelf liquiditeit moeten inbrengen in de onderneming om behoudt de winter te overleven. Dus dit zijn 

wel hele extreme maatregelen voor ons. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Boer heeft ook van de VVD nog vragen.  

De heer Boer: Ja, dank u wel. Even aan de dame, ik ben even je naam kwijt, van de pletterij. Of die in de 

pletterij gebouwen… 

De voorzitter: Mevrouw Jacobs. 



De heer Boer: Mevrouw Jacobs. Ja, want wat mij wel opviel in uw betoog dat u zei. Ja, en om 9 uur komen 

handhavers, als ik het goed heb begrepen, als bijen op honing af om de bekeuringen uit te schrijven. Heeft u 

dat werkelijk gezien of is dat voor u een…? Hoe moet ik dat uitleggen? Want ik zal het nog een kwalijk vinden 

als we inderdaad… De gemeente wilde extra geld binnenhalen, maar als we dat op deze manier gaan doen dat 

kan niet de bedoeling zijn. Dus heeft u dat echt werkelijk zo gezien? 

Mevrouw Jacobs: Ja, dat was de reden waarom ik in de pen ben geklommen, omdat ik vond het heel irritant, 

want in de koninginnenbuurt, rondom de Oostvest. Dat is iets wat mij juist opviel dat het gewoon hartstikke 

blauw is tegenwoordig. En ik dacht: dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dus vandaar dat ik kwam inspreken. 

De voorzitter: Hartelijk dank.  

De heer Boer: En dan… Voorzitter, mag ik nog even dezelfde vraag aan de voorzitter dan van de 

voetbalvereniging Geel-Wit stellen? Heeft je ook het gevoel dat opeens veel meer handhavers bij uw 

vereniging op zaterdag en zondag te vinden zijn nu er bonnen uitgeschreven kunnen worden? 

De heer Heeremans: Ik vind het een zeer valide vraag, want wij kunnen daadwerkelijk stellen dat wij dus over 

de laatste twee weekenden vier wedstrijden vroegtijdig hebben moeten stoppen. Ofwel, een wedstrijd is  

helemaal afgelast, omdat de senioren waren die zagen dat de auto’s werden bekeurd. En die zeiden tegen de 

scheidsrechter: we moeten het verlengen. Het was scheidsrechter van de club die zei: je kan niet verlengen. 

Toen zeiden we: dan stoppen we nu met wedstrijd. Dan schrijft u maar op 7-0 verloren, maar we gaan niet € 

65 betalen. 

De voorzitter: Dank u wel. Jeetje, jongens. Het gaat allemaal van jullie spreektijd af hè? Maar prima. 

Mevrouw… U heeft het volste recht hoor. Mevrouw Van Galen. 

Mevrouw Van Galen: Ja. Nog even vraag aan jullie allemaal eigenlijk. Stel je voor: een van jullie bedrijven gaat 

failliet. Zou je dan overwegen om de gemeente daarvoor aansprakelijk te stellen? 

De heer Heeremans: Als sportvereniging weet ik niet of de gemeente of voor de gemeente aansprakelijk zullen 

stellen. Wat we willen zullen doen is dat wij in ieder geval ergens ons verhaal gaan halen. En op de eerste 

plaats zijn we nu al bezig met de KNVB, maar het is niet de bedoeling van een van ons denk ik kom iemand 

aansprakelijk te stellen. Wij vragen om een stukje parkeerbeleid. Wat wij vinden is normaal en is draaglijk voor 

een ieder. En wij vragen niet gratis parkeren voor de hele dag, maar het aanpassen of zoals het was dat zou 

voldoende zijn. En zeker voor de vereniging Geel-Wit betreft. De mensen in de Oosten de Bruijnstraat. We 

hebben goed contact met hun. Ze vinden het prettig dat daar als bestemmingsplan een voetbalveld is. Ze 

weten al 100 jaar worden we over twee jaar dat de spelers komen met auto’s. En ik geloof niet dat... Het gaat 

ons leden kosten, maar dat we iemand aansprakelijk stellen. 

De voorzitter: Dank u wel. Nee, ik ga nu wel een punt achter zetten, want… En waarom, en waarom, waarom? 

Daarom. Omdat de informatienota plus alles wat hier speelt gaan we nog een keer uitgebreid bespreken. We 

stellen insprekers ontzettend op prijs. U heeft allemaal u tijd goed gebruikt ook. Er zijn nog veel vragen 

gesteld, maar we hebben nog een complete agenda af te wikkelen. Dus met alle respect wil ik u heel hartelijk 

bedanken voor hun bijdrage. U kunt ook vooral blijven mailen, contact zoeken en iedereen neemt het voor 

mee. Nogmaals dank. U mag op de tribune plaatsnemen. Je kunt ook zeggen: nou, ik gelijk even de horeca in. 

Of de kermis of iets anders leuks doen. Dan ploeteren wij hier voort. Dat doen wij voor u. En ik wil… Oh, ja. 



Nog een momentje graag, want wethouder wil nog wel heel kort… Mag u niet meer op reageren, dat er niet. 

Maar nog kort toch even op een opmerking maken verzoekt ze.  

Mevrouw Sikkema: Nou ja. Omdat het ook gaat over neveneffecten van het parkeerbeleid. En dat hebben 

wij… Dat is na… Die parkeer duurbeperking van een uur is naar aanleiding van een amendement van de raad. 

Ik heb dat toen ontraden, omdat ik toen opgezegd: ik ben bang dat het neveneffect heeft wat we hier horen, 

want nu wordt ook een beetje de suggestie gedaan alsof wij het van het college hebben voorgesteld. En een 

amendement met moet je overnemen, moet je uitvoeren. Vandaar dat we het hebben gedaan. En nogmaals, 

de informatienota wordt besproken over een maand, maar ik denk ik wil die nuance wel even duidelijk maken. 

De voorzitter: Dat lijkt me een terechte nuance. En u bent u natuurlijk van harte uitgenodigd om volgende 

maand weer aan te schuiven. Hoe leuk is dat? Op de donderdagavond. Mag ik u heel hartelijk danken allemaal 

voor uw bijdragen. En een fijne avond. 

 

Overige punten ter bespreking  

8. Informatienota Voorgenomen aanpak Uitvoeringsprogramma Structuurvisie openbare ruimte (SOR) 

De voorzitter: Dan gaan we door naar het eerste bespreekpunten. Er zijn geen stukken ter advisering aan de 

raad. Alleen bespreekpunten. De eerste is de informatienota voorgenomen aanpak uitvoeringsprogramma 

structuurvisie openbare ruimte. Afgekort de SOR. Op dit moment wordt gewerkt aan het uitvoerprogramma 

van de SOR. En om deze van het integraal visie te vertalen naar concrete projecten en activiteiten. En het in 

beeld brengen van prioritering en kostenraming. Dit zal naar verwachting tot en met het eerste kwartaal 2019 

duren. Als we alle onderwerpen uit willen voeren van de SOR gaat het meer geld kosten dan er beschikbaar is. 

Dus er zullen, dames en heren, keuzes moeten worden gemaakt. Mede op basis natuurlijk ook van een nieuw 

college akkoord. Het lijkt in elk geval verstandig maar de kadernota 2018 in middelen te reserveren voor het 

uitvoeren van de SOR. Doel van de bespreking. Het college wil graag de commissie informeren over de 

voorgenomen aanpak en het proces van de uitvoeringsagenda. En legt de vraag voor hoe de gemeenteraad 

betrokken wil worden bij het vervolg van dit proces. Het stuk werd ter kennisname aangeboden, maar omdat 

er dit doel van de bespreking staat leek het ons dat het overruled moest worden. En proactief is het ter 

bespreking op uw agenda gezet. Wie wil hierover als eerste het woord voeren? De heer De Groot van D66. 

De heer De Groot: Ja. Dank u, voorzitter. Dan zal ik de spits afbijten. Interessant tijdstip om deze nota te 

bespreken. En daarom ook wat lastig om daar heel inhoudelijk op in te gaan, want uiteraard hebben wij een 

aantal paradepaardjes die daarin staan. Maar het lijkt me niet zo zinvol om die hier nu allemaal te gaan 

herhalen. Dus D66 staat nog steeds achter beginselen waarbij we de SOR op ingesteld hebben. Dat was zo en 

dat is nog steeds zo. En we zijn ontzettend blij met het vaststellen van de document tijdens de vorige periode. 

En de mate waarin de middelen beschikbaar zijn. Ja, dat is echt een onderdeel van de investeringsagenda. En 

dus ook onderdeel van de coalitiebesprekingen die nu aan de gang zijn. En uiteraard hopen wij dat er veel 

mooie dingen uitkomen. En wij wachten uiteraard met veel nieuwsgierigheid de uitvoeringsagenda af. Die laat 

lang op zich wachten dan maar vooraf hadden gehoopt, maar uiteraard blijven wij net zo nieuwsgierig. Tot 

zover. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Groot. De heer Dreijer, CDA. 



De heer Dreijer: Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan kort zijn. Ik kan eigenlijk geheel overnemen wat de heer 

De Groot van D66 zegt. Het is pas zinvol eigenlijk als de uitvoering vastgesteld is en kunnen we er echt niets 

concreets over zeggen. 

De voorzitter: Heel goed. Mevrouw Schneiders van GroenLinks.  

Mevrouw Schneiders: Hier moet ik nog even aan wennen. Ja, hij doet het. Ja, ook ik wil me graag aansluiten bij 

de vorige sprekers dat het jammer is dat we dat uitvoeringsprogramma niet eerder hadden, want het is 

natuurlijk fijn bij de onderhandelingen als we dan weten hoe we met deze SOR moeten werken. Omdat het 

ook overal in terugkomt en zo belangrijk is voor een heleboel van onze punten die in de coalitie programma’s 

waarschijnlijk aan de orde zullen gaan komen. Dat is niet gelukt, maar het lijkt me wel belangrijk dat we toch 

nu alvast het over hebben. Of in ieder geval dat wij dus meegenomen worden in hoe we nu verder gaan. Want 

ik kan me voorstellen omdat het natuurlijk zoveel is en zo’n groot programma is met zoveel projecten. Dat het 

niet lukt om dat allemaal zo snel uit te voeren, maar dan is het wel goed denk ik om bijvoorbeeld prioriteiten 

te stellen. En te zeggen: laten we een aantal dingen wel nu alvast uitwerken. En laat dan een aantal andere 

dingen misschien op zich wachten tot volgend jaar. Maar zullen we misschien wel naar de zomer wel al om 

bepaalde projecten kunnen starten. Er zijn natuurlijk al projecten gestart. Het is me niet helemaal duidelijk 

welke projecten dat dan waren die al gestart zijn. En misschien zou dat ook nog in het vervolg uitgewerkt 

kunnen worden welke nu al draaien. En dan welke projecten we wel zouden kunnen starten op korte termijn. 

Er is een hele lijst van die dingen die daar op korte termijn kunnen. Welke zouden we…? Waar zouden we mee 

kunnen beginnen? En dan zou mooi zijn als daar dan de financiële consequentie aan gekoppeld zou worden. 

We hebben nu een inzicht gekregen van: het kost 2 ton per jaar voor de programmacoördinatie. En 6 miljoen 

daarna in 2019. Dat zijn nogal vage algemeenheden. Daar kunnen we natuurlijk niet zoveel mee. En ook als we 

iets in de kadernota daarover vast willen stellen dat zullen toch meer moeten weten. En dan denk ik dat het 

goed is als we in ieder geval voor die tijd een deel van het uitvoeringsprogramma hebben en ook weten wat 

dat deel gaat kosten. Dat we daar misschien keuzes in kunnen gaan maken. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel, mevrouw Schneiders. Mijnheer Blokpoel van de VVD.  

De heer Blokpoel: Ja, voorzitter. Dank u wel. Ja, ook voor ons geldt eigenlijk wel. Het is een prachtig stuk, maar 

het is een beetje voorbarig om het er nu al over te hebben, want er staan nog verder geen keuzes in. Die 

keuze moet nog gemaakt worden tijdens onderhandelingen van de coalitie. Ik hoop dat ze de juiste maken en 

dat wij ons daar ook in kunnen vinden. Of dat wij nog daarover mee kunnen praten natuurlijk. Dat zou heel 

mooi zijn, want men gaat praten met de stad natuurlijk. En laat de VVD nou ook net uit deze stad komen. Dus 

nou, we horen het graag. U heeft onze nummers. Maar goed, er wordt gezegd: er moeten keuzes gemaakt 

tijdens het kadernota. Logisch uiteraard, want daar komt het geld beschikbaar uiteindelijk. Maar laten we ook 

even kijken naar projecten die er nog staan. En dat niet alleen maar naar nieuwe projecten van de 

toekomstige coalitie, al dan niet met de VVD, die daar worden verzonnen, want we hebben nog heel veel 

projecten die op stapel staan en die we op moeten pakken. Dus neem het mee alstublieft. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Hulster van de Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja. Dank u, voorzitter. Wij sluiten ons ook aan bij de vorige sprekers, maar we vielen toch wel 

even over het meten is weten als een iets wat op korte termijn zou kunnen spelen. Dat is wat ons betreft heel 

belangrijk. We hebben natuurlijk met de Dolhuysbrug gezien hoe belangrijk het is dat we echt betrouwbare 

verkeersinformatie hebben voordat we keuzes gaan maken. Dus daar zullen we ook graag in meegenomen 

worden. 



De voorzitter: Heel goed. Dank u wel. Nog andere commissieleden? Ja, mevrouw Wisse van de PvdA. 

Mevrouw Wisse: PvdA die is benieuwd naar de onderbouwing van de geraamde 4 miljoen voor SOR projecten 

in 2019. En eigenlijk kan ik me aansluiten bij GroenLinks. Wij zouden het fijn vinden als steeds bij ieder project 

heel goed uitgewerkt wordt en onderbouwd wordt wat het kost en waarom. Dank u wel.  

De voorzitter: Heel goed. Nog anderen? Nee? Dan geef ik graag het woord aan de wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Nou, eerlijk gezegd deel ik wat u allen ook zegt. Wij hadden gehoopt dat wij nu op basis 

van die SOR waar we met de stad en met u met elkaar heel lang over hebben gediscussieerd. En nu willen we 

uitvoeren. En hoe ga je dat doen? Nou, u heeft gezien… Daar zitten ambassadeurs plekken in. Er zitten allerlei 

netwerkkaarten in. We hebben grote projecten die we met elkaar willen gaan doen. En dat hangt heel erg met 

elkaar samen. En wat wij hebben gemerkt is dat het toch meer tijd kost om daar een prioritering in aan te 

brengen. Wat logisch is, omdat de ene weer samenhangt met het ander. Ik denk toch dat het ook niet voor de 

zomer gaat lukken omdat al zo concreet te hebben. Dat vind ik ook heel vervelend, maar je moet wel iets 

hebben wij ook het gevoel hebt dat we daar echt met zijn allen op kunnen bouwen. Tegelijkertijd kun je al wel 

wat laaghangende fruit, dat gaf GroenLinks ook aan, gaan plukken met elkaar. En ik ben het ook helemaal met 

mijnheer Hulster eens van Actiepartij. Meten is weten. Dus zo zijn er wel een aantal dingen die je wel kunt 

gaan doen. Ook kan je zeggen van: er staan een paar pleinen in wat als ambassadeursplek is gedefinieerd. Die 

zou je kunnen gaan vergroenen. Dat hoeft ook niet meteen heel veel geld gaan kosten, maar terwijl je dan wel 

in de klimaatadaptatie daarin tegemoet komt. En een plein prettig maakt als een ontmoetingsplek in de 

openbare ruimte. Dus zo gaan we wel kijk wat voor aspecten we kunnen doen. Wat ik van mijnheer Blokpoel 

een goeie vond, want de SOR bestaat uit twee aspecten. Eén: ga de projecten die je toch al doet, omdat er 

beheer en onderhoudsbehoefte is. Ga die dan ook zo aanpakken dat het SOR-proof is. Dus we gaan bij dat 

soort projecten kijken van: is daar misschien extra geld nodig, omdat je met andere materiaal gaat werken. Of 

dat je net anders gaat inrichten dan we eerst hadden gedacht. Nou, daar kan extra geld voor nodig zijn. Dus 

dat is zeker waar we naar gaan kijken. En daarnaast hebben we geld nodig om locaties waar nu geen beheer- 

en onderhoudsbehoefte is om die toch mooier te maken en beter te maken en volgens de richtlijnen van de 

SOR. Nou, nogmaals. Dat moet nog verder worden uitgewerkt. Ik ben het helemaal met jullie eens dat daarin 

per project moet uitgezocht worden wat het globaal gaat kosten. Wat we daarvoor gaan doen, welke doelen 

ermee worden gediend binnen die SOR. En daar komen we dus ook op terug. Ik denk dat ik daarmee eigenlijk 

iedereen wel heb bediend. 

De voorzitter: Dat is mooi. Mensen die in tweede termijn toch nog een aanvullende vraag hebben of willen 

reageren op hetgeen de wethouder heeft aangegeven? Maar volgens mij… Ga je gang. 

Mevrouw Sikkema: Ik zit ook aan die onderhandelingstafel. Dus VVD, als u nog suggesties heeft geef het 

even… Ja, want u zegt… Dus je kunt nu even dingen noemen. Dit zijn er twee dingen die we echt belangrijk 

vinden. Dus ik daag u ook even uit. 

De heer Blokpoel: Wij komen met een lijstje. 

De voorzitter: Doe dat maar. Heel goed. Altijd eerst goed over nadenken mijnheer Blokpoel. 

De heer Boer: U kunt gewoon naar onze website gaan. Daar staat ons verkiezingsprogramma keurig 

beschreven. Als u nog vragen hebt dan licht ik die graag toe. 



De voorzitter: Nou, ik neem aan dat ze overal heel goed naar gekeken hebben mijnheer Boer. Dat komt 

helemaal goed. Nou, dan is hiermee dit punt besproken en wordt zeker nog vervolgd. Zijn we nog lang niet 

over uitgesproken. Het gaat niet door naar de raad. Dus ja, wat dat betreft… Het komt terug. En mocht u 

moties vreemd in willen dienen kan het altijd, maar dan moet er wel een goede aanleiding toe zijn natuurlijk. 

9. Informatienota “Nieuw verkeersbesluit voor herinrichting Kinderhuisvest-Kenaupark” 

De voorzitter: Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Agendapunt negen. De informatienota 

verkeersbesluit voor herinrichting Kinderhuisvest Kenaupark. In 2016 besloot het college tot herinrichting van 

het Kenaupark. Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraken besluit het college nu tot aanvullende 

maatregelen om het park autoluw te maken. Namelijk de afsluiting van het Kenaupark aan de noordwestzijde 

waardoor het Kenaupark groener en autoluw wordt ingericht. Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak is 

ook gekeken naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren met zo min mogelijk negatieve 

effecten voor bereikbaarheid van de omwonenden en aanwezige bedrijven. En er is ook overleg geweest met 

betrokken bewoners en ondernemers. Er zijn meerdere varianten gepresenteerd. De inbreng is gewogen. Ook 

met verkeerspolitie, fietsersbond en een extern verkeersaudit. Het college kiest op basis hiervan voor de 

variant waarvoor het meeste draagvlak bestaat. Doel van de bespreking is dat na overleg met u als 

raadscommissie Beheer een nieuw verkeer besluit genomen wordt door het college van het hele traject. En 

daar staat dan weer de mogelijkheid tot beroep of bezwaar natuurlijk altijd open tot zo’n verkeersbesluit. 

Verder is het een bevoegdheid van het college. Het stuk werd er kennisname aangeboden, maar wij hebben 

hem geüpgraded. En op de agenda gezet, want dat leek ons wel urgent. En ik hoop dat u dat ook vond. Verder 

heeft de wethouder nog op 24 april een brief versturen nu. Was te zien in de Raadzaam, maar is ook 

toegevoegd aan uw agendastukken. Met nuancering over de berichtgeving in het Haarlems Dagblad dat er 

sprake zou zijn van draagvlak onder alle partijen over de voorgestelde maatregelen. Dat lag toch even iets 

anders. Maar voordat we overgaan naar bespreking met u allen… En mocht u denken: waarom vertelt ze dit 

toch allemaal? Dat is voor de mensen thuis en op de tribune dat ze ook nog vaag weten waar we het hier over 

hebben. U heeft de stukken natuurlijk we goed voorbereid. Zij waarschijnlijk niet. Gaan we eerst de twee 

insprekers. Ik wil graag vragen de heer Rood van de fietsersbond en de heer Meijer. Die zich ad hoc vanavond 

nog even gezellig heeft aangemeld. Ook hartelijk welkom. Ja, inderdaad. Power. Gaat u lekker zitten en zal ik 

dan de heer Rood als eerste het woord geven? Want hij is in de ervaringsdeskundige hier haast, zou ik willen 

zeggen. U weet waar het knopje zit van de microfoon. Gaat u gang. 

