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TRANSCRIPT VAN DE RAADSCIE BEHEER VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 10 december 2020 

 

1. 17.10 uur Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter: Dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom bij de live uitzending van de vergadering van 

de commissie beheer van 10 december 2020. Ook voor de luisteraars thuis natuurlijk welkom. We gaan 

beginnen met agendapunt 1, en dat is aan u de vraag, zijn er berichten van verhindering? Nee? Dan meld ik u 

wel dat de heer Aynan en de heer Smit deel zullen nemen via de digitale weg aan deze vergadering. 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Dan ga ik naar agendapunt 2, en dat is het vaststellen van de agenda. Kan de agenda conform 

worden vastgesteld. Ik zie daar een hand van de heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik had even een vraag over de agendapunten over Haarlems civiel 

planproces. Ja, ik vroeg mij af of het handig is om het nu te bespreken, want dit is best wel een belangrijk 

punt, en we krijgen een nieuwe wethouder hier die daarmee bezig gaat zijn. Is het niet handiger om dit punt 

te gaan bespreken als de nieuwe wethouder geïnstalleerd is en dat hij er dan ook bij betrokken kan worden? 

De voorzitter: Nou, het lijkt mij juist handig dat de huidige wethouder hierover nog met u de nota bespreekt. 

Maar ik heb uw punt in ieder geval gehoord. Ik zie dat de heer Aerssens zijn hand opsteekt, van de VVD. Ga uw 

gang. 

De heer Aerssens: Ja, ik zou daar graag een punt aan toe willen voegen, en dat is dat we net een behoorlijk 

document van GroenLinks hebben ontvangen. Ja, ik heb geen tijd gehad om de hele visie van GroenLinks te 

gaan lezen. En dat lijkt me natuurlijk uiterst interessant om dat erbij te gaan betrekken. Dus het lijkt me handig 

om dit nu uit te stellen. 

De voorzitter: Nou, het voorstel van de heer Aerssens en de heer Abbasi heeft u gehoord. Dan ga ik gewoon 

eventjes kijken qua stemmen of daar draagvlak voor is. Is er draagvlak voor het van de agenda afhalen van het 

HCCP. Even kijken, ik zie het CDA.  

Mevrouw …: Merijn wil dit echt niet. 

De voorzitter: D66.  

Mevrouw …: Merijn wil dit echt niet. 

De voorzitter: Mevrouw Oosterbroek zie ik ook. Nee, je krijgt niet het woord, ik tel gewoon de stemmen. 

Rijbroek. 

Mevrouw Oosterbroek: Nou dan ‘…’. 

De voorzitter: PvdA. Nou, dat is voldoende. 

Mevrouw Oosterbroek: Punt van de orde, voorzitter. 
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De voorzitter: Ja, dat mag. Nee, maar ik stel wel nu eerst even vast dat er een meerderheid van de commissie 

akkoord is gegaan met het wijzigen van de agenda, dus dat gaat van de agenda af. U heeft een punt van de 

orde. 

Mevrouw Oosterbroek: Ja, sorry. Ja, over dit punt natuurlijk, want ik steek niet voor niks mijn hand op als u 

daarmee bezig bent. Komt het dan volgende maand terug? 

De voorzitter: Dat kan ik u niet beloven. Het komt een keer terug, dat ligt aan de ruimte op de agenda. 

Mevrouw Oosterbroek: Maar ik weet niet of dat dan … Als het niet meer terugkomt, dan kunnen we er niet 

akkoord mee gaan. Ik denk dat dat ook nieuwe informatie is voor de rest van de commissie. 

De voorzitter: Nou, dan noteer ik in ieder geval dat GroenLinks niet akkoord gaat. Er is nog steeds … 

Mevrouw Oosterbroek: Kunt u het nog een keer vragen? 

De voorzitter: Uiteraard. 

Mevrouw oosterbroek: Aan de commissie. 

De voorzitter: Met deze nieuwe informatie van GroenLinks, dat het waarschijnlijk niet per se de volgende 

vergadering terug komt, maar kan ook een vergadering daarna. Bent u nog steeds akkoord om het van de 

vergadering af te halen? Wilt u nogmaals uw hand opsteken, dan kan ik dat nog een keer zien. Dat is het CDA, 

D66, PvdA, SP, ChristenUnie. Ja, er is nog steeds een meerderheid, gaat nu van de agenda af. Dank u wel. Zijn 

er nog andere mensen die een opmerking willen maken over het vaststellen van de agenda? Ja, de heer Van 

Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, dank u wel. Gaat over een punt warmtenet. En ik vraag me af, ik zou het 

wel graag willen bespreken met elkaar, maar ik vraag me af of het gereed is in besluitvorming zoals het college 

‘…’ beoogd. Dus wellicht kan de wethouder aan het begin van de bespreking daar iets over zeggen? Want ik 

vind het stuk nog wat weinig voldragen om nu het besluit te nemen wat er gevraagd wordt aan ons. 

De voorzitter: Dat is akkoord, dat zullen we dan doen tegen die tijd. Iemand anders nog over de agenda? Nee? 

Mooi. 

3. Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

De voorzitter: Dan ga ik met u naar agendapunt 3, en dat zijn mededelingen van de commissie en de 

wethouders. Dan begin ik met de commissieleden. Zijn er commissieleden met een mededeling? Nee? Dan 

weet ik dat wethouder Berkhout ook een mededeling heeft. Ga uw gang, wethouder. 

Wethouder Berkhout: Ja, dat klopt. Nou, volgens mij weten de meesten onder u dat Haarlem zich al enige tijd 

heeft aangesloten bij de statiegeldalliantie. En die alliantie vraagt nu aan gemeente-instellingen en bedrijven 

om mee te doen aan de beeldcampagne yes we can, als het gaat om de invoering van statiegeld op blikjes. De 

mededeling hier is, Haarlem gaat zich ook aansluiten bij die campagne voor statiegeld op blikjes. Haarlem is 

voor uitbreiding van statiegeld op kleine flesjes, en nu ook van blikjes. Dus het lijkt mij heel goed die oproep te 

ondersteunen en mee te doen aan deze campagne. 
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De voorzitter: Mooi, dank u wel. 

4. Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst. 

De voorzitter: Dan ga ik met die mededeling naar agendapunt 4, en dat is het agendapunt komende 

commissievergaderingen, jaarplanning en actielijst. Voor de agenda van 14 januari staan in ieder geval op de 

agenda, omdat er vandaag geen ruimte voor was, het vaststellen van het definitief ontwerp kruising 

Schipholweg-Europaweg, de brief aan wethouder Snoek van de VVE’s Molenwijk, en er komt ook nog een 

antwoordbrief van, of namens, de wethouder. Dan het onderwerp, vaststellen definitief ontwerp de Meester 

Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan. En tenslotte ook het onderwerp optimalisatie van de bediening van de 

beweegbare bruggen. En dan wil ik u er eventjes op wijzen dat de nota zelf ongewijzigd zal zijn, maar dat er 

wel al extra informatie in de Raadszaam heeft gestaan daarover. En dat gaat onder andere over de planning 

Havenkantoor CAB en het onderhoud, en de technische toelichting verkeersmaatregelen RIE Havendienst. Dan 

bent u daarvan op de hoogte. Dan, zijn er nog vanuit de commissie bij de ter kennisname stukken, stukken die 

u wilt agenderen voor een volgende keer. Dus niet de volgende keer, maar een volgende keer. Ja. Dan begin ik 

bij mijnheer Aerssens van de VVD. 

De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. Ik zou graag punt 3.3, het contract verwerking huishoudelijk restafval 

met de commissie bespreken. Restafval speelt een groot onderdeel in onder andere het hele strategisch plan 

afvalscheiding, onder andere. En omwille van innovatie en de kaders die we op dit punt meegeven, zou ik 

graag dit willen bespreken voordat we het nieuwe contract aangaan. 

De voorzitter: Is daar steun voor vanuit de commissie? Steekt u uw hand op als daar steun voor is. Ja, ik zie 

Groen… Ja, ik zie een meerderheid, dus dat komt op de agenda. Dan zag ik de heer De Lint van het CDA ook 

zijn hand opsteken. 

De heer De Lint: Dank u wel, voorzitter. Wij willen graag punt 3.2 agenderen, start uitrol elektrische 

deelscooters in Haarlem. Wij hebben hier nog wel zorgen over, dus dit willen we graag een volgende keer 

bespreken. 

De voorzitter: Is daar steun voor vanuit de commissie? Ik zie VVD … Ja, ik zie voldoende steun daarvoor. Dus 

dat komt ook op de agenda. Dan zag ik de heer Abbasi, klopt dat, voor … Nee? Oké, dan weet ik dat de heer 

Aynan van Jouw Haarlem digitaal iets op de agenda wil plaatsen. 

De heer Aynan: Ja, voorzitter, de tijdelijke fietsoplossingen die zou ik graag willen agenderen, ook om met het 

college te willen bespreken of ze open staan voor andere oplossingen die we ook graag in de, ja, die we in de 

stad horen. En we hebben ook eigen ideeën. 

De voorzitter: Dat gaat dus om 3.1. Is daar vanuit de commissie voldoende steun voor? Ik zie de Partij van de 

Arbeid, SP en GroenLinks. Ja, dan zie ik voldoende steun daarvoor. Dank u wel. 

De heer Aynan: Dank voor de steun. 

De voorzitter: De heer Visser van de ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja, voorzitter, straks bij de spreektijd voor belangstellenden zijn er twee inspreekbijdragen 

waar wij graag een reactie van het college op willen, en mogelijk dat ook bespreken. Ten eerste is dat een 
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reactie op het verhaal over de Spaarnwouderstraat. Wat ons betreft, als het college een antwoord stuurt, 

kunnen we dat ter kennisgeving krijgen en dan kunnen we daarna bekijken of we het nog daarna willen 

bespreken of niet. Het verhaal over de kapvergunningen van de bomenridders, daar zit heel veel in. En daar 

verwacht ik eigenlijk echt wel een inhoudelijk antwoord van het college op alle daarin genoemde punten. 

Maar er komen volgens mij binnenkort ook nog andere stukken rondom de bomen aan. En ik weet even niet 

wanneer die komen? Het mag ook daarbij gecombineerd worden, maar ik zou wel echt een inhoudelijke 

reactie op de punten willen, zodat we dat goed kunnen bespreken. 

De voorzitter: Maar mijnheer Visser, even voor de duidelijkheid, het gaat nu om ter kennisname stukken die u 

wilt agenderen. Dat hoor ik u niet noemen. 

De heer Visser: Voorzitter, volgens mij mag je bij dit agendapunt altijd van alles noemen wat je wilt agenderen. 

En ik zie nu in de inspraakbijdragen zie ik redenen om iets te agenderen. 

De voorzitter: Nou, laat ik eventjes … U mag natuurlijk altijd roepen wat u wilt, binnen bepaalde grenzen. 

Maar het gaat nu werkelijk wel om ter kennisname stukken. Ik heb u trouwens duidelijk gehoord, en het lijkt 

me volstrekt logisch dat als er straks antwoorden komen, of reacties van de wethouder of vanuit het college, 

en u wilt dan met die reactie het agenderen, dat we dan stukken compleet hebben en dat dan logisch is. Maar 

vooralsnog kunnen we nu even niets met uw opmerking met betrekking tot de agendering. 

De heer Visser: Voorzitter, alleen dan dat we wel de toezegging hebben dat die reactie komt van het college. 

De voorzitter: Ja, ik kan geen toezeggingen doen aan het college, dat zou wel hartstikke mooi zijn, maar laten 

we dat dan even afwachten als de insprekers er zijn. Dan zag ik de heer Rijbroek van Trots. 

De heer Rijbroek: Dank u wel, voorzitter. Even een opmerking over de bijgevoegde stukken 1.2, 

subsidieaanvraag Professor Eijkmanlaan. Dat behandelen we vanavond, punt 15, over de varianten Professor 

Eijkmanlaan. Is het misschien een idee om dat in gezamenlijk te beantwoorden een andere keer? Vraag van 

mijn kant. 

De voorzitter: Nou, we hebben net het vaststellen van de agenda gehad, dus dat gaan we niet nog een keertje 

overdoen, dus we gaan gewoon het stuk behandelen zoals het nu op de agenda staat. Iemand anders nog over 

het agenderen van stukken? Ja, mevrouw Van der Sluis, GroenLinks. 

Mevrouw Van der Sluis: Ja. Dank u, voorzitter. Ik wil graag de afdoening van de motie bescherm bomen ouder 

van 50 jaar agenderen, omdat ik denk er een misverstand is ontstaan met het lezen van het stuk. Omdat het 

nu alleen gaat om de gemeentelijke bomen, en wij ook van mening waren dat het over de particulieren bomen 

van 50 jaar en ouder gaat. 

De voorzitter: Maar heeft u daar al vragen over gesteld of het werkelijk is zoals u denkt? 

Mevrouw Van der Sluis: Nee, maar dat staat heel duidelijk in het stuk. 

De voorzitter: Oh, dat staat al zo. 

Mevrouw van der Sluis: Ja, staat heel duidelijk in het … 

De voorzitter: En om welk punt gaat het? 
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Mevrouw Van der Sluis: 2.3. 

De voorzitter: 2.3. Prima. Is er vanuit de commissie voldoende steun om dit zo te behandelen? Ik zie 

GroenLinks. Ja, Partij van de Arbeid. Ja, dan is er voldoende steun, gaan we dat ook behandelen. Mooi. Iemand 

anders nog? Nee? Nou, dan hoeven we ons in 2021 in ieder geval niet te vervelen, dat is lekker. Dan gaan we 

naar de actielijst en de jaarplanning, zijn daar nog commissieleden die daar iets over willen zeggen? Ja, de 

heer Aerssens van de VVD. 

De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. Ja, twee punten. In de volgende vergadering werd net Spa niet 

genoemd. Dat stond eigenlijk voor december op de agenda. En nu had ik dat voor januari verwacht, maar 

hoorde ik hem net nog niet. Dus daar verbaasde ik me enigszins over. Komt dat nog wel in januari alsnog, of 

gaan we dat nog later pas bespreken? En ik had ook nog een punt over de jaarplanning, en dat is dat ik Spa 

2022 tot 2027 pas terug zie komen na de zomer. En gezien de impact van dit programma zou ik dat graag al 

voor de zomer in ieder geval een keer kunnen bespreken, zodat we er waarschijnlijk, als we daar 

commentaren bij hebben, dat we dat na de zomer nog een keer kunnen overleggen met de commissie. 

De voorzitter: Wethouder, wilt u daar nu op reageren of komt u daar later schriftelijk op terug? 

Wethouder Berkhout: Ik kan er wel even kort op reageren. Ja, voor Spa 2.0, zoals we dat eigenlijk noemen. 

Dus de Spa voor als na deze periode afloopt, willen we echt met u in gesprek aan de hand van een opinienota, 

notitie. We hebben natuurlijk twee sessie gehad inmiddels, een soort van technische sessies. Ik zal even 

nagaan wanneer die precies komt. Ik heb hem ook nog niet in de ‘…’ in het college gehad, dus ik denk 

inderdaad dat de commissie van januari de deadline daarvoor is verstreken. Excuus daarvoor, dus dan wordt 

dat februari. Maar het wordt dus een opinienota waarin we dus gezamenlijk vroegtijdig de contouren van Spa 

2.0 kunnen gaan vormgeven. 

De voorzitter: En dat andere punt, komt u daar dan nog op terug? 

Wethouder Berkhout: Wat is dat andere punt? 

De voorzitter: Wat op de jaarplanning staat. De heer Aerssens. 

De heer Aerssens: De Spa 2022. Dus eigenlijk wat we zo meteen met die opinienota gaan doen, of de 

resultaten daarvan dan voor de zomer al terug kunnen komen. Want ik vermoed gezien de ontwikkelingen die 

er op dit terrein zijn, dat we er wel misschien meer tijd voor gaan nodig hebben dan slechts het na de zomer te 

bespreken en dan ook nog eens gaan starten daarmee per 2022. 

Wethouder Berkhout: Nou, dan ga ik even voor u na hoe dat nu in de planning staat. Maar kijk, hoe we het 

bedoelen is, we gaan gewoon het komend jaar werken aan een Spa 2.0. Met een opinienota aan het begin om 

de kaders met elkaar vast te stellen, en vervolgens de uitwerking. Maar ik ga nog even na wanneer dat precies 

in de planning staat. 

De voorzitter: Mooi, dan komt u daar nog op terug. Dan ga ik met u naar … Zijn er nog ander commissieleden? 

Ja, de heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, ik had ook nog even contact gezocht met de griffie eerder deze week. 

Want wij missen op de jaarplanning de, nou ja, hoe wij doorgaan met deelmobiliteit. Dat valt wat ons betreft 
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uiteen in twee aspecten. Aan de ene kant een aandeelhoudersaspect wat natuurlijk in commissie bestuur 

besproken gaat worden. Namelijk welk geld in onder welk mandaat uitgegeven voor het huidige project, 

genaamd iZoof. Maar wij verwachten natuurlijk van onze wethouder mobiliteit om te horen hoe wij de 

deelmobiliteit in Haarlem gaan stimuleren. En dat zien wij graag breder dan alleen natuurlijk vanuit een 

aandeelhouders perspectief. Dus graag ook een reactie daarop. 

De voorzitter: Ja, ik kan u zeggen dat deze vraag ook is gesteld in het vragenhalfuurtje. Door wethouder 

Roduner is die beantwoord. En inderdaad, daar vindt nu afstemming plaats tussen de beide wethouders over 

waar dat gaat terugkomen. Maar dat dat terugkomt, dat is zeker. Is dat voor u voldoende? Ja? Oké. Andere 

commissieleden nog? 

De griffier: Moussa in ieder geval. 

De voorzitter: Ja? De heer Aynan nogmaals. Ga uw gang, over de jaarplanning, actielijst. 

De heer Aynan: Ja, voorzitter, heel kort. Ook in het kader van het onderwerp wat hierna komt. We zien … Ah … 

We zien dat de proefboringen naar onder andere geothermie dat die nu inmiddels al 1,5 jaar zijn vertraagd. En 

ze staan nu op de lijst voor ergens in juni-juli 2021, en dat wil ik wel even vermeld hebben in het kader van het 

warmtenet Meerwijk wat straks op de agenda staat. 

De voorzitter: Dan is dat luid en duidelijk genoteerd, dank u wel. Heb ik dan alle commissieleden gehad wat 

betreft de jaarplanning en actielijst? Ja? Oh nee, ik zie de Dreijer van het CDA. 

De heer Dreijer: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zat net even te zoeken, want we kregen een mailtje van de 

Vijfhoek over het initiatief, en het zou vandaag op de ter kennisname stukken staan. Maar het staat er niet. 

De griffier: Jawel. 

De heer Dreijer: Bij de ter kennisname stukken?  

De griffier: Allerlaatste ‘…’. 

De heer Dreijer: Oh, staat hij helemaal daaro. Wat wordt daarmee gedaan? Wordt dat geagendeerd, 

voorzitter? 

De griffier: ‘…’ (buiten microfoon). 

De heer Dreijer: Oké. Nou, dan heb ik … Dank u wel. 

De voorzitter: Ja, ik begrijp dat dat stuk gewoon automatisch geagendeerd gaat worden. Dus dat is in orde. 

Februari waarschijnlijk. Iemand anders nog? Nee? 

5. Transcript commissie d.d. 12 november 2020 

De voorzitter: Dan ga ik met u naar agendapunt 5, en dat is het transcript van de vergadering van 12 

november 2020. Zijn er nog op- of aanmerkingen over? Nee? 
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6. 17.20 uur Raadsjaaragenda 2021 (College) 

De voorzitter: Dan ga ik met u naar agendapunt 6, en dat is de raadsjaaragenda 2021. De raad wordt 

geïnformeerd de raadsjaaragen… Gevraagd de raadsjaaragenda vast te stellen. En de commissie beheer 

behoort alleen de raadsjaaragenda voor de programma’s 4.1, deels dus, en geheel programma 5. Het bevat 

alleen nieuwe jaaragendapunten, en dus niet degenen die reeds bekend waren in 2019. Dit plan staat ter … 

2020. Dit plan staat ter advisering op de agenda, en de commissie zal vanavond bepalen of dit voorstel rijp is 

voor behandeling in de raad. Wie wil als eerste zijn termijn, als er over gesproken wenst te worden? Ik begrijp 

dat de wethouder eerst nog een toelichting wil geven. Dus dat …  

Wethouder Berkhout: Sorry, ik dacht je bent al meteen … 

De voorzitter: Nou, ik ben bij de raadsjaaragenda, agendapunt 6. Wie wil als eerste het woord? Ja? De heer 

Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja, voorzitter, ik zie dat de startnotitie voor de fietsenstallingen over het station pas in oktober 

komt. Dan zijn we volgens mij al te laat voor de hele MIRT-ronde van volgend jaar, waar we juist geld willen 

binnenhalen. Dus hoe verhoudt dat zich daartoe? En kunnen we dus die startnotitie niet gewoon al eerder 

krijgen, in februari of maart? En van Spa waren net ook al wat opmerkingen. We hebben recent de contouren 

zijn gepresenteerd. En is dat nou het verhaal wat in dat plan van 2022-2027 gaat komen? Want als dat zo is, 

dan zou ik eigenlijk willen pleiten voor, kom er eerder mee, want die contouren zijn al bekend. En dan doe het 

dan niet voor tot 2027, maar doe het als een plan voor 2 jaar, omdat we ook al nu weten dat we onze doelen 

nog niet hiermee gaan halen. We hopen een flinke sprong te maken, maar we gaan onze doelen niet halen. 

Dus volgens mij kan je nooit het beleid voor 5 jaar vastleggen met alleen het pakket wat er nu aan zit te 

komen. Dus ik zou voor een korter actiegericht plan pleiten. En tenslotte, de omgevingsvisie komt in 

september, maar ik mis eigenlijk in de hele planning en agenda de tussenstap. Want ik neem toch aan dat we 

er als raad ook nog over gaan spreken, voordat er een uitgewerkt document ligt? 

De voorzitter: Wie kan ik dan het woord geven? Nee? Dan ga ik het woord even geven aan de wethouder, om 

te reageren. 

Wethouder Berkhout: Ja, volgens mij met betrekking tot Spa, dit lijkt me nou bij uitstek iets om bij een 

opinienota mee te geven. Dus dat … Volgens mij kunt u deze … Ik heb hem al gehoord, dus ik er nog even naar 

kijken voordat de opinienota komt. Maar als we die gaan bespreken in, over Spa bedoel ik, in februari, kunt u 

dit daar gewoon aangeven, zou ik willen zeggen. En dan met de fiets en het stationsplein. Ja, volgens mij zijn 

wij voornemens om daar toch wel over niet al te lange termijn een subsidieaanvraag te doen. Dus ik moet 

even kijken hoe zich, daar kom ik nog schriftelijk op terug, hoe zich dat verhoud tot deze planning in de 

raadsjaaragenda. 

De voorzitter: Prima, dus u komt daar nog schriftelijk op terug over het fietsen. 

