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De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De
ambitie van Haarlem is om in 2040 aardgasvrij en circulair en in 2050
klimaatbestendig te zijn. Iedereen draagt zijn steentje bij en niemand valt buiten
de boot, want alle Haarlemmers zijn nodig om mee te doen en te denken hoe we
de duurzaamheidsambities samen behalen. Afspraken die volgen uit
samenwerkingsverbanden tussen duurzame initiatieven, bedrijven, organisaties en
andere partners leggen we vast in het Haarlems Klimaatakkoord.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer
ter afdoening van de bestuurlijke agendazaak ‘Een akkoord van gemeente met
partners in de stad over invulling van de duurzaamheidsagenda’ (2018/855540).

Relevante eerdere
besluiten

• Duurzaamheidsprogramma Haarlem 2015-2019 (2015/245568), zoals besproken
in de Raad van 10 september 2015
• Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma (incl. Routekaart Haarlem
Aardgasvrij 2040) (2016/266008; 2017/93567), zoals besproken in Commissie
Beheer op 23 maart 2017.

Besluit College
d.d. 20 augustus 2019

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
de secretaris,

de burgemeester,
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Inleiding
De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is
om in 2040 aardgasvrij en circulair en in 2050 klimaatbestendig te zijn. De route hier naartoe is
vastgelegd in de versnelling van het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 (2017/93567). Haarlem
moet ook in de toekomst een fijne stad zijn om in te wonen, werken en leven.
Haarlem bruist van de innovatiekracht en energie op het vlak van duurzaamheid. Alle projecten en
initiatieven op het gebied van energietransitie, circulariteit en klimaatbestendigheid zijn welkom
binnen het Haarlems Klimaatakkoord. Van klein tot groot, van eerste ideeën tot langer lopende
trajecten; iedereen kan meedoen. Het Haarlems Klimaatakkoord zet de goede voorbeelden in de
schijnwerpers. Zo heeft het Haarlems Klimaatakkoord een vliegwielfunctie waarmee alle Haarlemse
inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen worden betrokken bij het behalen van de
duurzaamheidsdoelstellingen.
Deze nota informeert u over de voortgang en inzet op het Haarlems Klimaatakkoord.
2. Kernboodschap
De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is
om in 2040 aardgasvrij en circulair en in 2050 klimaatbestendig te zijn. Iedereen draagt zijn steentje
bij en niemand valt buiten de boot, want alle Haarlemmers zijn nodig om mee te doen en te denken
hoe we de duurzaamheidsambities samen behalen. Afspraken die volgen uit
samenwerkingsverbanden tussen duurzame initiatieven, bedrijven, organisaties en andere partners
leggen we vast in het Haarlems Klimaatakkoord.
3. Consequenties
Het Haarlems Klimaatakkoord is een podium
Het Haarlems Klimaatakkoord is een podium om te laten zien welke partijen al samenwerken om
Haarlem duurzamer te maken. Het doel is om gemeente en andere partijen via de campagne te
inspireren om te werken aan een leefbaar, groen en toekomstbestendig Haarlem. Haarlemmers
worden uitgedaagd om onderling samen te werken en ook actie te ondernemen.
Iedereen kan meedoen aan het Haarlems Klimaatakkoord
Projecten en initiatieven op het gebied van energietransitie, circulariteit en klimaatbestendigheid
vallen onder het Haarlems Klimaatakkoord. Van klein tot groot, van eerste ideeën tot langer lopende
trajecten. Iedereen kan meedoen. Het akkoord bestaat uit openbare afspraken tussen twee of meer
partijen. De afspraken gaan over één of meer duurzaamheidsdoelstellingen. Kansrijke ideeën, klein of
groot, worden wanneer dit binnen de mogelijkheden valt, door de gemeente verder geholpen. De
gesprekken worden gevoerd met verschillende sectoren, elk met hun specifieke uitdagingen. Het
gaat dan over zorg- en kennisinstellingen, horeca- en transportbedrijven en het verduurzamen van
de Haarlemse evenementen. Het komende half jaar wordt ook actief het gesprek aangegaan met
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sociaal maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen en culturele en levensbeschouwelijke
instellingen.
Bestaande initiatieven inspireren
Het Haarlems Klimaatakkoord richt zich op bewoners, ondernemers, initiatieven en organisaties.
Georganiseerde en lopende samenwerkingsverbanden dienen als inspiratie. Het bedrijfsleven is een
belangrijke doelgroep. Deze doelgroep heeft een grote invloed op de leef- en werkomgeving van
Haarlem. Sommige ondernemers nemen duurzaamheid en circulariteit al in hun bedrijfsvoering mee.
Ook zijn er ondernemingen waarbij dit de basis van het verdienmodel is. Met het Haarlems
Klimaatakkoord wil de gemeente de samenwerking tussen deze bedrijven stimuleren. Vanuit het
Duurzaamheidsprogramma zijn er al samenwerkingsverbanden met innovatieve bewoners en
ondernemers.
De gemeente Haarlem geeft het goede voorbeeld
De gemeente zet zich in om, samen met haar partners, de openbare ruimte, gemeentelijk vastgoed,
inkoop en materiaalgebruik te verduurzamen. Hierbij wordt ingezet op innovatie,
ketensamenwerking en kennisontwikkeling. De gemeente zoekt de komende jaren binnen haar
invloedsfeer de mogelijkheden op, zowel in handelen als de bedrijfsvoering.
4. Vervolg
Communicatiestrategie: verhalen van Haarlem
In de communicatie over het Haarlems Klimaatakkoord is gekozen voor een contentstrategie;
verhalen en korte films, op basis van interviews, vertellen de successen van de bedrijven, initiatieven,
organisaties en inwoners die samen werken aan een duurzame wereld. De verhalen worden
verspreid via de (online) communicatiekanalen van de gemeente Haarlem, de
duurzaamheidscampagne en netwerken van onze partners. Het Haarlems Klimaatakkoord is
zichtbaar op evenementen, zoals bij de Innovatiecafés van 12 april en 4 oktober,
Duurzaamheidsfestival Mugfest op 6 oktober en het Initiatievencafé van 4 november.
Het Haarlems Klimaatakkoord is zowel een fysiek en digitaal platform
De aangesloten initiatieven vervullen een ambassadeursrol en komen op evenementen terug om hun
verhaal te vertellen. Nieuwe initiatieven kunnen zich via www.haarlem.nl/haarlemsklimaatakkoord
aanmelden en hier zijn ook de reeds gemaakte afspraken te vinden. Op het digitale platform krijgen
alle Haarlemse duurzaamheidsinitiatieven en projecten een plaats. De campagnepagina heeft een
proefperiode van een jaar. Op dit platform kunnen initiatieven terecht met hun eerste vragen.
Wanneer het aantal aanmeldingen en initiatieven groeit, wordt ook duidelijk of er behoefte aan
ondersteuning is.
Het Haarlems Klimaatakkoord past zich aan op ontwikkelingen en de behoefte van de deelnemers
Deze nota geeft aan hoe het Haarlems Klimaatakkoord wordt ingestoken. De campagne zet in op
bewustwording rond de grote landelijke duurzaamheidsuitdagingen, de energietransitie, circulariteit
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en klimaatadaptatie. Stedelijke, regionale en landelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op de
snelheid waarop de gemeente, bewoners en ondernemers de opgaven willen en kunnen aanpakken.
Hierop wordt de campagne indien nodig aangepast. Het college deelt de ervaringen met het
Haarlems Klimaatakkoord via de halfjaarlijkse informatienota over de voortgang van het
duurzaamheidsprogramma.
5. Bijlagen
n.v.t.
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