De heer Rood: Ja, dit knopje. Ja. Geachte raadsleden. Nou, laat ik eerst beginnen u, althans een nieuwe leden 

van de commissie Beheer, welkom te heten in dit huis. En omdat ik graag de komende vier jaar op 

constructieve wijze met u ze willen samenwerken. En ik laat u bij deze al weten dat ik u wil uitnodigen op 28 

mei. Samen met de leden van de fietsersbond. Een beetje een traditie. En een korte fietsrit door de 

binnenstad van Haarlem te maken om duidelijk te maken waar wij precies mee bezig zijn. Maar goed. Nu het 

Kenaupark. U krijgt overigens nog een uitnodiging van mij, maar voor de mensen die dat nu al in hun agenda 

willen vastleggen bij deze. Nou, het Kenaupark. Op 5 oktober vernietigde de bestuursrechter de 

verkeersbesluiten die het mogelijk moet maken iets waar de op te heffen in een park waar 4000 auto’s op een 

30 km weg reden. De rechter opperde toen al het park voor doorgaand verkeer af te sluiten. Welnu. Dat 

ontwerp, dat idee ligt thans voor u. Het is een ontwerp dat alles van een compromis in zich draagt. Het af te 

sluiten Kenaupark wordt aan de noordzijde afgesloten, om te voorkomen dat het park als doorgaande route 

kan worden gebruikt. En daarmee is de hoofdroute veranderd. En dat betekent dat de fietsers in noordelijke 

richting een gevaarlijke oversteek moeten maken. Een deel van het gevaar is inmiddels weggenomen door de 

fietser de mogelijkheid te geven in tweeën over te steken. Er komt te midden eiland. Maar ik wil ook duidelijk 



zijn. Het is niet de fietsersbond die voor de afsluiting is gegaan zoals in de pers wordt gesuggereerd. De 

optimale positie voor de fiets is namelijk de oorspronkelijke situatie waarin de fietser voorrang heeft op het 

afslaande verkeer. En naar die situatie terugkeren was in de onderhandelingen naar 5 oktober geen optie, 

want de gemeente heeft gekozen voor de groen en een autoluw park. En daarbinnen hebben wij gezocht naar 

maatregelen die de fiets optimale, niet maximale veiligheid oplevert. En dat is naar onze mening gelukt. Al 

moet mij van het hart dat de maatvoering in de bocht van de Kinderhuisvest krap, zeer krap is. De fietsersbond 

vindt dat het ontwerp aan de eisen moeten voldoen die de wethouder in haar brief van ons heeft 

overgenomen. Namelijk, geen doorgaande route, veiligheid voor de fietser, bereikbaarheid voor bewoners en 

ondernemers en geen sluiproutes. Tot slot. De weg waar de bussen rijden is smal. Fietsers en bussen kunnen 

elkaar niet gelijktijdig passeren. En dat houdt in dat de bus vaak achter de fiets moet rijden. Dat voelt niet 

lekker. En zeker niet voor de fietser. Zeker niet met de dubbeldekkers en de dubbel lange bussen die er nu 

rijden. De trottoirbanden aan de oost-westrijroute zijn recht. De fietser die voor de bus komt te rijden mag 

geen stuurfout maken. Contact met een voorwiel tegen de rechterband kan tot een valpartij leiden. Schuine 

banden kunnen dat van risico verkleinen.  

De voorzitter: Mijnheer Rood. Uw spreektijd is op hè? 

De heer Rood: Ja. Ik heb nog een zin, mevrouw Schopman. Het is flauw van de wethouder te stellen dat 

fietsers sneller het park in zullen rijden als er schuine banden komen. Aanleg nu van schuine banden is 

kostbaar en dat vind ik een meer valide argument. Tot zover. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel, mijnheer Rood van de fietsenbond. En dan de heer Meijer. Gaat u gang. 

De heer Meijer: Ja. Ik woon sinds tweeënhalf jaar Haarlem in de witte wand om het Kenaupark. Tot volle 

tevredenheid. En u kunt geloven dat ik van groen hou. Anders was ik daar niet gaan wonen. Maar waarom in 

godsnaam die situatie daar aangepast moest worden? Don’t fix it if it ain’t broken. Voor een paar vierkante 

meter groen is daar een nieuwe herindeling gemaakt die door de rechter is afgekeurd, omdat hij gewoon 

slecht ontworpen is. De bocht bij de handelsbank is zo geconstrueerd dat of de auto’s tegen de 

tegemoetkomende fietsers klappen of afsnijden. Vervolgens is daar de radicale stap genomen: dan maar 

helemaal afsluiten. Dat is op zich een heel goed plan hoewel de oorspronkelijke voorstellen daarvoor 

rampzalig waren. Gelukkig heeft één van mijn medebewoners de beste optie ingediend. Afsluiting aan de 

noordzijde. Wat een veel beter plan was een alle suggesties van de gemeente die er lagen. Alleen er is nog een 

dingetje. En een van die dingen was: moeten we hem afsluiten, want als de route vanaf de gedempte gracht 

aan de andere kant van het park niet meer mogelijk is zou je kunnen afwegen: laat die totale afsluiting even 

zitten. Als de toevoer niet nodig is. En geloof me, het komt onder mijn slaapkamerraam door daar. Dus ik ben 

de eerste om daar een hekel aan te hebben als het niet goed gaat, maar afsluiting is radicaal. Als dat dan toch 

moet zou er dan een paaltje aan de noordkant kunnen komen met pasjes voor de bewoners? Want het is net 

Hotel California het Kenaupark straks. We kunnen er wel op, maar we kunnen er nauwelijks meer uit. Sterker 

nog. We zullen dan via Raaks en aan de overkant van het water terug moeten rijden om richting kust of de 

stad uit te gaan. Dat lijkt me ook heel milieutechnisch heel erg verstandig. Dus het lijkt me goed om nog eens 

even te kijken naar de manier waarop de bewoners het park weer kunnen verlaten. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Meijer. Dat was helder. Een mooie beeldspraak ook. Zijn er 

commissieleden die nog een aanvullende vragen willen stellen? De heer Schepers van Jouw Haarlem. 

De heer Schepers: Ik heb een vraag voor mijnheer Meijer. Dank u wel voor het inspreken. Ik zit hier. In een 

stuk kunnen we lezen dat er veel aan participaties gedaan. Veel met inspraak is gedaan. Afgelopen dinsdag las 



ik in het Haarlems dagblad een brief dat het eigenlijk niet zo was. Wat kunt u daarover vertellen? Heeft u daar 

iets over meegemaakt? 

De heer Meijer: Het is precies zoals u het zegt. Ja, er was in spraak. En nee, er was inspraak. Er is overlegd. 

Sterker nog: er is een plan van een van de bewoners goeddeels overgenomen, maar dan weer net niet 

helemaal. En wat een beetje uit de krantstukken leek is alsof we het er nu allemaal mee eens waren en het 

allemaal in harmonie hebben afgesproken. Er zitten nog haken en ogen aan, maar er is met ons gesproken. 

De voorzitter: Ja. Dat is ook in de brief. De toelichting van de wethouder op 24 april. En er zitten ook nog alle 

zienswijzen onder. Andere vragen? De heer De Groot van D66. 

De heer De Groot: Ja. Dank u, voorzitter. Aan de heer Meijer dank voor het inspreken. U doet de suggestie een 

paaltje specifiek voor bewoners. Het lastige daarvan is hoe groot maak je de cirkel van mensen die belang 

hebbend zijn? Want hoeveel pasjes gaan we uiteindelijk verspreiden? Dus heeft u daar een idee bij? 

De heer Meijer: Ja. Dat lijkt me vrij simpel. Dat is de bedrijven en bewoners van het park. En van die paar 

straten die daarachter liggen. Ik ken niet alle die straatnamen uit mijn hoofd. Die bijna niet op een andere 

manier weg kunnen komen. Ik denk dat dat het criterium moet zijn. Wie kan er op een normale manier weg 

komen en wie niet? En het lijkt me echt heel raar om al die mensen via Raaks helemaal de stad uit te sturen. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog andere vragen? Mee? Dan is alles helder en duidelijk. En wil ik beide heren 

hartelijk danken voor uw bevlogen inspreekbijdrage. U mag weer lekker op de tribune plaatsnemen. Dan gaan 

we over tot bespreking van deze informatienota. Wie mag ik als eerste het woord geven? De heer Boer van de 

VVD. 

De heer Boer: Ja. Nou, de VVD is blij dat er nu een verkeersbesluit ligt met betrekking tot het Kenaupark. Dat 

het in ieder geval kan rekenen op het meeste draagvlak zoals het werd omschreven. Waar wij ons wel zorgen 

om maken is de verplaatsing van die zogenaamde 4000 bewegingen. Laten we duidelijk zijn: de VVD is 

voorstander van een autoluwe binnenstad, maar de auto moet wel goed alternatief hebben. En wij vroegen 

ons af: waar zijn die 4000 bewegingen dan heen gegaan? Want die automobilisten reden daar natuurlijk niet 

voor reden. Die waren ergens op weg naar toe of kwamen ergens vandaan. We hebben die vraag dan ook 

technisch gesteld. En we hebben geen idee bij die bewegingen heen zijn gegaan. En dat vind ik wel een 

probleem, want dat is eigenlijk ook een groter problemen Haarlem. Wat is nou die grotere visie? Natuurlijk ligt 

SOR daar als stip op de horizon, maar dan wil je wel zeker weten dat die 4000 bewegingen ook wel aan het 

doen zijn wat wij aan het doen willen. Wat wij willen dat ze gaan doen. Dus wethouder, kunt u ons eens 

meenemen in hoe u dat ziet? Want nu hebben daar geen zicht op. En hoe gaan we dat in de toekomst dan 

voorkomen dat we daar wel zicht op gaan krijgen? Want waarom ik daar zo op zit is dat… U schreef in een 

brief in oktober 2017 namelijk dat er is eerst een nulmeting moest worden gedaan om de auto’s te kunnen 

gaan weren uit het park. Dat is echt noodzakelijk zelfs. Nou, die nulmeting is niet gehouden. Maar u bent nu 

toch wel tot het besluit gekomen. Dus ook dat vind ik van: hoe rijmt u dat nu? Zou u dat eens wat toe kunnen 

lichten zometeen? En dan even aanhaken tot de suggestie van die mijnheer van de paaltje. Ik weet niet of dat 

al naar voren is gekomen in de inspraak en hoe daar is op gereageerd. En ik zou graag willen weten hoe de 

wethouder daar over denkt en wat de mogelijkheden daartoe zijn. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel meneer Boer. Wie mag ik dan het woord geven? De heer De Groot van 

D66. 



De heer De Groot: Ja. Dank u, voorzitter. Ik denk dat twee uitstekende vragen van de VVD. Ik ben inderdaad 

ook benieuwd hoe dat in elkaar zit. Verder kan ik vrij kort zijn over dit dossier. We hebben hiervoor een 

inrichting gekozen die niet direct opleverde wat we ervan verwacht hadden. En dan moet je repareren. En dan 

wil je graag repareren op een wijze waarbij er voldoende draagvlak is bij alle betrokkenen. Daar blijkt ook in 

eerste instantie van oplossing gekozen te zijn die dat draagvlak niet had. En daardoor is het heel goed om te 

zien dat het verkeersbesluit daar wel aan voldoet. Dus wij kunnen ons hier prima in vinden. Dank u wel. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel. Andere commissieleden? De heer Hulster van de Actiepartij.  

De heer Hulster: Ja. Dank u, voorzitter. Ja. Wij vinden het eigenlijk wel interessant dat als je een weg afsluit dat 

het dan helemaal geen probleem oplevert. Dus zo zou je er ook naar kunnen kijken in plaats van dat je denkt: 

hé, maar dan moet het verkeer toch ergens zijn? Misschien is het wel zo dat als je meer wegen bouwt dat je 

dan juist meer verkeer krijgt. Dat is wat wij dan altijd denken. Maar goed. We hebben wel even naar gekeken, 

want als je het Kenaupark afsluit dat betekent dat ook wat bijvoorbeeld voor de bewoners van het centrum. 

Dus je kunt bijvoorbeeld de mensen die bijvoorbeeld bij de Raaks wonen die kunnen nu niet rechtdoor naar de 

naar de Kinderhuissingel rijden… Misschien moeten wel wat breder worden gekeken dan alleen maar naar het 

Kenaupark, want anders krijg je alsnog je nog heel veel zoekverkeer door de stad heen. Of mensen die rondjes 

moeten rijden, omdat ze anders hun wijk niet meer uitkomen, omdat ze niet door het Kenaupark komen. En 

dat zou dan toch wel weer jammer zijn. 

De voorzitter: Helder. Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Van der Mark van GroenLinks. 

De heer Van der Mark: GroenLinks is blij met het verkeersbesluit zoals het hier nu ligt. Het is natuurlijk niet 

optimaal. Het is het afwegen van belangen en niemand wordt voor de volle 100% bediend, maar ik denk dat 

dit wel het compromis is wat we moeten doen. Namens GroenLinks hebben nog wel een vraag voor de 

wethouder en dat is een technische vraag. Dus ik weet niet of ik hem hier mag stellen, maar ik doe het wel. 

Betreft het verbreden van het fietspad aan de zuidkant. Dit gaat ten kosten van een boom. Nu kiest 

GroenLinks in dit geval toch voor het belang van de fietser, maar we zien dat de boom gekapt wordt. En de 

vraag is: kan die behouden blijven door hem te verplaatsen naar een andere plek? Mogelijk in het park zelf, 

zodat de groenkwaliteit nog meer versterkt wordt. 

De voorzitter: Staat genoteerd. Er wordt druk geschreven naast me. Die mag ik dan het woord geven? 

Mevrouw De Leeuw van de OPH.  

Mevrouw de Leeuw: Dank u, voorzitter. OP Haarlem gaat in grote lijnen met het voorstel van het college 

akkoord. Nu moeten er nog wel een aantal kleine knelpunten aangesleept worden. En de insprekers hebben al 

duidelijk wat dingen aangegeven. Ik hoop dat daar nog tijd en mogelijkheden voor zijn. En verder gaan we dus 

akkoord. 

De voorzitter: Dank u wel. Heer Visser van de ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja. Ook wij gaan akkoord. We hadden wel technische vragen gesteld van wat zij naar die kleine 

aanpassingen? En dan krijg ik als antwoord van: ja, ziet u maar bladzijde 30. Aanbevelingen en conclusies. 

Maar ja. Daar staan tussen aanbevelingen in. En met eigen informatienota over het verkeersbesluit. We 

hebben het verkeersbesluit zelf niet gekregen. Ik vind het is wel jammer dat de informatievoorziening nu toch 

niet goed is. En als je een technische vraag krijgt stelt ook niet het antwoord niet krijgt, want ik kan dus niet 

opmaken van welke van die kleine aanpassingen wordt dan wel gedaan en welke niet. En in hoeverre dan? 



Want er worden zelfs verschillende opties gegeven. Dus de hoofd koers steunen we helemaal, maar ik wil de 

wethouder echt meegeven die fietspaden met name, die bocht. En aan de zuidzijde van het Kenaupark zo 

breed mogelijk. En als daar meer nodig is… We moeten meer, want er wordt bijvoorbeeld nu een suggestie 

gedaan van de middenasstreep weghalen. Ik kan nergens uit het stuk halen of de wethouder dat gaat doen of 

dat de wethouder iets anders ga doen. Of de stoep wijze van spreken gaat versmallen. Er zijn nog meerdere 

opties. En ik vind het jammer dat we die informatie, ondanks de technische vragen, niet hebben gekregen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Dreijer van het CDA.  

De heer Dreijer: Ja. dank u wel, voorzitter. Nou, net als de ChristenUnie vroeg het CDA zich ook af welke 

aanbevelingen er worden overgenomen. Er staan nogal wat in. We kunnen ons wel vinden in het voorstel 

zoals door het college hier is neergelegd. Ik heb nog wel een paar opmerkingen. Ik heb even zitten kijken 

afgelopen maandag naar de fietsbeweging. En mijn constatering was dat 85% van de fietsers dwars door het 

park fietsen. Ondanks dat ze nu een hele mooie baan aan de westkant voor zichzelf hebben. Daar ligt namelijk 

ook een schuin stoepje voor de oversteek waarschijnlijk naar het park toe. Ik denk dat we daar nog wel even 

naar moeten gaan kijken, omdat toch de fietsers proberen op geëigende paden te laten gaan rijden. Een 

beetje, want 85% vind ik wel erg veel. De boom heb ik ook maar even bekeken. Inderdaad, ik heb daar ook 

gezien dat de bussen met de neus over het hele smalle fietsstrookje gaan als ze er langs rijden. Dus dat is heel 

erg gevaarlijk. De boom ziet ook wat slechter uit. Het is een eik die er staat. Die kan niet verplaatst worden 

volgens mij. 50, 58 kan ook. Dus voor de veiligheid kunnen we er wel mee instemmen. Ondanks dat we 

natuurlijk voor bomen blijven dat deze wel eigenlijk weg moeten, want het is echt gevaarlijk met hele lange 

bussen. En ja, ik hoop dat er niet teveel mensen dus vanuit het Kenaupark juist naar de ‘…’ willen gaan rijden. 

Dat we wel via de zuidkant alles kunnen afhandelen. Dank u wel. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel. Mevrouw Wisse van de Partij van de Arbeid. 

Mevrouw Wisse: PvdA kan zich natuurlijk heel goed vinden in autoluw en fietsvriendelijk Kenaupark. Facebook 

stond vandaag wel vol met het verkeer wat nu eigenlijk niet weten wat ze moeten doen. Dus het lijkt te leiden, 

misschien door een gebrek aan borden of duidelijkheid of communicatie tot problemen elders. En misschien 

dat er daarom juist meer omgereden wordt en meer fijnstof komt enzovoort. Dus misschien kunnen we daar 

nog naar kijken? En misschien dat de wethouder nog een keer met de omwonenden en ondernemers die nog 

steeds niet blij zijn in overleg kan treden. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Schepers, Jouw Haarlem.  

De heer Schepers: Dank je wel. Wij vinden het ook een stuk wat volstaat met goede punten. We kunnen ons 

voor een groot gedeelte ook bij de woorden van de Partij van de Arbeid aansluiten. En we willen nog vragen 

om het goed te blijven monitoren wat betreft de verkeersdoorstroming op dat punt. Dank u wel. 

De voorzitter: Heel goed. Kort en krachtig. Iedereen aan het woord geweest die dat wilde? Dan geef ik graag 

het woord aan de wethouder.   

Mevrouw Sikkema: Ja, dank u wel. We zijn hiertoe inderdaad gekomen, omdat de rechter zei dat ons ontwerp 

niet goed genoeg was onderbouwd. En zoals de fietsbond ook aangaf, ook suggereerde: goh, doorgaand 

verkeer uiteraard eruit halen is dat een idee? We zijn met elkaar gesprek gegaan samen met een bureau erbij. 

En hebben toen het Kenaupark afgesloten als tijdelijke maatregel. En ik moet eerlijk zeggen dat het iedereen 

heeft verrast hoe goed dat werkte. Want toen wij hier dik een jaar geleden hier met elkaar over het over 



hadden, over nieuw ontwerp hebben we ook gezegd: we willen daar een autoluw park van maken. Ik kan me 

herinneren dat de ChristenUnie… De ChristenUnie… GroenLinks. Ik denk omdat de fietsersbond zo voor de 

ChristenUnie was dat ik nu… Nee, hoor. Maar dat GroenLinks destijds ook aangaf… Ja, mijnheer Boer 

misschien is dat toch de partij waarover ik nadenk om toch verder te gaan onderhandelen. Nee, maar dat 

GroenLinks toen heeft gezegd van: goh, u wilt dus eigenlijk in twee stappen richting een fietsstraat. Want in 

één keer was de overgang van een 50 km weg met 4000 auto’s naar wat we nu hebben… Nou, bijna iedereen 

had zoiets van: dat kan niet. En omdat je dat eigenlijk noodgedwongen dat doet… En mijnheer Boer. Ik snap 

uw vraag, maar het heeft niet tot knelpunten elders geleid, want we hebben wel echt om het park heen naar 

de wegen daaromheen geteld en gekeken. Het heeft niet tot knelpunten geleid. Dus dat was eigenlijk een 

soort geluk bij een ongeluk dat wij ook dachten: het is echter reële optie waar we naar kunnen gaan kijken. 

Wij hebben daar met de fietsersbond over nagedacht en bekeken. Er is een avond geweest met ondernemers 

en bewoners die toen best kritisch waren, maar ik heb toen ook gezegd: daar zijn we nu voor. Dit is een 

voorstel wat we hadden, want we hadden eerst die knip zoals die nu is. Aan de zuidkant van het park. En er 

werd aangegeven wat voor knelpunten zij ervaren om bij hun huizen te komen. Vrachtwagens die niet bij de 

bedrijven kunnen komen. Ja, door de Tuinstraat, maar dat is gewoon veel te krap. Dus toen hebben we met 

elkaar gekeken: wat zijn andere mogelijkheden? En heeft een ondernemer gezegd van: als er dan toch een 

knip moeten komen, liever niet, maar als die er moet komen dan aan die noordkant. En zo zijn we hier 

toegekomen. Er zit op de tribune ook een bewoner die mij zo straks handtekeningen heeft aangeboden waarin 

de bewoners ook liever hebben dat er geen knip komt aan de noordkant. Maar wel deze verkeer richting. Dus 

tegen de klok in gaan draaien, maar zij hebben zoiets van… Volgens mij zat ook wat mijnheer Meijer net als 

inspreker aangaf. Ga dat maar bekijken en dan gaan we het wel zien. Maar dan ben ik toch niet voor. Ik vind 

dat het werkt. Laten we het dan alsjeblieft zo houden. En met dit voorstel hebben we wel een mooie manier 

waarop de bewoners en ondernemers bij hun huizen kunnen komen. Hun gasten ook, hun leveranciers et 

cetera. Of dat met een paaltje kan? Alles kan, maar daar zitten best wel veel kosten aan verbonden. Daar zijn 

we ook kosten aan verbonden. En het is ook niet zo dat helemaal de Raaks hoeft, want als je daar uitgaat, het 

Kenauparkrechts af Kinderhuisvest. Kun je via de Nieuwe gracht weer terug om zo op de Parklaan te komen en 

zo de stad uitrijden. Dus je kunt op die manier ook die kant op. Dus in die zin vind ik dat we daar een mooie 

optie hebben. De bewoners hebben aangegeven dat ze aan de noordkant… Zoals ze nu een richting aangeven. 