De heer Visser: En de omgevingsvisie? 

De voorzitter: Dat is commissie ontwikkeling, mijnheer Visser, dus dan mag u dat daar vragen. Wethouder, 

was u klaar met uw termijn? Ja, dan is dit stuk zo, als er geen tweede termijnen zijn, zo voldoende besproken. 

En dan wil ik aan u vragen, hoe wilt u dit stuk agenderen? Als hamerstuk, hamerstuk met stemverklaring of 

bespreekpunt? Het laatste lijkt me wat overdreven, maar wat u wilt. Hamerstuk? Is daar voldoende steun 
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voor? Als u even uw hand op wilt steken. Ik zie nu alleen de ChristenU… Ja fijn, dan gaat dat naar de agenda 

als hamerstuk.  

7. 17.30 uur Warmtenet: oprichting transport- en distributiebedrijf voor warmte: wensen en bedenkingen (RB) 

De voorzitter: Dan gaan we door naar agendapunt 7. En dat is het warmtenet: oprichting transport- en 

distributiebedrijf voor warmte: wensen en bedenkingen. In de Haarlemse transitievisie warmte, die in het 

eerste kwartaal van 2021 aan de raad wordt voorgelegd, wordt nader ingegaan op de wijken waar gestart kan 

worden met het aardgasvrij maken van wijken of buurten. Het besluit wordt genomen nadat de transitievisie 

warmte in concept voor inspraak is vrijgegeven. In de transitievisie warmte wordt toegelicht dat de 

ontwikkeling van een warmtenet in meer wijken een belangrijke bouwsteen is voor het aanwijzen van 

Meerwijk als startwijk. Doelstelling van dit stuk is het besluit tot oprichting van het Haarlemse 

warmtenetwerk, en dat is een bevoegdheid van het college. Omdat het oprichten van een warmtenetwerk 

een belangrijk besluit is, vindt het college het van belang dat er draagvlak vanuit de raad voor het besluit is. 

Daarnaast is op grond van artikel 160 van de gemeentewet het college verplicht inzake een voorgenomen 

besluit tot oprichting van een deelneming in onder meer vennootschappen, de raad in gelegenheid te stellen 

zijn wensen en bedenken ter kennis van het college te brengen. Later in de tijd dient door het warmtebedrijf 

een investeringsbesluit te worden genomen dat aan de raad wordt voorgelegd. Ook voor toekomstige 

uitbreidingen wordt een investeringsbesluit aan de raad voorgelegd. Het plan staat ter advisering op de 

agenda, en de commissie zal vanavond bepalen of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Dan heeft de 

heer Van Leeuwen daar al een opmerking over gemaakt. En we hadden afgesproken dat de wethouder aan 

het begin van dit punt eventjes daarop zou reageren. 

Wethouder Berkhout: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik bemerk, gezien de technische vragen, en eigenlijk ook 

vanwege het belang wat wij eigenlijk meegeven in de woorden die de voorzitter net uitspreekt, dat we dit wel 

even heel zorgvuldig moeten doen. En ik zou u daarbij ook het voorstel willen doen om een tussenstap in te 

lassen, en eigenlijk in februari met een ontwerp oprichtingsbesluit naar u toe te komen waarin de raad haar 

zienswijze kan geven. Daarmee zie ik vanavond eigenlijk als een eerste bespreking hè. We zijn natuurlijk al 

langer bezig in dit traject. Maar een eerste bespreking om uw wensen en bedenkingen in algemene zin mee te 

nemen. Dat zullen wij dan verwerken in het ontwerp oprichtingsbesluit. En dat zal in februari ter zienswijze 

aan u voor worden gelegd. Ik denk dat we dan even een zorgvuldige tussenstap inbouwen om vervolgens 

richting oprichting en financiering te gaan. Dus in een procesvoorstel waar nu wordt geschetst van, de 

volgende stap is dat het college het oprichtingsbesluit neemt, wil ik een stap inbouwen, ontwerp 

oprichtingsbesluit met zienswijze van de raad in februari. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. U hoort dus de wethouder een voorstel doen tot een tussenstap. Is er iemand op 

reageren, of kunt u daar akkoord voor geven door uw hand op te steken? Vindt u dat een prima voorstel? Ja, 

ik zie in ieder geval voldoende steun voor dat … 

De heer Smit: Voorzitter. 

De voorzitter: Ja, ja, ja, de heer Visser, of de heer Smit, u krijgt zo het woord. Maar ik stel even vast dat er in 

ieder geval hier in de zaal een meerderheid voor lijkt te zijn voor dat voorstel, en dan krijgt u nu het woord. De 

heer Smit, OPH. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Een korte vraag aan de wethouder. Betekent dat dit 

raadsstuk nu wordt aangehouden? Of wilt u dat volgende week wel in de raad hebben? 
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De voorzitter: Nee, het stuk gaat dan niet door naar de raad. 

De heer Smit: Dank u, mijnheer de voorzitter. 

De voorzitter: Mooi. Dan ga ik nu wel gewoon beginnen met de bespreking van het stuk. En wie kan ik als 

eerste het woord geven? Mevrouw Moison van de SP. 

Mevrouw Moison: Ja. Dank u wel, voorzitter. De Haarlemse subsidieaanvraag is door het ministerie niet 

gehonoreerd. De rede hiervoor is, de bronnen van het warmtenet worden nog onvoldoende zeker geacht, en 

de technische uitwerking wordt als matig beoordeeld. Omdat voor het aansluiten van 5200 

corporatiewoningen er geen rekening is gehouden met een eventuele subsidie, wordt dit project financieel 

niet direct geraakt. Financieel mag het dan wel uitvoerbaar blijven, maar de aanvraag is op inhoudelijke grond 

afgewezen. De onderbouwing van de technische haalbaarheid is als onvoldoende beoordeeld. De mogelijke 

oplossingen die u in de bijlage 5 noemt, zijn nog allerminst zeker. Bijna alles is nog in onderzoek. Dit geeft de 

SP geen vertrouwen in de haalbaarheid van dit project. En hoe zinvol is het dan om een bedrijf op te richten, 

terwijl je niet helder hebt of je wel tot de productie kunt komen. Het lijkt mij beter om eerst met een plan te 

komen waar je wel subsidie voor krijgt, want dat betekent dat er een product ligt dat voldoende onderbouwd 

en technisch in orde is. Dat geeft veel meer vertrouwen in het doen slagen van het Haarlemse 

warmtenetwerk. Bovendien wordt daarmee de verdere verdichting van het warmtenet in Meerwijk naar 

eengezinswoningen financieel ook weer mogelijk. Even voor de helderheid. De SP is groot voorstander van het 

tot stand komen van een goed milieuvriendelijk warmtenetwerk. Maar daarvoor is bij de start een duidelijk en 

goed onderbouwd plan noodzakelijk. Het gaat immers om heel veel geld waarbij je het risico tot het minimum 

moet beperken. Dank u wel. 

De voorzitter: Wie wil dan het woord? Ja, de heer Amand, Trots Haarlem. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. De krantenberichten zijn negatief voorlopig. Purmerend is negatief. 

Alles is een beetje vreemd. Vaillant, onze bondgenoot, daar hebben wij het eigenlijk niet zo op. Want wij gaan 

weer afhankelijk worden weer van grote jongens, en dat is voor ons eigenlijk de rede om te zeggen, wat de 

wethouder ook zegt, we doen een stapje terug. Laten we eerst nou ook, net als de SP zegt, met een goed plan 

komen, gedegen. Dat gas dat hebben we nog, het is nog het schoonste op heden ook. Dus we gaan eerst maar 

eens even afwachten dat de wethouder met een gedegen plan komt waar we echt wat mee kunnen. Dus dat is 

de vraag ook aan de wethouder. 

De voorzitter: Mevrouw Moison, wilt u uw microfoon uitzetten? Ja. De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, soms heb je een onderwerp waar je eigenlijk de hele spreektijd van 

vanavond, dat is nu nog 16 minuten, mee zou kunnen vullen. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen, want er zijn 

nog tal van andere onderwerpen waar D66 het woord over moet voeren vanavond. Want er ligt voor ons heel 

complex besluit. En ja, het Haarlems Dagblad opende vandaag ook al, 40 miljoen, dat is best serieus geld. Dat 

is heel serieus geld, en dat vereist zorgvuldige besluitvorming. Mijn eerste punt is in ieder geval ondervangen 

door de wethouder. Want wij worden gevraagd onze wensen en bedenkingen te geven over het 

ontwerpbesluit. Alleen het hele ontwerpbesluit, namelijk het concept collegebesluit, zit er niet bij. Dus ja, 

waar kan je dan je wensen en bedenkingen over geven? En ik ga een paar bullets doen van de vele pagina’s die 

ik zou kunnen zeggen, maar een paar accenten. Kijk, het eerste is eigenlijk gewoon heel simpel, en dat komt 

vanuit de artikel 160 van de gemeentewet, dat bij een besluit als deze moet aan ons worden aangegeven dat 

in het bijzonder aangewezen moet worden, en ik citeer, merkt u, worden geacht voor de behartiging van het 
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daarmee te dienen openbaar belang. Nou dan kom je op hele simpele vragen. Welke openbaar belang wordt 

gediend met deze constellatie? Welke andere varianten zouden er mogelijk zijn, en wat zijn de voor- en 

nadelen van die varianten? Want uiteindelijk moeten wij met elkaar, en ik ben fan van het volgende woord, 

alles overwegende een beslissing maken. Alles overwegende moeten wij een beslissing maken of dit de beste 

manier is om als Haarlem een steentje bij te dragen aan dit warmtenet. Er zit natuurlijk wel in het stuk … We 

zijn hier al lang over in gesprek, maar uiteindelijk is dit een belangrijk besluit waarbij dus de financiële 

consequenties die duidelijk moeten zijn, de risico’s duidelijk moeten zijn. Waarom we met drie partijen gaan 

participeren, maar die twee partijen net allebei dan weer samen één partij worden in deze constellatie die 

wordt voorgesteld? Vele vragen die ook technisch zijn, zijn gesteld door andere partijen. En wij hopen dat op 

weg naar het echt besluit dan in januari of februari, wij meer duidelijkheid gaan krijgen van het college. En dan 

ga ik gewoon weer even terug naar iets wat wij hier met elkaar eerder besproken, en wat ook terug komt in 

het stuk. Wij hebben hier in Haarlem hebben we een duidelijk, nou, gesprek en discussie gehad, en 

rekenkamercommissierapport over de Waarderhaven. Maar kijk naar elke willekeurig raadsenquête in 

Nederland, kijk naar elke willekeurige parlementaire enquête. Als je uiteindelijk in een soort van salamitactiek 

tot een besluit wordt bewogen als raad, dan merk je vaak dat het niet de beste besluiten zijn. Ik breng in 

herinnering, de Vira, het warmtenet in Rotterdam waar een rekenkamerrapport ligt. De bouw van de Stopera 

in Amsterdam bij de buren. Uiteindelijk lijkt dan altijd, er was tunnelvisie, de argumenten waren onvoldoende 

helder, de verschillende varianten lagen niet meer op tafel en de voor- en nadelen waren ook niet helder en er 

was geen open kaart over de risico’s. Nou, dat is wat wij als D66 voor een besluit als dit precies nodig hebben. 

Want ja, we willen verduurzamen. En ik heb hem meegenomen, de krant van vandaag. Je kan een dag niet de 

krant openslaan. Kijk, mooi ‘…’. De wereld stevent af op opwarming van ruim 3 graden. We moeten echt aan 

de bak. Maar we moeten wel zorgvuldig aan de bak met degelijke besluitvorming waarbij de risico’s en de 

voor- en nadelen van deze variant glashelder zijn. Ook complexe zaken vragen om duidelijke besluitvorming. 

Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Wie wil dan het woord? Ja, mevrouw Schouten, Partij van de Arbeid. 

Mevrouw Schouten: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik kan me zeker vinden in wat de vorige sprekers al naar voren 

hebben gebracht. Kijk, wij willen natuurlijk heel graag wel een warmtenet, maar het is niet een doel op zich. Je 

moet vooral weten waarvoor je het wil doen, en je moet ook weten wat je nodig hebt om die warmte 

überhaupt tot stand te kunnen brengen. En dat is wel een heel vaag begin op dit moment. Dus we gaan iets 

inrichten en we gaan al iets formeel maken, terwijl we nog helemaal niet weten hoe we met de inhoud om 

moeten gaan. Ik denk dat dat ook één van de voorwaarden is die ik nog wil toevoegen aan alles wat hier 

verder al gezegd is. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij vinden … Zien ook dat er klimaatdoelstellingen gehaald moeten 

worden en dat er grote problemen zijn. Van het gas afgaan, zodat er woningen verwarmd kunnen worden op 

een duurzame manier, lijkt een hele goede stap. En dat warmtenet is daar natuurlijk een mogelijke oplossing 

in. Hoewel er ook partijen zijn die zeggen, misschien moeten we aan waterstof gaan denken. Maar goed, nu 

ligt hier een voorstel voor om over een warmtenet na te denken. En bij dat warmtenet, dit … De 

samenwerkingsovereenkomst is heel sterk gekoppeld aan het idee van geothermie. En ik verwacht eigenlijk 

dat het daaraan gekoppeld is. Nu weten we ondertussen dat geothermie, dus het opwarmen van … Het halen 

van warmte uit diepe aardlagen, de duurste is van duurzame warmte opwek. 

Mevrouw Oosterbroek: Wat is … 
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De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Oosterbroek. 

Mevrouw Oosterbroek: Wat is uw bron daarbij, mijnheer Hulster? 

De heer Hulster: De … Oh, ja, dat is een interessante vraag. Nou, goed, dat ben ik benieuwd naar. Is dat 

inderdaad de duurste oplossing, zoals we wel vaak horen. In ieder geval zien we bij een analyse een punt later 

op de agenda staan, dat de goedkoopste manier van op een duurzame manier opwekken is via zonnewarmte. 

Dus de overtollige zonne… De warmte die er zomers uit de lucht valt opslaan in de grond met een warmte-

koudeopslag, en die ’s winters te gebruiken. En dat plan is voorgesteld in het Ramplaankwartier. Aanvankelijk 

zou dat plan bijna van de agenda worden gehaald, omdat het geen rendabel project lijkt. En nu wordt het 

voorgesteld als een heel rendabel project. Waarom wordt er niet voor deze techniek gekozen in Meerwijk? En 

de andere vraag die we hebben is, moeten we de ontwikkeling van dit warmtenet nou los zien of geothermie, 

of is dit eigenlijk gewoon doelredenatie van, we willen geothermie en daarvoor moeten we nog even een 

warmtenetwerk hebben? 

De voorzitter: De heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. De wensen en bedenkingen bij dit punt, en ik ben blij dat we dit in ieder 

geval al in februari nog een keer gaan bespreken, want wij hadden er nogal wat. Eén van de grootste punten is 

dat de risico’s voor ons onvoldoende in kaart zijn gebracht. Het is iets wat best wel een grote investering gaat 

kosten, 40 miljoen. Waarvan ongeveer 6,5 miljoen voor de gemeente, met een terugverdientijd van ongeveer 

30 jaar, mits alles goed gaat. En om het u een beetje mee te geven, een zonnepaneel, dat heeft zich al in 6 à 7 

jaar terugverdiend. Dus waarom kiezen we dan voor een dergelijke enorme risico dragende optie om dit 

warmtenet nu op te richten met alles wat daarbij komt. En waarom kiezen we nu niet voor het even 

afwachten van de resultaten uit Rotterdam, uit Purmerend, om dan vervolgens eens te gaan kijken naar de 

effectiviteit van een warmtenet. En in Haarlem kunnen we veel meer doen met het beperkte financiële 

middelen die we hebben. Met een veel hoger rendement bijvoorbeeld in te zetten op zonnepanelen. Daar 

komt nog bij dat de technische analyse van dit stuk in de subsidieaanvraag matig werd beoordeeld, stond ook 

in de krant. En die matige beoordeling, ja, daar moeten we nu op voort gaan borduren. Daar moeten we nu 

een besluit op nemen, en eigenlijk is voor ons die matig als beoordeling bij deze hele subsidieaanvraag 

eigenlijk een rode vlag. En die rode vlag die hebben we ook gezien in Purmerend, die hebben we ook gezien in 

Rotterdam. Al die rode vlaggen, dat moet toch iets opleveren hier. De VVD vindt het jammer dat we nu niet 

zeggen van, oké, laten we dit even uitstellen. En we doen het nu in ieder geval tot februari, maar dat zou veel 

verder kunnen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Oosterbroek, GroenLinks. 

Mevrouw Oosterbroek: Ja, mijnheer Aerssens, wat is … Hoe zou de VVD klimaatverandering willen oplossen? 

De heer Aerssens: Nou, ik denk dat het een hele goede is als u over, nou, ongeveer een jaar eens ons 

verkiezingsprogramma gaat bekijken, daar gaan we dat helemaal in uiteenzetten. Maar ik geef het u 

bijvoorbeeld op de korte termijn maar even mee, dat onder andere zonnepanelen op, nou laten we zeggen, 

gemeentelijk vastgoed al een goede start zou zijn. 

De voorzitter: Mevrouw Oosterbroek. 
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Mevrouw Oosterbroek: Bent u ervan op de hoogte dat we dit jaar al te maken hebben met 1 graden stijging, 

en dat met 1,5 graden de, ja, de gevolgen niet te overzien zijn, ook niet beheersbaar voor onze dijken. Dus dat 

uw verkiezingsprogramma wellicht iets te laat komt. 

De heer Aerssens: Ik denk dat ons verkiezingsprogramma goed op tijd gaat zijn voor de komende verkiezingen. 

De voorzitter: U heeft ook nog een interruptie van de heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja, ik hoor de VVD nu verwijzen naar zonnepanelen als oplossing. Nou, op zich kan je met 

zonnepanelen heel wat doen. Maar in een stuk wat we later vanavond bespreken staat, als we 50% van de 

geschikte daken in Haarlem voorzien van zonnepanelen, en we doen ook nog een aantal andere dingen, zoals 

al die zonnepanelen op die plassen en zo. Dan kunnen we 20% tot 30% van de elektriciteitsbehoefte van 

Haarlem voorzien. Dus die zonnepanelen zijn nu al geclaimd voor onze afspraak in de RES voor de 

elektriciteitsvraag. En we hebben het hier over de warmtevraag. Dus volgens mij zitten we nu dubbel te tellen, 

want meer daken hebben we niet in Haarlem. 

De heer Aerssens: Ik vind het prachtig dat u de RES even aanhaalt. In de conceptvisie die we daarover hebben 

vastgesteld, staat dat wij uitgaan van bewezen en zo laag mogelijke risicodragende oplossingen voor alles wat 

maar met onze energietransitie te maken heeft. En ik denk dat dit daar in ieder geval op dit moment, met de 

huidige risico’s, zover we dit in kaart hebben gebracht, zeker niet op aansluit. Voorzitter, ik ga verder. 

De heer Visser: Ja, maar u geeft … Voorzitter. U geeft geen antwoord op mijn vraag. We kunnen of die daken 

vol leggen met zonnepanelen voor elektriciteit, maar dan kunnen we geen warmte doen. Of we kunnen het 

volleggen met warmte. En natuurlijk zijn er ook slimme combinaties te bedenken, maar we hebben niet 

genoeg daken in Haarlem om allebei volledig met zonnepanelen op te lossen. 

De heer Aerssens: Nee, klopt. Dat is … Ik geef u die, daar heeft u gelijk in. Maar ik denk dat het een 

deeloplossing is. En er zijn veel dingen die we uiteindelijk moeten gaan doen. Exact hetgeen wat nu voorligt, 

denk ik niet dat op dit moment de juiste keus is voor de beperkte financiële middelen die we hebben. Ik denk 

dat we deze 6,5 miljoen in ieder geval beter zouden kunnen inzetten. 

De voorzitter: Gaat u verder. 

De heer Aerssens: Dan ga ik nu daadwerkelijk verder, voorzitter. Ik ga heel even kijken wat ik al heb gehad. Ja, 

het laatste punt wat onderaan deze notitie staat, is dat we als het uiteindelijk blijkt dat geothermie geen 

goede oplossing gaat zijn, dat we dan op zoek gaan naar iets anders. En nu heeft de VVD het al een aantal keer 

gevraagd van, ga eerder kijken naar alternatieven die er zijn, en wacht niet af tot het te laat is. Dat doen we nu 

opnieuw weer wel. En ik zou echt de wethouder willen vragen om, ga nou eens alvast kijken wat we nou als 

daadwerkelijke vervanging voor die geothermie kunnen doen, mocht het uiteindelijk zo zijn dat het niets zou 

gaan opleveren. Voorzitter, daar houd ik het bij voor de eerste termijn. Dank u. 

De voorzitter: Wie wil dan het woord? Ja, mevrouw Oosterbroek, GroenLinks. 

Mevrouw Oosterbroek: Ja, voorzitter, bedankt. GroenLinks wil sociale energietransitie, en de realisatie van het 

warmtenet is daar een belangrijk onderdeel van. Want we willen controle hebben op die prijs voor onze 

Haarlemmers. En we willen ook minder afhankelijk zijn van fossiele industrie, want dat is, ja, verleden tijd. En 

geothermie is voor het Rijk juist de goedkoopste vorm van energie, afgezien van houtige biomassa 
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verbranding. Dus wij hebben gewoon vertrouwen in geothermie. GroenLinks heeft nog wel wat wensen en 

bedenkingen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van Leeuwen.  

De heer Van Leeuwen: Ja, hoe staat GroenLinks tegen het gebruik van houtige biomassa? 

Mevrouw Oosterbroek: Goed dat u dat vraagt, mijnheer Van Leeuwen. Nou, wij willen natuurlijk geen houtige 

biomassa verbranding hier in Haarlem. En GroenLinks wil dat nu ook niet. 

De voorzitter: Mooi. En dan heeft u nog twee interrupties. Eerst van de heer Smit en daarna nog van de heer 

Aynan. Eerst de heer Smit, OPH. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mag ik u vragen … Mag ik u misschien vertellen dat 

GroenLinks, en de wethouder nadrukkelijk, heeft aangegeven dat hij pleit voor een belastingverhoging op gas 

opdat de prijs van gas dichter bij de prijs van aardwarmte komt. Besef je ook dat in Meerwijk, waar 5500 

gestapelde appartementen zijn met mensen die merendeels gebruik maken van de huursubsidie, en er dus 

een inkomensplaatje is waarin het dragen van hogere energielasten enorm zwaar rust op het inkomen. En 

vindt u dat verantwoord om dat in feite op te leggen aan de mensen in Meerwijk? Dank u wel, voorzitter. 

Mevrouw Oosterbroek: Volgens mij leggen we dat juist niet op aan de mensen in Meerwijk, omdat wij ervoor 

kiezen om het voor de mensen te willen oplossen, om die controle van die energievoorziening bij onszelf te 

houden. En daarom kunnen wij ervoor kiezen om die energielasten betaalbaar te houden voor elke 

Haarlemmer. 

De voorzitter: Gaat dit hier nog over? 

De heer Smit: Voorzitter, mag ik nog? 

