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Antwoord motie 'Urgentie op de agenda door Urgenda' : Punten die lokaal kunnen worden 

uitgevoerd uit te voeren binnen het huidige toegekende duurzaamheidsbudget. 

Zie het 40 puntenplan voor de benodigde uitleg van de maatregelen. 

 

nr maatregel categorie wat kan Haarlem hierin betekenen? 

1 100.000 extra 
huurwoningen 
energieneutraal 

Rijksoverheid Gemeente Haarlem ondersteunt de afschaffing van de 
verhuurdersheffing. Dat heeft de gemeente gedaan middels de 
G40. Ook bij de VNG wordt hierop aangedrongen via de (B)ALV. 

2 Minder koeien, niet 
minder winst 

Nvt in Haarlem   

3 Maximum snelheid 
verlagen 

Rijksoverheid   

4 Energie besparen in 
zorginstellingen 

In uitvoering Haarlemse zorginstellingen nemen deel aan de Green Deal Zorg 
en werken aan het halen van een certificaat van Milieu-
thermometer Zorg. Focus hierbij is vermindering van CO2; zuinig 
gebruik van grondstoffen; schoon water (vrij van medicijnresten) 
en een gezonde leef- en verblijfsomgeving. Gemeente Haarlem 
werkt hierin samen met de Omgevingsdienst IJmond en Stichting 
Milieuplatform Zorg om de instellingen te begeleiden en te 
adviseren. Drie Haarlemse zorginstellingen hebben inmiddels het 
certificaat brons behaald en één instelling het certificaat zilver.  

5 Verlichting uitzetten na 
werktijd 

In uitvoering Gemeente Haarlem gebruikt een aantal instrumenten om 
winkels, horeca en kantoren te stimuleren bewust om te gaan 
met energie. Verlichting is daar een onderdeel van. In 2018 heeft 
de gemeente 100 energiescans laten uitvoeren bij 
horecagelegenheden en in 2019 zijn ook 100 
duurzaamheidsscans bij detailhandel uitgevoerd. Deze 
ondernemers worden een jaar lang begeleid in het nemen van 
duurzame maatregelen. In de Waarderpolder wordt het gebruik 
van een datalogger gepromoot, deze wordt geplaatst door 
Omgevingsdienst IJmond. Ook kunnen de ondernemers in de 
Waarderpolder gebruik maken van een 'groene envelop' om een 
energiescan uit te laten voeren. Deze instrumenten geven inzicht 
in het energieverbruik en stimuleren energiereductie onder 
andere door de financiële voordelen inzichtelijk te maken. 
De gemeente Haarlem zelf gaat zich certificeren voor de CO2 
prestatieladder (zie maatregel 28). Deze maatregel wordt 
meegenomen in het actieplan dat gemaakt wordt. 

6 Netwerk semi-
autonome kleine 
voertuigen 

Rijksoverheid   

7 Duurzaam bosbeheer Nvt in Haarlem 
 

  

https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/
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8 Steun voor wettelijke 
besparingsplicht 

Nader 
onderzoek 
volgt 

Bij aanbestedingen wordt een eigen verklaring van inschrijvers 
gevraagd waarin ze verklaren aan de algemene wet- en 
regelgeving te voldoen. Daar valt ook de informatieplicht onder, 
die vanaf 1 juli 2019 geldt. De informatieplicht wordt 
gehandhaafd door het bevoegd gezag. In het nog op te stellen 
inkoopbeleid wordt onderzocht in hoeverre de informatieplicht-
rapportages toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden als 
uitsluitingscriterium bij aanbesteding. Hierbij wordt de 
administratieve lastendruk meegewogen. 

9 Behoud salderen Rijksoverheid   

10 Vergroenen 10% daken 
in Nederland 

In uitvoering Groene daken kunnen via de duurzaamheidslening van de 
gemeente Haarlem meegefinancierd worden als 
duurzaamheidsmaatregel. Daarnaast heeft de gemeente Haarlem 
een subsidieregeling voor particulieren die onder meer gebruikt 
kan worden voor het aanleggen van groene daken, het 
vergroenen van tuinen en de openbare ruimte (zoals 
geveltuinen). In het 1e kwartaal van 2020 wordt dit onder andere 
via de website van Haarlem gecommuniceerd.  

11 Een dag per week 
zonder vlees 

In uitvoering In de commissievergadering van 14 november is de 
'Gemeentelijke uitvoering maatregel 11 Urgenda' geagendeerd 
door GroenLinks met een handreiking van TAPP coalitie hoe 
gemeenten deze maatregel kunnen toepassen. D66 heeft in deze 
vergadering voorgesteld om het concept ‘Carnivoor? Geef het 
door!’ uitgangspunt te maken binnen de gemeente. Dit voorstel 
heeft draagvlak van de commissie. 
 