Dat ze graag twee richtingen wil. En daarin kunnen we ze wel tegemoet komen. En op die manier creëer je ook 

dat mensen van de noordkant het Tuinstraatje in kunnen en zo weer de Parklaan opkomen. Dus in die zin 

verbetert dat de situatie alleen maar. Even kijken. Wij hebben inderdaad niet heel erg zicht op… We zien 

alleen dat het geen knelpunt is. In die zin ga ik met mijnheer Hulster mee. Blijkbaar vindt het zijn weg. We 

hebben natuurlijk bij andere afsluitingen toch wel best knelpunt in het begin gezien en hier niet. Dus het kan. 

Het past binnen de SOR dat we met name de binnenstad de voetganger en de fiets op één zetten en de auto 

later. Je kunt er wel overkomen alleen je doet er soms wat langer over. En daar past het helemaal in. De 

boom.  

De voorzitter: Momentje wethouder. U heeft een interruptie van de heer Boer van de VVD.  

De heer Boer: Ja, kijk. De VVD is natuurlijk ook ontzettend blij dat er geen knelpunten zijn gekomen. Het gaat 

mij erom dat… In het eerste verhaal zegt u: ik kan het niet zomaar afsluiten. Ik moet een nulmeting doen. Dat 

klinkt verstandig. Je wil weten waar komen die auto’s vandaan, waar gaan ze heen als we het afsluiten? Wat 

zijn hun routes dan? Moeten we niet kruispunten, extra groen geven? Enzovoort. Dat is een manier. Zo ga je 

om met het autoluw maken van je binnenstad. Nou kunnen we natuurlijk nu doen allemaal juichen van we 

hebben het afgesloten. Het is goed gegaan en we weten eigenlijk niet waar die auto’s heen zijn gegaan. Het 

gaat mij er even om dat u nog wel steeds… Dat de werktechniek wel de eerste moeten zijn, want anders… Er 



komt natuurlijk een moment dat je wel allerlei knelpunten krijgt. En dat wil je voor zijn, want je wil wel een 

goeie doorstroming in je stad hebben… Dat zou nog wel graag van de wethouder wil horen. Behalve dat we nu 

allemaal blij zijn dat er geen knelpunten zijn. Daar ben ik ook reuze blij om, maar de techniek moet toch wel 

dat eerste zijn wat u ons voorhield. 

Mevrouw Sikkema: Ik ga u nog blijer maken. Ik ben het helemaal met u eens. En dat is ook wat mijnheer 

Hulster net zei bij de SOR behandeling. Meten is weten. Dus laten we dat zeker gaan doen. Dus absoluut mee 

eens. Wat ik hiermee wil aangeven is omdat die uitspraak er lag hebben we noodgedwongen iets gedaan. En 

daardoor hadden niet een uitgebreid onderzoek van de voren. En hé, het werkt. Dus dat is even de andere 

blijdschap. De boom. Ik ben het met CDA en GroenLinks eens dat het gewoon hartstikke jammer is dat die 

boom weg moet, maar het is gewoon veiliger voor die situatie. Want de fietspaden zijn echt heel erg smal. Wil 

je wat verbreden dan wordt de weg te smal. Het is niet mogelijk om die boom te verplanten. We hebben het 

er al met de boomwachters over gehad. Die boom heeft ook geen mooie groei plaats. En dat is eigenlijk ook 

wat de heer Dreijer aangaf, omdat hij gewoon helemaal opgesloten zit in het asfalt. We hebben de 

herplantplicht zoals ze dat zo mooi zeggen. Hij komt er nu ook in een keer uit. En kan weer tweet over… 

Wethouder Sikkema vindt herplantplicht een moeilijk woord. Hashtag nog… Maar nee. Dus daar gaan we 

zeker naar kijken. En door het… Er gaan inderdaad… Daar heb ik het ook met bewoners over gehad. Er gaan 

veel fietsers op park. Ik doe nog elke heel braaf, dus ik ben een van die 15%. We hebben ook met bewoners al 

gezegd: laat eens kijken op welke manier je iets kunt doen met de passages of wat dan ook. Dat het voor de 

fietser moeilijk wordt. Maar aan de andere kant: het is het jaar van de toegankelijkheid. Moeten die 

wandelpaden wel toegankelijk blijven voor ook mensen met een kinderwagen, rolstoel en dan kom je daarop 

uit. En we de stoep makkelijk af kunnen. Dus vandaar… Dus dan maak je de fietsers het wel makkelijk mee, 

maar ik heb gezegd tegen een paar bewoners op de eerste avond: laten we daar eens creatief naar gaan 

kijken. En ja. We blijven monitoren. Dat was het. 

De voorzitter: Heel mooi. Dank u wel wethouder. U heeft nog een punt? 

Mevrouw Sikkema: Voor de PvdA nog even, mevrouw Wisse. Dat hebben wij ook gehoord met de betrokkene. 

Op dit moment is dat niet goed aangegeven. Ook niet om in de Tomtoms et cetera, maar zodra zo’n verkeer 

besluit is genomen staat het ook in alle Tomtoms. En bij de bebording, met name als je vanaf de Raaks komt, 

dat duidelijk wordt gemaakt dat je via de Kinderhuissingel gaat in plaats van Kinderhuisvest als je naar Noord 

wil. 

De voorzitter: Heel goed. Zijn er nog aanvullende vragen vanuit de commissie naar aanleiding van de 

beantwoording? Mijnheer Hulster van de Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, u zei het net al. Over de Raaks en de Kinderhuissingel en de Kinderhuisvest, want ook de 

vrachtwagens van de supermarkten moeten natuurlijk zo. Dus gaat u dat inderdaad ook…? Want volgens mij 

mag… Ik begreep tenminste dat het nu niet mag. Natuurlijk iedereen doet dat, maar dat is gewoon stiekem. 

Maar met de auto kan je niet vanaf de Raaks naar de Kinderhuisvest. Dat mag officieel niet. Ja, maar goed. 

Gaat u daar nog naar kijken of…? 

Mevrouw Sikkema: Dat is even een technische vraag. Gaan we straks eventjes nader op in. 

De voorzitter: Heel goed. Is dit punt voldoende besproken? Mevrouw Eckhard. Ja, ik moet nog even spieken 

hoor. Ik ben nog niet zo goed hierin. Eckhard van de SP hè? Ja, kijk.  



Mevrouw Eckhard: Ik wil graag aan de wethouder vragen waarom de fietser niet door het park mogen. 

Mevrouw Sikkema: Omdat het een voetpad is. En voetgangers staan op één in de SOR.  

Mevrouw Eckhard: Kunt u niet iets doen dat de fietsers door het park kunnen? Als dat willen. 

Mevrouw Sikkema: Nee, maar… Voordat het een hele discussie wordt. Daar ben ik niet voor. Het is natuurlijk 

onverhard of half verhard. Half verharde weg, pad. Half verhard pad. We willen gewoon dat dat voor… Dat is 

een park. En de fietsers hebben enorm veel ruimte eromheen. En ik snap de verleiding. Lekker diagonaal, maar 

laten we eventjes gewoon rechtsom, rechtsom gaan. 

De voorzitter: Dat zijn de olifantenpaadjes hè? Daar zijn we dol op natuurlijk als mens. Voldoende besproken 

dames en heren? Ja? Dan wil ik u echt een gigantisch compliment maken met zijn allen dat u zo efficiënt en 

goed vergadert, want we hebben gewoon een half uur plus 5 minuten ingelopen op de tijd. Voor het even aan 

de koffie gaan krijgen we een geheime mededeling, mijnheer Blokpoel. Dus u blijf nog heel even zitten. De 

wethouder… Sorry? 

De heer Blokpoel: Kunnen niet gewoon doorgaan, want er zijn laat begonnen, we zijn ingelopen. We zijn pas 

net bezig. 

De voorzitter: Dat gaan we dan zo eventjes… Ja, dat is… Ik kijk even naar de… Als er draagvlak voor is. Ik weet 

alleen niet of de burgemeester dan op tijd aan kan schuiven. De burgemeester kan er pas om 22.30 uur zijn 

namelijk. Of we moeten het stukje burgemeester op de een of andere manier doorschuiven, maar ik zou 

gewoon niet weet waar naartoe. Maar dan moeten we zo met D66… Eerst even praktisch. Zegt u: we 

vergaderen door. Steek dan even uw hand op. Zegt u: nee hoor, ik heb vreselijk behoefte aan koffie en andere 

zaken en sanitair ontspannen dan houdt u eventjes uw hand omlaag. Ik heb er… Ja. Nee, sorry. Ik zie… Nou ja, 

jeetje zeg. Wat een chaos. Oké. Wie wil koffie? Duidelijk, koffie. 1, 2… Ja, het is samsam. Nou, dan gaan we 

met de helft door een helft gaat koffie drinken. Oké, 10 minuten. 10 minuten. En dan doen we nu even de 

mededelingen. Dus dan vraag ik of de mensen op de tribune niet zijnde schaduw raadslid, raadslid of 

ambtenaar alvast koffie willen gaan drinken. En gaan wij heel even in beslotenheid verder. Dus wij wachten 

heel eventjes.  

 

Pauze 

De voorzitter: Zo, we zijn weer in de lucht. Dames en heren, wij zijn we terug. En we gaan verder met de 

commissie Beheer op deze 26e april. 

10. Monitoring Startprogramma Circulaire Economie 

 

De voorzitter: We zijn aanbeland bij agendapunt 10. Informatienota monitoring startprogramma en circulaire 

economie. En het college informeert de commissie graag over het eerste jaar van uitvoering van het 

startprogramma. Per uitwerkingscirkel worden de resultaten geschetst. Van daaruit aangegeven waarop in 

2018 het accent zal worden gelegd. De monitoring en de evaluatie over het eerste uitvoeringsjaar is aan de 

commissie toegezegd bij het vaststellen van een nota startprogramma Haarlem circulair. Dat is vastgelegd in 

2016 in de commissie Beheer. Doel van de bespreking. Het stuk was de kennisname aangenomen, maar op 

verzoek van GroenLinks is het geagendeerd voor deze vergadering. De reden om te bespreken is dat er het 



afgelopen jaar mee gestart is en daarom een eerste evaluatie zeer zeker belangrijk is. Dus ik geef heel graag 

het woord als eerste dan ook aan GroenLinks. Wie is het? Mevrouw Schneiders. 

 

Mevrouw Schneiders: Ja. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Wij hebben inderdaad het punt geagendeerd, 

omdat we het, zoals u al zei, het belangrijk vinden dat er… We vinden circulaire economie erg belangrijk. En 

we vinden het is ook heel belangrijk dat we monitoren en dus ook tijdig evalueren hoe het ermee gaat. Maar 

we wilden vooral graag een vinger aan de pols. Na ja, we hebben de notitie gelezen die er is gemaakt als 

evaluatie. En ik vind eerlijk gezegd dat hij niet zo heel erg concreet is. En dat het wel jammer is dat we nu niet 

een aantal punten, dingen die we bereikt hebben, een aantal scores alvast… Dat die alvast in de evaluatie op 

papier staan zodat je kan zeggen: zover zijn we nu echt. Ik zie dat we de Waarderpolder bijvoorbeeld… Daar is 

dan wel een reststoffencoach. En verder zie ik dat er nog niet zo heel veel gebeurd is. Ik zag wel dat de 

bedoeling was dat de bedrijven dan elkaars reststoffen zouden gaan gebruiken als grondstof, maar dat het 

resultaat tot nu toe was dat ze een gezamenlijke afval… Dat ze gezamenlijk hun afval gaan afvoeren. Dat is het 

nog niet helemaal, want dat heeft niks met hergebruik te maken. Dat heeft te maken met samen afvoeren. 

Dus daar moet iets gebeuren. Maar ja, de inkoop bij de gemeente. Ik hoor nu net een wandelgangen dat er 

best veel aan gebeurd, maar dat bleek er nog niet zo uit evaluatie. Wij zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar 

hoe het met de SPA gaat. Vooral zag ik dat het, wat heel jammer is, dat de PDB inzamelen dat het bij de 

hoogbouw in ieder geval moeilijk is, omdat het heel erg vervuild is. En ik vraag me af wat er aan zou kunnen 

gebeuren. Of we daar misschien iets aan kunnen doen om te zorgen dat het ook daar gaat functioneren. Dank 

u wel. 

 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel, mevrouw Schneiders. Is er verder nog iemand uit de commissie die het 

woord erover wil voeren? Mevrouw Wisse van de Partij van de Arbeid. 

Mevrouw Wisse: Dank u wel, voorzitter. Ja. Behalve weinig concreets vind ik het eigenlijk ook heel weinig 

ambitieus. Het Rijk wil natuurlijk in 2050 al circulair zijn. Haarlem wil zelfs in 2040 circulair zijn. Dus we kunnen 

ook niet wachten op instructies uit het Rijk, maar we moeten het wiel zelf uitvinden. Of met gemeentes om 

ons heen of MRA. Dat is over 20 jaar. Vol, vol gas erop zou ik zeggen. En we zijn nu, als ik het stuk lees, bij in 

company trainingen, pilots, verkenningen, eerste dingetjes. Nee, ik denk dat we al veel verder hadden moeten 

zijn. En ik zou echt zeggen: vol, vol gas erop. En veel concreter en veel meer geld daar naar toe. € 105.000 wat 

kunnen we daar voor doen? Ik wil graag meedenken ook inhoudelijk. Als dat kan. 

 

De voorzitter: Dat is wel altijd gevaarlijk, want er moet u ook wel een dekking erbij hebben hè? Mevrouw 

Wisse. Maar dit is een detail natuurlijk, maar de ambitie die spat er vanaf. Mijnheer Visser van de 

ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja. Ik sluit me helemaal aan bij het verhaal van de PvdA. Alleen zou ik dan wel zonder gas doen, 

maar elektrisch. En op duurzame stroom. Maar voorzitter, ik zou even willen inzoomen op het duurzaam 

inkopen. Maatschappelijk verantwoord inkopen. Mooi dat de gemeente het manifest heeft getekend. Dat het 

pilots lopen, maar hoe snel, met welke stappen willen we het doel bereiken voor de gehele inkoop? Ik lees 

dan: doel is om in 2030 volledig circulair in te kopen. Maar in het klimaatakkoord staat een doelstelling om 

vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen. Ik weet: het is een verschil, maar halen we dat doel überhaupt al? En 

ja, hoe moet ik dat zien 2030? Het klinkt bij mij nogal ver weg, maar er moet veel gebeuren. Maar het ene is  

misschien wel haalbaar. Het andere vraagt wat meer. Splits dat dan uit. Maak het inzichtelijk. Welke dingen 

zijn er zo moeilijk om het tot 2030 te laten wachten? Welke dingen kunnen daarvoor al realiseren? En ik heb 

een beetje zorgen over dat inkoop. Voor heel veel dingen heel laag in organisaties gedaan. Dat snap ik plat, 



maar juist dit soort dingen vraagt om met zoveel specialisme. En gaan we de seculiere inkoop wel bereiken als 

we het laag in organisatie neerleggen? Als je het over maatschappelijk verantwoord inkopen hebt dan is het 

niet… Het zijn allemaal verschillende thema’s. En dan is het voor ons niet of-of, maar en-en. Elk thema is even 

belangrijk. En naast singulariteit gaat dan over sociaal verantwoordelijk inkopen. De internationale sociale 

voorwaarden. En ik ben blij. Het woord komt enkel voor, maar het is heel cruciaal. En hoe gaat de gemeente 

Haarlem daar handen en voeten aangeven? En dan kom ik eigenlijk op het punt van… Het kan wat ons betreft  

veel transparanter. Als ik kijk naar het onderwerp duurzaam inkopen dan staat er niks over in de monitor 

Duurzaam met Haarlem. Wat mij betreft in de eerstvolgende monitor moet duurzaam inkopen in de motor 

komen. Gaat de wethouder dat toezeggen? Anders overweeg ik een motie op dat punt. Ten tweede. Wat ons 

betreft moeten we stap verdergaan en ons ook echt verantwoorden naar de burgers. Om wat we doen. Ik 

verbaas me eigenlijk over op de website van gemeente Haren dat er een uitgebreide privacyverklaring staat, 

maar dat er niet echt een verklaring staat over hoe wij als organisatie functioneren en hoe wij het goede 

voorbeeld geven. En dat we ons daarover verantwoorden. Misschien kan de wethouder daar eens haar 

gedachten over laten gaan. En als we dan toch aan het aanbesteden zijn, je kijk naar de sociale voorwaarden, 

dan moet je namelijk uitgaan van een risicobenaderingen. Je kan misschien dingen niet 100% weten. Als je 

kijkt naar Tony’s Chocolonely bijvoorbeeld. We hebben gezien hoe lastig het is om te weten of iets echt 

slaafvrij is bijvoorbeeld, maar we moeten wel ons best doen. Sterker nog: dat zijn internationale plicht die wij 

hebben. Dan heb je bijvoorbeeld MVO risico checker voor waar je als gemeente helemaal kan zien op 

productgroep of je wel maatschappelijk verantwoord bezig ben. Doet de gemeente Haarlem dat al? En zo nee, 

wat gaan we daar aan doen? En misschien moeten we daarin wel zo ver gaan om daar ook open en 

transparant over te zijn als we nog niet weten dat we aan de ketenpartners dus gaan vragen voor een van de 

belangrijkste productgroepen. En dan de belangrijkste componenten daarin. Wat je weet: in een simpele 

laptop zit al heel veel verschillende componenten, maar om daar verantwoording over afleggen. En dat ook te 

publiceren. Laat de bedrijven die aan ons de spullen leveren maar transparant zijn. En laat dat maar 

publiceren. Dan worden bedrijven ook gedwongen om echt iets te doen aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Misschien moeten we wel met een openbaar register gaan werken. En tenslotte, voorzitter, 

zouden wij willen vragen in alle aankomende aanbestedingen waar het gaat om producten die het 

risicolanden komen om te kijken of we contracten kunnen afsluiten bij bijvoorbeeld een promille van de 

contractwaarde wordt gereserveerd om echt te komen tot zo’n duurzame aanpak. Waardoor we dus geld 

hebben om bijvoorbeeld te monitoren. Waardoor we misschien geld hebben om die risico’s te verkleinen in de 

landen waar producten vandaan komen. Als we bijvoorbeeld… We hebben het wel zo over bouwprojecten 1% 

naar de kunst gaat. Nou, ik vind eigenlijk dit veel belangrijker. Dat de bij aanbesteden echt naar sociale 

voorwaarden kijken. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Visser van de ChristenUnie. Eerst de heer Blokpoel van de VVD.  

De heer Blokpoel: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik wil eigenlijk wel iets minder kritisch geluid. Ik hoor allemaal 

partijen heel kritisch doen alsof de gemeente nog helemaal niks aan het doen is. Alsof we achteraan lopen. 

Alsof een beetje om ons heen aan het kijken zijn van: nou, welke stap gaan we zetten? Ik denk dat er juist hele 

goede stappen worden gezet. En het is goed dat we de stappen zetten. En, de heer Visser zei het net al, hoe 

lastig het is. Ja, het is heel erg lastig om die stappen te zetten. En we doen hier in de commissie beetje van: 

nou, de gemeente doet niks doet te weinig. Oftewel: ga zo door wethouder, want er wordt er gewoon mooie 

stappen gezet. Er worden… 



De voorzitter: Nou, we zijn een hele nieuwe, positieve, blije, opbouwend kritisch, constructieve periode 

gestart. Het is bijna circulair. Goed. De heer… Oh, je bent nog niet klaar? Nog meer? Nou, ik ga maar weer 

eventjes luisteren. 

De heer Blokpoel: Wethouder. Ik kan ook heel kritisch doen van: u doet het heel slecht. En waarom loopt u 

niet vooraan als circulaire gemeente? Ja, dat is… Nee, daarom. Er worden grote stappen gezet. Het is enorm 

lastig. Er moet enorm veel geregeld worden. Het is fijn dat ondernemers gefaciliteerd worden en dat er 

daarmee stappen worden gezet. Ja, het kan beter. Ja, er is meer te doen, maar we zijn in de beginfase nog. En 

dat de gemeente turn je niet zomaar om als een klein bedrijf. Dus: ga zo door. Een vraag. Er werd gerept over 

aanbesteding van facilitaire zaken. Is het circulair gelukt begin dit jaar of is dat nog in onderhandeling? 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Blokpoel. Dan de heer Hulster van de Actiepartij.  

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Ja. De heer Blokpoel zei: we kunnen er ook positief naar kijken, maar 

als ik dan lees in het rapport van de Royal Haskoning… De gezondheidszorg en het onderwijs doen het heel 

slecht met de afvalscheiding. De drang naar typisch iets waar de gemeente gewoon heel direct invloed op kan 

uitoefenen dat het dan echt… Ja, dat kan heel makkelijk naar 90% in plaats van de nu 10% of 13% die ze halen. 

Wat betreft de circulaire inkoop dachten wij zelf ook nog aan. Dat bestaat ook nog. Mijnheer Visser had bijna 

een fantastische opsomming gemaakt van wat er allemaal aan circulair inkoop mogelijk is, maar de 

repareerbare inkoop zou je er ook nog bij kunnen betrekken. Vooral technische apparaten zijn tegenwoordig 

zo in elkaar geperst dat je ze alleen kan weggooien als ze stuk zijn. Even kijken hoor. En wat me voor de rest 

opviel uit de rapportage, of wat me niet helemaal duidelijk werd. Dus dat was dan ook een beetje een vraag. 