De voorzitter: Ja, ga uw gang nog. OPH. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Nee, wat ik bedoel te zeggen is, de wethouder wil dat de 

belasting op gas omhoog gaat, zodat gebruikers, en ook in Meerwijk, meer voor hun energie gaan betalen. Het 

lijkt me toch dat als je met nadruk let op mensen met een bescheiden inkomen, dat dat toch geen ambitie van 

GroenLinks mag zijn om de energieprijzen omhoog te brengen? Dan heeft u zelf niets in de hand, maar dan 

hoopt u dat het Rijk de energieprijzen omhoog brengt. Vindt u dat een standpunt van GroenLinks? 

Mevrouw Oosterbroek: Nee, wij willen natuurlijk dat netto de energielasten lager worden voor mensen. En 

daarom heeft het college ook ingezet op gratis energie bespaaradvies, waar elke Haarlemmer vandaag 

stappen in kunnen zetten. Dus het is helemaal niet zo dat wij willen dat de energieprijzen voor huishoudens 

omhoog gaat. En wij doen er … Of het college doet in ieder geval de stappen daaraan om ervoor te zorgen dat 

mensen niet meer gaan betalen, want wij hebben geen invloed op het Rijk. 

De heer Smit: Mooi, maar gaat u nog even koffie drinken met uw wethouder? Dank u, voorzitter. 

De voorzitter: De heer Aerssens, VVD, omdat dit aansluit op deze interruptie. 
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De heer Aerssens: Ja, dat gaat over wat mevrouw Oosterbroek net zei, over die sociale energietransitie. 

Mevrouw Oosterbroek zegt dat dit plan bijdraagt aan die hele sociale energietransitie. Maar bij wie legt 

mevrouw Oosterbroek de kosten? 27 miljoen. Bij corporaties die al de sociale huurwoningen uitbaten. Noemt 

u dat dan sociaal, dat we uit die budgetten een enorme hap nemen, zodat de kwaliteit van die woningen 

onder andere minder wordt, zodat we minder woningen kunnen bouwen. Noemt u dat sociaal? 

Mevrouw Oosterbroek: Ja, u heeft hier, en volgens mij zie ik dat heel vaak hier in de raad gebeuren, twee 

verschillende begrippen door elkaar. U heeft het over kosten, en wij hebben het hier over een investering. Die 

energielasten die zullen mensen sowieso gaan betalen. En op deze manier hebben we ze alvast gereserveerd, 

hebben we duidelijke doelstelling met het geld en draagt het bij aan een duurzaam Haarlem. Dus wij zien het 

echt als een investering, en u heeft het over kosten. En volgens ons is dat niet zo. 

De voorzitter: Dan nog de interruptie van de heer Aynan van Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks heeft vertrouwen in geothermie, maar waar is dat 

vertrouwen op gebaseerd? Want er is nog helemaal geen warmtebron gevonden. 

Mevrouw Oosterbroek: Er is een werkende geothermiebron in Den Haag. Er zijn meerdere werkende 

geothermiebronnen. Het is alleen dat, wij weten niet wat er in onze ondergrond is, omdat we daar nooit 

boringen van Shell hebben gehad. En eigenlijk zitten we gewoon te wachten tot het Rijk aangeeft, ja hoor, u 

krijgt deze garantie, dan kan ook de bank financieren. Maar zodra het Rijk dat stapje dus niet zet, dan kunnen 

wij lang wachten, dan kunnen we hoog springen, dan kunnen we laag springen. Maar dan zitten wij gewoon 

op het Rijk te wachten als gemeente. 

De heer Aynan: Dus u heeft zonder seismologisch onderzoek, zonder proefboringen, zonder garanties heeft u 

zomaar blind vertrouwen in geothermie. Nou, dan weten we in ieder geval waar GroenLinks staat. 

Mevrouw Oosterbroek: Nee, wij zitten gewoon te wachten op garantiestelling van het Rijk. 

De voorzitter: Gaat u verder, mevrouw Oosterbroek. 

Mevrouw Oosterbroek: Nou, GroenLinks heeft natuurlijk ook nog wel wensen en bedenkingen hè. Nou, voor 

de beslissing over het eigendom hebben we graag wat meer informatie. Een stevige SWOT-analyse. Alles 

overwegende ziet GroenLinks graag wat meer informatie over het 100% eigendom, het scenario meerderheid 

van de eigendom en het scenario fiftyfifty van eigendom. En dan kunnen we echt een keuze maken, en in de 

minste risicobenadering. Want laten we wel wezen, als we niets doen, dan is het risico nog veel groter. Dan 

breken de dijken misschien, en dan bestaat Haarlem al niet meer. 

De voorzitter: De heer Amand, u wilt het woord? Of een interruptie. 

De heer Amand: Ik wil een interruptie plaatsen, voorzitter, als ik zo vrij mag zijn. Hoor ik nou mevrouw van 

GroenLinks, mevrouw, zeggen van, ze wacht ook samenwerking met Shell? Is dat nou … Heb ik dat nou heel 

goed gehoord, mevrouw Oosterbroek? 

Mevrouw Oosterbroek: Nou, we hebben … In Nederland hebben we staatsmijnbouw, dus dat toezicht, en die 

krijgt informatie van Shell over wat er in onze ondergrond gebeurt. En alle informatie in Nederland op het 
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gebied van geothermie is eigenlijk ook door Shell geleverd aan ons rijk. En dat was mijn verwijzing met Shell. 

Dus de informatie over onze ondergrond komt vaak van Shell, door de gasboring. 

De voorzitter: Nou, dat was ‘…’ Shell. Dan gaan we nu naar de heer Aynan van Jouw Haarlem. Voor uw termijn 

begreep ik, de heer Aynan. 

De heer Aynan. Oké. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is hartstikke goed om ambitie te hebben, maar 

blinde ambitie is levensgevaarlijk. Ik heb me echt gewoon verbaasd over wat we hier als raad gepresenteerd 

kregen. Ik raakte echt gewoon verdwaald in wat ik aan het lezen was. Om te beginnen met … Daar moest ik 

een beetje om lachen. Die term sheet. Onze wethouder, die is gevestigd op Grote Markt nummer 1. Ja, 

voorzitter, dat is Douglas, dat is een parfumeriezaak. Het stadhuis is gevestigd op Grote Markt nummer 2. 

Nou, dat zijn hele simpele dingen waarvan ik denk, als dit al fout gaat, hoe kan ik de rest dan serieus nemen. 

En dan even het Haarlems warmtenetbedrijf hè, want dat is waar we het over hebben. Ik heb dat in een 

schema proberen neer te zetten. Dat is dus de gemeente met 50% aandelen. En Firan, en samen met 

Duurzame EnergieNetweken Noord-Holland de andere 50%. Maar Firan is dan weer de dochter van Liander. 

En Firan is dan ook gemachtigd door Duurzame EnergieNetwerken Noord-Holland om namens hen een 

directeur of bestuurder te leveren voor Haarlems warmtenetbedrijf, en dat is het dagelijks bestuur. Maar de 

gemeente met 50% aandelen heeft geen bestuurder. En die Duurzame EnergieNetwerken Noord-Holland die 

worden bestuurd, of zoiets, door de Provincie, en die zijn dan aandeelhouder. En het management daarvan en 

het beheer ligt bij KplusV BV. Dat is gewoon een commercieel consultancy bureau. En die directeur van Firan, 

die heeft een raad van commissarissen die uit drie leden bestaan, waarvan één van Firan, één van de 

gemeente en één van onafhankelijke huize, die dan weer benoemd worden door de aandelenvergadering. En 

Firan en de gemeente die sluiten een samenwerkingsverband, waarin staat dat uitsluitend pré, Ymere, Elan en 

Alliander als netbeheer gaan opereren. En die directeur die heeft weer een projectleider, een 

businessontwikkelaar en een directeur new business onder zich. Voorzitter, geachte commissieleden, u snapt 

dat we hier echt gewoon de weg aan het kwijtraken zijn. En dat ik met de beste wil van de wereld hier 

natuurlijk geen akkoord op kan geven. Beschouw dit maar als mijn zienswijze. Ik ben hartstikke blij dat het ook 

doorgeschoven is, want op deze manier zijn we eigenlijk een Haarlems SS Rotterdam aan het creëren. 

De voorzitter: Dank u wel. Wie wil dan het woord? De heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, hetzelfde gevoel bekroop mij ook een beetje bij het lezen van de 

stukken. Het is inderdaad een vrij ingewikkelde instructie. En het CDA kan ook niet zien of dit nou eigenlijk de 

beste constructie is. Het is in ieder geval wel ingewikkeld opgeschreven. Maar we denken wel dat we een 

uitgangspositie moeten nemen dat 50% deelneming, nou ja, wel een goede uitgangspositie kan zijn. Maar 

goed, u hoort de opmerkingen ook van Jouw Haarlem en D66 met name. We hebben niks te kiezen. Dus 

misschien dat we dan toch wat anders, andere voorstellen, kunnen krijgen. Wat ik ook las is dat, nou ja, over 

de proeftuin is al wat gezegd. Door Cyrus One is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking 

tot de uitkoppeling, en op dit moment wordt de haalbaarheid en de governance structuur uitgezocht. Mijn 

vraag is van, wanneer kunnen wij daar iets over verwachten, wanneer het klaar is? En wordt nou ook al gelijk 

gerekend met het beschikbare vermogen en hoeveel energie we nog nodig hebben om aan die 

middentemperatuur te komen. Want ‘…’ begrijp, levert Cyrus One geen middentemperatuur wat we willen 

hebben in Meerwijk, maar een lagere temperatuur. Dus hij moet opgekrikt worden, en dat kost ook energie. 

Wat me wel opviel, is dat in, ik weet niet welk stuk, ik geloof het vierde stuk, stond dat Cyrus One de primaire 

hoofdbron is. En toen dacht ik van, hè, sinds wanneer is Cyrus One de primaire hoofdbron? Ik dacht dat 

geothermie altijd de primaire hoofdbron zou zijn. Kan de wethouder daarop reageren? Ook, en dat is ook de 
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rede waarom natuurlijk die subsidie is afgeschoten, we kunnen natuurlijk niet starten als er geen duidelijkheid 

is over de bronnen. En de bronnen, met name geothermie, maar ook Cyrus One, we weten nog helemaal niet 

hoeveel vermogen die gaat leveren. En ook geothermie, dat duurt nog wel even. Want zoals we nu ook op de 

agenda hebben staan, pas aan het eind volgend jaar gaan we pas praten over een mogelijke proefboring die 

we gaan doen. Dus die gaat pas in 2022 beginnen. Dus het allemaal erg ver weg, en dan zijn we al dit soort 

dingen aan het optuigen. Ik snap wel dat we ergens moeten gaan beginnen, maar voordat we echt spijkers 

met koppen slaan en echt veel geld gaan uitgeven, moeten we echt alle bronnen in kaart hebben. Wat die 

kosten en wat beschikbaar is. En alleen Cyrus One en geothermie, daar kun je volgens mij niet echt een goed 

plan op bouwen. Ik heb een technische vraag gesteld, maar ik was misschien iets te snel. In het eerste stuk 

staat dat er 5200 woningen in Meerwijk aangesloten gaan worden. Ik heb er helaas geen antwoord op 

gekregen. Maar we hebben helemaal geen 5200 corporatiewoningen in Meerwijk. Toen ik het tweede stuk 

ging lezen, toen werd het wat duidelijker, toen stond er 5200 woningen in Schalkwijk. Dus in het eerste stuk 

staat het verkeerd. En dan nog is de vraag van, hebben we de juiste corporatiewoningen in beeld. Want als we 

dat namelijk niet hebben, dan gaat je businesscase natuurlijk helemaal mank. Want je moet natuurlijk wel 

weer al je kosten gaan verdelen over al die corporatiewoningen. En als dat niet goed in beeld is, ja, dan 

verwacht ik daar een hele verkeerde berekening voor te zien. Nog even een opmerking richting inderdaad de 

VVD, ook over zonnepanelen. Ik denk, ik zeg het nu gelijk maar even. Een zonnepaneel heeft zich inderdaad 

binnen 6 jaar terugverdiend, rekening houdend met de salderingsregeling. Maar de energiebehoefte is vele 

malen groter in Meerwijk. Dit gaan we niet oplossen met zonne-energie vanuit zonnepanelen. En die 

zonnepanelen die je eventueel wel allemaal daar kwijt kan, die heb je ook gewoon nodig voor je elektriciteit 

die daar nog nodig is. En daar gaat ook de rest trouwens over. En ik heb nog een aantal fouten in de termsheet 

ook gevonden, die ga ik u nog gewoon even, net zoals de Grote Markt 1, ga ik u even gewoon schriftelijk even 

melden. Tot zover, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu naar OPH, de heer Smit, voor uw termijn. Ga uw gang. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Het is wel heel goed om te horen dat wij hier een knip in 

gemaakt hebben en in februari met elkaar opnieuw hierover praten. Dat betekent dat ik ook mijn tekst 

aangepast heb, want ik had u, mijnheer de wethouder, neer moeten sabelen. Overigens heb ik geloof ik iets 

van 25, 30, 35 vragen gesteld, omdat de term sheet verschrikkelijk onduidelijk is. Het raadsstuk ook alleen 

maar onduidelijkheden aan elkaar plakt. En ik probeer daar ook een klein beetje, ik probeer een klein beetje 

daar een pad in te vinden. Een voorbeeld. In februari zegt uw college, zegt u als wethouder, in de 

informatienota duurzame warmte Haarlem betaalbaarheid, vanuit de voorlopersrol in de energietransitie is 

het aannemelijk te maken dat de onrendabele toppen, of een deel ervan, bij de gemeente terechtkomen. Nou, 

dat is een uitkomst van een voortrekkersrol om niet in 2050 maar in 2040 gasloos te zijn. Maar je weet dat dat 

geld gaat kosten. Daarbij, wethouder, u erkent die financiële risico’s die onder normale omstandigheden 

eigenlijk al niet te vinden zijn in onze gemeentebegroting. Want je kunt nog investeringen op een bepaalde 

manier erbuiten houden, maar op het moment dat wij onrendabele toppen moeten dekken, gaat het gewoon 

geld kosten. Dan komt de coronacrisis er overheen. En dan ligt dit stuk er met alleen maar onzekerheden en 

bedragen die wij op geen enkele manier kunnen toetsen. De 40 miljoen, ik heb er een specificatie van gezien. 

Dank overigens voor uw ambtelijke ondersteuning die de vragen zo goed mogelijk heeft geprobeerd te 

antwoorden en zo snel mogelijk, dat wil ik ook wel eens gezegd hebben. Maar die 40 miljoen moet ook dan 

maar goed zijn, hebben we niet kunnen beoordelen. De businesscase, mijnheer de wethouder, wanneer gaat u 

ons die toezeggen? Wanneer krijgen wij daar inzicht in? Ik hoop dat u hem trouwens, dat inzicht, zelf hebt. 

Dan constateert … 
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De voorzitter: Mijnheer Smit, pardon dat ik even onderbreek. Maar u heeft een interruptie vanuit de zaal. 

Mevrouw Oosterbroek, GroenLinks. 

Mevrouw Oosterbroek: Ja, het was wel een beetje een haakje, alleen het gaat nu een stukje verder. Mijnheer 

Smit, u heeft het over de coronacrisis. Ik hoor u eigenlijk nooit praten over de klimaatcrisis. Wat vindt u 

daarvan? 

De heer Smit: Hetzelfde als u denk ik. 

De voorzitter: Gaat u verder. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik had dus de vraag gesteld, wanneer krijgen we de 

businesscase? Heeft u daar zelf al inzicht in, en is die voor februari beschikbaar, zodat wij mee kunnen kijken? 

Het CDA constateerde al dat wij waarschijnlijk, met het concept wat er nu ligt, in Meerwijk moeten bijstoken, 

het water moeten bijstoken. Nou, als je bij gaat stoken, dan heb je geen gas meer, want je bent als wij van het 

gas af, maar je hebt elektra. Elektra komt wel van gas, dus de gascentrale moet wel blijven stoken. Nou is mijn 

vraag, heeft u een indicatie van de omvang en de kosten van het bijstoken in Meerwijk. En dan nog een vraag, 

we gaan … 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van mevrouw Oosterbroek, GroenLinks. 

De heer Smit: Ik wacht even. 

Mevrouw Oosterbroek: We gaan natuurlijk wel van het gas af, mijnheer Smit, maar pas in 2040. Dus dat 

bijstoken dat kan naar ons inziens om in die transitie en de uitrol van geothermie, wel gewoon met gas. Dus ik 

begrijp helemaal niet, staat dat ergens in de stukken dat dat met elektra moet? 

De heer Smit: Als u een wijk afkoppelt … En we mogen met zijn allen, of het college doet dat namens de 

coalitie, een datum kiezen waarop een wijk van het gas af gaat, dan is de enige constatering die ik maak, als je 

van het gas afgaat, dan zal je met elektra moeten bijstoken. Ik ga nu door. Ik vraag de wethouder dus hoeveel 

hij denkt dat de bijstookkosten bedragen, eerst met gas en straks met elektra. Dan blijkt dat het hele concept 

is opgezet voor op dit moment 5200 gestapelde corporatiewoningen, maar er zijn ook minimaal 1000 

particuliere grondgebonden woningen. Die worden buiten het verhaal gehouden. Maar ook daar weer geldt 

voor, als een wijk van het gas afgaat, dan zullen die woningen absoluut op het warmtenet aangesloten moeten 

zijn. Kan de wethouder een indicatie geven voor de totale aansluitkosten, isolatiekosten en hogere 

energielasten voor de 1000 grondgebonden particuliere woningen. En dan laat ik het even in de eerste termijn 

hierbij. En dan ik u, voorzitter, voor de tijd. 

De voorzitter: Wie wil dan het woord vanuit de zaal? Ja, de heer Mohr, Hart voor Haarlem. 

De heer Mohr: Ja, voorzitter, dank u wel. En ik denk dat we kunnen vaststellen dat de droom van Berkhout 

vanavond een beetje in duigen is gevallen. En laat ik dan beginnen met de kwaliteit van deze notitie, die is 

echt beneden peil. En iemand met enig kritisch verstand uit de staf van de wethouder had deze notitie moeten 

tegenhouden. Om in klimaattermen te blijven, how dare you. Voorzitter, dit warmtenet kent grote risico’s, 

zowel financieel als technisch. En we hebben sterk de indruk dat het college zich slecht laat informeren en laat 

adviseren. En dit risico zit bijvoorbeeld ook in het, of bij het door het college gekozen netwerkbedrijf. Want 

dat heeft niet alleen heel weinig ervaring met de aanleg van warmtenetten, maar er hebben ons ook recent 
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een aantal berichten bereikt waar wij zorgen over hebben. En zo klinkt het in de energiewereld vanuit experts, 

zowel binnen marktenbedrijven of binnen energieleveranciers, waarbij zij zich afvragen of de propositie die 

Firan heeft ingediend, ook wel echt haalbaar is binnen de gestelde doelen en binnen de gestelde financiële 

kaders. Deze experts twijfelen daar ernstig aan. En dan kom ik toch op een aantal vragen, ook ten aanzien van 

Firan. Heeft … Die keuze is gemaakt, dat snap ik wel. Maar dit is nieuwe informatie. Kan de wethouder 

aangeven of in de zoektocht naar een netwerkbedrijf, en toen de keuze op Firan viel, ook bij andere 

gemeenten die ervaring hadden met Firan, geïnformeerd naar de kwaliteit van Firan? Past de wijze waarop de 

gemeente nu tot een keuze komt voor een marktpartij, in dit geval Firan, past die ook in hetgeen de 

warmtewet daarover gaat voorschrijven. Deze gaat begin 2021 naar de kamer. Een andere vraag die wij 

hadden is, of er al een leverancier is aangewezen? Want ook daar speelt de warmtewet een belangrijke rol, 

een belangrijk regelgevend kader. Even kijken. Oh ja, en tot slot een analyse van de investeringen. Is dat … 

Heeft die plaatsgevonden? En wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer Firan in gebreke blijft, wanneer het 

project langer duurt of wanneer de kosten stijgen? Waar ligt dan het risico voor die stijging? Dank u wel. 

De voorzitter: Wie wil dan het woord, of heb ik iedereen gehad? De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja, voorzitter, ik sluit me aan bij de vragen van verschillende partijen. Het is een behoorlijk 

ingewikkeld stuk. Ik ben blij dat we er nog een keer over gaan praten, dan kunnen we het nog eens even goed 

op ons laten inwerken. Ik miste vooral de integraliteit. Er zijn heel veel bijlagen geleverd. En op zich staat er 

echt wel nuttige informatie in, maar daardoor raak je soms echt het overzicht kwijt. Dus ik zou echt heel graag 

willen dat er gewoon een integraal stuk komt met eigenlijk alleen maar die termsheet als bijlage. Maar alle 

inhoudelijke verhalen … En dan kunnen ook de technische vragen die zijn gesteld door verschillende partijen … 

Gewoon één duidelijk stuk komt, zodat we echt goed de redenatie van het college kunnen volgen. Want het 

gaat inderdaad wel over iets groots. Wij hebben wel een positieve grondhouding over het warmtenetwerk. 

Juist omdat we ook zien, we moeten iets doen voor het klimaat. En onze energie, en in dit geval de 

warmtevoorziening, moet verduurzamen. Maar ja, het moet wel een verantwoord besluit zijn. Juist ook als je 

ziet hoe het in andere gemeenten is gegaan. De VVD had het over de risico’s. Ja, daar viel me toch één passage 

heel erg op. Er staat, in Haarlem worden de risico’s van de aanleg van het warmtenet verlaagd door het 

aangaan van een samenwerkingsverband met een partij die over de expertise beschikt. Ja natuurlijk, je moet 

altijd expertise gebruiken. Maar ik krijg toch de indruk uit het stuk dat het vooral het om een risicoverlaging 

gaat van, ja, als er iets plaatsvindt, dan hoeven we het niet allemaal zelf te betalen, want dan is een andere 

partij ook risicodragend. En risico’s verlagen doe je niet alleen maar door ze te delen. Risico’s verlagen doe je 

ook door te zorgen dat wordt voorkomen dat risico’s optreden. En ik vind dat het bij zo’n stuk dat dat wel 

duidelijk inzichtelijk moet worden. Dus hoe zit het risicomanagement in elkaar? Wat zijn de tien belangrijkste 

risico’s? Wat hebben we ertegen gedaan? Eigenlijk zoals we in onze eigen begroting ook altijd doen. Het 

uitgangspunt van een open netwerk vinden wij heel goed. Ik heb eerder in het debat ook gezegd van, ja, 

eigenlijk zouden we willen dat het netwerk gewoon 100% van de gemeente is. Ik zie wel wat goede 

argumenten in deze stukken waarom voor een 50% verhouding is gekozen. Onder andere het argument van, 

ja, het netwerk leg je niet in één keer aan, maar dat duurt een verloop van jaren. En dan is het natuurlijk lastig 

van, ja, vanaf wanneer is de gemeente dan eigenaar. Als je het zou aanbesteden bijvoorbeeld. Ja, je kan een 

opdracht geven en bouw het, maar als het ondertussen al in gebruik is en ondertussen wordt het uitgebreid, 

nou daar zit best wel een spanningsveld. Toch zit ik nog wel met dat principiële punt, dat ik echt wel een 

verschil zie tussen het hele warmtebedrijf, de exploitatie, distributie en zo, en de netwerkkant. Dus ik zie wel 

wat goede argumenten in het stuk, maar ik ben er nog niet toe overtuigd, en dat is wel het element waar ik op 

wil kauwen, omdat ik het wel van belang vind … De publieke rol hier ook belangrijk vind. Maar ik ook wil 

waken dat risico’s die je bij bedrijfsleven zou moeten leggen, dat die teveel bij de gemeente komen liggen. En 
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ja, ik vind dat echt een worsteling om daar een goede balans in te vinden. Dus de wethouder heeft me wel aan 

het denken gezet met dit stuk, maar ik ben nog niet 100% overtuigd. En ik hoop dat we dat dus, ja, dat we met 

zijn allen wel straks tot het voorstel kunnen komen wat we allemaal kunnen dragen, of in ieder geval een 

ruime meerderheid in de gemeenteraad. Dus die time out vind ik heel verstandig. We moeten inderdaad niet 

afhankelijk zijn van één bron. Dus ik sluit me aan bij de vraag van het CDA, hoe zit het nou met die 

geothermie? En het kan toch niet zo zijn dat we helemaal afhankelijk alleen maar zijn van dat datacenter. En in 

het stuk staat wel van, ja, we houden met alles rekening, dus ook met het omzetten van lage temperatuur 

naar middentemperatuur, en energetisch. Maar, ja, maak dat ook inzichtelijk. Wat betekent nou energetisch? 