De cateraar van de gemeente Haarlem biedt dagelijks 
vegetarische keuzes voor lunch en snacks en organiseert 
vegetarische dagen. Gemeente Haarlem zal aanvullende 
afspraken maken in de huidige overeenkomst met de catering 
om de huidige norm om te draaien van vlees naar vegetarisch. De 
voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding is gestart, de 
vegetarische norm wordt daarin als eis meegenomen. 
Verder organiseert de gemeente Haarlem verschillende 
activiteiten rondom het verduurzamen van de voedselketen. We 
zetten in op het tegengaan van voedselverspilling; meer lokaal 
geproduceerd voedsel in de stad; een groen(er) menu met meer 
vegetarische en plantaardige opties, uitgedragen via de 
koplopergroep circulaire restaurants. Mede vanuit deze 
activiteiten hebben we een focus op het vegetarische alternatief.  

12 Versneld vernatten 
veenweide.  

Nvt in Haarlem   

13 Actieplan voor 
elektomotoren 

In uitvoering In opdracht van de gemeente Haarlem handhaaft de 
Omgevingsdienst IJmond bestaande wetgeving/regelingen en 
wijzen bedrijven op verplichtingen en mogelijkheden. 

14 Campagne en verhoging 
ISDE voor kleinschalige 
warmte  

Rijksoverheid   

15 Extra budget voor 
woningisolatie 

Rijksoverheid Via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals de Groene Mug 
attenderen we de Haarlemmers op deze 

https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/nieuwe-eetcultuur-op-ministerie-ocw-carnivoor-geef-het-door
https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/nieuwe-eetcultuur-op-ministerie-ocw-carnivoor-geef-het-door
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financieringsconstructies. 

16 Stimulering collectieve 
systemen 

In uitvoering Gemeente Haarlem stimuleert collectieve zonnestroom door 
initiatieven te subsidiëren (https://www.haarlem.nl/subsidie-
collectieve-zonnestroom/) en door eigen daken beschikbaar te 
stellen (voorbeeld gebouw Zijlpoort). In het Europees project 
'Empower' onderzoeken we met partners uit de stad mogelijke 
nieuwe regelingen als vervanging van de postcoderoosregeling. 

17 Leasecontracten 
zonnepanelen op kwh – 
basis.  

Rijksoverheid   

18 Altijd meetellen 
zonnepanelen in 
energielabel 

Rijksoverheid   

19 Voortzetting regeling 
zonnepaneel met 
sanering asbestdak  

Rijksoverheid   

20 Zonnepanelen op 
overheidsgebouwen 

In uitvoering In 2018 is de afdeling Vastgoed gestart met het opstellen van 
energielabels en maatwerkadviezen voor al het strategisch 
gemeentelijk vastgoed. In deze onderzoeken is ook de potentie 
voor plaatsing van zonnepanelen meegenomen. Niet alle daken 
zijn geschikt voor zonnepanelen. Ligging en constructie van het 
dak zijn hierbij van belang. Een deel van de daken wordt versneld 
toegewezen aan initiatieven. De uitkomsten van de onderzoeken 
wordt gebruikt met behulp van een nog te ontwikkelen 
afwegingskader de koers en uitvoering van de 
vastgoedportefeuille vast te stellen. 

21 Reservetransformator 
bij zon- en 
windprojecten  

Rijksoverheid   

22 Verdubbeling krimp 
varkenssector 

Rijksoverheid   

23 Zon op School In uitvoering Alle 1260 schoolbesturen hebben in oktober 2019 een brief van 
minister Ollongren ontvangen met de vraag om snel te 
verduurzamen. Gemeente Haarlem treft 2 maatregelen: 
1. we geven informatie  aan schoolbesturen over mogelijkheden 
van zon op school zoals de propositie van de stichting 
Schooldakrevolutie. 
2. voor scholen die in panden van de gemeente zitten: er wordt 
nu onderzoek gedaan t/m eind 2020 over de mogelijkheden om 
die panden te verduurzamen, inclusief mogelijke opwek met 
zonnepanelen. 

24  Ledverlichting bij 
bedrijven en kassen 

Rijksoverheid   

25 Anders reizen In uitvoering De CO2 prestatieladder brengt in kaart wat de uitstoot is. In 2020 
worden maatregelen bedacht om de CO2 uitstoot verder te 
reduceren (zie ook maatregel 28). Gemeente Haarlem stimuleert 
medewerkers om gebruik te maken van openbaar vervoer en 
fiets. De reiskosten woon-werkverkeer worden in de meeste 
gevallen 100% vergoed o.b.v. openbaar vervoer. Voor eigen 
vervoer is een veel lagere gemaximeerde vergoeding 
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beschikbaar. Voor dienstreizen staan (elektrische) fietsen en NS 
businesscards ter beschikking. 