Het lijkt erop alsof we het betrekken van de industrie of het bedrijfsleven dat het vooral de grote bedrijven 

betreft tot nu toe. Wat voor initiatieven worden er ondernomen om ook het MKB hierbij te betrekken? Dat 

zijn misschien kleinere afvalstromen, maar uiteindelijk als we circulair willen zijn moet iedereen meedoen. En 

het is ook veel moeilijker te benaderen, maar ook een veel innovatiever bedrijfstak. Dus verschijnt kunnen die 

ook allemaal weer ideeën verzinnen die voor de grote organisaties interessant zijn. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven? Mijnheer Dreijer van het CDA.  

De heer Dreijer: Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, om met het goede nieuws te beginnen gaan we ook iets 

positiefs zeggen. Nee, het is ook goed dat de gemeente ook het manifest maatschappelijk verantwoord 

inkopen grondwegen en water heeft onderschreven. Dat is in ieder geval een goeie start. Maar het CDA vindt 

ook dat er een tandje bij mag. Net als de PvdA heeft gezegd net. Wat ik eigenlijk mis in… Want ik ben ook echt 

betrokken bij een aantal van deze ondernemers die hier bezig zijn. Circulair ben ik ook heel regelmatig 

geregeld bij ook. En het is ook heel lastig om te snappen om ook mensen kunnen enthousiasmeren. Er moet 

echt wel wat meer aan gedaan worden. Maar wat ik eigenlijk mis in het stuk is over de woningbouw. De 

bouwsector is alweer een stukje verder. Net als wat de heer Visser zei ook de transparantie. De bouwsector is 

nu erg druk bezig met bijvoorbeeld materialenpaspoort. Als je een nieuwbouw huizen gaat bouwen ga je een 

materialen paspoort bijhouden waarin je precies beschrijft wat er in zit en hoe het eventueel weer kan 

verwerkt worden. ‘…’ is daar ook ontzettend druk mee bezig. En kun je achteraf ook in het ‘…’ kun je ook jouw 

hele woning gaan beschrijven, om ook weer later, is dat allemaal vooruitzien dit, weer terug te kijken naar wat 

er in je huis zit. En vervolgens is bij de bouwsector een certificeringsmethode waar je niet alleen kijkt wat EPC 

doet met energieverbruik, maar in een veel breder spectrum. Het ‘…’ certificaat. Dat kun je in verschillende 

gradaties krijgen. En het helpt ontzettend om die hele circulair binnen het woningen, binnen het bouwen voor 

elkaar te krijgen.. En dat staat helemaal niet in het stuk. Even naar de energie dan. De utiliteitsbouw moet nu 

label C bouwen. Het is een bouwbesluit. Label C. Nou, dat is niet erg sterk natuurlijk. Terwijl per 1 januari 2020 



komt de B-norm eraan. Ik heb de B-norm al een keer eerder… Bijna energieneutraal gebouwd. Dat komt 

eraan. Dus waarom ga we nu…? We willen vooruitlopen. Je moet er nu al zeggen bij alle utiliteitsbouw. Dat 

gaat al volgens de B-norm al gebeuren. Of dat kun je als grote wens meegegeven, net als we gasloos bouwen 

meegeven. Dus met betrekking tot die woningbouw kan er voor mij veel meer inzet gepleegd worden. En dat 

mis ik in het stuk en hopelijk kunnen we dat toevoegen. Tot zover. 

 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel mijnheer Dreijer. Mevrouw Wisse, Partij van de Arbeid. 

Mevrouw Wisse: Graag aansluiten bij het CDA. We staan natuurlijk voor een heel grote woning opgaaf. 

Woningbouw, sociale woningbouw. Heel erg belangrijk voor de PvdA. Enorm goeie kans om nu bij het 

aanbesteden op zijn minst de bouwers uit te dagen en de corporaties omdat zo circulair mogelijk te doen. Er 

bestaat natuurlijk al Bouwend Haarlem. De gemeente Haarlem, de corporaties en partic… Sorry? 

De voorzitter: Ja. Nee. Ik ben ook even de kluts kwijt. U heeft eigenlijk al uw termijn gehad. Maar ik dacht: ik 

heb het waarschijnlijk verkeerd onthouden dacht ik. Serieus. Dat is geen partijpolitiek dames en heren., Maar 

het is neutraal. Toevallig, maar goed. U bent ook beginnend. Dus ik kijk even naar de raad. Heeft u hier 

bezwaar tegen als ze het even afmaakt? Nee hè? Want… Maar normaal gesproken heb je gewoon eerste 

termijn. En dan let de voorzitter echt extreem goed op en die houdt het ook in de gaten. En dan kunt u daarna 

nog in een tweede termijn kunt u nog eventueel aanvullen, maar u mag hem nu van deze lieve commissie 

afmaken. Gaat u gang. 

Mevrouw Wisse: Ik zal dat tot een zin beperken. Bouwend Haarlem. Daar zitten natuurlijk al corporaties, 

particuliere bouwers en de gemeente bij elkaar. Misschien dat die in overleg kunnen treden met de enorme 

woningbouwopgaven die we voor ons hebben. Waar ook haast mee hebben. Dan dus dan is het niet handig 

om het nieuwe wiel uit te vinden. Maar toch. De techniek voor circulair bouwen is beschikbaar. Meerderen 

van de raadsleden hebben daar laatst weer kennis over opgedaan in de RAI. Daag ze uit met 

aanbestedingsbestekken of wat dan ook. Of heb het over dat er ieder geval gewoon een start gemaakt kan 

worden. Het is zo’n gouden kans om het meteen goed te doen. En als we nu niet doen dan halen we echt in 

2040 niet. Dank u wel. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel. De heer De Groot van D66. 

De heer De Groot: Ja. Dank u, voorzitter. Ik ben nog niet geweest. Dus ik mag nog. Wat mij… Qua toon zit ik 

een beetje tussen de fanatiekelingen en de wat de conservatieveren in. Dus laat ik dat toelichten. Circulair 

economie is een buzz-woord geworden de afgelopen jaren. En ik denk dat we met alle aanwezigen in de zaal 

hier zeker mee over eens zijn dat wie zeker stappen in willen zetten. En dat is geen wens. Dat is echt een 

noodzaak om de komende jaren mee aan het werk te gaan. Wat wij heel positief vinden is dat wij erin 

geslaagd zijn als gemeente om een voortrekkersrol te nemen, maar dat ook meteen specifiek te maken. En 

daarom ben ik heel blij met vijf cirkels zoals die omschreven staan, want we hebben specifiek een aantal 

deelgebieden waar we ons sterk voor maken en waar we resultaat in willen halen. En dat maakt het concreet. 

Dat maakt het tastbaar. En dat betekent ook dat we met dit soort tussentijdse evaluaties kunnen kijken. Waar 

staan we en hoe wil nu verder? Wat ons betreft ligt hier voldoende ambitie om hun slag te gaan. En deel ik het 

enthousiaste geluid van de PvdA aan mijn overzijde. Dat begrijp ik helemaal. Aan de andere kant wil ik manen 

voor te snel stappen zetten. En daarmee het risico lopen investeringen te doen die uiteindelijk toch niet zo 

rendabel lijken te zijn of blijken te zijn als we vooraf hadden ingeschat. En er daar een voorbeeld uit noemen 

die ook uit die vijf cirkels nu komen. Dat is het SPA, het strategisch plan afvalbeheer. Daar hebben we bewust 

gekozen als raad voor een uitrol door wijken heen. Juist om te zorgen dat we leren van de wijken waar we al 



uitgevoerd hebben om te zorgen dat we geen fouten herhalen en ineens in een klap alles willen doen. Dat 

levert wellicht op korte termijn meer resultaat op, maar het kan echt een risico betekenen voor investeringen 

die zich niet terug verdienen. Nog een positief punt wat ik hier nog uit wil halen. Diftar is een begrip wat hier 

veelvuldig terug gekomen is. En wij hebben als D66 laten weten daar heel kritisch over te zijn. En dat heeft 

met name erover te maken dat op het moment dat we restafval extra gaan belasten dat het risico dat mensen 

afval gaan dumpen behoorlijk toeneemt. En die discussie gaan voeren. Ik zie de wethouder al knikken, want 

die heeft daar andere ideeën over dan wij. En dat is ook niet erg. Maar wat ik dan hier heel positief vind om 

een terug te lezen is dat Diftar in het stuk genoemd staat, maar de staat van de zin: waarbij gesproken wordt 

over een voorstel voor een beloningssysteem voor afval scheiden. En laten wij nou ten alle tijden gezegd 

hebben: laten we nou de wortel gebruiken en niet de stok. Dank u wel.  

De voorzitter: Sowieso verstandig. Goed. Wie o wie o wie? Of heeft iedereen gesproken over dit mooie 

circulaire onderwerp? Ja? Dan geef ik graag de wethouder het woord.  

Mevrouw Sikkema: Ja, dank u wel. We zijn nu ruim jaar bezig met het plan en de uitvoering daarvan. En ik 

snap het ongeduld bij een paar partijen. En ik snap ook dat er gezegd wordt: goed bezig, want we moeten ook 

realistisch zijn. Met het budget te hadden, en dat was minder het afgelopen jaar als dat de komende jaar 

hebben, vind ik dat we mooie stappen hebben gezet. Maar we zijn er uiteraard zeker niet. Ik denk dat er twee 

belangrijke aspect zijn. Een eerste: wat doe je zelf als gemeente? En dan is maatschappelijk verantwoord 

inkopen is natuurlijk een heel belangrijk aspect daarvan waarbij het niet alleen gaat om geen afval, maar ook 

geen uitval. Dus ook het hele sociale aspect is een onderdeel van circulaire economie. Niet alleen het fysieke. 

En daarin geef ik mijnheer Blokpoel ook wel gelijk, want het vergt ook wel een cultuurverandering. Een 

organisatieverandering. En dat heb je niet van de een op de andere dag geregeld. Het heeft ook te maken met 

hoe richten we onze inkoopfunctie binnen de gemeente in? Hoe gaan we ons contract management met 

elkaar vaststellen? Welk instrument zetten we daarop in? En met het tekenen van de convenant heb ik ook 

even een mooie tool om die verandering ook teweeg te brengen. Jongens, we hebben het getekend. Dus we 

moeten het nu wel gaan doen. Er is een actieplan naar aanleiding van de ondertekening opgesteld. Die komt 

binnenkort in het college. Dus die wordt dus openbaar. Dus dan heeft u daar in ieder geval zicht op. Daarnaast 

passen we al wel toe. We hebben het vorig jaar had op de mantelcontract partners voor de grote projecten. 

En in de aanbestedingen daarvan is echt nader benadrukt hoe belangrijk wij het vinden dat duurzaamheid en 

circulaire economie meegenomen moeten worden in hun werkzaamheden. En bijna al onze contractpartners 

hebben ook die GWB bijgetekend. Dus die hebben dat ook vanuit hun eigen organisatie. En daar zit ook de 

quick winst. Dat hoor ik hier ook. Dus dat je van je contractpartners ook eisen gaat stellen op gebied van 

circulariteit, want zo kun je met elkaar… Naja, om nog maar even die mijnheer Visser triggeren. Die olievlek te 

vergroten. Dus daar zijn wij druk mee bezig. Ook in samenhang binnen de regio met de MRA. Daar hebben we 

een aantal reststromen in kaart gebracht waarvan we zoiets hebben: als je dat alleen op gemeentelijk niveau 

doet heb je niet voldoende volume om er een businessmodel uit te halen omdat te upcyclen. Luiers. Nou, dan 

ga ik hier even mijnheer Visser blij maken, want u heeft het altijd over de luiers. Het is echt een familiepartij. 

Als ChristenUnie snap ik dat ook.  

De heer Visser: Ik kan u melden dat bijna de luiers het huis uit zijn. Dus u moet heel snel zijn mocht ik er nog 

gebruik van kunnen maken. 

Mevrouw Sikkema: Of meneer Visser. U bedenkt iets anders. Nee, zonder gekheid. Maar daar hebben we dus 

op MRA niveau ook gesprekken over, want als je dat met de gemeente gaat bundelen dan heb je zoveel massa 

aan luiers dat je die ook echt kunt gaan upcyclen met elkaar. En Amsterdams energiebedrijf denkt er ook heel 



erg aan mee waar onze restafval naartoe gaat, om daar ook zoveel mogelijk nog uit te halen. Daarnaast heb je 

natuurlijk gewoon ondernemers in de stad, de corporaties. En daarom hebben we een aanjagende functie. We 

willen ze meenemen. We willen ze uitdagen en stimuleren om ook circulair te gaan ontwikkelen. En er zijn we 

ook druk mee bezig. Dat heeft u ook kunnen zien in de Waarderpolder. Dat zijn niet alleen grote bedrijven. In 

de Waarderpolder zijn ook heel maakpartijen. Dus kleine bedrijven, maar ik ben het wel met u eens mijnheer 

Hulster. Wij willen dat ook meer naar de stad trekken, naar het centrum. Ook daar met bedrijven in gesprek 

gaan. In onze ogen hebben we wat zaadjes geplant. En ik kan me dus voorstellen dat een paar partijen zeggen: 

maar we willen die plantjes al zien groeien. Maar ik heb ook vorig jaar gezegd, want toen werd door sommige 

ook aangegeven: het is nog niet Smart genoeg. En hoor dat bij GroenLinks ook een beetje. Concrete 

resultaten. Dat ik ook gezegd: 10 jaar geleden met energietransitie zaten we ook in deze fase. We zitten beetje 

in de pioniersfase. Er laten we in godsnaam leren van dit proces wat we door de energietransitie hebben 

doorlopen zodat we dat nu veel sneller kunnen gaan doen. Waarbij, dat hebben een paar van jullie ook 

aangeeft, die verbindingen worden gelegd. We hebben een enorme woningopgaven. Vanuit de MRA G40 

benadrukken we dat ook richting bijvoorbeeld de minister. Of de staatssecretaris. Van: ga daar nou eisen 

stellen. Ook landelijk graag regelgeving dat dat moet zodat je de nieuwbouw die je doet gelijk circulair doet en 

dus toekomstbestendig maken. Dus zijn we mee bezig, maar ik snap ook wel een beetje uw concretisering. 

Meer geld nodig? Ik zou zeggen: er zitten twee fractieleden van u bij de onderhandelingstafel. Dus heeft een 

duidelijke boodschap mee te geven en dat hoor ik ook een beetje bij het CDA. D66 nog niet helemaal. 

GroenLinks ook. Dus als je dat echt wil dan heb je inderdaad menskracht nodig. En weet ook dat wij 

bijvoorbeeld voor de inkoop nu ook een paar mensen apart daar voor gaan aanstellen om die slag met elkaar 

te gaan maken. We doen ook allerlei concrete dingen. Ik kan allerlei voorbeelden noemen, maar laat ik het 

toch maar even hier bijhouden. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel wethouder. Zijn er naar aanleiding van beantwoording…? Ja, ja, ja. Ik zie 

heel enthousiaste mensen. Van de wethouder nog mensen die wat aanvullend willen vragen? Waaronder de 

heer Hulster van de Actiepartij. 

Tweede termijn 

De heer Hulster: Ja. Ik had iets gevraagd over onderwijs en gezondheidszorg, want leerlingen zeggen zelf dat 

ze er verbaasd over zijn dat er niet wordt ingezameld op hun onderwijsinstellingen. Dus dan zou je denken: 

dat moet toch wel wat makkelijker aan te jagen zijn dan? 

De voorzitter: Heel goed. En mijnheer Dreijer.  

De heer Dreijer: Na ja. Ik kijk een beetje verwarrend aan, omdat het CDA vraagt niet heel veel meer geld 

volgens mij. Wat het CDA vraagt is gewoon net om bij het gasloos bouwen waarbij we voortaan in de 

aanbesteding meegeven: wilt u alstublieft gasloos bouwen? Dan krijgt u wat meer puntjes. Dat we die zaak net 

opnoemde ook in dat soort dingen mee gaan tellen. Dat je gewoon daarop de punten kunt afgeven dat we 

zorgen dat nu al gebeurt, want anders… Als je het nu niet doet moet je het allemaal weer over een paar jaar 

inhalen en is het veel duurder. En dan wordt het misschien helemaal niet gedaan. 

 

De voorzitter: Helder. Verder nog commissieleden? Sorry, mijnheer Visser. ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja. We sluiten ons aan helemaal bij de Actiepartij over ‘…’. Er komt dus nog een agenda over 

dat maatschappelijk verantwoord inkopen. En ik neem aan dat we dat dan hier langs krijgen en dat we het 

eventueel kunnen bespreken? Dus de vraag die ik daarover gesteld heb zal ik even laten liggen, maar ik had 



ook nog wat gevraagd over transparant zijn naar het publiek toe. Bijvoorbeeld op de website. Te beginnen met 

die monitor Duurzaam Haarlem. Dat we in ieder geval daar iets over duurzaam inkopen gaan zeggen. 

 

De voorzitter: Dat stuk over MVO dat is een college bevoegdheid, maar u kunt natuurlijk altijd agenderen in de 

commissie. Want dan komt die vanzelf weer bij de ter kennisname stukken. Mijnheer Faber van Jouw 

Haarlem. 

De heer Faber: Ja, dank u wel. Ik heb een klein puntje. We spreken over circulariteit, maar hebben het er 

alleen maar over het eindpunt. Volgens mij heeft een cyclus ook een beginpunt. En ik denk dat het ook 

verstandig is om daar wat meer naar te kijken. Aangezien er heel veel onnodige plastic en verpakking worden 

gebruikt en dat tot gevolg heeft dat er veel afval is. 

De voorzitter: Heel goed. 

De heer Faber: En volgens mij budgettair kunnen wij ook nog kijken naar wat gelden die op de plank liggen 

vanuit de MRA. Ik meen dat er 1,1 miljoen op de plank ligt die gebruikt kan worden voor extra doelen hierin. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Faber. Dat was het? De mag uw knopje uitdrukken als u wilt. Dank u wel. 

Goed. Wethouder, kunt hier nog even kort en krachtig op reageren? 

Mevrouw Sikkema: Ja. Ik heb ze net even omcirkeld welke vragen ik eigenlijk niet heb beantwoord, want bij 

GroenLinks was ook nog een vraag over de hoogbouw. Wat we juist doen… Er was vandaag ook een brief 

meegestuurd. U zei heel netjes SPA. Ik zeg altijd SPA. Waarin maar juist… Dat is ook wat de heer De Groot 

aangaf. Waarin we juist hebben gezegd: wij gaan het uitrollen om te leren. En daar zien we dat wat we in 

gedachten hadden niet werkt zoals we hadden gehoopt. En we zijn daar nu met maatwerk bezig om te kijken 

hoe we het kunnen verbeteren. En zitten daar ook communicatie op in et cetera. Dat is juist om te leren om 

dan bij de volgende meteen goed te kunnen doen… Dus helemaal met je eens dat we dat moeten doen. Dat 

doen we dus ook. De ChristenUnie. Transparantie. Bij de duurzaamheidsmonitor. Kijk, we hebben nu eigenlijk 

twee monitoren. En ik kan me voorstellen dat op termijn die twee met elkaar meer verenigd zijn, maar wat we 

ook… En daar zijn we landelijk ook meer over in gesprek. We hebben nog geen harde indicatoren. Dat is nog 

best wel lastig om dat te verwoorden. En er zijn we ook naar op zoek. Dat is ook onderdeel van wat ik vorig 

jaar zei. Het is een nieuw iets. Laten we vaag starten en steeds concreter worden. En ik zou intern even 

bespreken of we in die duurzaamheidsmonitor… Want doe je dat hierbij? Dus dat we volgend jaar… Want dan 

hebben we die NVI wat verder uitgewerkt. Dus hierin dat concreet uitwerken. Of dat deze twee monitoren die 

ook steeds digitale worden meer gaan samenvoegen. 

De voorzitter: Heel kort. De heer Visser.  

De heer Visser: Ik snap dat u nog geen indicatoren hebt voor circulair inkopen, maar er moeten indicatoren 

zijn voor duurzaam inkopen, want het was een eis dat we 100% in 2015 zouden halen. Dus volgens mij zou u 

daar op zijn minst over moeten rapporteren, want ik ben heel benieuwd of we dat halen. 

Mevrouw Sikkema: Nou, daar zal ik gewoon heel eerlijk in zijn. Daar hebben we het ook met wethouders 

onderling in den landen over gehad. Dat was altijd zo’n afvinklijstje die bijna iedereen met ja invulde, maar of 

we nou echt uiteindelijk heel duurzaam aan het inkopen waren dat was de vraag. En daarom ben ik heel erg 

blij dat we die slag maken. Dat echt gaan doen. Dus… Ja. Punt. En de VVD vroeg ook nog over die 

aanbesteding. En VVD vroeg nog of die aanbesteding. In die fase. Daar zijn we inderdaad nog mee bezig. Is nog 



niet uitgewerkt. Scholen en ziekenhuizen dat is bedrijfsafval. En de gemeente gaat over huishoudelijk afval. 

Dus daar hebben wij allerlei… Daar kunnen wij echt op sturen. Daarnaast is het wel zo dat we bijvoorbeeld ook 

in samenwerking met omgevingsdienst met de gezondheidssector bezig zijn. Hoe kun je hele bedrijfsvoering 

veel beter invoeren? Dat gaat ook over afvalscheiding, circulair et cetera. En toevallig heb ik het vandaag er 

over gehad, want ons ziekenhuis doet er bijvoorbeeld niet aan mee. Dat ik heb gezegd: dan moeten we eens in 

gesprek gaan met elkaar. En die gaan natuurlijk ook verhuizen… Dat is ook het moment om het van tevoren zo 

in te richten dat het ook makkelijk te realiseren is. En we zijn ook bezig met het pact van volgend jaar omdat 

met de maatschappelijke organisaties beter uit te gaan werken. De scholen. Er hebben wij hebben wij frisse 

scholen B als standaard. Dus niet C. Mijnheer Dreijer. Wat u zegt. Helemaal mee eens. Dat is ook precies wat ik 

bedoelde dat ze bij de contracten met onze… Contractpartners van de grote projecten dat in onze 

aanbesteding al hebben opgenomen en dat moeten we veel verder uitwerken. Dat was hem. 