Wat is daar weer voor nodig, et cetera? Ja, wat ons betreft moeten er toch echt wel serieuze stappen voor die 

geothermie worden gezet, want als we alleen afhankelijk zijn van het datacentrum, dan vind ik dat een enorm 

risico. Want straks leggen we een enorm netwerk aan, verdwijnt het datacentrum, en kunnen we niet zo snel 

even een andere warmtebron vinden. En ja, ik sluit me aan bij GroenLinks wat betreft de kritiek over 

biomassa. Het kan toch niet zo zijn dat we zo’n duur netwerk aanleggen, dat het datacentrum verhuisd en dat 

we vervolgens toch biomassa moeten gaan verbranden. Dus nou, de wethouder schudt van nee, dus ik hoop 

dat die zorg weggenomen kan worden. Tot zover. 

De voorzitter: Volgens mij heb ik nu iedereen gehad, en ga ik het woord geven aan de wethouder. 

Wethouder Berkhout: Ja, dank u wel. Dank voor al uw opmerkingen. Kijk, laat ik het dan maar zo zeggen. Dit is 

… Ik zie deze notulen van deze vergadering als één grote zienswijze die wij tot ons gaan nemen en met een 

ontwerp oprichtingsbesluit in februari bij u terugkomen. In algemene zin, dit is natuurlijk niet iets wat deze 

wethouder van vandaag of morgen heeft bedacht. We zijn al een tijd hier met elkaar bezig. Het warmtenet zijn 

we al vele jaren mee bezig, staat ook in het coalitieakkoord. En we hebben u ook met de kader stellende 

besluiten vorig jaar ook in positie gebracht om te zeggen, wat zijn nou de randvoorwaarden met betrekking 

tot de governance waaraan zo’n warmtenet moet voldoen. Daar heeft u … In dat stuk heeft u ook gezegd, ja, 

daar moet betaalbaarheid, leveringszekerheid, et cetera, moet daar geborgd zijn. Open net, al die punten. En 

vervolgens zijn we, nou ik denk ik september hebben we gesproken aan de hand van de informatienota, van 

hoe gaat dat er nou uit komen te zien. Technische sessie gehad en vervolgens zijn we nu hier. Dit is ook nog 

niet het eindpunt zou ik willen zeggen, verre van zelfs. We spreken hier over de entiteit, het warmtenetwerk 

voor de distributie. Maar al die stappen waar u het nog over heeft, hangen hier ook nog mee samen. Als het 

gaat om de bronnen, als het gaat om de aanleg, als het gaat om de financiering. Dus het is ook een stapje in de 

keten. Maar, en daar begon ik ook mee, ik vind dat we elke stap zorgvuldig moeten doen. En ik hoor u, dus dat 

gaan we ook op die manier doen. Dus dat even in algemene zin. Ik wil u trouwens wel zeggen, wij leren, en we 

hebben geleerd van de warmtenetten in andere steden. We hebben geleerd van de situatie in Rotterdam, 

waar juist de bron leidend was, en vervolgens zit je met een veel te hoge prijs. Wij kijken naar Purmerend, heb 

gesproken met de wethouder Purmerend. Hij gaf mij wel aan dat de evaluatie van de pilot van de 96 

woningen, die geeft hij aan zijn gemeenteraad als eerste, vond ik wel fair. En die komt vlak voor de kerst naar 

de gemeenteraad van Purmerend, maar dan is hij ook openbaar voor ons. Daar zie je dat zij een te dure 

aanpak hadden voor die eerste 96 om dat op te schalen naar de 1200 woningen. 

De voorzitter: U heeft een … 

Wethouder Berkhout: Maar daar hebben ze ook een oplossing voor. Ja? 

De voorzitter: Nee, maak uw stuk af, alstublieft, over Purmerend. Daarna heeft u een interruptie. 

Wethouder Berkhout: Ja, dat was de laatste zin. 
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De voorzitter: Dan heeft u een interruptie van de heer Smit, OPH. 

De heer Smit: Dank u, mijnheer de voorzitter. En mijnheer de wethouder, u zegt, vanavond is het geen 

eindpunt. En u zei daarvoor, we komen in februari terug met een oprichtingsbesluit. En ik heb het gevoel dat 

er dan eigenlijk niet zoveel veranderd is, want wij geven nu een aantal opmerkingen, weten niet hoe die 

verwerkt worden, en krijgen dan in februari een stuk waar we weer met zijn allen, en het risico is groot, 

frontaal op moeten schieten. Ik heb de indruk dat u dan ons te weinig serieus neemt. Dus ik zou willen 

voorstellen dat u met ons nagaat hoe u deze opmerkingen die gemaakt zijn, de technische vragen die gesteld 

zijn, de vragen die in de vergadering zijn gesteld nu, dat u die met ons verwerkt. Dat u daarmee met een 

document komt hoe dat de uitwerking krijgt in een raadsstuk, en daarna vervolgens met een raadsstuk komt. 

Anders krijgen we volgens mij een herhaling van vanavond. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Ja, mijnheer Smit, dat klonk als een tweede termijn. U weet, interruptie is kort en krachtig. Dus 

wethouder, u heeft nu het woord. 

Wethouder Berkhout: Ja, volgens mij heb ik dat ook gezegd. We komen met een ontwerp oprichtingsbesluit, 

waarin we alle opmerkingen die vanavond gemaakt zijn verwerken. Dus volgens mij heb je dan precies nog 

een fase voordat je uiteindelijk de oprichting zelf neemt, waarin je met elkaar spreekt en waarin … En ik ga 

straks nog al uw reacties langs. Dus mijnheer Smit, volgens mij is dat wel de aanpak die ik ook voornemens 

ben te volgen. Nou, dan laat ik eventjes … 

De heer Smit. Dan dank ik u. 

Wethouder Berkhout: Oké. Dan ga ik eventjes de vragen van de verschillende partijen af. Even kijken hoor. De 

SP heeft het over de PAW afwijzing, de proeftuin aardgasvrije wijken. Ja, dat vinden wij ook heel vervelend. Ik 

heb ook gesproken inmiddels, vorige week ook binnen de G40, over de … Met de andere gemeenten, andere 

wethouders, waar dit is gebeurd. Van de 75 aanvragen zijn er maar 19 goedgekeurd. Ik merk daar ook dat 

soms de summiere terugkoppeling van het ministerie waarom een dergelijk project wel of niet is afgewezen, 

tot irritatie ook heeft geleid. Wij proberen als gemeente toch ook die stappen te zetten. En vervolgens is er 

eigenlijk te weinig budget, en loop je eigenlijk tegen een hele summiere terugkoppeling aan. Kijk, in het geval 

van Haarlem is het gewoon eigenlijk puur de onduidelijkheid voor de bron op dit moment waarom ze zeggen, 

ja, dan kunnen we dat niet toekennen. Dus, nou goed, daar hebben we ook over gezegd, volgens mij die 

geruststelling kan ik u ook geven, bij het financieringsbesluit moet ook die bronzekerheid er zijn. Maar in 

algemene zin, die proeftuin aardgasvrije wijkenaanpak is iets waar gemeentes wel tegenaan lopen, waarbij het 

erg lastig is … We hebben meer kanshebbers voor warmtenetten, denk maar bijvoorbeeld aan 

Ramplaankwartier. Maar we kunnen maar per jaar één PAW-subsidie aanvragen. Dus wij zeggen, dit model is 

niet toekomstbestendig voor de opgave waar we voor staan. Ik kom daar straks nog wat uitgebreider terug op 

de bronnen. Misschien helpt dat voor de vragen van andere partijen. 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van de heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Ja, met die laatste opmerking van de wethouder ga ik even twijfelen, maar ik ga hem toch 

stellen. U zegt, het financieringsbesluit moet de bron duidelijk zijn. Wanneer kunnen we dan dat 

financieringsbesluit tegemoet gaan zien? Want als we pas over 1,5 jaar een keer die proefboringen gaan doen, 

dan daarna pas weten we een keer of geothermie uiteindelijk daadwerkelijk iets gaat zijn. En weet je daarna 

dus pas … Voldoe je daarna pas aan dat financieringsbesluit. Dus hoe ziet u dat? 
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Wethouder Berkhout: Nou, laat ik dan nu toch eventjes ingaan op de bronnen. Kijk, wat wij willen uiteindelijk, 

is hier een warmtenet waarbij we meerdere hoofdbronnen hebben. En daarvoor hebben we geothermie in 

gedachte, maar ook de restwarmte van het datacenter. Daarvoor is ook de intentieovereenkomst met Cyrus 

One ondertekend. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar die haalbaarheid van die restwarmte 

van het datacenter. En daar, u ziet het ook in de tijdlijn, zeggen wij van, nou ja, daar willen wij zo op af 

stevenen zo juni 2021, dus komend jaar, om daar duidelijkheid over te hebben. Dat dat de basisbron is om de 

vervolgstappen te zetten. Voor geothermie, dat weet u ook allemaal, ziet u ook in de tijdlijn. Dat is overigens 

niet onze wens hè, ik zou het liever van vandaag op morgen hebben, maar zijn we afhankelijk van de 

seismische testen die om meerdere redenen vertraging hebben opgelopen en uitgesteld zijn. En ja, pas daarna 

hebben wij helderheid over de ondergrond en kan die tweede hoofdbron dus ook ingeschat worden. Maar in 

eerst instantie zeggen we dus, we gaan uit van een bronzekerheid van het datacenter. Oké? 

De voorzitter: Gaat u verder hoor. 

Wethouder Berkhout: Ja, mooi. Dan ga ik eventjes naar Trots. Ja, Firan is dus geen marktpartij. Ik denk dat de 

heer Mohr dat inmiddels wel helemaal ook weet. Maar het is een dochter van Alliander. En wij zijn hier de 

netbeheerder. Bij ons Liander, dat is ook wel een dochterondernemer van Alliander. Dus het is wat dat betreft 

wel een semipublieke instelling. En wat ik ook probeerde te zeggen is, het Haarlems warmtenetwerk, of de 

oprichting daarvan, is één van de bouwstenen die we met elkaar nemen in deze energietransitie. Dus het is 

niet … Hiermee hebben we dan de entiteit opgericht, maar dat betekent nog niet dat we er zijn. Om 

uiteindelijk de woningen aardgasvrij te maken, hebben we nog een route met elkaar te gaan. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Ja. Dank u wel, voorzitter. Trots heeft nog één vraag. Het mislukte in Purmerend, is dat ook bij 

Firan gebeurd? Was die ook daar deelgenoot van? Of kunt u dat niet mededelen? 

Wethouder Berkhout: Nou, ik zeg … Volgens mij, Purmerend … Dan neemt u echt gewoon letterlijk de kop van 

het krantenartikel over Purmerend. Purmerend is dus niet mislukt, daar komt dus een evaluatierapport over. 

Daar wordt alleen gezegd dat de … Nou ja, dat moeten we gewoon maar afwachten in het evaluatierapport. 

Maar de pilot voor de eerste 96 woningen is niet één op één door te zetten voor die andere 1200. Maar dat 

betekent zeker niet … Dus ik zou zeker niet de woorden nemen van, is mislukt. Maar daar was volgens mij 

Firan niet mee bezig. Firan werkt wel binnen … Zit in het Zaanstadmodel. Dus wij maken gebruik van datzelfde 

model. En overigens, en dat is misschien al een eerste haakje naar de beantwoording op de vragen van de 

heer Mohr, ik kreeg ook mee dat Firan inmiddels een prijs heeft gewonnen voor meest innovatieve 

warmtenetwerk in Hengelo. Dus ze zijn ook in andere steden actief. Oké, dan ga ik … 

De voorzitter: U heeft … Ja, u heeft nog een interruptie zo van de heer Aynan van Jouw Haarlem. Maar ik wil 

voorstellen om even terughoudend te zijn met de interrupties. Want ik wil even de wethouder, A, de kans 

geven om goed zijn verhaal neer te zetten en uw vragen te beantwoorden, en dan kunnen we daarna altijd 

nog even een korte tweede termijn doen. De heer Aynan, u heeft het woord. 

De heer Aynan: Laat de wethouder maar gaan, ik kom later. 

De voorzitter: Dat is fijn, dank u wel. Wethouder. 
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Wethouder Berkhout: Laat de wethouder maar gaan. Gezondheid. Ja. Even kijken. Nou, PvdA geeft ook 

eigenlijk als een soort van zorg van, doe dit nou zorgvuldig. Nou, dat gaan we echt … Dat proberen wij zeker te 

doen. En deze fase is dus de fase van het oprichten van deze entiteit om uiteindelijk onze woningen in 

Meerwijk en Schalkwijk van het aardgas af te halen. Even kijken, Actiepartij. Ja, u gaf zelfs de suggestie van 

waterstof. Nou, daar wil ik u toch wel meegeven, dat waterstof zal zeer waarschijnlijk niet gebruikt worden 

voor de woningen van het aardgas af te halen. Waterstof zal, als het al een haalbare, ja, hoe noem je dat, bijna 

drager wordt voor energie, zal die toch voornamelijk voor de zware industrie ingezet worden. Dus ja, ik zie dat 

niet als iets kansrijks voor de woningbouwopgave. Dan, het warmtenet op middentemperatuur, zoals we dat 

voornemens zijn in Meerwijk, is we de goedkoopste oplossing voor Meerwijk. En het is ook aangetoond door 

de studies van PWL en CE Delft. Dus daarmee is dat wel … Ik weet niet of u zei … Volgens mij zei u van, dit is 

echt de duurste oplossing. Nou, dat is het dus niet volgens PWL en CE Delft. Dan, even kijken, VVD geeft dus 

een aantal rode vlaggen aan. Ik probeerde daarnet in het begin ook eventjes antwoord op te geven. Dat we 

dus echt wel zeggen van nou, Rotterdam heeft het echt verkeerd aangepakt door die bronafhankelijkheid in te 

bouwen. Wij hebben die 5200 woningen, terecht trouwens, de heer Dreijer, dat zijn de 5200 

corporatiewoningen in heel Schalkwijk. Daarvan is een kleine 3000 in Meerwijk. Maar het gaat uiteindelijk 

over de oppervlakte van Schalkwijk. Die staan al klaar. Daar hebben we ook de afspraken met de corporaties 

over. Daar komt ook de 28 miljoen uit het krantenartikel over vandaan. Maar daar is het dus wel … Ja, dan pas 

je dus wel je kansrijkheid van je warmtenet aan op bijvoorbeeld ervaringen elders in het land. Om te moet 

zeggen, als je die voorraad gewoon goed hebt, je hebt dat, en dan heb je nu nog … Nou, dan leer je daarvan. 

En ik zei het al eerder over Purmerend. Dus daarmee geef ik u wel eventjes mee hoe wij echt leren van de 

stappen die collega’s in andere gemeenten zetten, en daar is ook heel veel afstemming over. En ook het model 

wat wij hier kiezen hebben we niet zelf bedacht, maar dat zien we eigenlijk dat dat met succes toegepast 

wordt in Zaanstad. En wat u ook nog eventjes wil zeggen. Kijk, ik vind dat we dit zorgvuldig moeten doen, en ik 

wil dat graag samen met u doen. Dus ik vind … Ik neem ontzettend serieus wat u mij ook hier vandaag 

meegeeft. En dat betekent ook dat we in februari ook met een duidelijk stuk moeten komen. Tegelijkertijd zit 

er wel een bepaald tijdspad aan. We hebben met elkaar … U heeft ook IVORiM vastgesteld, 25 miljoen in de 

openbare ruimte in Schalkwijk. U weet ook de samenhang met uiteindelijk de grond die open gaat om de 

buizen voor het warmtenet neer te leggen. Dat tijdspad dat is niet oneindig. De vervangingsinvesteringen van 

de corporatiewoningen voor hun CV-ketels, dat kan niet oneindig wachten. Dus er zit een bepaald tijdspad, 

kritiek tijdspad, waarin wij moeten zeggen, wij doen dit, die grond gaat open, wij leggen meteen die buizen. 

Die corporaties zeggen, onze CV-ketels zijn nu op, wij gaan dat in één keer goed doen met die aansluiting op 

een warmtenet. Dat tijdspad is, ja, dat moeten we zorgvuldig in gedachten houden, zou ik willen zeggen. Ik zie 

nu wat zwaaiende armen. 

De voorzitter: Ja, ik vraag … Ik heb net gevraagd om terughoudend te zijn in interrupties. Daarom vraag ik aan 

u van, is het echt nodig? En dan gewoon even respectvol met elkaar omgaan. Mevrouw Oosterbroek, u heeft 

het woord. 

Mevrouw Oosterbroek: Nou, ik durf hier bijna niks meer te vragen. Ik weet niet of dat een goede ontwikkeling 

is. Ik hoor dat u het oprichtingsbesluit nodig heeft van een BV voor activiteiten die sowieso maatschappelijk 

belang, ja, het maatschappelijk belang voorzien. Bijvoorbeeld IVORiM. Wellicht is dat niet, omdat wij IVORiM 

al hebben goedgekeurd, niet per se afhankelijk van dit besluit. Hoe ziet u dat? 

De voorzitter: Wethouder. 
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Wethouder Berkhout: Nou, ik schets u even de opgave voor waar we voor staan. Als wij over een jaar nog 

steeds geen warmtebedrijf hebben, of warmtenet, als we nog niet in staat zijn om de volgende stappen te 

gaan zetten, dan loop je uit de pas met het tijdspad voor de vervangingsinvestering van de 

corporatiewoningen en de tijd dat de grond open gaat, om Meerwijk klimaatbestendig te maken. Dus ik geef u 

die context, waarbinnen ik zeg, we moeten het zorgvuldig doen. Maar we hebben wel een tijdspad waarin dit 

überhaupt rendabel te maken was. Dus dat geef ik u mee. Dan eventjes nog op de VVD. Volgens mij werd u 

ook door meerdere partijen daar een beetje op gecorrigeerd, maar het is niet of zonnepanelen of geothermie. 

Dan maakt u toch echt wel de opgave veel te klein voor waar die voor is. Volgens mij is het heel simpel. We 

hebben 600 duizend ton CO2 in Haarlem wat we uitstoten. We hebben een opgave om energie … We moeten 

uiteindelijk de energievraag reduceren. We zullen uiteindelijk onze warmtevraag helemaal schoon moeten 

maken, en we zullen onze opwek moeten realiseren. En alleen die opwek voor de benodigde energie, dat zult 

u trouwens allemaal zien bij het actieplan schone energie, in potentie kunnen we daar maar 20% of 30% zelf 

van opwekken in Haarlem. Dus die zonnepanelen hebben we nodig voor die 20% tot 30% van de elektriciteit. 

Maar als u eventjes zegt, wij lossen het allemaal op met zonnepanelen. Ik zie u uw hoofd schudden, dus ik 

hoop u inderdaad een veel, ja, beter doordacht plan in de tweede termijn of in het verkiezingsprogramma 

naar ons toestuurt. Maar die opgave is echt veel groter dan alleen met zonnepanelen op te lossen. Dan nog 

eventjes de andere partijen, mijn tweede pagina. Ja, volgens mij zegt GroenLinks hier ook, het warmtenet 

moet betaalbaar zijn. Dat is natuurlijk wel lastig. Ik hoorde ook de heer Smit daar eventjes op ageren. Kijk, dit 

is ook, wij voeren hier ook het klimaatakkoord met elkaar uit. En wij zeggen uiteindelijk, wij moeten … We 

hebben bepaalde uitgangspunten, woonlast neutraliteit, niet meer dan anders, dat zijn de uitgangsprincipes 

om uiteindelijk deze stap überhaupt te zetten. Wat wij nu zien, maar dat is allemaal iets eigenlijk wat we bij de 

transitievisie warmte misschien wel ook bij de haalbaarheidsonderzoeken nog nadrukkelijker zien, is dat de 

gasprijs op dit moment zo laag is. En de BAK, of de eenmalige investeringen zo hoog, dat het lastig is om 

stappen te zetten. Dat kennen alle gemeentes, alle warmtenetten. Dus daarvoor denk ik dat het heel handig is 

dat het Rijk ons daarin meeneemt en zegt van wat hun plannen zijn. Als zij zeggen, wij gaan van het aardgas af, 

dan zal je ook daar die kaders moeten meegeven om het mogelijk te maken dat wij deze stappen zetten. Dus 

of daar moet subsidie bij, of ze moeten langjarig, zoals andere landen dat ook doen, de belasting op gas 

inderdaad indexeren, zou ik bijna willen zeggen. Even kijken. Nou, Jouw Haarlem had een behoorlijk betoog … 

Oh ja, trouwens. Nee, GroenLinks geeft daar nog wel de zienswijze mee van dat meer eigendom, waar ze best 

wel ook bereid zijn om wat meer risico’s te nemen. Dat is natuurlijk … We hebben nu de fiftyfifty consensus 

model, als een soort van aanname. Er is niet een partij die kan zeggen van, dit gaat zo. Haarlem zal daar altijd 

moeten zeggen van, je moet eruit komen met elkaar. U zegt, nou, wij willen eigenlijk liever wat meer regie 

nog. Wat meer eigenaarschap, misschien wel de beslissende stem. Daar hoort natuurlijk ook een risicoplaatje 

en een extra investeringsplaatje bij. Ik hoor andere partijen zeggen, nou, misschien moet dat wel helemaal die 

andere kant op schuiven, kunnen we die investering niet beter gebruiken? Dit is het voorstel wat zegt van, nou 

ja, zo spreid je de risico’s en de investeringen, en je moet er uit zien te komen met elkaar. Maar we kunnen 

meenemen naar het ontwerp oprichtingsbesluit van wat doet dat nou als je nou iets meer aandelen hebt, iets 

meer aandeelhouderschap, wat doet dat nou voor die risico’s en investeringen? En geeft dat je toch wat meer 

de beslissende stem, het laatste woord, op strategische beslissingen? Als ik u zo een beetje hoor, dan neem ik 

dat mee naar het voorstel in februari, van wat dat doet. Dan Jouw Haarlem. Ik hoorde eigenlijk wel heel veel … 

Nou, u schetste eigenlijk de hele constructie. Ik denk dat uw duiding daarbij was van, het is een complexe 

constructie. Tegelijkertijd is het er ook eentje die volgens mij eerder toegepast is dus, zou ik willen zeggen, in 

Zaanstad. Maar ik hoorde even niet of u zegt van, dat moet veel simpeler, dat moet wezenlijk anders. Daar 

hoor ik graag misschien nog even in de tweede termijn wat uw lading daarbij is, behalve dat u zei, het is 

complex. Nou, even kijken. Dan OPH. Ja, ik ben wel voornemens om te kijken in hoeverre wij kunnen komen. 

