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Informatienota 

 
Onderwerp  

Afdoening motie Urgentie op de agenda door Urgenda 

Nummer 2019/992774 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsv

eld 

4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling ECDW 

Auteur Adrichem, C.M. 

Telefoonnummer 023-5114494 

Email cadrichem@haarlem.nl 

Kernboodschap Nederland moet in 2020 25% CO2-uitstoot verminderen ten opzichte van 1990 om te 

voldoen aan de uitspraak van de rechtbank, het Hof en de Hoge Raad in de 

Klimaatzaak. Stichting Urgenda heeft de overheid een handreiking geboden door 40 

concrete maatregelen te benoemen die leiden tot CO2-reductie, het 40-puntenplan. 

De gemeente Haarlem staat achter de handreiking van Urgenda en voert deze waar 

mogelijk uit. Van de 44 voorstellen van Urgenda zijn er 5 niet van toepassing op 

Haarlem en vallen er 16 onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. Van de 

overblijvende 23 voorstellen zijn er al 22 in Haarlem in uitvoering. De laatste wordt de 

komende periode uitgezocht op toepasbaarheid en haalbaarheid. 

Behandelvoorstel 

voor commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter bespreking naar de commissie Beheer. 
Deze informatienota beantwoordt de op 4 juli 2019 aangenomen motie “Urgentie op 

de agenda door Urgenda”. In de motie wordt verzocht om de maatregelen in het 40 -

puntenplan uit te voeren die lokaal kunnen worden opgepakt binnen het huidige 

toegekende budget. Deze nota geeft een reactie op deze voorgestelde maatregelen.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Motie 62 BIS “Urgentie op de agenda door Urgenda”, (2019/568214) zoals besproken 

in de Raadsvergadering d.d. 4 juli 2019 

Besluit College  

d.d. 28 januari 2020 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

       de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/62-BIS-Motie-GLH-AP-D66-Urgentie-op-de-Agenda-door-Urgenda.pdf
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Inleiding  

Deze informatienota beantwoordt de op 4 juli 2019 aangenomen motie “Urgentie op de agenda door 

Urgenda” (2019/568214) waarin wordt verzocht om de maatregelen in het 40 -puntenplan uit te 

voeren die lokaal kunnen worden opgepakt binnen het huidige toegekende budget. 

 
Stichting Urgenda is in 2013 een rechtszaak tegen de Staat gestart omdat zij van mening is dat de 

overheid te weinig maatregelen neemt om de klimaatverandering te voorkomen. Urgenda heeft in 

2015 deze ‘Klimaatzaak’ gewonnen. In 2018 bekrachtigde het Hof in Den Haag de uitspraak van de 

rechtbank en op 20 december 2019 stelde ook de Hoge Raad Urgenda in het gelijk. Dit betekent dat 

de overheid in 2020 25% CO2-uitstoot moet verminderen ten opzichte van 1990 om burgers te 

beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Stichting Urgenda heeft de overheid een 

handreiking geboden door 40 concrete maatregelen te benoemen die leiden tot CO2-reductie: het 

40-puntenplan. Urgenda voegt af en toe extra punten toe aan het 40 puntenplan. Ten tijde van het 

afronden van de nota zijn 4 extra maatregelen toegevoegd op de website van Urgenda, deze zijn 

meegenomen in de beantwoording. De titels van de maatregelen vragen nadere toelichting om het 

concrete voorstel van Urgenda te begrijpen. Deze toelichting staat beschreven in bijlage 1 of op de 

website van Urgenda.  

Deze nota informeert u over welke van de voorgestelde maatregelen door de gemeente Haarlem 

worden uitgevoerd, hoe dit opgepakt wordt en welke maatregelen nader onderzocht worden. 

2. Kernboodschap 

De gemeente Haarlem staat achter de handreiking van Urgenda en voert deze waar mogelijk uit.  

Van de 44 voorstellen van Urgenda zijn er 5 niet van toepassing op Haarlem en vallen er 16 onder de 

verantwoordelijkheid van het Rijk. Van de overblijvende 23 voorstellen zijn er al 22 in Haarlem in 

uitvoering. De laatste wordt de komende periode uitgezocht op toepasbaarheid en haalbaarheid. 