De voorzitter: Heel goed. En ik wil de wethouder erop wijzen dat ze nog een kleine 5 minuten voor 3 

onderwerpen heeft. Dus dat wordt een spannende. En de ChristenUnie, de heer Visser heeft nog een minuut 

over drie onderwerpen. En rest zit nog best wel redelijk in de tijd. Daan gaan we wel door, want we hebben 

inderdaad nog drie onderwerpen. Dus laten we… Nou, gas geven mag niet meer. Elektrisch voort gaan. Dan 

zijn we gebleven bij agendapunt 11, want neem aan dat… Oh.  

Mevrouw Sikkema: Ik ben het helemaal met u eens. De voorkant. Wij hebben ook gezegd dat statiegeld moet 

komen op petflesjes et cetera. Helemaal eens. 

De voorzitter: Is provincie ook druk mee. 

De heer Faber: Even kort nog. Die 1.1 miljoen dat is toch wel een aanzienlijk bedrag wat bij de MRA op de 

plank ligt. Dat is natuurlijk figuurlijk op de plank liggen. Hoe zit dat? Want het is natuurlijk een unieke kans om 

daar wat mee te doen aangezien het budget van € 125.000 vrij gering is voor een ambitieus verhaal als een 

circulaire economie toepassen.  

De voorzitter: Heel goed. Ik hoor van de wethouder. Zij gaat dat voor u bekijken hoe dat precies zit.  

11. Intentieverklaring fietsnetwerk MRA + Brief van weth. Sikkema d.d. 1 februari 2018 betreft ondertekening 

intentieverklaring MRA fietsnetwerk  

a. Brief van weth. Sikkema d.d. 1 februari 2018 betreft ondertekening intentieverklaring MRA fietsnetwerk 

b. Intentieverklaring fietsnetwerk MRA 

De voorzitter: Dan gaan we nu toch echt naar agendapunt 11. Intentieverklaring fietsnetwerk MRA en de brief 

van wethouder Sikkema van 1 februari 2018 betreft ondertekening intentieverklaring MRA fietsnetwerk. 

Partijen, overheidspartijen en de MRA hebben intensief samengewerkt aan het rapport. 

De heer Boer: Voorzitter, van de orde. Slaat u niet een punt over of heb ik een andere agenda voor me? 

De voorzitter: Waar ben jij dan? Want bent u? 

De heer Boer: Punt 11.  

De voorzitter: Sorry? 



De heer Boer: Punt 11.  

De heer De Groot: Mijnheer Boer. Dat onderwerp komt als laatste, omdat de burgemeester daarbij aansluit. 

De voorzitter: Dat hebben we aan het begin van de vergadering gedaan, want toen was u er nog niet. 

De heer Boer: Dat. Ja. Oké.  

De voorzitter: Ja, sorry. Ja. Nee, want we hebben hem even omgegooid, want dan kan de heer Wienen ook 

nog aanschuiven. Dus we hebben hem even omgegooid inderdaad. Goed. Samengewerkt aan het rapport. 

Metropolitanen fietsroutes. Daarin is de huidige kwaliteit van het netwerk afgezet tegen de eisen vanuit de 

geformuleerde ambities. Dit is een invulling van een actie-agenda van de MRA 2016-2022. Wordt 

samengewerkt om een sterk Metropolitaan fietswerk tot stand te brengen door bestaande routes te 

verbeteren en ontbrekende schakels in te vullen. Ook aandacht voor bewegwijzering, herkenbaarheid, 

communicatie, promotie. Voordat we overgaan naar de bespreking van dit punt hebben we een inspreker. En 

dat de heer Hunting van de fietsersbond. Dus u mag plaatsnemen, inderdaad. Drukt u het rechterknopje in en 

dan heeft u 3 minuten spreektijd maximaal. Gaat u gang. 

De heer Hunting: Die was het. Nou, ik ben dus Mark Hunting van de fietsersbond. Voor wie mij nog niet kent. 

Nou, wees gerust. De fietsersbond komt niet elke vergadering met twee man sterk inspreken, maar vandaag 

wel. De fietsersbond is heel blij met het streven om te komen tot een… Nou, de MRA omschrijft het als een 

samenhangend netwerk van hoogwaardige fietsroutes in de metropoolregio Amsterdam. Zijn we heel blij 

mee, want goede, veilige, comfortabele en herkenbare fietsroutes zonder al te veel hindernissen kunnen 

forenzen verleiden om vaker dan, al dan niet, elektrische fiets te pakken. Voor afstanden tot zeg maar 20 km. 

Niet alleen de gemeente en de MRA hebben aandacht voor de regionale fietsroutes. Ook de provincies. Zelfs 

de provincie Noord-Holland en het rijk zien steeds meer de potentie van dergelijk fietsroutes. En deze 

overheden beginnen ook geld vrij te maken voor de aanleg en verbetering van deze routes. Het is in dit 

stadium daarom essentieel om dat heel goed wordt nagedacht over het netwerk van de gewenste 

hoogwaardige fietsroutes. De lokale fietsersbondafdelingen hebben dat gedaan voor het gebied tot van 

Velzen tot Hillegom en van Zandvoort tot Haarlemmermeer. En voor het resultaat kunt u bijdragen 1 zien in 

het document dat u heeft. De gemeente heeft het zelf ook gedaan bij het opstellen van de fiets netwerkkaart 

in de SOR. Die heb ik als bijlage twee toegevoegd. Nou, de MRA kaart die u in bijlage drie vindt die zou zijn 

afgestemd op de SOR, maar blijkt juist op belangrijke punten af te wijken van de SOR. Nou, de fietsersbond 

begrijp dat de MRA wel selectief moeten zijn met de keuze van deze routes, maar de volgende twee 

aanpassingen vinden wij eigenlijk wel essentieel. Voor een aantrekkelijker regionaal fietsnetwerk. Dat is een: 

de G200 tussen Haarlem en Halfweg. Die ontbreekt. De G200 is het groene alternatief voor de F200. Dat is de 

beoogde fiets snelweg naar Amsterdam. Snelfietsroute. De F200 lopen langs de drukke A200. En de G200 

loopt juist aan de rustige noordzijde langs het spoor. Van Halfweg tot Amsterdam is deze route wel 

ingetekend. Tussen Haarlem en Halfweg niet. 

De voorzitter: U heeft nog een kleine halve minuut. 

De heer Hunting: Dan ga ik het heel snel af maken. De SOR benoemd deze route in Haarlem juist als deze 

regionale route door Haarlem naar Amsterdam. En de MRA kiest juist voor de zuidelijke route. Nou, de 

fietsersbond ziet graag beide routes ingetekend. Ze zijn beiden even belangrijk. Ze hebben beide hun eigen 

doelgroep en worden ook beide even goed gebruikt. Aanpassing twee is de route tussen Oostpoort en 



Haarlem Noord door de Waarderpolder. Die ontbreekt. Dat is een hele belangrijke schakel. Nou, ik geheel snel 

door naar het eind van de brief, want ik ben door mijn tijd heen.  

De voorzitter: Laatste zin, want u bent al door de tijd heen.  

De heer Hunting: Ja, wij hopen dat deze aanpassing nog gedaan kan worden. En wij hopen heel erg dat de 

fietsersbond in het vervolg actief betrokken kan worden bij dit soort mooie fietsprojecten, want wij zijn nu toe 

niet betrokken geweest daarbij helaas. Dank u wel.  

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel, mijnheer Hunting. En uw spreekbijdrage is ook toegevoegd aan de 

agenda. Dus iedereen kan het altijd nog terug lezen. Dank u wel. Zijn er vragen voor mijnheer Hunting? 

Mijnheer De Groot van D66. 

De heer De Groot: Ja, dank u wel voorzitter. En dank voor het inspreken mijnheer Hunting. Een beetje lastige 

vraag wellicht, maar u noemt inderdaad twee projecten waarvan u zegt: die hebben tot nu toe de schifting 

niet gehaald. Maar op het moment dat we die toevoegen dan zou een logisch gevolg kunnen zijn dat er andere 

projecten van afvallen. Dus welke projecten ziet u hier nou staan we van u zegt: die vinden wij minder 

prioriteit hebben? 

De heer Hunting: En dan verstaat u onder een project een fietsroute neem ik aan? Ja. Nou, er staan in Haarlem 

eigenlijk maar twee routes ingetekend. Dus dat zijn er eigenlijk veel te weinig als je dat vergelijkt met 

Amsterdam bijvoorbeeld. Nou, dan is Amsterdam ook veel groter, maar staan ook veel meer routes 

ingetekend. En bij Haarlem is dat gewoon heel karig. Dus deze twee routes horen er wat ons betreft echt nog 

bij.   

De voorzitter:  Dank u wel. Nog andere vragen? Nee? Dan wil ik de heer Hunting hartelijk dank voor uw 

bijdrage. Mag u weer plaatsnemen op de tribune. En dan gaan we verder met de bespreking van dit 

agendapunt. Het is op verzoek van de ChristenUnie is het geagendeerd. Dus ik wil de ChristenUnie dan al 

graag als eerste het woord geven. Met die verstanden. U heeft nog 4 minuut 47. 

De heer Visser: Helemaal bewust, voorzitter. Voorzitter. Mooi dat er een samenwerking is in de regio op fiets 

gebied. En dat routes in kaart zijn gebracht. En dan schrik je toch wel hoeveel er nog moet gebeuren om 

routes op voldoende kwaliteitsniveau te brengen. En als je dan inzoom op Haarlem dan mis ik aardig wat 

routes. Ik heb er begrip voor dat niet voor Haarlem alle belangrijke routes op de kaart staan, maar het zou 

denk ik goed zijn als we zo’n analyse hebben. Wat we nu op regionale schaal hebben gedaan ook eens op 

lokale schaal doen. En dat zou mooi onderdeel kunnen zijn voor het voedingsprogramma van de SOR. Is de 

wethouder daartoe bereid? Maar dan toch even terug naar die regionale MRA kaart. Kan ik eindelijk zeg wat 

de fiets heeft gezegd. Ik wil eigenlijk antwoord van de wethouder op twee vragen. Ten eerste: waarom is er 

eigenlijk geen overleg geweest met de fietsbond hierover? En ten tweede. Deelt de wethouder mening van de 

fietsbond, maar ook van ons dat die inderdaad die twee routes er gewoon bij horen? En wat gaat wethouder 

dan daar aan doen?  

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel, mijnheer Visser. Wie mag ik dan het woord geven? Niemand? Oh, toch 

wel. Sorry. Mevrouw Schneiders van GroenLinks. 

 

Mevrouw Schneiders: Als er nou echt niemand anders iets wil zeggen. Eigenlijk ben ik het er wel redelijk mee 

eens. En we mochten niet herhalen. Dus ik zal het meteen zeggen dat ik het ermee eens bent met de 



ChristenUnie. En ook met de inspreker. Het is ook gek als we het hele systeem bekijken van het MRA fietsplan. 

En als ik dan kijk naar het deel C, de routes die er zijn. Dan ontbreekt gewoon stukje Haarlem-Halfweg. Er staat 

wel Halfweg-Amsterdam, is ingetekend. En van Haarlem is naar Hoofddorp en Amstelveen, maar dat stuk is 

eigenlijk niet. En dat is… Dus wat dat betreft… Als wat als we dan… Het idee om te zeggen: er moet iets anders 

wegvallen. Ik denk inderdaad dat er een stukje ontbreekt dan. En als ervaren fietser is het inderdaad zo dat de 

weg langs het spoor, voorbij het spoor natuurlijk een veel mooiere fietsroute en een veel prettige, rustige en 

veiliger fietsroute zou zijn dan die aan de andere kant door de bebouwing heen. Dus mijn vraag is dezelfde 

eigenlijk als die van mijnheer Visser. Is het mogelijk om die fietsroute aan de andere kant te leggen? 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel, mevrouw Schneiders. Zijn er nog andere commissieleden die een 

vraag…? Mevrouw De Leeuw van de Ouderen Partij Haarlem.  

Mevrouw De Leeuw: Dank u, voorzitter. Ja. Ik had het dezelfde vragen genoteerd. Waarom ontbreken deze 

fietsroutes? Is het mogelijk om met die MRA in contact te komen om die er toch nog in te krijgen? Want we 

komen er wel weer heel karig af. 

De voorzitter: Heel goed. Dat gaan we eens eventjes vraag aan de wethouder. Nog anderen? Nee? Dan ga ik 

nu toch echt over naar de wethouder. 

Mevrouw Sikkema: Ja, dank u wel. Kijk, doel van deze samenwerkingsovereenkomst is focus aan te brengen in 

de samenwerking en de versnippering van middelen ook te gaan voorkomen. Dus is er voor een beperkt aantal 

routes gekozen. Wat betreft de route Waarderpolder-Vondelweg, dat is een aanpassing van ons fietsnetwerk 

Zuid-Kennemerland. En die gaan we daarin actualiseren. Dus aanpassen. En wat betreft… Kijk, want deze 

intentieovereenkomst is gewoon al getekend. Dus we gaan nu aan de slag met elkaar. Dat is een bestuurlijke 

verantwoordelijkheid, maar het neemt niet weg dat wij met Zuid-Kennemerland ook samen met fietsbond 

heeft natuurlijk een eigen analyse gemaakt. Zuid-Kennemerland hebben daar ook een kaart van. Provincie is 

nu bezig met de kaart. En wat mij ook goed lijkt is op basis van al die kaarten bij elkaar te gaan zitten, ook met 

de fietsersbond. Los wat we nu op MRA hebben geagendeerd. Wat vinden wij de prioriteiten die in Haarlem 

moeten worden opgenomen? In ons mobiliteitsplan met Zuid-Kennemerland hebben natuurlijk ook al een 

aantal opgenomen die nu ook uitgewerkt worden. Het komend jaar de Fietsstraat tussen de Robertus 

Nurksweg en de Prins Bernhardlaan. Dat is de laatste die op grensgebied van Haarlem voor de fietssnelweg 

naar Amsterdam wordt afgemaakt komend jaar. En we zijn ook bezig met de fietssnelwegen van Velzen via 

Haarlem naar Haarlemmermeer. Dus er gebeurt wel veel, maar ik denk dat los daarvan het goed is om een 

keer al die kaart op elkaar te leggen. En met elkaar in gesprek te gaan moedwillig en prioriteren.  

De voorzitter: Is dit afdoende beantwoord zo? Ja? Mijnheer Visser van de ChristenUnie. 

De heer Visser: We hadden ook de vragen over de betrokkenheid van de fietsersbond. Dus in het voortraject. 

Want, inderdaad, het is nu al getekend. En hoe we dan… Of de wethouder zo’n aanpak zoals nu regionaal is 

gedaan in het uitvoeringsprogramma van de SOR wil doen.  

De voorzitter: Heel goed. En dan zie ik mevrouw Eckhard van de SP die ook nog graag wat kwijt wil. 

Mevrouw Eckhard: Mag ik de wethouder vragen wanneer die kaarten op elkaar gelegd worden en wanneer er 

gezamenlijk besproken wordt? 

De voorzitter: Heel goed.  



Mevrouw Sikkema: Nou, we zijn er sowieso al over… We hebben het daarom met de fietsbond over, maar ik 

denk wel dat het goed is om daar komend jaar gewoon eens echt goed naar te kijken. En uiteraard moet op 

basis van die analyse de SOR agenda ingevuld worden. Ik denk dat dat ook in ons achterhoofd moeten zijn, 

want dat is ons breder kader. En in het MRA verhaal is dat inderdaad meer met de ambtenaren tussen alle 

gemeenten afgestemd dan met fietsersbond. Maar dat neemt niet weg wat ik zei. Als we dit gaan stapelen dat 

we dit in gezamenlijkheid kunnen oppakken. 

De voorzitter: Heel goed. Dus ook dit wordt vervolgd. Ik neem aan dat dit zo voldoende besproken is? 

12. Haalbaarheidsonderzoek (tweede) Fietsdepot dichterbij  

De voorzitter: Dan gaan wij door naar agendapunt 12. Haalbaarheidsonderzoek tweede fietsdepot dichterbij. 

Met deze informatienota geeft het college antwoordt op de motie van het CDA waarin gevraagd werd om de 

haalbaarheid van het tweede fietsdepot dichter bij het station te onderzoeken. Het college informeert 

hiermee de raad over de uitkomst van het onderzoek. Het verbetert de publieksservice aan de Haarlemse 

burger, verlengt de potentiële handhavingstijd en kan een rol spelen daarbij de voorgenomen handhaving 

fietspad overlast in het weekend, maar het brengt ook extra kosten met zich mee. En de kosten… De hoogte 

daarvan is afhankelijk van het te kiezen oplossingen en varieert van 24.000 tot 45.000 structureel. En 3500 tot 

8200 incidenteel. Het college voert graag een discussie met u, leden van de commissie Beheer over het 

uitgevoerde onderzoek. En afhankelijk van de advisering zal het college bekostiging betrekken bij het opstellen 

van een nieuwe begroting van 2019. Aangezien het een CDA motie betrof lijkt het me zinvol om met het CDA 

te starten. Tenzij het CDA zegt: nou, nee hoor. Ik heb er niks over te zeggen. Maar ik kan me niet voorstellen. 

Mijnheer Dreijer. Gaat u gang. 

De heer Dreijer: Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst wil het CDA het college bedanken voor het maken 

van het haalbaarheidsonderzoek tweede fietsdepot. Een aantal opties zijn daar in bekeken. En we zijn eigenlijk 

tot de conclusie gekomen, dat ga ik zo meteen vertellen. Even inleiden, want ik heb nog 7 minuten. Het 

moeten ophalen van je verwijderde fiets helemaal in de Cruquius. Dat vindt het CDA erg onredelijk. Het kost 

teveel tijd. En het blijkt dat je pas de volgende dag kan zien dat je fiets is weggehaald en hem daar ook kunt 

ophalen. In veel gevallen, niet altijd. Fietsers pesten noemde de OPH het. Het is gemeen, meldde Hart voor 

Haarlem. Nou, meerdere keren is er over dit onderwerp gesproken. En even zoveel keren meldde het college 

dat het duur is om het depot in de nabijheid van het station te realiseren. En de business case van Paswerk 

moest sluitend gaan worden. En wel nu. Vandaag, de dag voor de Koningsdag. Sorry. Gaat het college op het 

besluit om toch snel het depot in de buurt van het station te realiseren. De gemeente gaat die foute burgers 

een enorme dienst bewijzen. Voor € 25 word je fout geparkeerde fiets netjes in de stalling gezet. En als je je 

binnen een paar dagen meldt kun je de fiets na betaling zo weer meenemen. Nou, we hadden die fietsen dan 

eigenlijk moeten staan? Nou, in die stalling natuurlijk. Dus het neemt eigenlijk ook helemaal geen extra 

plekken in beslag. Als je het zo beschouwd. Voorzitter. Het CDA verzoekt dus het college tweede fiets depot in 

de ondergrondse fietsenstalling te realiseren. Nagenoeg alle faciliteiten zijn hier eigenlijk al aanwezig. Dus 

hoef niet teveel te investeren en het is… Je kunt ook heel makkelijk aanpassen in de hoeveelheid fietsen die je 

daar zou willen stellen. Ik heb wel een paar opmerkingen over de bedragen die genoemd worden. Er worden 

bijvoorbeeld € 10.000 extra personeelskosten geschreven aan het project voor handhaven. Voor twee uur 

extra handhaven. Nou, ik vind niet dat je dat in deze casus mee moet nemen. Dat is gewoon een separate. Het 

is gewoon een wens of je het wel of niet wil doen, maar je moet het niet impliciet in het stuk meenemen. Vind 

ik. Ook die € 10.000 voor personeel in het tweede depot voor de uitgifte van die fietsen. Daar valt ook nog wel 

op af te dingen. Tot slot. Over website is nog niet het laatste woord gezegd zei onze nestor destijds nog in de 



raad van het indienen van deze motie. Die website. Dat klopt. En het klopt nog steeds dat helaas een jaar later 

de link om je verwijderde fiets te zoeken niet is aangepast. Het is echt ongelooflijk lastig als je het bekijkt om 

je fiets te zoeken als je niet weet hoe het werkt. En hoe moeilijk kan het zijn? Het is echt maar een aanpassing 

van 5 minuten. Inclusief een kop koffie voor een programmeur die in het systeem kan komen. Dus alsjeblieft, 

ga dat en aanpassen. En maak het voor degene die zijn fiets kwijt is makkelijk om zijn fiets weer even terug te 

vinden. Het is uiterst onvriendelijk. Het lijkt wel een beetje fietsers pesten en het is ook wel een weg gemeen. 

Dus tot zover, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Dreijer van het CDA. Wie mag dan het woord geven? Mijnheer Blokpoel  

van de VVD. 

De heer Blokpoel: Ja. Dank u wel, voorzitter. De mogelijkheden die de heer Dreijer in de fietsenstalling ziet, 

zien wij toch niet geheel. Ik kom er dagelijks en eigenlijk is het altijd zoeken naar een plekje. En is het stamp, 

en stamp en stampvol. En ook de fietssleuf aan de noordzijde is het nogal vol. Dus je als je daar ook nog 

fietsen van buiten bij wilt en fiets wil gaan bewaren dan vraag ik mij af waar u die ruimte ziet. Tenzij u de 

fietskelder uit wil breiden. Oftewel: die mogelijkheid zie maar niet. Helaas. Het is een van de goedkoopste 

opties en daar kijken we uiteraard ook naar, maar wij zien de mogelijkheden daar niet. Tenzij de wethouder 

daar een beter alternatief voor heeft. Of die mogelijkheden wel ziet. 