Kijk, wat wij nu gaan doen is, wij gaan u vragen in februari op een zienswijze op een ontwerp 
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oprichtingsbesluit. Dus daarmee gaan we nog niet het oprichtingsbesluit zelf nemen. Daarna volgt het 

investeringsbesluit. En bij het investeringsbesluit moet die bronzekerheid er zijn, waarbij we dus uitgaan van 

de zekerheid van het datacenter restwarmte. Maar moeten we ook die businesscase voor onszelf helder 

helpen. Ik ga even kijken in hoeverre wij eerder al die businesscase helder kunnen hebben, zij het onder 

geheimhouding natuurlijk, om u daar in februari in mee te nemen. Dus daar ga ik … Nou, ik hoor uw oproep, 

en zo ga ik proberen dat vorm te geven. Maar stapsgewijs willen we die duidelijkheid in ieder geval geven bij 

het investeringsbesluit. Maar kijken hoever we dat naar voren kunnen halen om u daar ook vertrouwen in te 

geven, want dat hoor ik vooral. U gaf het nog eventjes die duizend particuliere woningen in Meerwijk aan. 

Volgens mij staat dat echt heel helder in bijlage 1 van het agendapunt van de TVW geschetst hoe we daarmee 

omgaan en waarom dat nu niet meegenomen wordt bij de TVW. Dus ik wil u dat meegeven voor de 

bespreking later op deze avond. Nou ja, dan nog eventjes ten slot, Hart voor Haarlem had even twijfel over 

Firan. Zegt, ons bereiken ook geluiden, is dit nou de beste partij? Hoe bent u tot deze partij gekomen? Nou, 

daar is wel uitvoerig over gesproken toentertijd ook met de ervaringen in andere gemeenten. U zegt, wacht 

ook op de warmtewet. Nou, ik zeg dan … Oh ja, past het binnen de warmtewet? Nou, dat zou ik nog even 

technisch willen nagaan. Daar ga ik … Nou laat ik het zeggen, daar kom ik nog eventjes schriftelijk op terug. Ik 

wilde in algemene zin zeggen, laten we niet wachten op de warmtewet. Want ook bij de warmtewet … Hij is 

nu laatst weer uitgesteld omdat veel gemeenten … Wij hebben ook meegedaan aan de oproep van de G40, die 

zeiden van, ja, dit werkt niet voor ons. Maar vervolgens is het prompt een jaar uitgesteld. Ja, dat werkt ook 

niet voor ons, want we moeten wel duidelijkheid hebben. Dus, ja. En dan, eventjes kijken. Nou wat je zei, Firan 

heeft ook wel weer dus weer naam gemaakt doordat ze ook in andere steden wel degelijk successen boeken. 

Dus dat eventjes ter tegenwerping van uw bevindingen, zou ik willen zeggen. Ja, en volgens mij had u verder 

ook nog een vraag over de analyse van wat nou als Firan verzaakt eigenlijk in de loop van het proces. Ja, 

volgens mij is dat een duidelijk … U zoekt eigenlijk die risico inventarisatie, dat moeten we denk ik ook 

duidelijk kunnen verwoorden bij het ontwerp oprichtingsbesluit over twee maanden, een soort van wat-als 

vragen. Ik denk dat ik hiermee de belangrijkste vragen voor de eerste termijn heb gehad, voorzitter. Dank u 

wel. Mooi, dank u wel. Gaan we gewoon een korte tweede termijn doen. Wie wil het woord voor een tweede 

termijn. De heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gehad volgens mij, over 

Cyrus One, waarom dat nu de primaire hoofdbron is geworden opeens? En wanneer die haalbaarheid en 

governance structuur klaar is? En ik wil nog even meegeven, we hebben eind november volgend jaar is DO van 

IVORiM klaar. En dan moeten we al, ik neem dat we in 2022 dus van start gaan met de uitvoering, dan moeten 

we toch echt wel besloten hebben dat we hiermee doorgaan en dat het warmtenet moet gaan komen. En dan 

moet de proefboring nog beginnen. Dus u moet echt die alternatieve energiebronnen ook wel hebben. 

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder heeft iets over waterstof gezegd. Maar hij heeft 

niets gezegd over onze opmerking over het zonnewarmtenet. Dus dat je dus dit warmtenet gebruikt om er 

met warmte-koudeopslag warmte op te slaan die je zomers via zonnecollectoren van de daken haalt, zoals dat 

het plan is in de Ramplaankwartier. En de vraag is natuurlijk ook, is het net hier dan later nog op aan te 

passen. Want ja, toen dit net bedacht was, was het idee om de restwarmte van Tata Steel te gebruiken. Nou, 

ondertussen zijn daar de ideeën gewijzigd. Nu wordt er naar de, hoe heet het, de restwarmte van het 

computerbedrijf gekeken. Terwijl dat we ook in de krant lezen dat de chips steeds minder warmte produceren 

en steeds energiezuiniger worden, dus dan moeten we ook vragen, hoe duurzaam is die bron dan weer? Een 

geothermiebron gaat ongeveer 20 jaar mee en moet dan weer vervangen worden. Hoe duurzaam is dat? Zit 
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dat al bij deze 40 miljoen ingeboekt, of moeten we daar nog apart geld voor opwekken, of bij elkaar schrapen? 

Dus laten we alsjeblieft kijken, kunnen we het niet met WKO oplossen, en gewoon zonnecollectoren op daken, 

dat is echt een duurzame oplossing voor de toekomst. 

De voorzitter: Mevrouw Oosterbroek, GroenLinks. 

Mevrouw Oosterbroek: Ja, voorzitter. Ja, ik heb begrepen, of ik hoorde over de gasprijs, en dat die hoger 

wordt, juist omdat het Rijk daar aan die knoppen zit. Ziet de wethouder misschien ook mogelijkheden om 

minder gas te gebruiken, bijvoorbeeld met isolatie? Welke andere isolatiemogelijkheden binnen Meerwijk op 

het moment dat ze op dat middentemperatuurnet staan, is daar ook een plan van, dat ze uiteindelijk ook 

minder warmte moeten gebruiken. Dus hebben we een plan voor het isoleren ook bij het warmtenet, zodat 

we uiteindelijk sneller minder gas gebruiken? 

De voorzitter: De heer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Laat ik even beginnen dat ik heel erg blij ben met de realiteitszin van de 

andere fracties, exclusief GroenLinks. Voorzitter, ik doe even mijn interruptie en tweede termijn in één. Ik 

hoor de wethouder spreken over stappen zetten. En in februari komt hij met een ontwerp oprichtingsbesluit 

voor het Haarlems warmtenetbedrijf. Het is in ieder geval goed dat hij dat zorgvuldig wil doen, en samen met 

ons. En liever natuurlijk nog ook samen met de stad. Voorzitter, een vraag. Zetten we vanavond nou een stap 

in een zeg maar onomkeerbare richting? Of kunnen we zonder juridische en financiële risico’s ook in februari 

zeggen van, joh, leuk geprobeerd, maar dit gaat hem niet worden. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. Een aantal puntjes. En om het een beetje kort te houden ga ik ze snel 

door. Ik hoor de wethouder een fout maken. En een behoorlijke fout, want daaruit blijkt dat hij niet heeft 

geleerd van Rotterdam. Namelijk dat hij bij het financieringsbesluit zich in gaat zetten op slechts één bron, dat 

datacentrum. En dat hij geothermie volledig buiten beschouwing laat bij zijn financieringsbesluit. Dat lijkt me 

niet de juiste manier, want dan gaan we precies dezelfde fout maken als waar we ook in Rotterdam tegenaan 

zijn gelopen. Dus is dat daadwerkelijk wat de wethouder gaat doen, inzetten op slechts één bron? Ik hoop van 

niet. Ik hoop oprecht van niet. Dan nemen de risico’s namelijk ontzettend toe, terwijl de zekerheid voor dit 

hele plan helemaal niet zo zeker meer is. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Oosterbroek. 

Mevrouw Oosterbroek: Mijnheer Aerssens, zit u nu in een andere ruimte? Want volgens mij gaan we gewoon 

inzetten op twee bronnen, op geothermie en op het datacentrum. 

De heer Aerssens: Dan heeft u echt niet naar uw eigen wethouder geluisterd net. Het spijt me zeer. Goed, 

voorzitter. De wethouder sprak net over een tijdspad. Ik ben erg benieuwd wat het tijdspad is waarop we dit 

eventueel nog kunnen uitschuiven. Laten we eerst eens goed gaan kijken naar wat er in de steden rondom ons 

heen gebeurd, alvorens we dit nou gaan doen. En laten we ook de resultaten van die proefboringen 

meenemen. Ook is die subsidie afgewezen, waar we het al eerder over hadden, die PAW-subsidie. En op de 

niet inhoudelijk beantwoorde vraag, hoe gaan we nou eigenlijk voor de aanvullende maatregelen betalen. 

Naast de aanleg van dit … Naast dit warmtebedrijf, daar zou ook extra kosten nodig zijn om uiteindelijk de 

temperatuur hoog genoeg te maken. Maar daar zie ik ook niks over terugkomen. Tot slot heeft de wet… Nog 
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niet tot slot, helaas. De wethouder heeft ook aangegeven in zijn plan meer aandelen mee te nemen. Ik zou 

ook graag in zijn voorstel terug willen zien wat bij minder aandelen en zelfs geen aandelen het risico voor de 

gemeente gaat zijn, en wat eventueel alsnog de zeggenschap zou kunnen zijn. Dan daagt de wethouder me 

ook een heel klein beetje uit om dat punt over zonnepanelen nog een klein beetje te verklaren. Dat ging om 

een stukje terugverdientijd. Puur een voorbeeld van, dit kost 30 jaar, een zonnepaneel is 6 jaar, is dat nou wel 

zo’n goede investering? Als ik naar een investeerder toe ga. Ik zeg van, joh, je hebt je geld terug over 30 jaar, 

dan krijg ik hem keihard terug. In de toekomst zijn ongetwijfeld veel ontwikkelingen, en ik denk dat daarom 

even wachten met dit, al is het maar tot de details van de proefboringen uiteindelijk er zijn, dat we dan goed 

bezig zijn. En, wethouder, ik kan u vast toezeggen dat ik een kopietje van ons verkiezingsprogramma graag 

met u deel. 

De voorzitter: De heer Smit, OPH, u heeft het woord. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik denk dat wij nog steeds, en dat vraagt de heer Aynan zich 

af, maar ik denk dat wij nog steeds uit de fuik kunnen terug zwemmen als dat moet. Ik ga even naar de situatie 

die de heer Aynan ook geschetst heeft, namelijk een situatie waarin er een directeur raad van bestuur is, 

directeur bestuurder, en de gemeente Haarlem alleen terug te vinden is in één van de drie commissaris 

posities en in de aandeelhoudersvergadering. En dan kijk ik even naar Spaarnelande, daar zijn we 90% 

eigenaar van. We leveren geen directielid, en we klagen toch regelmatig steen en been over de mogelijkheid 

van aansturing van Spaarnelanden. Let wel, met 90% eigendom. Hier gaan we naar, op dit moment 

geambieerd, 50% eigenaarschap, zonder een positie in de raad van bestuur. En ik vraag de wethouder om ons 

straks, dat hoeft hij niet vandaag, dat lukt hem niet, straks een keer uit te gaan leggen hoe je dan echt kunt 

sturen in de organisatie en in het proces. Ik betwijfel dat ten zeerste. Daarbij heb ik nog de vraag open staan 

om de wethouder op enig moment kan uitleggen wat de kosten van bijverwarming zijn, dan wel het op extra 

temperatuur brengen van het water? Want uiteindelijk is dat ook een onderdeel van het totale kostenplaatje. 

En, en dat vond ik wel interessant, ik hoorde een tijdje geleden in een technische sessie van ambtelijke zijde 

uitleggen dat aardwarmte de duurste energievoorziening is. En dat maakt OPHaarlem ook beducht, want er 

zijn nog steeds andere varianten. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik neem weer een wat grote aanloop om duidelijk te maken 

hoe belangrijk dit punt voor ons is. Als D66, en het zit een beetje in onze naam van de partij, vinden wij 

democratie heel belangrijk. En ik citeer de raad van het openbaar bestuur in 2018 die zei, iedereen moet lid 

kunnen worden van een gemeenteraad, Provinciale Staten of een algemeen bestuur van een waterschap. 

Want ja, wij zijn hier een vertegenwoordiging van het volk, en elk besluit moet navolgbaar duidelijk en ook 

gewoon simpel uitlegbaar zijn waarom het goed is. Ik heb de wethouder veel horen zeggen in zijn eerste 

termijn, dat hij nog een aantal dingen voor ons duidelijk gaat maken. Maar ik heb hem niet horen zeggen of hij 

nou ook wil schetsen wat de mogelijkheden zouden zijn om dit niet te doen, om dit later te doen, om dit op 

een andere vorm te doen, en wat dan de voor- en nadelen, kosten, risico’s zijn. Dus graag nog heel duidelijk 

een antwoord, bent u dat bereid? Want uiteindelijk moeten wij hier met elkaar, als vertegenwoordigers van 

alle Haarlemmers, moeten wij hier met een goed gevoel een duidelijk besluit kunnen nemen wat wij allemaal 

in onze eigen achterban, onze partners thuis, de buren, uit kunnen leggen. Nou, wij hebben nu iets heel goeds 

besloten, we gaan iets heel moois doen, en wel hierom. Of we kunnen zeggen van, nou ja, we hebben het nu 

niet gedaan, want even wachten. Het kost misschien wat meer, maar dan hebben we wel wat meer zekerheid. 

Dus is de wethouder bereid om gewoon heel duidelijk te schetsen, wat kost het om dit nu niet te doen, wat 
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kost het om het later te doen, en welke alternatieven zijn er als we nu niet instappen. Want het voelt nog 

steeds als we met elkaar een trechter ingaan, waarbij we wat meer duiding krijgen. Maar graag, kunnen wij 

nou met elkaar besluiten of dit inderdaad de juiste keuze is. Want dat willen wij wel met elkaar doen volgens 

mij in februari. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Oosterbroek, GroenLinks. 

Mevrouw Oosterbroek: Nee. 

De voorzitter: Mijnheer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Wij willen dus in het uiteindelijke stuk echt een duidelijk overzicht van 

risico’s en mitigerende maatregelen zien. Ja, wat betreft de organisatiestructuur, daar worstel ik echt nog 

mee. Ik zei al in mijn eerste termijn, de wethouder heeft me wel aan het denken gezet, maar ik denk dat er 

ook andere constructies mogelijk zijn. Je kunt ook denken aan een lening met leningsvoorwaarden en dan het 

warmtenet als onderpand. En ja, er zijn allerlei constructies te bedenken. En ik vind dat eigenlijk gewoon niet 

dat de wethouder beargumenteerd van, ik heb deze gekozen omdat, omdat, omdat. Maar eigenlijk gewoon 

eerlijke vergelijking tussen de verschillende constructies. Een beetje wat de VVD net ook zei over de 

percentages aandelen. Dan de bronzekerheid. Ja, ik maak me ook zorgen dat het datacentrum het 

uitgangspunt is. Ik vind dat echt een risico. Ik wil echt dat de wethouder daar nader op ingaat in het stuk van 

februari. En ik vind dat er ook stappen moeten worden gezet ten aanzien van geothermie. Maar er zijn ook 

andere mogelijkheden voor warmte. En daar had de VVD het in de eerste termijn het over zonnepanelen, en 

daar heb ik ook op geïnterrumpeerd. En ik ben het ook niet helemaal eens met de redenatie van de VVD over 

terugverdientijd. Maar er is wel een andere rede waarom het verhaal van de VVD goed is, en dat is eigenlijk 

wat de Actiepartij zij over PVT. Want je moet uiteindelijk kijken, wat is in energie het meest efficiënt. En als je 

toch panelen op het dak legt en je wint warmte en nog een beetje energie, dan is dat qua energie is dat 

efficiënter dan alleen maar een zonnepaneel wat alleen maar elektriciteit opwekt. Dus we kunnen met de 

aantallen daken dat we in Haarlem hebben, redden we het niet. Maar ik vind die PVT-optie in combinatie met 

het WKO die de Actiepartij noemt, eigenlijk als een andere bron voor dat warmtenet, want ook dan heb je een 

warmtenet nodig om die warmte te verspreiden, vind ik echt dat dat duidelijker in kaart moet komen of dat 

een optie is. 

De voorzitter: U heeft ook nog een interruptie van het CDA. De heer Dreijer. 

De heer Dreijer: Ja. Dank u, voorzitter. Ik denk, ik ga toch maar een keer reageren. Kijk, PVT, dat komt door 

Ramplaan. We hebben het hier over de gestapelde woningen. En er is volgens mij … Ik denk dat we die 

discussie eens een keer moeten gaan stoppen en aan het technische moeten overlaten. Maar het zijn twee 

totaal verschillende casussen. De gestapelde woningen in Meerwijk, daar heb je gewoon niet genoeg 

oppervlak om genoeg warmte op te wekken. 

De heer Visser: Maar dat was precies ook de rede … Dat was ook precies de rede dat ik de VVD 

interrumpeerde, omdat ik dat een te gemakkelijke vergelijking vond. Want daarvoor hebben we niet genoeg 

dak, juist vanwege de gestapelde bouw. Maar het kan wel één van de warmtebronnen zijn. En dan is het wel 

goed om in kaart te brengen van, hoeveel warmte zouden we dan wel kunnen krijgen. En daar heb je niet 

voldoende warmte voor, gezien de gestapelde bouw, maar het kan wel één van de bronnen zijn. Dat was de 

rede dat ik wel vind dat het verhaal, de vraag van de Actiepartij, dat die toch wat verder verdiept moet 

worden. En ten slotte, voorzitter, en dat is misschien een beetje out of context, maar toch. We hebben het 
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hier steeds over warmtelevering, en GroenLinks heeft het steeds over de klimaatcrisis. Maar de klimaatcrisis 

gaat juist ook tot een koelprobleem leiden, en dat gaat een enorme elektriciteitsvraag opleveren. Dus we 

moeten ook oppassen dat we ons alleen maar blind staren op warmtenet, want koeling is minstens net zo 

belangrijk gezien de hittestress die we steeds meer krijgen. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Mohr, Hart voor Haarlem. 

De heer Mohr: Ja, voorzitter, dank u wel. Ook dank aan de wethouder voor beantwoording in de eerste 

termijn. Daarin ging hij op een aantal van mijn vragen in, op een aantal ook niet. Terloops zei hij nog dat Firan 

een innovatieprijs had gewonnen. Nou, dat is fantastisch. Maar onze zorg zit niet op het innovatieve vermogen 

van Firan. Onze zorg zit op de haalbaarheid van de door hen ingediende propositie. En dat zijn ook niet mijn 

opvattingen, mijnheer Berkhout, het zijn opvattingen van experts in de markt. En tot slot, Firan is … Nee, niet 

tot slot, maar tot slot ten aanzien van Firan. Firan is wel een commercieel bedrijf, een commerciële dochter 

van Alliander. Want ze zijn om die rede ook niet gereguleerd, en daarmee is het een marktpartij. Daar ging u 

mis. Voorzitter, de wethouder gaf ook aan dat Firan al heel veel projecten in Nederland heeft gerealiseerd. 

Maar ik denk dat dat nog valt te bezien, want Firan geeft zelf aan, Hengelo, Delft en Zaandam. En u en ik 

weten dat Hengelo niet de schoonheidsprijs verdient. Twee concrete vragen wil ik de wethouder nog 

meegeven. Die had ik ook in de eerste termijn gesteld, maar zijn nog niet beantwoord. Ik lees ze gewoon maar 

even op. Is er een leverancier aangewezen door de gemeente, en zal die leverancier, zoals wordt voorzien in 

de nieuwe warmtewet, verantwoordelijk moeten zijn voor het hele warmtesysteem inclusief de goede 

werking van het gehele warmtenet? En mijn laatste vraag, voorzitter. Heeft de gemeente geïnformeerd bij 

warmteleveranciers die nu samenwerken met Firan in de rol van warmtenetbeheerder, over de kwaliteit van 

het door Firan aangelegde net, en hoe in die projecten de risico’s van systeemfouten of een disfunctionerende 

netbeheerder worden verdeeld? Dank u wel. 

De voorzitter: En wie wil dan het woord? Of heb ik … Ja, mevrouw Oosterbroek, GroenLinks. 

Mevrouw Oosterbroek: Nog een reactie op de ChristenUnie, want daar kunnen we het natuurlijk heel erg mee 

eens dat de koelvraag een ontzettend groot probleem is. En daarom is isolatie ook heel erg belangrijk. 

De voorzitter: Iemand anders nog? Nee. Dan ga ik het woord geven aan de wethouder. Wethouder. 

