
Inspraak Commissie Beheer agendapunt 9 Afdoening motie ‘Urgentie op de agenda 

voor Urgenda’, dd 13 februari 2020. 

Geachte raadsleden en andere aanwezigen, 

De afgelopen jaren heb ik in meerdere demonstraties van Urgenda en Extinction Rebellion 

meegelopen. Soms was ik medeorganisator. Daarnaast ben ik ondermeer coördinator van de 

Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark. Ik heb het 40 puntenplan van Urgenda en de reactie 

daarop van de gemeente bestudeert.  

Ik pleit er hier voor veenweiden die de gemeente in de Poelpolder in eigendom heeft om te 

vormen tot moeras zodat er door het proces van verlanding CO2 wordt vastgelegd. Voor de 

invoering van de turfwinning en landbouw, met een veranderd waterpeilbeheer, gebeurde dit 

ook al van nature. Momenteel wordt er in de Poelpolder land omgevormd tot moeras. Er 

wordt zo meer CO2 vastgelegd dan door aanplant van bomen mogelijk is. In tegenstelling tot 

de reactie van de gemeente op het 40 puntenplan van Urgenda vind ik dat maatregel 12 uit het 

40 puntenplan van Urgenda dus wel van toepassing is op Haarlem. 

Daarnaast kent het puntenplan van Urgenda nieuwe maatregelen. Ik verzoek u uit te zoeken of 

de gemeente data kan opruimen door maatregel 50 uit te voeren, bijvoorbeeld door Ecosia als 

standaard zoekmachine te installeren. 

Tot slot. Afgelopen zaterdag 1 februari was de eerste klimaatmars in Haarlem van Extinction 

Rebellion Haarlem, Fridays for Future Haarlem en Milieudefensie Haarlem. Daarbij is aan de 

burgemeester en de wethouder duurzaamheid het klimaatmanifest met een paar wensen van 

de gemeente overhandigd. Wanneer u het klimaatmanifest nog niet heeft ontvangen verzoek 

ik u deze bij de wethouder duurzaamheid op te vragen. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Haarlem, 13 februari 2020. 

Niko Buiten (o.a. coördinator Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark, voorzitter Stichting 

Natuurwerkgroepen, lid districtsteam FLORON district Hollands Duin, validator Nationale 

Database Flora en Fauna, deelnemer Extinction Rebellion Haarlem). 

Op 16 januari jl. sprak ik over dit onderwerp in bij de raadscommissie bestuur. 