De voorzitter: Tuurlijk. U mag interrumperen. Gaat u gang. 

De heer Dreijer: Nou, kijk. Zoals ik al zei. Die fietsen horen eigenlijk ook in die stalling te staan. En er is 

natuurlijk een goed bericht gekomen dat de fietscarré waarschijnlijk beschikbaar gaat komen voor het gratis 

stallen van de fietsen. Dus er gaan heel veel fietsen waarschijnlijk ook wel verplaatst worden. Die kant 

automatisch. Idealiter zou daar ook het ophaalpunt zijn, want dan kan je van A niveau, kun je die fietsen hup 

naar binnen fietsen. Dus ik zie daar echt wel ruimte in, want die fietsen horen gewoon in de fietsenstalling te 

staan. Dus er moet gewoon potentieel genoeg ruimte zijn om alle fietsen, ook de foutgeparkeerde fietsen in 

de stalling kwijt te kunnen. En aangezien het rapportcijfer vorig jaar dat 46% van de fietsen destijds al 

opgehaald werden in de Cruquius. Terwijl men 15% veronderstelde. Veronderstel ik dat als we ze dus heel 

dichtbij in de buurt gaan aanbieden, opslaan, dat het dan naar 70% zal gaan. Dus het aantal fietsen wat we 

gaan moeten vasthouden voor een x- aantal dagen is volgens mij zeer beperkt, maar dat gaat de tijd leren. Je 

hoeft er niet een enkel over 5, 6 dagen uit te smeren. Als het binnen twee dagen al helemaal volloopt dan 

moet je misschien zeggen: we stoppen ermee. Maar ik ga er vanuit dat het best wel mee gaat vallen. 

De voorzitter: Mijnheer Blokpoel.  

De heer Blokpoel: Nou, dat het een probleem is onderkennen wij zeker. Onderkennen wij zeker niet, mijnheer 

Dreijer. En dat het dichtbij moeten zijn onderschrijven wij ook, maar dan zou mogelijkheid naast het oude 

UWV, CWI pand zou wat ons betreft een betere optie zijn. Ondanks dat die kosten enorm hoog zijn. Daarom 

wil ik eigenlijk de wethouder vragen om, samen met de wethouder Vastgoed, Ontwikkeling, wie dat ook mag 

zijn in de nieuwe coalitie, eens te gaan praten met een Rijksvastgoed bedrijf wat zij met het pand van plan zijn. 

Want als zij dat nog jaren leeg willen laten staan dan is dat misschien wel een hele goede optie omdat pand te 

gebruiken. Al dan niet met een ontwikkelaar die grootse plannen heeft op het stationsplein om daar te kijken 

voor uitbreiding van fiets parkeermogelijkheden en opslag eventueel in de toekomst. Duurt nog even, maar 

daar kan wel naartoe gewerkt worden. En dan kunnen we ook praten over een tijdelijke opslag in de buurt, 

want de parkeergarage. Om daar nou 23 plaatsen van op te offeren waarvan het verlies of de werving van 

inkomsten nog geen eens in het formulier is in meegenomen. Of een doorrekening is meegenomen. Dat zien 



we dan op dit moment niet zitten. Dus kan het eventueel meegenomen worden in het totale ontwikkeling van 

het stationsplein of in het CWI pand in eigendom van het Rijksvastgoed bedrijf om daarin een optie te vinden? 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Blokpoel van de VVD. Wie mag ik dan het woord geven? Mijnheer Van der 

Mark van GroenLinks. Gaat u gang. 

De heer Van der Mark: Dank, voorzitter. En dank ook voor de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek. Toen 

wij het doornamen kwamen wij er toch wel tot een dilemma te staan. Ja, wat moet je daarmee? We hebben 

nu zes locaties, keurig doorgerekend allemaal. Wel volgens een mal. En ik ben het eens met de collega aan de 

overkant van het CDA. Personeelskosten zijn vaste bedragen blijkbaar. 20.000 per optie. Onze vraag is: kan 

daar niet wat creatiever mee omgegaan worden? Kan daar niet wat flexibeler mee omgegaan worden? Van de 

locaties zijn lang niet alle locaties natuurlijk duurzaam of op permanente basis. Wij zouden toch graag toch 

kiezen voor een optie die de burger, de fietser zekerheid geeft. Ook over de komen jaren, want anders wordt 

ie steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Dus wij vinden de fietskelder de meest logische oplossing, 

maar dus eens met de VVD. Ja, er is ruimtegebrek. Dus de vraag is: wat is een logische locatie om te 

onderzoeken? Gezien het gebrek aan ruimte. Of is het een ruimte mogelijkheid door te schipperen met 

stallingen die nu al worden aangeboden? Ja, voor zover eigenlijk.  

De voorzitter: Goed. Dank u wel. Dan de heer De Groot van D66. 

De heer De Groot: Ja. Dank u, voorzitter. Wij zijn mede indiener die aan de agenda toegevoegd is. En de vraag 

was: doen wethouthouder ‘…’ met een haalbaarheidsstudie aan de gang. Om te kijken: wat kunnen we hier 

mee? En allereerst dank. Hij is heel volledig. Er zijn echt een aantal goede opties doorgenomen, maar wij 

concluderen wel dat het een behoorlijke hoeveelheid geld kost om dit voor mekaar te krijgen. En dat is 

gewoon gemeenschapsgeld. En dat betekent dat we gemeenschapsgeld uit gaan geven om comfort te bieden 

aan mensen die hun fiets verkeerd stallen op het station. En het gaat om zulke bedragen. Zeker in relatie met 

het feit dat op het moment dat je fiets opgehaald wordt dat je die ook voor een tientje meer gewoon thuis kan 

laten bezorgen. Dat we eigenlijk merken dat we de nadelen hieraan zwaarder vinden wegen dan de voordelen 

die daar tegenover staan. Dus in deze opties zien wij niet direct een oplossing om dat extra depot te creëren. 

En merken we eigenlijk dat het een middel is wat wellicht zwaarder is dan hetgeen wat we op willen lossen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Dreijer van het CDA, mijnheer De Groot. 

De heer Dreijer: Inderdaad. Je kunt het ook laten brengen voor € 35. Het probleem is echter. Als je thuiskomt 

van je werk. Het is natuurlijk een overtreding. Natuurlijk moet je daar min of meer bestraft worden, maar dat 

is wel een erg zware straf. Je komt er van je werk met de trein. Je fiets is weg. Je kunt niet op je telefoon zien 

of die gestolen is of dat hij meegenomen is. Je kunt er wel vanuit gaan., Maar je weet het niet 100 procent 

zeker. Je kunt dus ook niet op diezelfde dag naar de Cruquius toe, want ze gaan al om 4 uur dicht. Dus ik vind 

het wel een onredelijke straf die uitgedeeld wordt voor het feit dat je je fiets fout geparkeerd hebt. En tuurlijk, 

straffen moet misschien ook wel geld kosten. En nog een ander dingetje. Op het moment dat al die fietsen, 

want het zijn nu voornamelijk de fietsen die bij het station weggehaald worden, want daar is parkeerregime. 

Als die fietsen allemaal voor een groot deel in Haarlem opgehaald worden dan hoeft er ook niet iemand in de 

Cruquius iemand veel langer te gaan zitten om die uitgifte daar te gaan doen. Dat zijn besparingen. Als het 

inderdaad naar die 70% gaat dan hoeven wij ook minder naar ritjes naar de Cruquius te doen met transport. 

Dat zijn volgens mij ook besparingen. Die worden hier genegeerd. Dat wordt tegengesproken. Ik ga er vanuit 

dat zij er wel zijn.  



De voorzitter: Wilt u daarop reageren mijnheer De Groot? 

De heer De Groot: Nou ja, graag. Net wat u zegt. Juist deze argumentatie wordt tegengesproken in het stuk 

wat voorligt, want ik ben het met u eens. Ik zou daar ook besparing zien. Maar tegelijkertijd staat hier letterlijk 

dat die besparingen er niet zijn. En ik denk dat een aantal onderdelen die u noemt zijn ook met technologie 

bijvoorbeeld te ontvangen. Het lastige aan het dilemma vind ik dat wij, nogmaals, een behoorlijke hoeveelheid 

gemeenschapsgeld uitgeven om een groep daarin van dienst te zijn die ook op andere manier geholpen kan 

worden. En ik concludeer op basis van deze nota dat alle oplossingsrichtingen in de nabijheid van het station 

een groter prijskaartje met zich meebrengen dan wij acceptabel achtten. 

De voorzitter: Helder. Heeft u…? U was klaar met uw betoog verder mijnheer De Groot? Wie mag ik dan het 

woord geven? De heer Visser van de ChristenUnie. 

De heer Visser: Wij vinden het wel belangrijk dat het wel iets dichterbij het station komt. We hebben echt 

twijfels over fietsenkelders zo lang er niet een tweede fietsenkelder komt. Zolang er niet een lange termijn 

oplossing voor het station hebben moeten we die kostbare ruimte daar denk ik niet voor gebruiken. En voelen 

we wel wat voor de CWI locatie En die lijkt groot, maar er wordt vanuit gegaan dat er maar 20 plekken zijn die 

kennelijk in die container moeten. En dat er kosten zijn voor 700 plekken. Nou, daar gaat volgens mij in de  

rekensom ergens iets heel ergs fout. Want als ik gewoon naar de totaalbedrag kijk dan is het gewoon na die 

fietsenkelder de goedkoopste. En ja, de vraag is of die fietsen ook overdekt moeten staan of die niet gewoon 

in de open lucht kunnen staan in die hoek bij het CWI. En heb je gewoon alleen wat faciliteiten nodig. En dan is 

het voor mijn hele goeie oplossing. Dus wat ons treft is de CWI locatie gewoon even wat verder uitwerken en 

dan zou die het kunnen worden. Volgende regel 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Schepers van Jouw Haarlem. 

De heer Schepers: Dank u wel. Wij zijn helemaal geen voorstander van een tweede fietsdepot. Wij zien liever 

een depot op een goede bereikbare plek zodat niemand meer naar de Cruquius hoeft om daar helemaal zijn 

fiets op te halen, want wat is dat ons een eind weg. En kost nog een hoop geld. Met een depot stel je je als 

overheid echt dienstbaar op richting de burgers. Wij denken dat tweede depots voor nog veel meer 

verwarring en onduidelijkheid gaat zorgen, want je komt een locatie A. Je fiets is net weggebracht naar de 

Cruquius. Op locatie A kun je wel zes dagen in de week terecht. Op locatie B kan je maar vijf dagen in de week 

terecht. De fiets heb je twee keer in je handen. Dus wij zien het niet helemaal zitten. We hebben wel een 

suggestie natuurlijk. En fietsendepot op een centrale plek in de stad. Zes dagen per week open. Daar help je 

iedereen mee. Dit is gewoon geldverspilling. Kost 5 ton per jaar. We zouden kunnen willen overwegen dat we 

helemaal weg uit het Cruquius, maar dan moet natuurlijk ‘…’ weg. En dat wilt u natuurlijk liever niet. Maar 

waarom kijken niet naar Spaarnelanden bijvoorbeeld om daar de fiets op te halen. Een andere suggestie is 

bijvoorbeeld ook een Cronjégarage. Er is ruimte zat en er kunnen ook nog een fietsenstalling maken. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Schepers. Wie wil verder nog? Mevrouw De Leeuw van OP Haarlem. 

Mevrouw De Leeuw: Dank u, voorzitter. OPH is het zomaar een hele grote lijnen met mijnheer De Groot eens. 

Wij hebben ook heel veel moeite met de kosten voor de depot. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Het kan 

besteed worden voor een extra fietsenstalling waardoor de mensen dat niet meer ergens hoeven neer te 

zetten waar het niet mag. En voldoende ruimte is. Dus we kiezen niet voor een van deze locaties. We zijn er 

gewoon tegen. Het is te duur. We hebben moeite met de kosten.  



De voorzitter: Goed. Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Van den Raadt van Trots. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Het is een beetje hetzelfde als met het vorige onderwerp over het auto 

parkeren. Zorg… Volgens mij is altijd de oplossing: zorg wel dat er genoeg plekken zijn en alternatieven zijn 

voor mensen zodat ze niet hun fiets ergens hoeven neer te zetten waardoor die wordt weggeknipt. En hem 

daarna zou moeten ophalen. Maar in het hele kader vinden wij het wel interessant dat is de gemeente heeft 

gesloten om al die buurtstallingen van de hand te doen. En daar dan iemand te zetten die met tarieven komt 

waardoor die mensen zeggen: dan zet ik mijn fiets wel niet in de buurtstalling. Dus kans dat die fietsen ergens 

verkeerd komen te staan en dan worden weggeknipt en naar het fietsdepot moeten gaan. Met misschien wel 

extra kosten voor een tweede depot. Dus is het misschien niet veel handiger om eerst te kijken naar 

oplossingen zodat die fietsendepot helemaal niet… Of fietsendepot. Dat het er zelfs twee worden. Helemaal 

niet meer gevuld hoeven te worden. Hoe valt het precies te rijmen dat de gemeente eerst die buurt 

fietsenstallingen van hand heeft gedaan. En dan nu komt met oplossing om nog meer opslag voor 

weggeknipte fietsen te gaan betalen? 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van den Raadt. De heer Hulster van de Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Ja. In het kader van de circulaire-economie is het natuurlijk heel 

belangrijk dat er niet teveel fietsen worden vergroot, omdat die niet meer worden opgehaald. Dus elke 

verbetering in onze dienstverlening zodat we mensen inderdaad ertoe kunnen bewegen dat ze hun fiets 

komen ophalen. Is daarmee genomen. En ook heel veel mensen die hun fiets ik het even verkeerd hebben 

neergezet. En die dan opeens mee geconfronteerd worden tot een fiets heel ver weg is. Die kunnen we op 

deze manier helpen. Aangezien de fietsenkelder de goedkoopste oplossing is en er staan ook weer extra 

personeelskosten in opgenomen. Je zou denken: er werken daar al mensen. Eb zou je dan niet nog wat 

voordelen kunnen behalen door… Want zo’n enorme stroom aan mensen zal er niet langskomen om hun fiets 

op te halen. Dus je zou denken, misschien kan je taak wat uitbreiden of kun je dat nog wat slimmer 

aanpakken. Dus wat ons betreft… En ja, je zou zelfs verder kunnen gaan en dan kunnen we de 

digitaliseringsidee van D66 wel gevolgen. Dat je ter plekke zegt: nou, mijn fiets is weg en hij is ondertussen al 

naar de Cruquius, want ik was drie weken op vakantie. Ik had het even niet door. Dat je daar dan vraagt: 

kunnen jullie hem morgen even langs brengen hier?  Want ja, die vrachtwagentjes rijden toch wel heen en 

weer. Dus die kunnen dan net zo goed als ze weer terugrijden even wat fietsen weer meenemen. Dus er komt 

gewoon… Ik stem er voor dat er dan een scherm staat dat je dan je fiets even kan zoeken. En dat je dan gelijk 

even besteld bij de medewerker. Dat zou een optie kunnen zijn hè? 

De voorzitter: Goed. Mevrouw Wisse van de Partij van de Arbeid. 

Mevrouw Wisse: Dank u wel, voorzitter. Als er een tweede Haarlems depot komt zouden wij mooi het vinden 

als Paswerk daar misschien weer bij betrokken zou worden. Want als we Cruquius verlaten doordat we een 

depot hebben dan hebben die niks meer te doen. Dat zou misschien de personeelskosten drukken. Behalve 

dat we iets goeds doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En verder had de PvdA een 

aanverwant idee. Die fietsenstallingen zijn overvol. Daar moeten er inderdaad misschien meer van komen dan 

depots voor weggeknipte fietsen. Dat ben ik eens met Trots Haarlem. Kunnen wij niets, net zoals bijvoorbeeld 

in Utrecht, werken aan een digitale parkeerroute? Dus dat je bordjes ziet van: u hoeft deze fietsenstalling niet 

in te gaan, want er is geen plek meer. Maar je kunt wel terecht met zoveel plekken bij fietsenstalling x.  

De voorzitter: Dank u wel. Is iedereen aan het woord geweest die daar behoefte toe voelden? Dan geef ik 

graag woord aan de wethouder. 



Mevrouw Sikkema: Nou, allereerst ben ik het er helemaal mee eens dat de fietsenkelder uitgebreid moet 

worden. Maar dat is nu even niet de discussie. Ja, weet je. Het was ook aan u, want ik ben een beetje verbaasd 

met Trots. Ja, u gaat uw buurtstalling uitbesteden. En nu gaat u hier extra opslag doen. Ik zeg niet dat er extra 

opslag moet doen. Er is een motie geweest van: denk alstublieft verschillen varianten uit. En dat leg ik aan u 

voor. Dus dat is uw keuze. En dat hebben we gedaan. Ik hoor verschillende opties. Nou, die heeft u ook 

aangeboden gekregen. Sommige zeggen: ja, die personeelskosten. Er staat heel duidelijk in het stuk: wij zijn 

uitgegaan van vijf avonden in de week, 2 uur moet je iemand er wel opzetten die er is omdat iemand zijn fiets 

komt halen. En dan kom je op dit bedrag uit. Die kosten worden gemaakt. Dus u kunt wel zeggen: die hoeft u 

niet mee te nemen, maar die kosten worden gemaakt en moeten wel betaald worden. Dus ik vind het 

realistisch dat je dat dan meeneemt in uitwerking. Ook… Nog even kijken, hoor. Website, ga ik achteraan. Dat 

vind ik even een neveneffect, maar dat gaat ik achteraan. CDA. Fietsenkelder uitbreiden. CWI. Wij hebben hier 

natuurlijk de locatie buiten benoemd. Ik vind het een interessante. Ik wil dat wel uitzoeken of dat mogelijk is. 

U heeft ook voorgesteld: we kunnen hem meenemen in het totaalplaatje van het stationsplein.  

Nou, we weten dat in het najaar een nieuw startnotitie komt bij commissie Ontwikkeling over de 

ontwikkelingen van het OV-knooppunt bij het Centraal Station. En ik denk tegen de tijd dat we daar concreet 

in zijn dat we echt jaren verder zijn… Dat wil ik voor de langere termijn goed, want daarin wordt ook 

opgenomen dat onze fietsenstalling verdubbelt moet worden. Daar wil ik meer daarop inzoomen. Dus ik zit die 

dit nu meer in het hier en nu. Dus dat zie ik daar niet de oplossing voor. GroenLinks vraagt: is die fietsenkelder 

nou geschikt? Kijk, je kunt ook met elkaar afspreken: we doen het twee dagen. En er zijn iets van 10,20 fietsen 

per dag die worden opgehaald. Soms heb je ook evenementen dat het iets meer is. Dus als je zegt twee dagen 

moet je ongeveer 50 plekken hebben. Dat is te vinden, maar tegelijkertijd zien we wel de schaarste. Het is 

natuurlijk wel zo dat het systeem als het goed is binnenkort echt beter gaat werken waardoor die 10 dagen 

ook echt gehandhaafd worden en er ook meer ruimte gecreëerd wordt. Ik denk niet dat het ideaal is, maar het 

is wel een optie. Zo moet u het lezen. Jouw Haarlem. U geeft aan: doe het gewoon op een locatie, want het 

leidt tot verwarring. Heeft u wel een punt, maar dat is een kwestie van goed communiceren. En een locatie 

voor alles. Dat is nu even niet de discussie. Die hebben we echt een tijdje geleden, voor periode uitgebreid 

gevoerd. En daar hebben ook in de gedachte van Paswerk. Is hier nauw bij betrokken et cetera. Dus dat wil ik 

behouden. Werkt op zich prima, maar de vraag was meer van: kunnen we het dichtbij iets erbij doen? 

Actiepartij. Dat thuisbrengen zit er al in hoor. Dus met Cruquius kunt u voor € 10 extra bellen wanneer het op 

jouw moment thuisbezorgd wil hebben… Dat is niet iets wat D66 zegt: oh, dat kunnen we doen. Dat wordt al 

gedaan. En de digitale parkeerroute. Dat wil ik ook even een ander onderwerp. Maar zeker interessant. Maar 

die zou ook een andere keer willen bespreken. Dus ja, dit is mijn reflectie op wat u allen heeft gezegd. En u 

kunt denk ik met de raad… Ik zou als ik u was partijen de krachten bundelen als u vindt dat er iets moet 

gebeuren en waar dat dan in uw ogen het best is. En dan veel succes ermee. 

De voorzitter: Ja, want dit is ter bespreking hè? Dit gaat niet naar de raad. Het enige dat kan inderdaad is via… 

Of het enige… Maar wat kan is via moties vreemd. Ja, welke variant het meeste draagvlak. Het gaat nu veel 

kanten op. Dus ik zou zeggen: zoek draagvlak. Als u vindt dat uw variante beste is. En dan gaan we het 

meemaken. Dan gaan we over naar punt 13. Het laatste agendapunt. Het vrijgeven voor inspraak… 

De heer Van den Raadt: Is er geen tweede termijn? 

De voorzitter: Wat zegt u, mijnheer Van den Raadt? 

De heer Van den Raadt: Komt er geen tweede termijn? Ik denk dat sommige mensen nog iets wilde zeggen. 



De voorzitter: Ach, werkelijk. Nou, hè jammer. Ik wil ook een beetje uit de tijd. Ik denk we zijn klaar. Maar dan 

natuurlijk. U mag nog een tweede termijn. Als u daar behoefte aan heeft. Mijnheer Schepers. 