Wethouder Berkhout: Ja, dank u wel. Even kijken, aantal vragen over de bronnen. Wij komen daar trouwens 

ook nog op terug middels de bronnenkaart in de concept transitievisie warmte in februari in algemene zin. En 

we doen nog onderzoek inderdaad naar de datacenter bron van Cyrus One. En daar hopen we zo in februari 

de eerste uitkomsten van te hebben. Maar ja, datacenter is voor de korte termijn dus wel nu de primaire bron, 

omdat de seismische testen nog niet duidelijk uitwijzen of geothermie de tweede hoofdbron wordt. Ons 

voornemen is dus wel dat te spreiden over meerdere bronnen, en ook uiteindelijk, maar dat zult u in de 

bronnenkaart ook zien, ook aquathermie toe gaan passen als hulpbron. Maar we moeten ook opstarten. Dus 

dat zal in eerste instantie gebeuren met de primaire bron van de restwarmte van het datacenter. Dan geeft u 

aan, het CDA, dat het DO van IVORiM later dit jaar komt. Dat klopt, IVORiM, dat begint gewoon wel te lopen, 

heeft wel een lange loopduur. Bestrijkt ook een groot terrein. Dus daar in de fasering kan daar nog wel een 

bepaalde volgorde worden gekozen, wat ons nog iets van tijd geeft. Maar dat … Nee, dat ga ik ook net in mijn 

eerste termijn aan, dat is wel dat kritieke pad. Maar, nou ja, daar kan met fasering dus het één en ander nog 

wel in plaatsvinden. Dan, de Actiepartij heeft het over het zonnewarmtenet. Ja, heel mooi. Ik kreeg ook vanuit 

… We krijgen de inspreker straks vanuit het Ramplaankwartier die hierover wat zal zeggen bij het volgende 

agendaonderwerp. Hun website is ook live, en ze hebben de subsidie en het project met de TU-Delft afgerond. 
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Dus dat zijn hele mooie stappen, die PVT, WKO-constructie. Het is alleen niet de meest toepasbare, maar dat 

heeft de heer Dreijer denk ik gezegd, als het gaat om flats of hoogbouw in Meerwijk. Dus zeker kansrijk voor 

het Ramplaankwartier. Zeker mooie blauwdruk ook voor jaren ’20 woningen, losstaande woningen. Denk over, 

nou, misschien een ander deel, Haarlem-Noord, maar ook over andere steden. Dus ik denk dat ze daar met 

TU-Delft wel iets aan het pionieren zijn. Maar voor de hoogbouwopgave die we hier met de corporaties 

hebben minder geschikt. En GroenLinks. Ja, u zegt eigenlijk, bouwen we isoleren ook nog wel in in dat hele 

verhaal? Ja, zeker wel, want dat is ook eentje. Als je hem nou constant nu op die hoge termijn eigenlijk … Of, 

hoge termijn … Hoge temperatuur inrekent voor de komende 15 jaar, ja, dan is dat ook niet meer het meest 

duurzaam. Hij begint wel op hoge temperatuur, maar bouwt dan af naar middentemperatuur. Dus we 

beginnen met 90 graden, en daarmee neem je ook de isolerende effect mee. Jouw Haarlem zegt eigenlijk 

vervolgens, vanavond is niet onomkeerbaar. Nee, er is niks onomkeerbaar, want u geeft mij gewoon nu deze 

punten ook mee. Ik wil je wel zeggen, en daar begon ik volgens mij ook mee, dat ik werk aan de route ook 

uitgestippeld door u. Dus dat … En dit is een stap, oprichting van de entiteit, die we ook nemen, niet van 

vandaag op morgen, maar een pad wat we al lang geleden zijn ingeslagen. Dat betekent, niks is 

onomkeerbaar, zou ik eigenlijk willen zeggen, maar we hebben dit wel nodig in onze stappen. En het volgt ook 

eigenlijk logisch denk ik uit de eerdere stappen. Alleen de vorm die het krijgt, en inderdaad, u zegt van nou wij 

willen toch meer feeling, meer zekerheid krijgen met een aantal stappen. Dat neem ik mij ter harte, en 

daarom komen we ook weer in februari hier weer verder over te spreken. Maar we proberen het wel met u 

stapsgewijs, vandaar ook de hele tijdlijn met u mee te nemen, want het is nogal een opgave. Dan, eventjes 

kijken. Ja, de VVD zegt, nou toch mooi dat de verduidelijking eigenlijk ging over de terugverdientijd van de 

zonnepanelen versus deze 30 jaar. Nou, u kent natuurlijk ook wel hypotheken, en die worden ook niet in 6 jaar 

terugbetaald. Dus volgens mij is daar weer een vergelijk die wel opgaat voor de geothermie. En dan, eventjes 

kijken. OPH zei vervolgens, ja, die positie van die raad van bestuur, dat zit ons toch niet lekker als wij daar als 

gemeente niet in zitten. Ja, dat is iets wat ik ook dan even mee terug neem naar het ontwerp 

oprichtingsbesluit. En, even kijken. Ja, volgens mij … Nu laten mijn aantekeningen mij iets in de steek. Ja, u zei 

ook nog wel van, nou ja, hoe gaat dat nou met die bijstook. Volgens mij, kan ik u zo gauw niet zeggen. 

De heer Smit: Ja. 

Wethouder Berkhout: Daar klinkt ergens de heer Smit. 

De heer Smit: Ja, daar klonk mijn ja. En als u dat op termijn kunt zeggen dan waardeer ik dat. 

Wethouder Berkhout: nou, dan ga ik mij hard maken om dat op termijn te kunnen zeggen. Dat is de mooiste 

toezegging die ik in tijden heb gedaan. Ja. 

De heer Smit: Ja maar, ‘…’. 

Wethouder Berkhout: Nee, ik snap wat u zegt. Ik kom daar even op terug, ik moet dat ook nog … Als u mij ook 

die vraag even zou willen toesturen wat u daar precies mee bedoelt, dan kan ik ook een preciezer antwoord 

geven. Dank u wel daarvoor. 

De heer Smit: Oké. 

Wethouder Berkhout: D66 geeft nog even aan van, ja, wij zijn eigenlijk een lekenbestuur en wij snakken ook 

naar duidelijkheid, als ik hem even heel erg plat sla. Want dit zijn dusdanige besluiten die je ook moet kunnen 

uitleggen aan de stad. Dat snap ik wel. Ik denk dat u het ook best wel kunt uitleggen als u uw klimaatdrammer 
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trui aandoet. Dus het gaat er alleen wel om, hoe zetten we die stappen met elkaar. Maar dat het complexe 

materie is, dat laat soms de begroting ook zien. Daar vraagt u ook altijd weer van, of u als raad in algemene 

zin, mag dat duidelijker? En dan, hallo, we hadden graag wat meer diepgang gehad. Dus dat is ook denk ik een 

afweging die u soms aan collega wethouders meegeeft. Dit is ook complexe materie. Wij moeten dit 

uiteindelijk ook weer gewoon overbrengen aan de stad. We werken in Meerwijk natuurlijk ook met de 

klankbordgroep, gelukkig. Dus we werken ook echt samen met de stad. Ik denk ook dat wij moeten proberen 

dat verhaal duidelijk te maken waar we mee bezig zijn met de energietransitie. Dus ik neem ook, ook in reactie 

op ChristenUnie, we moeten in februari ook met een duidelijk stuk terugkomen. Maar in algemene zin, soms is 

het ook gewoon complexe materie en vraagt u complexe vragen, en dan moeten wij die complexiteit ook 

toelichten. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, dat was één van mijn twee vragen. De andere vraag was, bent u bereid om ook de 

varianten neer te leggen voor ons. Dus niet doen, later doen, anders doen. 

De voorzitter: Wethouder. 

Wethouder Berkhout: Ja. Even kijken. Ja, ik denk dat … Kijk, volgens mij heb ik u ook in eerdere instantie in het 

stuk van 3 september ook daarin meegenomen. Volgens mij hebben we ook heel duidelijk die varianten al met 

elkaar gezegd. Maar als u zegt, en ik hoorde ook eigenlijk bij de ChristenUnie misschien nog wel een soort van 

verzoek tot een matrix van de constructie, de verdeling. Volledig eigendom, volledig aan de markt of fiftyfifty, 

zoals we nu hebben gekozen. Wil ik toch even misschien verduidelijking, zoekt u ook naar dat? Dus een soort 

van … Want het gaat hier om de entiteit die we voornemens zijn, en willen we daar volledig eigendom, willen 

we dat volledig bij de markt neerleggen? Die laatste zou strijdig zijn met uw eigen governance besluit. Of 

zoeken we hier naar de fiftyfifty consensusmodel, omdat we ook risico’s op afstand willen houden. Daar wil ik 

nog wel nadere toelichting in februari op geven. Ik vraag eventjes … Of zegt u, het grotere plaatje. Wij gaan 

hier met een warmtenet in Meerwijk beginnen, maar dan wil ik even weten, wat heeft u van mij nodig. Want 

ook daar heb ik u denk ik de afgelopen 1,5 jaar in behoorlijk veel stukken van informatie voorzien. Ik zoek even 

wat u precies nodig hebt. Ik ga nog heel even denk ik de vragen … 

De voorzitter: Zal ik heel eventjes de heer Van Leeuwen aan het woord laten? Dat is wel misschien handig. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, als ik iets hoor bij de collega raadsleden, als ik iets hoor in mijn eigen 

termijn, dan hoor ik een soort van trechtering of salamitactiek. Dus we hebben inderdaad een governance 

model goedgekeurd, en we hebben een bepaalde partij is er geworven. En ik hoorde meerdere partijen 

zeggen, is Firan wel de juiste partij? Is dit het juiste format? Is dit de juiste constructie? En in dergelijk 

complexe besluitvorming moet je eigenlijk bij elk besluit weer kunnen zeggen, ja, het is goed dat we het doen. 

Ja, we hebben toen voor dat model gekozen. En ja, we gaan zo door. Want het stuk ademt ook uit, we moeten 

dit wel doen want we kunnen er niet meer onderuit. Dat is over het algemeen een hele slechte raadgever. En 

in mijn eerste termijn heb ik ook genoemd, dat of het nou gaat over de hoge snelheidslijn, over de bouw van 

de Noord-Zuidlijn, over … Nou, alle zaken waar een raadsenquête of een parlementaire enquête over is 

geweest, komt altijd naar boven. Eigenlijk zou je elke keer opnieuw weer even ook uit moeten zoomen, is het 

nog steeds goed dat we dit doen? Is het nog steeds goed dat we het zo doen? Is het goed dat we het nu doen? 

En zo ja, wat zijn de alternatieven om nu te stoppen? Kost vaak veel geld, kost vaak ook imagoschade. Het kan, 

het is altijd een optie. Maar die optie wordt niet gepretendeerd. En waar het om gaat, volgens mij zijn we het 

hier in deze raad eens dat het duurzaam moet in Haarlem, dat we dat goed willen doen. Maar wat ik ook in de 
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eerste termijn van veel andere partijen hoorde, we kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Er is hier heel 

veel geld staat er aan de lat, en het heeft ook directe invloed om vele Haarlemmers. Dus we moeten hier met 

elkaar wel weer even kijken van, is dit inderdaad nog steeds goed wat we hier gaan doen? Of zijn we bereid, 

en die zit er gewoon echt niet in, dat we zeggen, nou ja, we breken hiermee, omdat we het gewoon echt niet 

meer geloven, ook vanwege ontwikkelen. En dat kost ons zoveel geld. Want dan kunnen wij ook met elkaar die 

afweging maken. Dus bent u bereid om de varianten, gewoon weer even uitzoomend, wat zijn we hier met 

elkaar aan het doen, om die op tafel te leggen, zodat wij met elkaar een heldere besluitvorming kunnen 

hebben. 

De voorzitter: Wethouder. 

Wethouder Berkhout: Ja, dat wil ik meenemen naar het stuk van februari. Eventjes weer een checklist van wat 

doen we hier en waar staan we voor aan de lat. Dus ik hoor u wat u zegt. Ik wil u toch wel meegeven dat dat 

wel is wat ik ook probeer, als college, ook probeer met u samen te doen. En volgens mij hebben we vorig jaar 

september de concept … Of, de concept … Het governance raadsstuk met elkaar besproken. Toen heb ik 

vanuit de Actiepartij gehoord, wat fijn eigenlijk dat u ons zo vroegtijdig meeneemt. Kreeg ik van veel andere 

partijen ook te horen, ja, dit is nog zo vaag, daar kunnen we niks over zeggen. Dat is ook een beetje de 

zoektocht. Ben ik te concreet, dan is het vaak van, ho, dat gaat te snel. En zijn we te vaag, dan zeggen, ja, daar 

kunnen we nog niks mee. Dat vraag ik u ook eventjes. Dus ik probeer u echt al de afgelopen 2 jaar in ieder 

geval zorgvuldig hierin mee te nemen. Want ik denk dat dit een dusdanige stap is die we met elkaar samen 

zetten, en niet voor eventjes, maar voor de toekomstige infrastructuur van onze stad. Maar dan … Dus ik ben 

ook echt bereid om u gewoon dit goed even die check er weer op toe te passen. Op een zodanige manier dat u 

ook zegt van nou, nou nee, we snappen het wat hier voorligt. We kunnen ook even die keuze weer met elkaar 

maken. Zeker. Maar nou ja, dan geef ik dat ook even aan u mee. Dat is in ieder geval mijn intentie hoe ik u 

meeneem. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, graag een reactie. Dat waarderen wij ook. En wij waarderen ook dat we 

het hierover hebben. Wij waarderen dat we het over het governance model hebben gehad. Want als we in 

andere gemeentes kijken waar er inderdaad een warmtenet gelijk gebonden is aan één leverancier van de 

warmte, dan zijn dat allemaal constructies waar wij ons veel minder in kunnen vinden. Dus ja, we zijn al een 

heel eind gekomen. Ja, we hebben het er vaak over gehad. Dus lof voor het feit dat u ons probeert mee te 

nemen. Maar laten we met elkaar wel weer telkens stilstaan, doen we dit nog steeds goed of zijn er goede 

redenen dat wij toch een andere afslag moeten? En misschien kost ons dat geld, misschien is dat vertragend, 

maar dat moeten we wel met elkaar doen, want dit is een heel groot en blijvend besluit. Sterker nog, het is 

een besluit waar vele Haarlemmers 30 jaar lang aan vast gaan zitten. 

De voorzitter: De wethouder. 

Wethouder Berkhout: Ja Het is trouwen wel hè, dit warmtenetwerk wat we hier oprichten heeft de scope van 

Schalwijk. Dat geef ik u mee. Ja. Maar, helder. Oké, even kijken. Ja, de ChristenUnie zegt, nou, ik ben ook nog 

wel even … Wij zoeken nog naar die risico-inventarisatie, misschien wel gelijk aan de begroting. Ik denk dat het 

ook goed is dat wij eventjes daar een slag in slaan en u even daarin meenemen bij het stuk in februari. Van 

wat zijn nou potentiële risico’s? En in hoeverre, en dat hoor ik u denk ik ook zeggen, als u vraagt om dat 

overzicht naar volledig eigenaarschap. Dan kan ik u zeggen dat het ook volledig eigenaarschap van de risico’s 

is. Maar hoe weegt zich dat dan en wat zijn die risico’s precies? Misschien is dat meer wat u zegt, een beetje 

inzage in die risico’s. Daar kunnen we denk ik wel met elkaar een slag in slaan, dat zou u denk ik helpen. Dan, 

Hart voor Haarlem. Ja, een wedervraag is eigenlijk, u heeft het over de experts. Dus inderdaad, het was niet 
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uw ervaring met Firan, maar u heeft het over experts. Ik zou u wel even willen vragen ook daar, mocht dat 

mogelijk zijn, dat even mij toe te sturen, want dat … Ja, toch wel handig om daar weet van te hebben. Terecht 

punt inderdaad. Het is … Uiteindelijk is Firan wel een commerciële partij. Ik wil daarbij wel aangeven, omdat 

het dus zo’n, ja, een soort van vrije dochteronderneming is van Alliander, zij gedragen zich wel en financieren 

zich wel volgens de werkwijze van Alliander. Maar, eens. Dan, uw laatste twee vragen zou ik eigenlijk, en met 

name die laatste vraag, zou ik willen vragen of ik dat kan uitwerken en mee kan nemen richting het ontwerp 

oprichtingsbesluit. Tot slot wil ik u wel zeggen inderdaad, u vroeg nog de vraag over leverancier. Dat is 

inderdaad Engie. En daar zit inmiddels, zij moeten ook voor die zekerheid gaan zorgen. Ik denk dat ik daarmee, 

voorzitter, de meeste vragen heb beantwoord. Hopelijk alle. 

De voorzitter: Dames en heren, volgens mij hebben we dit … We spreken nu al 1,5 uur over het stuk. En het is 

een belangrijk stuk, want het gaat om ontzettend veel geld, dus ik heb zoveel mogelijk ruimte ervoor gegeven. 

Maar er staan nog meer punten op de agenda. Ik wil ook gaan naar afronding nu. Ik zag nog een hand van de 

heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Ja, dank u, voorzitter. Ik vind het prima als de wethouder mijn andere twee vragen 

technisch wil beantwoorden, maar ik heb er nog twee open staan. Eentje gaat over het financieringsbesluit, en 

dat we alleen maar het datacentrum gaan gebruiken. En het andere ging over het dekken van de aanvullende 

maatregelen. Als de wethouder me die, ofwel nu, ofwel schriftelijk, nog kan geven, ben ik helemaal tevreden. 

Wethouder Berkhout: Die laatste denk ik schriftelijk. En die eerste. Nou ja, we zeggen dus … Volgens mij … We 

starten gefaseerd, dus wij gaan uit van de bronzekerheid van de datacenterrestwarmte. Maar onze insteek is 

uiteindelijk met die seismische testen, om ook geothermie en ook aquathermie daaraan toe te voegen, om zo 

een afhankelijkheid van meerdere bronnen te hebben. 

De voorzitter: Iemand anders nog? Nee? U heeft al eerder besloten dat het stuk niet doorgaat naar de raad, en 

de wethouder komt in februari terug met een nieuwe tussenstap. 

8. 18.10 uur Voortgang: stappenplan Duurzaamheid Centraal (RB) 

De voorzitter: Gaan wij naar agendapunt 8, en dat het is het stappenplan duurzaamheid centraal. In de 

begroting is naar mening van het college zoveel mogelijk inzicht gegeven in de cijfermatige opgave en 

kwantitatieve effecten van alle voorgenomen acties en maatregelen door de gemeente Haarlem op het gebied 

van duurzaamheid. En deze nota die voor u ligt, gaf eerder informatie over het stappenplan om duurzaamheid 

een centrale afweging te maken, en toe te werken naar een duurzaamheidsbegroting. De nota was op 1 

oktober geagendeerd, maar vanwege de uitloop van de vergadering voor de commissie beheer is de nota toen 

niet behandeld. Alhoewel informatie in de nota wellicht door de tijd is ingehaald, mede door het aannemen 

van de begroting in november, heeft GroenLinks aangegeven de agendering toch te willen handhaven. En 

daarom geef ik ook het woord aan GroenLinks als eerste. Ga uw gang. 

Mevrouw Oosterbroek: Ja. Bedankt, voorzitter. Nou, super dat we de CO2 meenemen in onze bedrijfsvoering. 

Dat is hartstikke goed, complimenten daarvoor. Nou, ook goed dat we dat doen met de CO2-prestatieladder, 

super. Nou hebben we drie punten die we, ja, hier even met u en de commissie willen bespreken. Eén vraag, 

wat is volgens u de rol van SDG’s in dit stuk, omdat het … Het gaat over indicatoren. SDG’s zijn ook belangrijk 

voor ons, ook om een gemeenschappelijke taal met de wereld te spreken. Twee, even korte opmerking, houdt 

het simpel. Een grove inschatting van het antwoord van de AEB is wat ons betreft voldoende. Ja, maak het niet 

te ingewikkeld. En drie. Ik … In het stuk staat, deze afhankelijkheid, onzekerheid en onvoorspelbaarheid maken 
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het voor de gemeente niet mogelijk om een perfecte blauwdruk te maken van beleid A en investeringen B, 

waar op basis van de gemeente met volledige zekerheid kan zeggen dat de gemeente klimaatneutraal zal zijn 

in jaar C, en dat dit D euro kost. En dat er sprake is van volledige doelmatigheid en doeltreffendheid. In deze 

zin spreekt u over kosten. En is dat mogelijk om dat verder uit te splitsen in investering- en 

financieringskosten, om misschien ook die total cost of ownership hier beter in te laten landen? Dus dat de 

drie punten van GroenLinks. 

De voorzitter: Is er iemand anders nog die het woord wil voeren over dit onderwerp? Ja, de heer Rijbroek, 

Trots. 

De heer Rijbroek: Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk had ik de volgorde anders gezien. Eerst dit stuk, dat is de 

structuur, dan de invulling volgens wat we net hebben behandeld, en dan de projecten die nog gaan volgen bij 

agendapunt 10. Even samengevat, nationaal niveau ’20-’30 49% reductie aan CO2. ’20-’50 aardgasvrij. Wat 

doet Haarlem? 20-40 aardgasvrij. Lukt dat? Nee, we zitten nu op 70% ten opzichte van de reductie uitstoot 

van 2015. Wij hebben ook te maken met, we staan niet stil, te maken met regionaal vooral landelijk beleid, 

zoals we weten. En minister Wiebes wil zeg maar het aantal kolencentrales en gebruik van aardgascentrales 

verminderen, maar wel toevoegen als voorwaarde, biomassacentrales. Hangt er even vanaf wat je erin stopt. 

Dat is één ding wat een beetje wringt. Daarnaast hebben we te maken met de eerdere uitspraak van, CO2-

uitspraak van de rechter, en het PFAS-besluit ten aanzien van de door de Raad van State. Alles ligt stil tot 

bouwen, enzovoorts. Want ik vind dat deze problemen of uitdagingen eerst opgelost moeten worden. 

Daarnaast hebben we een opgave voor de woningcorporaties tot verhuurdersheffing. Maar daar zit de 

uitdaging in voor hen om te bouwen of vervangingsaankoop of te verduurzamen. Een voorbeeld eerder in de 

stukken, Pré Wonen wil 10 miljoen als achtervang WSW voor van de gemeente Haarlem. En waarom 

financieren ze dat niet zelf? Dat laatste is even een voorbeeld. Maar waar we tegenaan lopen … Dus we willen 

graag, we willen versnellen, maar we lopen tegen gerechtelijk uitspraken, of van Raad van State. Hoe lossen 

we dat op, wethouder? 

De voorzitter: Iemand anders nog? Nee, dan ga ik het woord geven aan de wethouder. Oh, de heer Visser, 

ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Ja, goed stuk. Alleen bij het puntje mobiliteit missen wij volop inzetten 

op de fiets. En het viel ons op dat Haarlem op éen punt echt rood scoort, en dat is de hittestress. Wat dat 

betreft willen wij meer prioriteit voor Steenbreek. 

De voorzitter: Iemand anders nog? Wethouder, u heeft het woord. 