 

3. Consequenties 

De voorgestelde maatregelen zijn ingedeeld in vier categorieën: 

1. Valt onder mandaat Rijksoverheid; 2. Wordt al uitgevoerd door de gemeente Haarlem; 3. Wordt 

nader onderzocht of dit opgepakt kan worden; 4. Niet van toepassing in Haarlem. 

De categorie ‘niet van toepassing’betreft voorstellen zoals ‘minder koeien’ of ‘duurzaam bosbeheer’. 

De indeling van de maatregelen in categorieën en de reactie per maatregel door de gemeente 

Haarlem treft u in bijlage 2: ‘Reactie gemeente Haarlem op 40-puntenplan Urgenda’. Met de 

uitvoering van 23 van de 44 genoemde activiteiten draagt Haarlem bij aan de vermindering van CO2-

uitstoot. Bijlage 3 is de kabinetsreactie op het 40-puntenplan.  

 
4. Nader onderzoek / al besproken 
Van de 23 maatregelen behoeft alleen maatregel 8 ‘Steun voor wettelijke besparingsplichten’ nader 
onderzoek. De overige voorgestelde maatregelen zijn ingebed in de huidige activiteiten, waar nodig 
wordt communicatie aangepast. 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/62-BIS-Motie-GLH-AP-D66-Urgentie-op-de-Agenda-door-Urgenda.pdf
https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/
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Vooruitlopend op de beantwoording van de motie is in het licht van maatregel 11 ‘Een dag per week 
zonder vlees’ een brief van TAPP coalitie besproken in de commissievergadering van 14 november 
2019. TAPP coalitie heeft de gemeente opgeroepen om partner te worden. Vanuit de waardeketen 
‘voedsel’ zet de gemeente Haarlem echter in op een breder palet: het tegengaan van 
voedselverspilling; meer lokaal geproduceerd voedsel in de stad; en een groen(er) menu met meer 
vegetarische en plantaardige opties, uitgedragen via de koplopergroep circulaire restaurants. Met 
deze activiteiten is al een focus op het vegetarische alternatief dat uitgedragen wordt via de 
gemeentelijke communicatiekanalen. Formeel aansluiten bij deze coalitie past niet bij de rol van de 
gemeente Haarlem.  

D66 heeft het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’  in deze vergadering benoemd. Dit concept keert 

de sociale norm om: menu's zijn standaard plantaardig en liefhebbers van vlees, vis en zuivel geven 

hun dieetwens door. Tijdens deze vergadering bleek een meerderheid voorstander om het concept 

‘Carnivoor? Geef het door!’ toe te passen. Gemeente Haarlem zal daarom aanvullende afspraken 

maken in de huidige overeenkomst met de catering om de huidige norm om te draaien van vlees 

naar vegetarisch.  

 

5. Vervolg 
Het college houdt de raad op de hoogte van het duurzaamheidsprogramma via de P&C cyclus en de 

halfjaarlijkse voortgangsnota duurzaamheidsprogramma. Relevante ontwikkelingen m.b.t. Haarlemse 

inzet op het 40 punten plan zullen hierin worden vermeld. Ambtelijk worden de verdere updates van 

Urgenda met betrekking tot het 40 puntenplan gevolgd. Waar van toepassing worden de 

voorgestelde suggesties overgenomen.  

6. Bijlagen 
Bijlage 1: 40 puntenplan Urgenda 

Bijlage 2: ‘Reactie Haarlem op het 40-puntenplan’ geeft een reactie op de voorgestelde maatregelen 

die lokaal uitgevoerd (kunnen) worden.  

Bijlage 3: ‘Kabinetsreactie overzicht maatregelen 40-puntenplan Stichting Urgenda’ is een onderdeel 

uit de ‘Kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019’ van 1 november 2019.   

 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/14-november/17:00/Gemeentelijke-uitvoering-maatregel-11-Urgenda/2019563871-Gemeentelijke-uitvoering-maatregele-11-Urgenda-1.pdf
https://partijvoordedieren.nl/nieuws/nieuwe-eetcultuur-op-ministerie-ocw-carnivoor-geef-het-door