 

Tweede termijn 

De heer Schepers: We hebben nog geen antwoord gehad op de suggestie voor Cronjégarage. 

Mevrouw Sikkema: Ik heb gezegd dat in zijn algemeenheid een nieuwe locatie zoeken vind ik geen goed idee, 

omdat we nu in samenwerking met Paswerk een mooie constructie hebben gevonden. En het is ook zo qua 

gedragsbeïnvloeding dat als het wat verder weg is mensen eerder geneigd zijn om het in de fietsparkeergarage 

te zetten, omdat ze heel omdat ze geen zin om helemaal naar Cruquius te moeten. Dus daar het ook een 

positieve prikkel in. 

De voorzitter: En u had ook nog een vraag mijnheer Van den Raadt? 

De heer Van den Raadt: Ja, ik denk twee. Er werd gezegd van: alle fietsenstallingen zijn vol. Onderschrijft u die 

aanname? Dat wou ik eerst even weten. 

Mevrouw Sikkema: De fietsenstalling bij het station zijn erg druk bezet. Ik kom er op alle momenten, omdat ik 

er op heel verschillende momenten met de trein moet. Ik kan altijd in rij vier, dames en heren, een plek 

vinden, maar het is… Wel boven vaak. Nee, het is zeker heel erg vol, maar het kan nog wel net. Daarom begon 

ik ermee. We moeten echt denk aan uitbreiding om toekomstbestendig te zijn. 

De voorzitter: En uw tweede vraag? 

De heer Van den Raadt: Nou ja, als u dan toch zegt van: er moet eigenlijk een tweede fietsenkelder bij komen. 

Gaat u dan ook met plannen komen? Wat kunnen wel steeds meer fietsenstallingen bouwen, maar dat 

betekent ook dat mensen daar naartoe moeten fietsen en dan bij stoplichten komen waar voorsoorteer 

strookjes 2 meter zijn. Dat u dan ook nog echt wel wat heel meer moet aanpassen dan alleen maar zeggen: we 

bouwen nog voor 10.000 fietsen een opslagplaats. Want die mensen moeten ook… U wilt iedereen uit de 

auto, maar dan echt een goed doordachte oplossing hoe je dan ook echt alles goed doet met de fiets. Dat zou 

dan ook wel prettig zijn. Dus als u dat dan meteen allemaal integraal wil meenemen. Erg prettig. 

Mevrouw Sikkema: Volgens mij willen we samen de zorg goed uitvoeren. 

De voorzitter: Daar zit alles integraal in. Ik vind hem mooi.  

13. Vrijgegeven voor inspraak Ambitiekaart Haarlemse Wateren 

De voorzitter: Goed. Dan ga ik nu echt door naar punt 13. Vrijgegeven voor inspraak. Dank, wethouder 

Sikkema. Vrijgegeven voor inspraak ambitiekaart Haarlemse Wateren. De ambitiekaart Haarlemse Wateren 

stimuleert watertoerisme en recreatie en beoogt de versterking van maatschappelijke en economische 

waarde hiervan. Onder andere door het opstellen van beleidsregels voor rondvaart en verhuur van vaartuigen. 

Ten behoeve van het duurzame, aangename en veilige vaarstad. Het in kaart brengen van ambities en doen 

van voorstellen. En het juridisch en ruimtelijk vaststellen van de bestemmingen en ambities en die vertalen 

naar een digitale kaart. Die via open data beschikbaar wordt gemaakt voor bewoners, ondernemers en andere 

belanghebbenden. Ambities genoeg dus. Het college stuurde dit voorstel ter informatie naar onder andere de 



commissie Beheer in verband met de toekomstige financiële consequenties en de beoogde wijziging van de 

verordening Haarlemse Wateren. En onder andere speciaal op verzoek van D66 is het geagendeerd. En ook 

het verzoek aan de heer Wienen hiertoe aan ze willen schuiven, omdat hij op een aantal van de vragen van 

deze zestig het best het antwoord kan geven. Aangezien hij de portefeuillehouder is. Dus welkom ook 

mijnheer Wienen.  En ik geef graag het woord aan de heer De Groot van D66. 

De heer De Groot: Ja. Dank u, voorzitter. Dank aan mijnheer Wienen dat u aan kon sluiten vanavond. We 

hebben deze ambitiekaart geagendeerd. Allereerst omdat we er gewoon heel blij mee zijn. Haarlem is een 

vaarstad. Het is goed dat het plan er ligt. Ons water is aantrekkelijk. En we merken dat het op het water 

drukker wordt. Dus het is belangrijk om dat in goede banen te leiden. En wat ons betreft kan deze 

ambitiekaart ook prima de inspraak in en zijn ook de stappen daarna uitstekend. Maar er zit wel enige 

verbazing bij ons. En dat is namelijk dat een belangrijke ambitie van veel Haarlemmers die staan niet in deze 

ambitiekaart. De ambitie namelijk om een ligplek te hebben voor hun eigen pleziervaartuig. Al in 2026 stelden 

we daar rondvragen over, maar daar hebben we eigenlijk tot op heden geen antwoord op gehad. Wat is nou in 

het kort ons beeld hiervan? We merken dat de wachtlijst voor een ligplaats al jaren gesloten is. Ligplaatsen 

worden in sommige gevallen illegaal doorverhuurd. En de beschikbare ligplaatsen worden regelmatig niet 

gebruikt. Kortom: het huidige systeem werkt niet. En dit ambitiedocument is voor ons het uitgelezen moment 

om dit kenbaar te maken. En om een beter systeem voor te stellen. Dus onze vragen aan het college. Is het 

college het met de fractie van D66 eens dat het huidige systeem niet werkt? En waarom er niet voor gekozen 

om dit plan te gebruiken voor het ter inspraak leggen van een nieuw systeem? En wanneer kunnen wij als raad 

hier een nieuw systeem in verwachten? Nog een heel ander punt.  

De voorzitter: Mijnheer de Groot 

De heer De Groot: Ja.  

De voorzitter: U heeft een grote zwaaier. Helemaal ver weg. En het is mijnheer Amand. Mijnheer Amand, u 

mag uw vraag stellen. Interruptie. 

De heer Amand: Ik mag wel twee vragen stellen denk ik. Mijn vraag is: hoe heeft u geconcludeerd dat er 

ligplaatsen niet bezet zijn? En heeft u daar cijfers van? Weet u dat? Gaat u mij dat eens even vertellen. En ik 

praat ook over de picknickvaart. Daar wou ik ook een antwoord van u over hebben. 

De heer De Groot: Kan de voorzitter dit nog in vragen destilleren of is dat…? Nee, ik zal zelf een poging wagen. 

De voorzitter: U kunt dat.  

De heer De Groot: Ik ga dat zeker doen. Ja, mijnheer Amand. U moet van mij aannemen dat ik niet met een 

notitieblokje door Haarlem ben gaan fietsen om precies per ligplaats te turven hoe het er voorstaat, maar het 

beeld dat ik krijg op het moment dat ik die fiets pak en door Haarlem heen rij is dat ik merk dat er ook nog wel 

plekken, ook recent aangelegde plekken, nu niet gebruikt worden. En ik constateer dat we al jaren een 

wachtlijst hebben die nog steeds een wachtlijst is en waar je dus als Haarlemmer niet meer op terecht kunt. 

En de picknickvaart dat is me echt niet duidelijk wat u precies van mij wilt weten. 

De heer Amand: U een beetje uit de brand helpen, mijnheer De Groot. In Haarlem zijn op heden door de 

nieuwe veranderingen… Dat de aanlegsteigers die zijn precies op maat gemaakt. En de menige 

bootgebruiker… Ik weet niet of u dat bent, maar ik toevallig wel. Die komen tot de conclusie dat alles veel te 



dicht op elkaar legt. Dus dat is een probleem. De ankers zitten verkeerd. Niemand reageert. Ik heb het al 

verscheidene malen geprobeerd. En dan heb ik nog een andere vraag. 

De voorzitter: Mijnheer Amand. Mijnheer Amand. Mijnheer Amand. Even kort en krachtig, want we lopen uit 

de tijd. Wat is precies uw vraag aan mijnheer De Groot? 

De heer Amand: Ik ga nog een beetje verduidelijken. Er zijn nog geen toezicht op de ligplaatsen. En dat is 

schandalig wat er gebeurt. Er liggen misschien wel vijf… 

De voorzitter: Ja, maar mijnheer Amand. Nu bent u… Mijnheer Amand. Mijnheer Amand. Nee. Nee, want u 

bent nu een soort betoog aan het houden. Het is geen interruptie. 

De heer Amand: Voorzitter. Ik vraag aan meneer hoeveel ligplaatsen denkt hij dat er nu vrij zijn. 

De voorzitter: Er daar had hij geen antwoord op. Dus we gaan nu… 

De heer Amand: Hij had geen antwoord. 

De voorzitter: Kan ie wel uit? Echt. Mijnheer Amand. Gewoon vergaderorde. Geef het goeie voorbeeld. U 

loopt hier al langer rond. Mijnheer De Groot. Maakt u uw betoog af. Gaat u straks helemaal los over alles wat 

u nog kwijt wil een nieuw eigen betoogtijd. Gaat u gang mijnheer De Groot. 

De heer De Groot: Dank u. En om uw vraag nog te beantwoorden. Ben ik al iemand die vaart? Nee, want ik 

krijg geen ligplaats. Nog een belangrijk ander punt. We hebben natuurlijk een tal van bruggen in Haarlem. En 

nou gaan die bruggen ook regelmatig open. Ook voor pleziervaart. En een ergernis die wij van veel 

Haarlemmer horen is dat die bruggen ook regelmatig open gaan op momenten dat ook probeert half Haarlem 

de stad in of uit te komen. En D66 wil dan ook het college vragen: is het mogelijk om in gesprek te gaan om te 

kijken dat we zeker tijdens de spitstijden zoveel mogelijk kunnen we komen dat bruggen openen. Dat was 

hem. Dank u wel. 

De voorzitter: Heel goed. Dank u wel. Wie mag het woord geven? Mijnheer Boer van de VVD. 

De heer Boer: Ja. De Haarlemse VVD is ook een groot voorstander van waterrecreatie in Haarlem. En we 

hebben natuurlijk vastgesteld dat de afgelopen jaren jammer helaas weinig hebben kunnen investeren 

vanwege de bezuinigingen in de waterrecreatie, maar nu gaat het de goeie kant op. En is inderdaad dit stuk 

ook het moment om te gaan investeren erin. Want let wel. De cijfers tonen natuurlijk… U heeft het zelf 

kunnen lezen en stonden erin. Het levert de Haarlemse stad € 3,8 miljoen op per jaar. Dat is niet mis. En daar 

moeten we natuurlijk in blijven investeren. Het stuk gaat nu de inspraak in. Dat is goed. Kunnen ondernemers 

nog een keer, en belanghebbende nog een keer hun input geven. Wij willen ook graag het college alvast twee 

punten meegeven. Nou, het ene punt van het alvast D66 de hand geven. Ik heb al jaren geleden betoogd dat 

er meer ligplaatsen moeten komen voor de Haarlemmers. Dat leverde mij de nare kop in de krant op: eigen 

bootjes eerst. Daar was ik niet zo tevreden over. Maar dit is inderdaad wel het moment dat er moet gekeken 

worden naar hoe wij concreet gaan zorgen voor meer ligplaatsen in Haarlem. Het is een grote wensen van de 

Haarlemmers. Die wachtlijst wordt niet eens meer aangevuld, omdat die zo lang was dat het eigenlijk 

hopeloos was. Er moet echt iets aan gebeuren. Er moet gekeken worden: hoe kunnen wij meer ligplaatsen 

creëren? Waar is daarmee ruimte voor? Wat gaat dat kosten? Dan kunnen we daar een beslissing over nemen. 

En het andere punt is, en dat heb ik niet zelf verzonnen. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Het komt ook uit het 



beroepsveld. Professionele mensen die al op het water zit. En dat gaat over het watergeld. En dat heeft te 

maken met de boten die ons bezoeken. Wij zouden graag willen dat er serieus gekeken gaat worden om 

bezoekende schepen korter dan 10 meter vrij te stellen van de haven gelden. En volgens ons zijn dat soort 

schepen is eigenlijk maar een ontzettend klein gedeelte van wat we binnenhalen. Het kost wel handhaving, 

ontzettend veel tijd, om die boten te controleren. Eigenlijk is het geen begonnen werk. We willen onszelf in 

het sloepennetwerk op de kaart zetten. En hoe kan dat nou beter doen dan al die boten die ons bezoeken 

daar vrij van te stellen? Dat is ontzettend gastvrij en ik denk het maakt Haarlem aantrekkelijk om even je 

bootje neer te leggen en eventjes wat lekker te gaan eten in onze stad. Op wat gaan drinken. Dus dat zouden 

we graag als tweede punt aan het college meegeven. Kunt u serieus kijken naar het feit om bezoekende 

schepen korter dan 10 meter vrij te stellen van haven gelden? Met uitzondering van commerciële schepen. 

Tot zover. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Boer. Mijnheer Hulster van de Actiepartij.  

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Ja, de Actiepartij is ook heel blij met deze visie, want we hebben wel 

een aantal zorgpunten. Laten we eerst iets positiefs zeggen. We zijn heel blij dat er verduurzaming van de 

recreatievaart en de binnenvaart uitspreekt. Althans, dat lijkt ons een behoorlijke opgave, want al die 

individuele mensen met hun bootje. Hoe kun je die nou bewegen dat ze elektrisch gaan worden terwijl dat 

toch zo gemakkelijk lijkt. Een van de dingen die me opviel is dat als je een sloepverhuur wilt in Haarlem dan 

heb je daar geen vergunning voor nodig. Maar kun je als gemeente ook geen eisen stellen aan de sloepjes die 

verhuurd worden. Als je wel dat vergunningsplicht gebruikt dan kun je erbij zeggen: we willen heel graag dat je 

elektrische sloepjes alleen maar verhuurt. Om misschien zou je dat op een andere manier ook kunnen regelen.   

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Boer van de VVD.  

De heer Boer: Ja. Dat is een briljant plan, maar dat staat nu net in dit stuk. Om dus juist dat 

vergunningsplichten te maken zodat we het kunnen handhaven. 

De heer Hulster: Nou, heel mooi. Dan heb ik dat toch kennelijk wel opgepikt. Of er overheen gelezen. Het is 

maar hoe je het bekijkt. Even kijken. Nou, daar ben ik dan heel blij mee. Ja. Het zou… Ik weet niet op die 

ambitie er dan ook in staat, maar ik dacht het zou heel goed zijn, als je het toch over duurzaam recreatie 

vervoer hebt, dat we weer een kanoverhuur in het centrum zou zijn. Ik begrijp dat het ingewikkeld is, maar het 

zou toch een interessant ambitie kunnen zijn. Ook wij hebben onze zorgen over de ligplaatsen. We zien ook 

dat erg veel bootjes… Dat is ook wat mijnheer Amand ook al zei. Die op plekken liggen die er echt niet uitzien. 

Dus ja, is er toezicht op? Of wordt er op gehandhaafd? Is een vraag. Een ander punt is dat… De kademuur 

aanpakken wordt ook in het stuk genoemd. We vinden het belangrijk dat er dan ook steeds contact wordt 

gelegd met de milieuorganisaties die kijken naar wat voor planten groeien er op die kades. Want er is wel een 

aantal keren aangetoond dat daar heel zeldzame soorten op zitten. En het is jammer als die dan meer 

misgaan. Ik heb nog meer punten. In dit plan wordt gesproken over een trailerhelling in de Molenplas. Dat 

leek ons niet zo’n handige plek, omdat qua parkeren een enorm druk oplevert. Dus ja, ik hoop dat er mensen 

in de inspraakronde dan ook even naar kijken. En een ander belangrijk punt. Er is een blauwe golf door 

Haarlem. Dat betekent dat er heleboel recreatiebootjes tegelijkertijd door Haarlem varen. Daar ben ik pas echt 

recent achter gekomen. En ik zou denken: waarom communiceren we dat niet aan de bewoners? Dat het 

gewoon een paar keer per uur echt heel lang wachten is bij de bruggen? En dat je de rest van de dag er best 

wel snel doorheen kan. Die informatie is gewoon beschikbaar. Dus waarom wordt niet gedeeld? En nog een 

laatste punt. Nou, twee laatste punten. Het water in het Spaarne en het oppervlaktewater in Haarlem is heel 

erg vervuild vaak. Er zwerft enorm veel afval in. Plastic. En ook dat is voor de aantrekkingskracht voor de 



recreatievaart lijkt me dat een echt een enorme belemmering. Dus wat gaan aandoen omdat schoner te 

maken? Moeten we niet een machine kopen die het water gewoon automatisch zuivert? Ik noem maar iets. 

En een andere oplossing is het aanleggen van drijvende tuinen. Dat zou een manier kunnen zijn waarop we 

onze kades wat verder kunnen vergoeden. Dat zou dan ook nog iets kunnen zijn wat mee zou kunnen nemen.  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Hulster. Wie mag ik dan het woord geven? Mijnheer Amand. Dan mag u 

helemaal los gaan van mij. 

 

De heer Amand: Tweede ronde, voorzitter. Dank u wel. Ik denk dat ik bij de burgemeester moet wezen voor 

de vragen. De wateren, het wordt aangedreven, in Haarlem is er vervuild. Ik geef een voorbeeld richting 

Spaarne, Zomerkade, Zomervaart daarin zit een laag bagger. Dat wordt nooit uitgebaggerd. De mensen 

betalen liggeld aan de gemeente. Rijnland is verantwoordelijk. Ik heb al vaker een klacht ingediend, maar er 

wordt niets gedaan. Zomervaart, Zomerkade. Zulke lagen bagger. Kijkt u maar goed, burgemeester. Kan je in 

verdrinken. Dus dat is heel slecht beleid. En als je betaalt aan de gemeente dan moet de gemeente ook zorgen 

met Rijnland dat er gebaggerd gaat worden, maar dat gebeurt ook niet. Ik heb net al gezegd: de plekken met 

nieuwe haken ze helemaal verkeerd. Er is geen visie op geweest en er is geen visie, want er wordt maar raak 

gerommeld. De walkanten, versplinterd hout. Slechte afwerking van het hout. Alles is slecht. En dan zeggen ze: 

ja, de botenliefhebbers mag 100% meer betalen. Prima, maar zorg dan wel dat het goed is. Kom ik nog op een 

punt. Invalideplekken. Mensen die in kleine bootje willen hebben die ook het Spaarne op willen. Dat kan niet, 

want er zijn geen plekken voor invaliden. En dat is natuurlijk een treurige zaak burgemeester. Dat moet 

gewoon gaan veranderen. Het hele beleid waar u mij komt, dat ambi beleid? Is gewoon niet goed. En daar blijf 

ik bij, want het is aan alle kanten deugt het niet. Plastic wordt al gezegd. Ik vaar al meer als 20 jaar. Ik ben 

twee keer aangehouden met de scannertje omdat ik netjes vaar. Dus schijnbaar. Maar de controle is veel te 

weinig. De mensen die hebben denk ik ook geen mankracht, zowel handhaven op straat is het daar ook. Ik 

hoor ook van de mensen hier en de mensen in de stad die ik spreek gebeurt gewoon te weinig dat je echt 

ermee bezig bent. We hebben gewoon te weinig mensen. Enkel op een zondag komen we de reddingsbrigade 

tegen. Die doet iets prima, maar de rest is gewoon slecht. Maar dat is toch is in uw ambtelijk apparaat dat u 

toch is een keer naar moet gaan kijken. De mensen klagen allemaal die een klein bootje hebben. En geef ik u 

nog een voorbeeld. En dan kunt u zelf constateren Schotensingel, Kloppersingel, Zomerkade. Alle plek liggen 

vrij. Ik snap dat niet. We hebben wachtlijsten, wachtlijsten. Ik heb nu intern vragen gesteld. Ik hoop 

binnenkort een antwoord te krijgen en die stuur ik u allemaal door, want het is eigenlijk te gek voor woorden. 

En ik worden bedragen hier. Het is een paar ton en dit. Nou, laat eerst zorgen dat we knappe plekken krijgen 

en dat de mensen die op de wachtlijst staan hun plekje toegewezen krijgen. En dat is aan u, burgemeester. En 

ik hoop dat u een goed antwoord geeft anders stuur ik u de rest wel even door. 

 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Amand. Wie mag ik nog het woord geven? Mevrouw Schneiders van 

GroenLinks. 

Mevrouw Schneiders: Nog een opmerking. Ander soort opmerking. Ik vind het een ontzettend mooie nota. 

Goed verhaal. Goed dat we bezig aan het oppeppen van de waterrecreatie. Ik ben erg blij dat er gekeken 

wordt naar de hele lage bruggen. Dat we die willen gaan verhogen zodat je een rondje kan waren. Dat is erg 

leuk. We hebben alleen nog… Wat nog extra misschien een ideetje zou kunnen zijn is wat wij als GroenLinks 

natuurlijk graag willen is nog meer stimuleren van elektrisch varen. Nou, ik zag het er nog wel een plan is om 

plekken te maken waar je bootje op kan laden. Het zou natuurlijk mooi zijn als we ook op één van de manier 

nog dat meer kunnen stimuleren dat menselijk elektrisch gaan varen. Hoe zou ik niet weten, maar ik wil 



meegeven dat als we dat nog zouden kunnen stimuleren dan zou dat heel mooi zijn. En verder ben ik zeer 

tevreden met het plan.  

De voorzitter: Dank u wel voor deze bijdrage. Mijnheer Visser, ChristenUnie.  