Wethouder Berkhout: Ja, inmiddels al een licht gedateerd stuk inderdaad, zoals de voorzitter zei. Bij de 

begroting hebben we een volgende stap vastgesteld, en we werken richting de kadernota nu echt naar de 

duurzaamheidsbegroting toe. Waar een aantal van de instrumenten, zoals u bij de afgelopen begroting heeft 

kunnen zien, verder uitgewerkt worden. Zoals de concernrichtlijn naar verbonden partijen. Het revolverend 

fonds, wat niet alleen voor ‘…’, maar ook voor verduurzaming van vastgoed wordt ingezet. En het 

afwegingskader waarbij we primair altijd de duurzaamheidsafweging gaan maken. En waarbij ook naar CO2-

scenario’s gekeken zal worden. En dat zal samenvallen met de routekaart in juni. Eventjes kort op de vragen 

van GroenLinks, de STG’s. Heeft u ook eerder terugkoppeling van ons gehad hoe dat niet opgenomen kan 

worden. Tegelijkertijd zeggen we wel dat het uitgangspunt, het duurzame gedachtengoed omarmen we. En 

we spannen ons in om in die geest daaruit invulling aan te geven. En ook in die eerdere stukken over hoe we 

dat nou deden. Volgens mij … Dat heeft u denk ik wel tot u genomen. Zeggen we ook, wij focussen ons nou op 
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die kennisdeling als het gaat om duurzaamheid. Dus op die manier geven wij daar richting aan. En dan met 

AEB. Dat is niet één van de verbonden partijen, direct. We kunnen wel kijken of we een informatieuitvraag via 

Spaarnelanden zouden kunnen doen. Maar wij zijn dus niet direct verbonden met de AEB. En een ander idee 

zie ik hier, dat we in het inkoopproces kijken hoe we dat kunnen borgen. We gaan ook weer richting een 

nieuw contract met de AEB. En dan zegt u tot slot eigenlijk, ja, een beetje die onzekerheid en die 

onvoorspelbaarheid, en wat doet dat nou met investeringen en financieringen. Ja, volgens mij … Dat is 

natuurlijk wel evident hè, dat we te maken hebben met technologische ontwikkelingen, hopelijk ook. Die een 

kostenprijs drukkend effect gaan hebben. En hoe moet je dan nu al die berekeningen maken hoe je die CO2-

uitstoot zo met 95% gaat terugdringen. Dus dat is echt een beetje kijken hoe we doormiddel van PBL en CPB 

inschattingen, kijken hoe we die stappen kunnen zetten. Maar die onzekerheid, en dit is dus een vraag die niet 

eens bij team duurzaamheid ligt, die daar beleid op kunnen maken, maar dit ligt echt bij de afdeling concern. 

Nou, als er één afdeling een hekel heeft aan onzekerheid, dan is dat de afdeling concern. En die moeten dan 

de klimaatopgave in kaart brengen. Maar ik vind het wel dus heel mooi, en dat is eigenlijk het hele mooie 

proces van het komen tot een duurzaamheidsbegroting, dat een afdeling die puur gericht is op de PNC-cyclus 

en financiën, nu zegt van, die taaie en ongrijpbare materie als die energietransitie, hoe kan je die nou 

concretiseren, kwantificeren? En dat doen we op deze manier. Maar er blijft nu natuurlijk een enorme marge 

van onduidelijkheid. En slot even Trots. Ik denk dat u uiteindelijk een mooi verhaal … Maar uiteindelijk zegt u, 

ja, die opgave, ja, wat doen we daarmee? Ja, dat is echt iets voor het Rijk denk ik om rekening mee te houden. 

En volgens mij zei de ChristenUnie tot slot iets wat mij prima lijkt. Laten we stappen zetten met Steenbreek. 

Dus tot zover. 

De voorzitter: Wilde u nog het woord, mevrouw Oosterbroek? 

Mevrouw Oosterbroek: Ja, ik … Meer samenvattend. Dus kan ik dan concluderen dat u ook vindt dat we meer 

moeten inzetten op kosteneffectiviteit, inclusief die maatschappelijke kosten. En minder moeten inzetten op 

kostenefficiëntie. 

De voorzitter: Wethouder. 

Wethouder Berkhout: Nou, ik zou u even willen vragen in ieder geval dan de duurzaamheidbegroting ook af te 

wachten. Maar die effectiviteit, dus welke euro levert het meeste CO2-reductie op, is echt het uitgangspunt 

van de duurzaamheidsbegroting. 

De voorzitter: Dan concludeer ik dat het stuk zo voldoende is besproken. Het gaat niet door naar de raad. Het 

is nu 19:10 uur. Ik zie u graag om 19:30 terug, dan gaan we verder met het tweede gedeelte van de commissie. 

Hebben we nu even pauze. 

18.40 uur Eetpauze 

9. 19.10 uur Actieplan Schone Energie (RB) 

9A   Stand van zaken windmolens op Schoteroog 

De voorzitter: En dames en heren, hartelijk welkom bij het tweede deel van de commissie beheer. We gaan 

beginnen met agendapunt 9, en dat is het actieplan schone energie. Haarlem werkt aan een duurzame stad 

door op grote schaal zon- en windenergie op te wekken. In de concept Regionale Energiestrategie Noord-

Holland Zuid is de ambitie opgenomen om 750 Terajoule op te wekken met zon- en windenergie. Dat staat 
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gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van 75.000 huishoudens. Om dit doel te behalen heeft het college 

het actieplan schone energie opgesteld. In dit actieplan is inzichtelijk gemaakt op welke manier energie in de 

stad duurzaam kan worden opgewerkt en welke impact dit heeft op de stad. In het actieplan staan drie 

actielijnen omschreven die laten zien hoe duurzame energie in Haarlem opgewekt kan worden. Deze nota is 

relevant voor de uitvoering van de RES Noord-Holland Zuid en daarom heeft het college de nota ter 

bespreking aan de commissie aangeboden. Wie wil hierover als eerste het woord? Niemand? Dat kan hoor. 

Ja? De heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Ja, ik wilde wat opschrijven. Dank u wel, voorzitter. Ja, actieplan schone energie. Het actieplan 

geeft een opsomming van de kansen. En het laat zien op welke manieren we aan de 750 Terajoule aan 

duurzame energie opgewekt kan worden. In het plan mis ik essentiële zaken zoals een planning in de tijd. 

Wanneer gaan we wat realiseren. Een simpel voorbeeld, Haarlem onderzoekt onder welke voorwaarden 

zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht toegestaan kunnen worden. Het CDA vraagt al jaren naar een 

nieuwe nota die de nota dak zou moeten vervangen. Hiermee wilden we een andere kijk op het toestaan van 

onder andere zonnepanelen op het beschermd stadsgezicht terug zien. Meerdere moties die min of meer over 

dit onderwerp gaan, zijn al aangenomen. Nu pas, na de handreiking van het Rijk, staat het als kans benoemd in 

deze nota. Wanneer is het onderzoek naar mogelijkheden in het beschermd stadsgezicht gereed en kunnen 

we hierover een nota ontvangen? Een vraag aan de wethouder. Er ontbreekt ook een financiële paragraaf. Een 

plan dient smart te zijn, en dat is bij dit bij lange na niet. Het CDA vraagt ook al meerdere jaren om een 

routekaart die ons naar klimaatneutraal 2030 zou moeten brengen. Een routekaart met een opsomming van 

maatregelen in de tijd. Wanneer is wat gerealiseerd, en welke CO2-winst denken we daarmee te behalen? Dan 

kun je het ook monitoren. En welke investeringen zijn daarvoor nodig? En de afgelopen jaren is de stip op de 

horizon voor wat betreft Haarlem klimaat neutraal nog steeds een stipje. Voorzitter, het CDA wil graag weten 

wanneer we een concreet plan kunnen verwachten. En daarbij nog aangetekend dat de … We hadden eerst de 

doelstelling Haarlem klimaatneutraal, en dat is bijgesteld naar eigenlijk de landelijke doelstelling, 49% 

besparing. Dat wordt natuurlijk het komend jaar alweer bijgesteld naar 55%. Dus de opgave wordt alleen maar 

groter. Dan nog even over, de windmolens staat iets over. Er is maar kans op één windmolen blijkt, op 

Schoteroog. Dat is natuurlijk erg weinig. En er wordt ook onderzocht of er zonnepanelen op de zonneweides 

kunnen. Nou ja, we hebben al aangegeven dat zon op weides het liefste niet. Want je offert wel een stuk 

groen op. Dus wat ons betreft is dat, hoeft dat in principe nog niet. Tenzij het natuurlijk de enige mogelijkheid 

nog is. Zoals ik al in de vorige bijdrage heb aangegeven, het seismisch onderzoek, dat is erg laat. Eerst zou het 

medio 2018 al klaar zijn, en toen 2019. In het voorjaar werd nog gezegd, van dit jaar, dat het eind 2020 zou 

komen. Ik begrijp dat het dit jaar niet meer gaat lukken het seismisch onderzoek. Ik zag al in de tijdlijn dat hij 

op eind volgend jaar staat. In de jaarplanning staat dat we het op 10 juni gaan hebben over die proefboring. En 

in hoeverre staat iedereen in de startblokken om al in 2021 daadwerkelijk te gaan boren, op het moment dat 

wij het besluit nemen in 2019. Of sorry, 2021. En nog één opvallend ding is dat we bij dit punt een tijdlijn zien 

die nieuwer is dan bij het … Of een oudere tijdlijn dan bij het volgende agendapunt. Dus ja, wat consistentie 

betreft zou het wel handig zijn om dezelfde tijdlijn bij dit onderwerp te pakken. Hier is het versie 6, en die 

andere is versie 7. Waarschijnlijk omdat hij doorgeschoven is, maar een puntje van aandacht denk ik. Nou, dit 

was eigenlijk concreet mijn punt. Het is niet een echt plan wat het CDA betreft.  

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, dank u wel. Goed dat het plan er ligt. Tegelijkertijd kan het plan beter. Ik 

ga niet alles herhalen wat al is gezegd, want daar zaten al heel veel punten in die mij zeker bekend in de oren 

klonken. En ook omdat we zoveel mooie spreektijd hebben gebruikt voor het vorige punt, het warmtenet, ga 



 

 36 

 

ik het wat korter houden. Twee punten die ik er nog, toch nog wel extra accent wil aanbrengen, is zon op 

erfgoed. Nou ja, dat zijn ook prachtige woorden. Kansenkaart, legpatronen, et cetera. Nou ja, ik zit inmiddels 6 

jaar in deze gemeenteraad, wat echt een voorrecht is. Maar je wordt er soms wat droevig van als je al 6 jaar 

hetzelfde roept. Want wij roepen hier al jaren lang, wij willen van een nee, tenzij, naar een ja, mits, als het 

gaat om zon op erfgoed. Daar zijn we ook ondertussen bezig met een initiatiefvoorstel, want we vinden echt 

dat het niet snel genoeg gaat. En ook de vergelijking … Kijk naar het verleden. En het verleden leer je heel veel 

van. Als ik naar prachtige jaren ’20 wijken in onze stad, dan zie je dat daar vroeg enkelglasruiten in zaten in 

ruitjes, in van die kleine vierkantjes. Een beetje wat mensen nu met tape doen voor de kerst. Ook daar zit 

tegenwoordig dubbelglas in. En ja, dat heeft het uiterlijk van die woningen veranderd. En ja, dat vonden wij 

goed. Want die woningen werden wel een stuk leefbaarder, prettiger en ook nog beter geïsoleerd. Als wij nu 

gaan kijken naar de uitdaging van deze tijd, en ik ga weer natuurlijk de krant omhoog houden hè, u heeft hem 

al eerder gezien vanavond. De wereld stevent af op opwarming van ruim 3 graden. Dan moeten we echt 

dingen doen. Eentje die ik ook nog steeds wonderbaarlijk vind, want niet alleen hier merken we dat we er lang 

over kletsen. Ter voorbereiding had ik ook nog even gegoogeld, hoe zit dat nou allemaal ook al… Isoleren en 

zo, want dat is toch ook een dingetje. De tweede kamer heeft in 2009, Diederik Samson had nog haar, heel 

veel zelfs, krulletjes, een motie aangenomen die wij D66 ook hebben gesteund, om bij verkoop het isoleren 

van woningen te verplichten. Dit dossier voelt een beetje hetzelfde. Wij roepen hier in deze raad al jaren, met 

ruime meerderheden, erfgoed op … Uh, zonnepanelen op erfgoed, ja, mits ruimtelijk inpasbaar en de goede 

legpatronen, ga zo maar door. En ook Haarlemmers willen dat. Dus graag een antwoord hoe we met elkaar 

kunnen zorgen of dat sneller kan. En zo … En wellicht kunnen we dat gebruiken in ons initiatiefvoorstel, want 

dan zorgen wij voor die snelheid. Een tweede punt wat ook al is genoemd, en waar ik een accent in aan wil 

brengen is, in het groen. Oftewel, zonnepanelen in het groen. En wat lees ik daar dan? En dat, ja, dat schetst 

wel licht mijn verbazing. En ik lees voor uit het stuk, de mogelijkheid bestaat ook dat extra compenserende 

maatregelen elders genomen worden waar de ecologie daar meer baat bij heeft, bijvoorbeeld in zogenaamd 

natuurnetwerk Nederland gebieden. Ook hier sta ik een beetje van te kijken. Want wij hebben het vaak over 

Haarlem, dat Haarlem en het wonen in Haarlem zo mooi is, omdat er rond die stad heel veel groen is. En ja, en 

als we dat groen dan vol gaan leggen met zonnepanelen, dat schaarse groen rond de stad, om vervolgens 

ergens anders te compenseren. Ja, dat vind ik voor de leefbaarheid van de stad, daar vind ik wel wat van. Daar 

vinden wij als D66 wel wat van. Dus graag een reactie, en de vorige spreker zei dat ook al, graag reactie hoe de 

wethouder daar tegenaan kijkt. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Ja, de heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Ja, dit is het actieplan schone energie. Ja, eerder was er een actieplan 

zonne-energie beloofd, maar nu is blijkbaar alles bij elkaar geveegd. Want daar zouden we ook nog een 

technische sessie voor krijgen. Maar goed, nu is het dus zo gedaan. Dat verbaast ons wel enigszins. We zien 

een opsomming van allerlei mogelijkheden. Ik herinner me nog, in 2016 zouden er 16 collectieve zonnedaken 

komen, nu zijn er 8 en roepen we dat het heel goed gaat. En we zien dat er eigenlijk ook in het lijstje van, hoe 

kunnen we nou commerciële vastgoed gaan bewegen om zonnepanelen om hun dak te laten, nog steeds 

echte acties zitten. Ik bedoel, één van de problemen is dat in de Waarderpolder je een gebouw makkelijk kunt 

slopen. Dus als je daar dan als Zoncorporatie op het dak zit, ben je dan ineens je pand kwijt. We hebben 

eerder voorgesteld om daar bijvoorbeeld een fonds voor op te zetten, of misschien betere bescherming voor 

de eigenaren van de zonnepanelen mogelijk te maken. Maar er is eigenlijk nog steeds geen actie, en dus 

gebeurt er bijna niets in de Waarderpolder. Het schiet echt niet op daar. En daar ligt eigenlijk het … Daar hangt 

het helemaal vol met laaghangend fruit. Dus dat is één ding. En dan nog even over de windmolen. Ja, ik zag 

laatst bij, volgens mij was dat, nou ja, een actualiteitenprogramma ging het over de geluidsoverlast van 
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windmolens. En daar werd voorgesteld om tien keer de tiphoogte van de molen te hanteren. Nou, er waren de 

molens die bij de polders staan die worden dan 115 meter hoog. En de eerste woningen liggen echt al op een 

paarhonderd meter. Dus dat is echt een grote vraag of dat nog wel kan in deze tijd. Dus we zijn benieuwd of 

de wethouder daar rekening mee houdt. Want ja, we willen heel graag de verduurzaming, maar we begrijpen 

ook dat mensen aan hun nachtrust gehecht zijn, en niet de hele nacht zo’n soort ronkende straaljager, die ze 

toch al in hun achtertuin hebben, er nog bij krijgen. Dank u wel. 

De voorzitter: Wie wil dan het woord? Ja, mevrouw Baas-Oud, OPH. 

Mevrouw Baas-Oud: Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan, of wij sluiten ons aan, bij een aantal dingen die al 

eerder gezegd zijn. En ja, we zitten toch wel weer een beetje op dat financiële stuk. Wij missen die 

onderbouwing, en wij willen heel graag dat eerst ook inzien. Tenzij ik niet goed heb gekeken. Maar dat eerst 

inzien om daar verder op in te gaan. En ja, wat betreft de windmolens, als dat nu ook meteen het moment is 

om daarop in te gaan. Ja, 125 meter is meer dan eerder werd gesproken over 120 meter. En het is een beetje 

de vraag van, blijft dit zo? Blijft het bij 125 meter, of is het misschien tot beter om dat uiteindelijk naar 130 te 

gaan? Het voelt een beetje als een wirwar, voor mij in ieder geval. En daarbij, qua zichtlijn vinden we het niet 

heel wenselijk om daar een windmolen te plaatsen. Maar goed, dat is vanuit ons liever niet. Wat betreft de 

windmolens nog één ding. Per jaar sterven en ongeveer 100 vogels, heb ik begrepen uit bronnen. Misschien 

ook iets om mee te nemen van, vinden we dat echt het waard. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Oosterbroek. GroenLinks. 

Mevrouw Oosterbroek: Ja, ik heb een vraagje. Want u heeft het over vogelsterfte. Weet u hoeveel vogels er 

doodgaan door katten in Haarlem? 

Mevrouw Baas-Oud: Nee. 

De voorzitter: Wie wil zijn termijn? Ja, de heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie sluit zich aan bij de goede vragen van het CDA en D66. 

Wij zien wel kansen in de windmolen. En wat ons betreft worden het er ook niet één, maar worden het er 

meer. Sterker nog, de provincie wil eigenlijk dat we er minstens drie op een rij zetten. Alleen het Rijk doet 

moeilijk bij de ILT. Maar ik wil de wethouder oproepen om niet te snel tevreden te zijn, want hier ligt wel echt 

een kans om met windmolens wat te bereiken. En als je een paar molens neerzet, dan hebben we in één klap 

echt een groot deel van onze opgave. Want 90 joule levert één molen van 125 meter op. Maar stel je zou vier 

molens hebben van 150 meter, dan heb je al vijf keer zoveel. En dan hebben we bijna de hele opgave van het 

hele actieplan hebben we voor een groot deel al met die windmolens ingevuld. Dus wat ons betreft, ik ben 

heel benieuwd wat de wethouder op dat punt komend jaar gaat bereiken. De wethouders zetten op een 

percentage van 40% zonnepanelen in op nieuwbouw. En toen dacht ik van, ja, juist bij nieuwbouw lijken mij 

kansen liggen. Alleen de wethouder zegt, ik kan het niet verplichten. Maar ja, daar denk ik van, hoe kunnen we 

dat wel bereiken. En dan kunnen we nog de discussie die we net al hadden, over PV of PVT, die moeten we 

natuurlijk ook nog voeren. Maar juist met nieuwbouw lijken me de kansen groot. Terwijl 50% op bestaande 

bouw, dat vraagt haast een militaire operatie. En ik ben dus heel benieuwd van, hoe gaan we dat voor elkaar 

krijgen? En ik zit vooral nog met de uitdaging, want er zijn heel veel mensen die willen wel zonnepanelen, 

maar die leggen het dan maar op de helft van hun dak. Ja, en als je dan later zegt van, ja, eigenlijk zou u het 

ook op het andere dak moeten leggen. Dat is wel wat minder gunstig, maar ja, voor de totale opgave hebben 

we dat wel nodig. Dan hebben die mensen die zonnepanelen al neergelegd, en de tweede keer investeren in 
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zo’n installatie, dat is duurder, lastiger en moeilijker. Dus hoe zorgen we dat als mensen zonnepanelen gaan 

bouwen, dat ze dan ook het hele dag optimaal benutten. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Oosterbroek, GroenLinks. 

Mevrouw Oosterbroek: Ja, GroenLinks is blij met het actieplan. Het geeft een mooi overzicht, zodat wij door 

kunnen pakken op de actie, en u duidelijkheid krijgt van wat GroenLinks precies wilt. GroenLinks wil graag 

maximaal opwekken in ons stedelijk gebied. En daarin sluiten we aan bij de ChristenUnie. En op de website 

van de RES staat ook, als het gaat over de verplichtingen van zonne-energie, staat dat de verplichting van 

zonne-energie op nieuwbouw per 1 juli wordt geregeld via het Rijk. In ieder geval dat daar mogelijkheden voor 

zijn om dat in ieder geval ook mee te nemen in de omgevingswet. Nou, en dat is natuurlijk een goede kans om 

hier vanuit deze raad al het draagvlak te vinden om daar die volgende stap in te zetten. Is het een idee om dit 

alvast verplicht te stellen in voorbereiding op het besluit bouwwerken leefomgeving van het kabinet. Zoals u … 

Of in ieder geval, zoals het college dat destijds ook heeft gedaan met het besluit om van het gas af te gaan. Dat 

we … En daarin hebben we ook gewoon heel veel kosten bespaard, en waren we beter voorbereid op de 

regelgeving vanuit het Rijk. Dus dat lijkt me gewoon goed om daar naar te kijken. Dat vindt GroenLinks een 

kans. GroenLinks wil graag 100% en maximaal samen met andere infrastructurele oplossingen. Dat betekent 

ook maximaal bij zon, bij erfgoed en beschermd stadsgezicht. En daarover zijn wij inderdaad ook bezig met 

een initiatiefvoorstel. Maar liever hebben we natuurlijk dat gewoon het snel naar de commissie komt, en we 

het snel kunnen vaststellen. Maar dat geloven … Of in ieder geval, wellicht is het handiger om het gewoon zelf 

op te schrijven en vast te stellen hier. Op die manier hoeft er dus geen onderzoek te komen, hoeven we geen 

ingewikkeld proces. Want we weten al wat we willen. En we willen, ja, gewoon zoveel mogelijk en creatief 

ontwerpen. Zon op parkeerplek, zon op garagedak, zon op gevel, zonlantaarns, zon op parkeerpleinen. En wij 

willen laad- en ontlaadplekken, om dat dan direct ook te koppelen. Zon op geluidsscherm willen we ook. En 

misschien is daar iets mee te koppelen met het ingekomen stuk van een maand geleden, geluidsoverlast 

spoorwegverkeer Hoofdmanstraat. Want daar is nog een mogelijkheid om geluidsschermen te plaatsen. Dus 

daar kunnen we werk met werk maken, kansen koppelen. En wat ons betreft hebben die bovenstaande 

onderwerpen die ik dus net heb benoemd, prioriteit. En wij vinden ook dat we naast het vergroten van onze 

productie ook rekening moeten houden met de grootverbruikers in Haarlem en die niet uit de discussie 

moeten houden. Ons datacenter verbruikt veel energie, maar hebben geen zonne-energie op het dak. En hoe 

kunnen we er controle op krijgen dat die grootverbruikers … Zodat we in Haarlem ook echt dat doel Haarlem 

klimaatneutraal 2030 gaan halen. Dus dat die bedrijven die veel van onze energie vragen, dat die worden 

meegenomen en onderdeel zijn van de afspraken die we hier bespreken. 

De voorzitter: Iemand anders nog het woord? Ja, mevrouw Schouten, PvdA. 