26 Inregelen warmte-
installaties bedrijven 

In uitvoering Gemeente Haarlem gebruikt een aantal instrumenten om 
winkels, horeca en kantoren te stimuleren bewust om te gaan 
met energie. Het inregelen van warmte-installaties is daar een 
onderdeel van. In 2018 heeft de gemeente 100 energiescans 
laten uitvoeren bij horecagelegenheden en in 2019 zijn ook 100 
duurzaamheidsscans bij detailhandel uitgevoerd. Deze 
ondernemers worden een jaar lang begeleid in het nemen van 
duurzame maatregelen. Op het bedrijventerrein Waarderpolder 
wordt het gebruik van een datalogger gepromoot, deze wordt 
geplaatst door Omgevingsdienst IJmond. Ook kunnen de 
ondernemers in de Waarderpolder gebruik maken van een 
'groene envelop' om een energiescan uit te laten voeren. Deze 
instrumenten geven inzicht in het energieverbruik en stimuleren 
energiereductie onder andere door de financiële voordelen 
inzichtelijk te maken. 

27 Banden op spanning In uitvoering Haarlem zal aansluiten bij de landelijke campagne gericht op 
bandenspanning door middel van een nieuwsbericht op de 
website van Haarlem en een facebookcampagne vanuit de 
Groene Mug. 

28 CO2-prestatieladder  In uitvoering De gemeente Haarlem laat haar organisatie certificeren volgens 
de CO2-prestatieladder en heeft hiermee voor de eigen 
organisatie een CO2-managementsysteem. 

29 Campagne voor CV-
optimalisatie 
huishoudens 

In uitvoering De aanvraag van de gemeente Haarlem bij het rijk, voor de 
uitkering Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)  is in december 
2019 goedgekeurd. De aanvraag omvat een projectvoorstel om 
huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende 
maatregelen in huis te nemen. Deze activiteiten dragen bij aan 
de vermindering van CO2-uitstoot. De communicatie naar 
huiseigenaren en bewoners om maatregelen te treffen wordt 
gekoppeld aan concrete acties: het aanbieden van vouchers en 
adviesgesprekken.  

30 APK voor gebouwen  Rijksoverheid   

31 Stadsheffing voor een 
leefbare stad 

Nvt in Haarlem   

32 Innovatieve chemische 
recyclingtechnieken 

Rijksoverheid   

33 Verdubbeling slagkracht 
energiecoöperaties 

In uitvoering Bij de gemeente Haarlem is al jaren sprake van groene leges 
aangezien voor de vergunningaanvraag voor zonne-energie 
installaties geen leges zijn verschuldigd. 

34  Actieplan enkel naar 
HR++ glas 

In uitvoering Het promoten van de subsidieregeling is onderdeel van de 
campagne "Haarlem wordt steeds gasvrijer". Communicatie 
verloopt ook via het Duurzaam Bouwloket. 

35 Bossen, bomen en 
bermen 

Nvt in Haarlem   

36 Stoppen recreatief 
gebruik lachgas 

In uitvoering Dit wordt opgenomen in APV van de gemeente Haarlem 
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37 Duurzamer asfalt In uitvoering In MRA verband worden gezamenlijk criteria voor duurzaam en 
circulair asfalt ontwikkeld en een uitvraag naar de marktpartijen 
voorbereid. 

38 Meer gebruik 
olivijnzand 

In uitvoering Tijdens het ‘Initiatievencafé Haarlems Klimaatakkoord’ is een 
idee gepitcht over het realiseren van een wandelpad van olivijn 
in Haarlem met educatief karakter door het plaatsen van 
informatiebordjes. Zowel de gemeente als Spaarnelanden staan 
hier positief tegenover en onderzoeken het gebruik van olivijn. 

39 Overheidscampagne 
“Het kan wel” 

In uitvoering In Haarlem wordt de overheidscampagne ‘het kan wel’ al zoveel 
mogelijk ingepast in de communicatie rondom het 
duurzaamheidsprogramma. Zie ook uitvoering maatregel 29. 

40 Innovaties met potentie In uitvoering Vanzelfsprekend ondersteunt de gemeente Haarlem innovaties 
met potentie. Voorbeelden hiervan zijn: 1. de toepassing van 
PVT-panelen, zonnepanelen die zowel duurzame elektriciteit 
produceren als warmte uit de buitenlucht opnemen om 
gebouwen en woningen te verwarmen, 2. onderzoek naar de 
potentie van geothermie en 3. de productie van biogas/groen gas 
uit afvalwater. 

41 Extra LED in 
huishoudens  

In uitvoering Zie maatregel 29 

42 Doorvoerstekkers tegen 
sluipverbuik 

In uitvoering Zie maatregel 29 

43 Actieplan inwisselen 
koelkasten 

Rijksoverheid Haarlem sluit aan bij landelijke campagnes. Gemeente Haarlem is 
in gesprek met het Fonds Urgente Noden om witgoed apparatuur 
die zij aan minima verstrekt in te kopen naar een duurzaam 
energielabel. 

44 Strengere controle F-
gassen 

Rijksoverheid   

 

 