 

De heer Visser: Ja, voorzitter. Toen ik door de plannen aan het bladeren was en die beleidsregels las toen 

moest ik eigenlijk wel een beetje lachen op een gegeven moment. Wat ik heb geleerd van het lezen van dit 

stuk dat voortaan varende klompen en varende donuts, en dat staat er letterlijk, niet meer in Haarlem mogen 

worden verhuurd. Nou, ik weet dat er partijen zijn geweest die over het deregulering hadden. Overigens zit ik 

niet te wachten op varende donuts in Haarlem. Ik snap het op zich ook wel, maar ik vond het erg vermakelijk 

om dat soort gemeentelijke regels te lezen. Maar in diezelfde regels, die beleidsregels die worden voorgesteld, 

staat ook dat we strengere regels gaan stellen over welke vaartuigen mogelijk zijn. Over duurzaamheid. En er 

wordt een uitzondering gemaakt voor historische schepen. En dan moeten er om een of andere reden drie 

zijn. Kennelijk zijn er nu misschien drie of zo. En als er dan eentje minder wordt mag er wel eentje bijkomen. 

Dus ik denk: ja, historische schepen? Waarom die plek tot drie? Volgens mij is Haarlem heel mooi. Als je daar 

allemaal historische schepen hebt liggen. Dus ik vind het wel een beetje overregulering. Die donuts mogen wel 

blijven staan, want ik zit niet te wachten op een stad vol donuts. Maar de historische schepen mogen er van 

mij ook vier of vijf zijn. Dus volgens mij kunnen we daar nog beetje dereguleren. En als we dan toch bezig zijn. 

In artikel vijf A van die beleidsregels staan nog een storende taalfout. Maar voorzitter, dan even de inhoud. 

Ambitiekaart. Ik heb dat nog alle kanten opgeblazen, maar ik kon nergens een kaart vinden. En eigenlijk is dat 

een beetje… Er staan heel veel mooie ambities in. En op zich ooi opgesomd, maar ik zat wel te denken: hoe 

verhoudt dit zich tot de omgevingsvisie die we gaan maken? Hoe verhoudt dit zich tot de SOR die we hebben 

gedaan? Ik vind dit nieuwe themakaart in de SOR. Maar volgens mij staat er al iets over sloeproutes in. Ik mis 

een beetje de integraliteit, want ik zit niet te wachten op een stapel aan beleidsnota’s die eigenlijk ruimtelijk 

zijn. Dit is echt een ruimtelijke visie. Dus volgens mij zou het gewoon een blok moeten zijn van de 

omgevingsvisie en een blokje van het omgeving programma of een uitvoeringsprogramma. We noemen het 

dan ook zo. Hang het dan ook in dat kader op, want daar willen we naartoe werken in die omgevingswet. Ik zie 

hier toch weer een nieuwe nota komen die niet in de context is geplaatst. Dus dat zou ik graag anders in, maar 

de inhoud sta ik op zich helemaal achter. We hebben nog wel heel wat te doen. 

 

De voorzitter: Dank u wel. En u heeft nog driekwart minuut. Heeft iedereen hierover het woord gevoerd? Nee, 

mijnheer Dreijer. En dames en heren, ik wil u wel aangeven. Het is na elven. En we zijn later begonnen, maar ik 

zou toch willen aandringen op hou het zo kort en bondig mogelijk. Gaat u gang. 

 

De heer Dreijer: Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, dan zou ook niet heel veel over gaan zeggen. Even met 

betrekking tot het elektrisch varen. De ondernemers die op dit moment al een vergunning hebben hoeven pas 

in 2025 een boot moet dan elektrisch zijn. En de nieuwe ondernemers moeten direct al een elektrische boot 

aankopen. Ik zou dat een beetje aanpassen. En zeggen ook de zittende ondernemers die een nieuwe boot 

moeten kopen die op dat moment per direct ook elektrisch zijn. En niet wachten tot we in 2025 zijn. Ik lees 

niks over het ontmoedigen van het gebruik van tweetakt motoren. Dat is echt ontzettend smerig, maar er 

staat echt niks over in. De opmerkingen in de enquête laten zien dat er erg weinig voorzieningen zijn. Zoals de 

toiletten en douches werden genoemd en dat soort dingen. Ik geloof dat meer dan de helft van de 

respondenten dat heeft gemeld. Nou, als we dan nu ook toiletten gaan maken laten we dat dan ook gelijk 

openbare toilet zijn. Dan komen we gelijk tegoed aan de wensen van Trots. Ze zijn heel makkelijk op openbaar 

te maken en ook nog goed te reinigen en dat soort dingen. Ik heb nog technische vraag gesteld, alleen de 

ambtenaar bleek vandaag opeens vertrokken zijn. Het ging even over geld. Er staat een stuk in over het 



bebording, verharden en oplaadpunt. Investeren is 2750 euro en beheerskosten 1075. En ik vond die bedragen 

te dicht bij elkaar liggen, want normaal ligt het veel verder uit elkaar. Dus ik was benieuwd: wat is dan exact de 

beheerskosten? Tot zover. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Wisse, PvdA. 

 

Mevrouw Wisse: Ik hou het heel kort. Voor het opladen van elektrische bootjes vroegen ons af of we dan 

groen, lokaal opgewekte stroom op de een of andere manier kunnen regelen. Ik zag foto’s voorbijkomen van 

cruiseschepen die aanleggen en de bussen die dan passagiers ophalen en brengen. En die bussen die dan 

eigenlijk geen plek hebben waardoor het verkeer ontregeld raakt. Dus of dat iets veiliger zou kunnen. Dat was 

het. Dank u wel. 

  

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog iemand? Nee? Dan geef ik graag het woord aan de heer Wienen. 

 

De heer Wienen: Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de manier waarop u dit gedetailleerd bekeken 

hebt. En ook uw opmerkingen en commentaren daarbij geeft. Paar punten. D66, de heer De Groot die zegt 

van: ja, die ligplaatsen dat is toch een merkwaardige toestand, want waarom kunnen we er niet veel meer 

hebben? Hoe zit het met die wachtlijsten? Et cetera. Er zijn wel wat ontwikkelingen. Wij hebben een flink 

aantal extra vaste ligplaatsen gerealiseerd. En er is ook heringedeeld waardoor we echt flink extra plaatsen 

hebben. Er is een aantal jaren geleden gezegd van: die wachtlijsten zit zo vol met mensen dus we stoppen nu 

met mensen op de wachtlijst toelaten. En dat betekent dat… Ik kan me voorstellen dat als je dat een aantal 

jaren doet dat het buitengewoon frustrerend is, want mensen wil iets en je kunt niks. Je kunt zelfs niet op een 

wachtlijst. Dat is beëindigd. Dus de wachtlijst is weer open. En dat is omdat de mensen die erop stonden die 

hebben ondertussen een ligplaatsvergunning kunnen krijgen. Dus de wachtlijst uit periode tot 2013 is nu 

weggewerkt. Het waren er 900 personen die erop stonden en dat is nu weg. Er zijn een heleboel nieuwe 

plaatsen uitgegeven, vergunningen. 170 begrijp ik nu sinds die opengesteld is. Ik denk daarmee een deel van 

wat u wilt ondertussen is opgepakt. Naast dat er een plan is om nog meer plekken te realiseren denk dat het 

heel ingewikkeld wordt om daar nog weer bovenuit te gaan, wat je moet ook uitkijken voor andere kant 

namelijk dat je echt het te druk maakt waardoor het gebruik van de waterweg minder aantrekkelijk wordt. 

Maar dit is een belangrijk aandachtspunt. En er is juist nu heel recent, ik denk een week… Nou, hoelang zou 

het geleden zijn? Ik denk een maand of twee, drie geleden. Dat heeft ook in de krant gestaan. Dat de 

wachtlijst weer opgesteld is. Dat neemt niet weg dat een aantal plaatsen zijn op plekken zijn. Voor een deel is 

dat natuurlijk te maken met de tijd van het jaar. In de winter zijn er heel veel boten die op de wal gaan en die 

niet op de ligplaats liggen. Het kan zijn dat op bepaalde plekken de belangstelling natuurlijk minder is, maar 

het zou me verbazen. En dat zat zo is dan gaan we dat ook wat aan doen. Dat het plaatsen zijn die beschikbaar 

zijn die niet gebruikt voor het wel mensen wel gebruik van zouden willen maken. Daar klopt iets niet. Maar ik 

ga er vanuit dat het iets te maken kan hebben met dat de mensen die op de wachtlijst stonden die is 

weggewerkt. Dat die voor die plekken geen belangstelling hadden. Je kunt je afvragen of die maatregel dan 

niet wel erg lang is doorgezet. Het heeft in ieder geval het voordeel gehad dat we de wachtlijsten hebben 

weggewerkt. Nu kunnen mensen zich nu weer melden. En dan neem ik aan dat ook die open plekken opgepakt 

worden. 

De voorzitter:  Mijnheer Wienen. Ik onderbreek u heel even. Er is een interruptie van de heer Amand maar, u 

heeft nog ongeveer een halve minuut spreektijd. Ja, dat is niet veel. En nog heel veel antwoorden te geven. En 

het is 23.10 uur. Dus ik stel voor dat de heer Wienen kort en krachtig de antwoorden geeft. Als we dan nog 

echt vreselijke behoefte voelen, want misschien wordt het wel beantwoordt mijnheer Amand dan kunt u 



alsnog een vraag stellen. Maar waar ga nu even door met wethouder of de burgemeester… Nee, dit doen we 

straks. Dus de heer Wienen gaat nu eventjes door. 

 

De heer Wienen: Over de bruggen. Die worden geregeld door provinciale verordening. In die provinciale 

verordening ligt overigens wel vast dat op de spitsuren, ik meen tussen vier en zes, dat die bruggen niet open 

zouden mogen. Dus wat dat betreft op het goed is zou dat er niet moet gebeuren. Hoe hinderlijk het is dat 

weet ik uit ervaring. Dat is natuurlijk als je in Haarlem zit kom je daar vrij snel achter. Ja, dat is denk ik iets om 

als gemeenteraad over na te denken. Als wij vinden dat er andere mogelijkheden zou moeten zijn… Het 

regime van de bruggen daar kun je nog wel wat mee, maar anders wordt op een gegeven moment de stad 

onbereikbaar voor boten. Dus ergens moet je een evenwicht zien te vinden. Voor de spitsuren is er een 

regeling. Als je zegt: volgens mij functioneert hij niet goed dan hoor ik graag de gegevens, want dan kunnen 

we nog eens even kijken of we daar iets mee kunnen. De punten van de VVD. Nou, het eerste punt gaat over 

ligplaatsen. Het tweede punt. Oh, de VVD. Oh, ja. Daar. Het tweede punt. Dat vind ik… Ik ben het met u eens. 

Ik denk dat wij die ons zeker voor kleinere schepen ons af moeten vragen of het nog wel helemaal van deze 

tijd is dat wij daar een soort tolgeld voor hebben. Mij doet het een beetje denken aan de middeleeuwen. 

Overal langs de rivieren had je tollen. En als je dan ergens door wilde dan moest je tol betalen. Er zijn nog een 

paar plaatsen in Nederland waar het gebeurt, maar het is zeker niet het algemene beeld. En willen wij 

aantrekkelijk zijn kun je je afvragen: moet je dat doen? Er wordt op het moment gekeken naar de opbouw van 

het tarief of het mogelijk is om zonder al te grote financiële consequenties te zeggen van: wij gaan er 

wijzigingen in aanbrengen. Dan neem ik de suggesties die u doet ook mee of die 10 meter het dan precies 

moet zijn, maar we moeten gaan nog eens even kijken. Het gaat om de recreatievaart. En het gaat wat mij 

betreft om de dagrecreatie. Dus het doorvaren en het even leggen. Als mensen hier de nacht doorbrengen 

dan is het natuurlijk volstrekt terecht dat ze ook betalen.  

De voorzitter: Kort en krachtig hè mijnheer Wienen?  

De heer van Wienen: Ja, sorry. De elektrische soepjes stimuleren. Dat willen wij absoluut. Tegelijkertijd willen 

wij wel voorkomen dat wij hier in Haarlem een beleid voeren waarbij we allerlei regels die er zijn 

terzijdestelling. En allerlei extra regels opleggen waarvan het ook heel lastig is om het te controleren. Zeker bij 

voorbij varende schepen. Dus we zoeken naar een evenwicht waarin vooral het stimuleren wat ons betreft 

aandacht verdient. Kanoverhuur. Mij spreekt het bijzonder aan. Of het in het centrum moet weet ik niet, want 

wat mij betreft zou het als we naar de schaarste kijken in plekken goed zijn om misschien buiten het centrum 

te kijken. Maar het geeft absoluut een extra dimensie aan het gebruik van het water. En ook nog eens een 

keer op een milieuvriendelijke manier. De bootjes die er niet uitzien. Er is inderdaad een doorn in het oog. Wij 

hebben daar op dit moment geen regels voor. Dus als mensen hun geld betalen voor de plek dan zouden ze in 

principe en ze gaan alle regels verder houden, dan kunnen ze die boot laten liggen. Maar ik weet dat er zo nu 

en dan boten bijliggen helemaal vol met water tot zo ongeveer… Hoe noem je zoiets? Tot de rand. Dat is het, 

precies. Dat is het exact. Tot de rand liggen ze echt in het water gezakt. En je denkt van: jongens, hier gaat 

nooit meer iemand meevaren. Het is idioterie eigenlijk. Waarom ligt dat ding hier nog.? Ik wil best nog eens 

kijken van kunnen wij daar op de een of andere manier toch niet iets verzinnen dat we daar iets aan kunnen 

doen. Dan, mijnheer Amand. Ik leef met u mee, want u zou toch 20 jaar op het water zit met zoveel ellende. 

Dat is echt verschrikkelijk.  

De heer Amand: Het wordt nu steeds drukker, burgemeester.  



De heer van Wienen: Ja, ook dat nog. Ook dan nog. Ondanks dat het zo slecht is. Dat is dan weer een kleine 

opsteker. Ik heb geluisterd naar wat u zegt dus ik wil een aantal dingen ga ik gewoon eens even natrekken. Ik 

denk dat u iets te snel concludeert dat het nieuwe beleid niet goed is, maar u zegt er zijn nog een aantal 

andere punten. Die vragen echt aandacht. Daar heb ik nota van genomen. Dus daar ga ik naar kijken. En 

controle. Ik weet dat dat een vast punt is van uw partij. We moeten controleren, maar ik denk ook dat we met 

elkaar moeten kijken. Hebben wij niet te veel zaken waar we wel veel controletijd kwijt zijn en waarvan je je af 

kunt vragen: is dat wel nodig? Er werd een nog genoemd. Dat doorvaart geld. Ja, ik zit me af te vragen. Kunnen 

we dan de controle niet bij de andere punten inzetten? Maar ik kom daarop terug. Dan… even kijken, meer 

elektrisch varen. Het stimuleren. Ja, GroenLinks gaf het aan. En daar ben ik mee eens. Ik denk dat we vooral 

ook langs die lijn moet proberen om tot betere resultaten te komen. En met u denk ik dat het een enorm 

stimulans is als we nog meer plekken hebben waar je de bruggen niet meer als obstakel hebt en waar je door 

kan varen. Dat maakt het gewoon ontzettend leuk om met een boot in Haarlem te zijn. En ik denk dat het een 

heel leuke vorm van recreatie is die ook voor de stad een toegevoegde waarde heeft. Dan de historische 

schepen. Waarom beperken tot drie? Ik vind dat u een punt heeft. Daar wil ik ook nog een keer naar kijken. 

Want historische schepen dragen absoluut bij aan de uitstraling. Dus ik ga nog even kijken wat de ratio is 

achter het maximum. Misschien dat we dat ook wel een andere manier zouden kunnen doen.  

 

De heer Visser: Ik zou u een ding willen meegeven. 

 

De voorzitter:  Nee, sorry mijnheer Visser. Want we hadden afgesproken dat de burgemeester door ging.  

De heer van Wienen: De donuts. Volgens mij is het in dit geval toch verstandig om te zeggen: laten we nou 

niet wachten. Het staat in het stuk dat het te maken heeft met het feit dat wij merken dat de Amsterdamse 

waterrecreatie dat die in een snel tempo ook richting Haarlem komt. Als het straks zich gerealiseerd heeft dan 

roept iedereen: ja, waarom gebeurt er niks aan? Ik denk. We zijn er nu te tijdig bij. Het lijkt me heel verstandig 

dat we dat soort dingen regelen. Maar ik begrijp dat u zich daar ook niet tegen gaat verzetten. Dus dat is mooi. 

De ruimtelijke visie. Het moge zo zijn, maar tegelijkertijd... Ik bedoel, er wordt hier dan ook tekst gebruikt. Ik 

denk dat het heel goed is dat we het hier op een rij gezet hebben. En als ik zie hoe deze discussie loopt heeft 

dat ook echt zijn eigen waarde. En natuurlijk zorgen we ervoor dat het op een goeie manier ook in de 

omgevingsvisie wordt opgenomen. De heer Dreijer. Volgens mij over de duurzaamheid. We zijn het volstrekt 

eens als het gaat over het stimuleren. Als het gaat om het aanpakken van allerlei typen motoren en dergelijke. 

Ik denk dat we ook uit moeten kijken dat we straks ongelooflijk bezig zijn om iedere boot die van buiten komt 

te gaan controleren of ze wel helemaal voldoen aan onze eisen. Dan zou ik veel liever hebben dat landelijk de 

eisen worden aangescherpt. Maar waar wij kunnen stimuleren willen we dat absoluut doen. Dat is echt de 

doelstelling waar we mee zitten. En de vraag van de Partij van de Arbeid. Cruiseschepen. U heeft helemaal 

gelijk. Wij moeten gewoon… De kade waar die schepen liggen daar gaan wij een aanpassing maken om te 

zorgen dat dat de bussen die daar mensen ophalen dat die daar op een fatsoenlijke manier bij kunnen zonder 

de rest van het verkeer enorm te hinderen.   

De voorzitter:  Mooi. Dank u wel, mijnheer Wienen. Ja, heel kort en krachtig mijnheer Amand. 

De heer Amand: Ik heb geen antwoord gekregen over plekken voor invalide mensen.   

De heer van Wienen: Nee, dat hoorde bij de dingen waarvan ik zei: ik heb goed nota genomen van wat u zegt. 

Ik kan het niet helemaal overzien, maar ik ga dat bekijken in ieder geval. Want u weet dat voor het college 

toegankelijkheid voor invalide en belangrijk aandachtspunt is. Dus ook op het water. 



De voorzitter: Precies. Hartstikke goed. En nog een korte van de heer De Groot. 

De heer De Groot: Ja, dank u. Ik ben bijzonder positief over de antwoorden die de burgemeester heeft  

kunnen geven op mijn vragen. Vraag die bij mij dan nog blijft is dat we hier een ambitie Haarlemse wateren 

bespreken. En daar dus deze ontwikkelingen op het gebied van ligplaatsen niet in terug te vinden zijn. Bent u 

met mij eens dat echt onderdeel moeten zijn van deze ambitie? 

De heer van Wienen: Nou… In ieder geval denk ik: we hadden daar aandacht aan moeten besteden of het 

onderdeel is. Want in zekere zin zou kunnen zeggen van: dit loopt eigenlijk los ervan was er al die ontwikkeling 

geweest. Dus we hebben het er daarom een beetje uitgelaten, maar dat roept wel een misverstand op… Want 

het was toen we dit maakte was dat nog steeds het bestaande beleid. Ja, dat roept vragen op. En daar hadden 

we op zijn minst moeten verwijzen dat het langs een ander traject ondertussen nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Dus ik zal kijken over dat kunnen toevoegen. 

De voorzitter: Dat is een mooie toezegging. De mijnheer Boer, VVD.  

De heer Boer: Ja, heel kort. Ik sta er volkomen achter inderdaad dat ik dat onderdeel hier wel in mis. En ook al 

is het maar een hele kleine alinea hier. Iets concreters graag.  

De voorzitter: Heel goed. Nou, die toezegging heeft u binnen. En mijnheer Visser. En dan echt als laatste.  

De heer Visser: Dank voor de toezegging over historische schepen. En ik geef de burgemeester nog mee dat 

nergens gedefinieerd hadden het hele stuk wat een historisch schip is. 

De voorzitter: Nou, de allerlaatste. Mevrouw Snijders, GroenLinks.  

Mevrouw Schneiders: Ik wilde toch iets zeggen over die historische schepen, want het bekruipt mij het gevoel 

dat het mogelijk die drie kotters zijn die onder de Molen de Adriaan liggen. En daar vaag ik me vanaf of die 

welk terecht een bescherming verdienen. Dus dan zou ik zeggen: er mag best wel eens serieus naar gekeken 

worden of die wel een plaats verdienen, een permanente plaats verdienen in de haven. En zeker zonder te 

betalen. Want ik geloof dat ze niet betalen.  

De voorzitter: Goed. Er ligt nog genoeg zeg maar…  

De heer van Wienen: Het is goed dat u dat het er trouwens even bij zegt. Want ik… Nee, deze twee dingen 

samen dat is ook wel goed. Want ik had ook een ander beeld bij historische schepen eerlijk gezegd. Dus ik ga 

er überhaupt nog even naar kijken. 

 

De voorzitter: Heel mooi. Dus kom nog terug. Nou, zie het ook als uw inspraak in dit geval. Het is al de inspraak 

in geweest dit stuk. De informatienota. Nu ook door u. En uiteraard, als de verordening definitief wordt 

vastgesteld dan heeft u daar als raad nog van alles van te vinden. Dus die krijgt u nog een keer terug.  

14. Sluiting  

De voorzitter: Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het goede, fijne, prettige vergaderen. Ik wens u ook 

allemaal namens de man achter me op de sokkel een fijne Koningsnacht en Koningsdag. En nou, geniet ervan. 

Fijne avond. 