Mevrouw Schouten: Dank u wel, voorzitter. Nou, ik sluit me ook aan bij allerlei zaken die hier al genoemd zijn 

rondom dat er nu echt een mooi actieplan ligt, maar dat we ook echt actie moeten gaan doen. En als we kijken 

naar mogelijkheden voor windmolens en dat soort zaken. Moet ook gebeuren, maar daar hebben we toch wat 

minder regie en directe actie op. Volgens mij moeten we vooral op zoek nu, op de korte termijn, waar kunnen 

we als Haarlem gewoon als gemeente en met de bewoners samen zo snel mogelijk zorgen dat er zo veel 

mogelijk zonne-energie wordt opgewekt. Heel concreet, ga nou echt een inventarisatie maken op korte 

termijn en gewoon aan de slag, want het duurt allemaal heel erg lang en te lang naar onze mening. En er zijn 

natuurlijk best ook allerlei projecten al gaande. Maar de vraag is, weet iedereen er wel voldoende van? Ik ben 

zelf iemand die woont in een woning van Ymere, een huurwoning. En daar is een prachtig project om 

zonnecollectoren op de huurwoningen neer te laten leggen. Het is wel het initiatief bij de huurder. Het kost 
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€35 in de maand, en ze regelen alles voor je. Alleen in mijn wijk, waar zo’n 300 huurwoningen staan, ben ik net 

de derde geweest waar het gebeurt. Dus hoe zorgen we ook dat dit soort dingen veel meer bekend zijn bij 

mensen? En daar kunnen we volgens mij een hele grote slag slaan in korte termijn, als we echt zelf de, ik 

hoorde net laaghangend fruit, maar als we dat proberen te inventariseren en ook werkelijk te gaan doen. Dank 

je wel. 

De voorzitter: Iemand ander nog het woord? De heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk een prima investering voor jongere mensen. Ouderen, 

denk ik, die hebben daar meer moeite mee. Dus wij zijn eigenlijk wel van het standpunt, laat de Haarlemmers 

toch meebeslissen, en dat gebeurt gelukkig nu al. Er zijn natuurlijk ook wijken die helemaal niet willen. Dat is 

heel jammer, want het is wel de toekomst natuurlijk. Duurzaamheid, dat moet natuurlijk altijd. Dan wil ik nog 

even zeggen over die windmolens. Ja, we hebben natuurlijk in de polder allemaal mooie windmolens staan. 

Maar ja, dat is, de wieken zitten een beetje vastgeroest. Dus het zou tijd worden dat we daar is natuurlijk mee 

aan de slag gaan. En niet dat de mensen er overlast van hebben vanaf het geluid. Want dat hoor ik, horen we 

allemaal denk ik wel. Dus daar moet toch wel vind ik, geen onderzoek, maar toch even bij de collega’s in het 

land is even horen hoe dat zit. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja. Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Amand, u zegt, er zijn bepaalde wijken waar ze het 

helemaal niet willen. Daar hoor ik nou nooit iemand over. Hoe komt u daarop? 

De heer Amand: Nou, wij worden gemaild, mijnheer Van Leeuwen. Krijgt u nooit mails van Haarlemmers die er 

niet tevreden over zijn. Of bent u anders voorgelicht als ik? 

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Nou, het interessante, wij hebben ook een mail gehad van iemand, van een 

wijkraadvoorzitter. En het interessante is dat ik in die wijk woon en er al 2 jaar geen wijkraadvergadering is. En 

ik me geen enkele manier kan voorstellen hoe deze wijkraadmeneer ideeën uit de buurt heeft opgehaald. Dus 

ik heb geen flauw idee hoe hij namens heel de buurt kan spreken. 

De heer Amand: Nou, dan moet u even misschien bij hem langs gaan. Dat lijkt me verstandig als je in de buurt 

woont. U weet toch altijd alles. Dus gaat u even bij die meneer puntje-puntje langs. U hebt tijd zat. Dat zit u 

niet eens op de bank, dan gaat u netjes even langs, zoals iedereen doet. En dat lijkt me wel verstandig voor u, 

als u een rondje hardloopt, dan komt u hem misschien wel tegen. Maar ik ga verder, want het is zonde van 

mijn tijd eigenlijk. Het is natuurlijk wel zo, we moeten meer reclame maken, dat is punt één. En dat lijkt me 

toch wel verstandig. De woningbouwverenigingen willen wel, maar dat is natuurlijk ook weer een beetje een 

centenkwestie. Ik zie het op de Zomervaart ook, daar zijn de mensen dik tevreden. Beetje minder huur, beetje 

minder huur, beetje meer huur. Prima, maar ze hebben er wel profijt van. En we moeten doorzetten. En de 

voorlichting die moet gewoon veel en veel beter. Dank u. 

De voorzitter: Heb ik iedereen gehad? Dan ga ik het woord geven aan de wethouder. Wethouder. 

Wethouder Berkhout: Dank u wel, voorzitter. Ja, actieplan. Het is wel een looptijd nu voor de komende 2 jaar. 

Maar het is ook vooral een inventarisatie van de opgave waar we voor staan. En dat is een forse. En dan nog 
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hebben we maar 20%-30% van de benodigde energiebehoefte in 2030 voor Haarlem gereed. We hebben dus 

niet de luxe, als ik de krant die de heer Van Leeuwen voor zich houdt, om dan te zeggen, doe daar maar niet. 

En dat hoor ik de heer Van Leeuwen dan ook zeggen, dus dat is dan licht tegenstrijdig eerlijk gezegd. Of u zegt, 

we gaan voor die tegengaan van die 3 graden opwarming, of u zegt, hier liever niet, hier liever niet, hier liever 

niet. Dat snap ik. We hebben trouwens vandaag uitgebreide participatiesessies gehad, eigenlijk deze hele 

week. Juist met de wijkraden. Eerder ook uitvoerige gesprekken gehad met de wijkraden in Schalkwijk. Hoe 

gaan we dit nou doen? Maar ik zeg daar niet, ik kom uw uitzicht verpesten, of ik kom uw landschap verpesten. 

Ik zeg, we gaan met elkaar in gesprek, want we hebben een uitdaging met elkaar. En daar moet je dan die 

balans zoeken. Dus volgens mij, ik mag hopen dat ik dan ook de oproep van D66 zo hoor van, doe dat 

zorgvuldig. Maar dat het nodig is, en dat die urgentie er is, dat hoor ik D66 ook zeggen. Dan, het mooie van 

zon is eigenlijk dat we het niet allemaal zelf gaan betalen als gemeente. Het verdient zich namelijk binnen 6 

jaar terug, heb ik een raadslid hier horen zeggen. Nee, we moeten het vooral als gemeente gaan stimuleren en 

gaan reguleren. En daarbij wil ik trouwens wel zeggen van dat voor de hele opgave van het klimaatakkoord we 

natuurlijk het heel lastig gaan krijgen als die allemaal op onze eigen gemeentelijke begroting gaat rusten. 

Daarvoor ben ik ook namens u heel erg functioneel boos geworden naar vorig jaar. En een motie bij het V… 

Hebben we een brief geschreven naar het VNG congres, ik moet het zo zeggen. Om te zeggen van, ja, maar zo 

kunnen wij deze uitvoering niet voor elkaar gaan boksen. Dan hebben we straks wel de taken, maar niet de 

middelen. Nou, dat kennen we misschien wel van andere decentralisaties. Daarvoor ben ik dus benoemd tot 

de klankbordgroep van de VNG, samen met alle anderen dissidente gemeentes die daar dan mogen klagen in 

een groepje. Nee, maar daar verkennen we het artikel 2 onderzoek, dat wordt nu gedaan door de Raad van 

Openbaar Bestuur. ROB, die heeft dat weer bij AEF neergelegd. En een eerste onderzoek daarvan leidt toch al 

ertoe dat de G40 gemeenten, er zijn verschillende gradaties, uiteindelijk zo’n 500- tot 800 miljoen euro op 

jaarbasis moeten gaan krijgen, generiek, om deze slag te gaan slaan. En dat wordt ook inzet van de VNG bij de 

komende kabinetsformatie. Dus dat hebben we denk ik wel nodig voor de volgende stappen. Maar eventjes 

voor het CDA dus, dit is echt een actieplan voor de komende 2 jaar. U en ook andere vragen van, hoe zit dat 

nou met beschermd stadsgezicht. Ja, volgens mij vraagt u dat soms aan mij, en soms bij het vragenuur aan 

mijn collega Roduner. Dat zit daar ook tussenin, omdat het ook met erfgoed en alles te maken heeft. Daarvoor 

hebben we gezegd, we willen wel echt stappen maken met de kansenkaart en met, ja, hoe kan dat nou binnen 

beschermd stadsgezicht? Ik moet u toezeggen, dat is inderdaad taaie materie. En ja, de heer Van Leeuwen, 

mijn naam, mijn handtekening, stond onder die motie van 5 jaar geleden. Dus weet dat het mij ook menens is. 

Het zit wel complex. Wij zijn ook deels die aantrekkelijke stad dankzij die monumenten. We hebben de meeste 

monumenten relatief aan het aantal inwoners in Nederland, en dat moet je ook behouden, dus daar zit een 

balans. Maar we gaan daar stappen in zetten het komend jaar. Ik kan u alleen nog niet toezeggen wanneer, 

maar weet dat het mij ook wel menens is. Dan de heer Dreijer, ik moet er iets sneller doorheen. In juni, u kon 

op de verouderde tijdlijn. Klopt, want hij is … Het is het stuk van vorige maand. Dus versie 7 zit inmiddels bij 

het vorige agendapunt wat wel voor deze keer was geagendeerd. Kunt u zien dat het in juni de routekaart 

staat opgenomen. En daar moeten we ook met transitiepaden gaan toewerken naar die CO2-reductie opgave 

die we met elkaar hebben. Overigens ook u hoor ik de ambitie uitspreken om hier snelheid in te maken, maar 

vervolgens beperkingen meegeven ten opzichte van waar dat dan kan. En ook tegen u wil ik zeggen, die luxe 

hebben we eigenlijk niet. U heeft het over een afvalberg, daar kan 5 hectare zonnepanelen worden 

neergelegd. Dat hoeft dan niet in het recreatieve gedeelte te vallen. Daar zijn stappen met de initiatiefnemer 

gezet. Ja, ik wil u toch vragen daar wel zorgvuldig naar te kijken. Als u zegt, we hebben een ambitie, we 

moeten dat realiseren, dan is dit wel een consequentie. En wat ik eigenlijk ook dan tegen D66 wil zeggen. We 

hebben een hele mooie groene zoom om ons heen, tegelijkertijd is dat niet de meest biodiverse zoom altijd. Ik 

ben een rondje gaan fietsen met de stadsecoloog, en hij heeft nog wel ruimte voor verbeteringen. En zo is ook 

die vraag bedoeld, juist die biodiversiteit kan op een aantal plekken echt, echt beter. En daar kunnen we op 
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deze manier ook stappen in zetten. En de proefboring, tot slot, CDA, dat heeft eigenlijk werkelijk niks te maken 

met dit onderwerp. Dus ik denk dat u nog eventjes bleef bij het vorige onderwerp. Dan Actiepartij … 

De heer Dreijer: Voorzitter. Ja. 

De voorzitter: Ja, mijnheer Dreijer? 

De heer Dreijer: Nou, het heeft in die zin te maken met het onderwerp, dat er allerlei ideeën zijn, kansen zijn, 

die we benoemen, maar dat die in de tijd niet gerealiseerd worden of allemaal opschuiven. En ik waarschuw 

alleen maar, van als wij dit dus ook niet goed gaan managen wanneer we bepaalde dingen laten doen, dat we 

het ook dus niet kunnen monitoren, en te laat erachter gaan komen dat alle kansen die we hier in het hele 

lijstje hebben staan van die 750 Terajoule, dat we dan in 2029 tot de conclusie komen van hé, we zijn er niet. 

Wethouder Berkhout: Oké, u gaf de vergelijking. Nou, ik heb u ook in het vorige onderwerp aangegeven dat de 

vertraging van de proefboring niet is omdat de gemeente dat zo graag wilde. Dat is echt … Daar zijn we ook 

afhankelijk van andere partijen. Ik zeg wel dat we nu met dit actieplan een aantal stappen in gang gaan zetten. 

Met de woningbouwcorporatie en de prestatieafspraken zeggen we echt, daar ligt een enorme potentieslag. 

Dus we moeten nu wel die stappen zetten in dat stimuleren, reguleren en uitzetten, om uiteindelijk die 750 

Terajoule te gaan realiseren. Maar als u zegt, pas daarop, let daarop, dan neem ik dat ter harte. Maar daar wil 

ik wel even die duiding meegeven. Actiepartij, u heeft het ook over de collectieve zonnedaken. Nou, u weet 

denk ik als geen ander, afgelopen maandag heb ik nog met SKE gesproken over alle hobbels die zij op hun weg 

vinden. En dat zijn niet de gemeentelijke hobbels, in dit geval. Maar dat is bijvoorbeeld maar de 

postcoderoosregeling die afloopt en waar een subsidie voor in de plaats komt, maar waarbij ook vervolgens 

eigen vermogen nodig is. Of het energielabel wat eigenlijk niet meewerkt voor de ondernemer op wiens dak 

het komt te liggen. Dat zijn van die kleine stappen waarbij … Zij hebben mij eigenlijk een stuk of tien hobbels 

meegegeven waar zij tegenaan lopen eigenlijk bij de rijksoverheid, bij het ministerie, wat niet gerealiseerd 

wordt. Tot slot … Of, tot slot, nee. Even over de daken in de Waarderpolder. Ja, dat klinkt … Er liggen er nu 

veertig- tot vijftigduizend zonnepanelen in de Waarderpolder. Maar slechts 40% van de daken in de 

Waarderpolder is geschikt. Het zijn soms ook echt, ja, kartonnen dozen met een slecht dak. En de 

ondernemers in deze tijd, dat krijgen we dus mee afgelopen maandag van de corporatie die gesprekken 

voeren,  zijn nog minder happig vanwege de onzekerheid van corona om te zeggen … Het levert ook eigenlijk 

niks op, €1 per paneel, geen verbetering in het energielabel, maar wel 15 jaar vastleggen op dat dak wat 

iemand anders dan gebruikt. Het zit even niet mee. Dus dat wil ik u ook meegeven. Dus die potentie is er, 

maar dit zijn wel de disclaimers voor de Waarderpolder. En ja, u vergelijkt de windmolen met een ronkende 

straaljager, maar tegelijkertijd loopt u de klimaatcrisis uit. Ik zoek daar ook eventjes soms weer, ik zie dat bij 

andere partijen ook, als u zegt, we moeten wat, dan zeggen we ook … En dat denk ik dat de ChristenUnie dat 

ook zegt, één windmolen maakt wel 90 Terajoule. Dus ik zoek ook soms naar wat u mij opdraagt. Of we gaan 

ervoor. Ja, die overlast, dat valt binnen het activiteitenbesluit, dus de windmolen kan daartoe gewoon daar 

staan. We hebben ook met … Misschien dan eventjes die stap naar de windmolen, ik had er misschien ook wel 

liefst meer gehad. Er staan er nu vier … 

De voorzitter: Sorry, wethouder, ik onderbreek u eventjes. Ik wil je er even op wijzen dat uw tijd ook, of van 

het hele college, aan het opraken is. 

Wethouder Berkhout: Ja. 

De voorzitter: U moet natuurlijk de vragen beantwoorden, maar … 
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Wethouder Berkhout: Oké. 

De voorzitter: Als het korter kan dan heel graag. 

Wethouder Berkhout: Ja, ja. Ja, ik ga hem. Mand, klaar. Nee, windmolen. We gaan … Ja, dus ik had ook liever 

meer windmolens gewild. Ik weet wel dat ik hier ongelooflijk … Dat hier veel inzet op wordt gepleegd. Volgens 

mij ziet u ook in het stuk welke stakeholders hier allemaal aan zet zijn. We hebben inmiddels een hele goede 

samenwerking met de provincie, ambtelijk en bestuurlijk, om dit samen vorm te gaan geven. Daarbij lopen we 

natuurlijk wel tegen beperkingen van IL en T, de inspectie voor de luchtvaart, op. Dus we zien nu dat er 

eigenlijk alleen maar daarbinnen één solitaire molen van 125 meter mogelijk is. Nou, dan staat er ook nog de 

dilemma’s van Unesco. Maar dat lijkt mee te vallen omdat de afvalberg een nutsvoorziening is en daar weer 

buiten valt. U hoort het, ik zit er bovenop, middenin. Ik had ook gehoopt dat we daar sneller slagen in zouden 

maken, maar het is complexe materie. Maar ik hoor graag van het ChristenUnie als die nog ruimte ziet voor 

meer windmolens, maar nu gaan wij voor de realisatie van één windmolen en een zonnepark daar. Dan 

eventjes voor de nieuwbouw. Ja kijk, we hebben dat opgenomen, 43 Terajoule als je nu bij nieuwbouw de 

zonnepanelen binnen het bouwbesluit neerlegt. 43 Terajoule extra als we die daken volledig vol leggen. Ja, 

volgens mij … Dat is een complete no regret om nieuwbouwdaken nou volledig met zonnepanelen te 

bedekken. Tegelijkertijd kan je dat nog totaal niet afdwingen, staat niet in het bouwbesluit. Wij zien daar nu 

kans om in de omgevingsvisie daar misschien een stap in de goede richting te gaan zetten. Maar dit zijn ook 

echt van die dingen, ja, dat wil je gewoon vast hebben liggen in het bouwbesluit. Dus daar … Maar we kunnen 

dat dus niet afdwingen bij projectontwikkelaren, gaf ook collega wethouder Roduner aan mij mee. En dat is 

denk ik ook een antwoord op de vraag van GroenLinks daar. En bij de PvdA, dat is eigenlijk een oproep uit mijn 

hart gegrepen, ga nou echt concreet duurzaam doen. Ik hoop ook deze maandag terugkoppeling te krijgen van 

ProRail voor het stationsdak. En we zijn ook in gesprek met de ijsbaan voor de zonnepanelen erop. En zo 

proberen we ook wel echt concreet ook zonnepanelen te gaan realiseren. En tenslotte, u heeft het over 

Ymere. Mij is verteld dat Ymere nou eigenlijk niet de gunstigste variant heeft voor zonnepanelen. Zij moeten 

eigenlijk over op het voorbeeld van Elan, wat eigenlijk nog aantrekkelijker is voor de huurders, en meer 

huurders meekrijgt. Dus dat hebben we ook in de prestatieafspraken vastgelegd, dat eigenlijk Elan haar 

manier van zonnepanelen leggen mee gaat geven aan de andere corporaties, zoals Ymere. Tot zover, 

voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Tweede termijn, mevrouw Oosterbroek 

Mevrouw Oosterbroek: Ja, ik heb een tweede termijn, dat klopt. Want ik heb nog geen antwoord op mijn 

grootverbruiker vraag, of we ook de energiebeperkingen zeg maar vanuit de Waarderpolder mee kunnen 

nemen in dit plan, omdat we klimaatneutraal willen worden. En als wij heel veel grootverbruikers hebben, dan 

is het in ieder geval goed om dat in kaart te hebben, zodat we daar ook op kunnen sturen en met elkaar 

afspraken over kunnen maken. Dus daar heb ik nog graag een reactie op. En ik hoor dat het nog niet mogelijk 

is om vandaag nieuwbouw te verplichten. En dat klopt ook, dat zeg ik ook. Maar het is wel zo dat dat gaat 

gebeuren. Dus het is misschien wel zo vriendelijk om dat tegen de projectontwikkelaars te vertellen, zodat zij 

straks niet, ja, zich verkijken op de kosten. Iemand anders nog een tweede termijn? De heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Ja. Dank u wel, wethouder. Ja, ik wil toch nog een terugkomen op het plan. Dit is een optelling 

van een aantal zaken die gerealiseerd zouden kunnen worden, en dan komen we tot 750 Terajoule. Stel dat 

die windmolen nou niet doorgaat, want dat is nog maar heel afhankelijk of die onderneming dat gaat doen. 

Dan mis je 90 Terajoule. Dan moet je toch op zoek gaan naar 90 Terajoule elders. En ik zou graag willen zien 

dat die maatregelen die hierin staan, ik weet dat een heleboel buiten onze invloedsfeer zit, maar dat we daar 
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kunnen zien van, oké, we verwachten in 2000-X dat dat gerealiseerd is. Als dat niet is, dan gaan wij hard op 

zoek naar andere maatregelen. En zoiets mis ik in het plan, voor alle maatregelen. 

De voorzitter: Iemand anders nog? Nee. Wethouder, dan heeft u weer het woord. 

Wethouder Berkhout: Ja. Even kijken, vraag 1 van GroenLinks, inventariseren van de grootverbruikers zodat 

we daarop kunnen sturen. Vind ik even lastig, want we kunnen daar niet op sturen. Dus ik weet niet wat u 

weet wat ik niet weet, maar ik denk dat we wel een soort van uitdraai kunnen maken wat de grootverbruikers 

zijn. Maar ik weet niet zo gauw wat ik daarmee kan als gemeente op dit moment. Dus ik hoor graag nog 

misschien even na de vergadering wat u daar precies van plan bent. Kijk, we kunnen echt wel de zaken, lijstjes, 

overhandigen. Ik zie daar nog niet meteen een sturingsinstrument in. En u zegt van, het gaat gebeuren dat die 

daken volledig vol gelegd worden. Dat hoop ik met u mee. En kijk, wij geven dat natuurlijk wel gewoon mee 

aan projectontwikkelaren, maar we kunnen het niet afdwingen. En totdat dat zover is, kunnen we dat niet. En 

als u zegt, ik weet wanneer dat is, hoor ik dat ook graag even van u. En CDA. Ja kijk, dit is een eerste 

inventarisatie van de opgave. Als die windmolen inderdaad wegvalt, moeten we dat anders doen. Ja, zover zijn 

we nog niet gekomen, maar dat is natuurlijk evident dat we constant zullen moeten kijken van, hoe moeten 

we aan deze opgave sturen. Daarom hebben we hem nu ook voor de komende 2 jaar neergezet. We hopen 

ook dat het rendement van zonnepanelen snel beter wordt en nog een hogere efficiëntiegraad bereikt dan dat 

hij nu heeft, waardoor er misschien minder oppervlak is. Dus die variabelen die zijn er. Dus ik denk dat we die 

echt gewoon over 2 jaar met elkaar eens flink moeten door… Want waar staan we dan, en hoe moeten we 

daar verder tegenaan kijken? Maar ik ga dat niet op dit moment nu in dit plan opnemen. Laten we hier maar 

eerst mee aan de slag gaan, en dan kijken we over 2 jaar, is die windmolen er wel, is die er niet, en wat 

hebben we dan als extra opties, et cetera. Dank u wel. 

De voorzitter: Het stuk is zo voldoende besproken en het gaat niet door naar de raad. Mevrouw Oosterbroek. 

Mevrouw Oosterbroek: De wethouder had nog een vraag voor mij, wanneer dat dan zou zijn. Nou, dus per 1 

juli zou het mogelijk kunnen zijn dat in het bouwbesluit staat dat de verplichting van zonnepanelen is. 

Wethouder Berkhout: Nee, volgens mij weet ik waar u naar verwijst, de website van de RES. Maar dat is niet 

dat het volledig dakoppervlak van nieuwbouwwoningen dan met zonnepanelen wordt vol gelegd. 

10. 19.50 uur Haalbaarheidsstudie Transitie Visie Warmte (Meerwijk, Ramplaankwartier en woningen van na 

’95) (RB) 

De voorzitter: Mooi. Dan gaan we naar agendapunt 10, en dat is de haalbaarheidsstudie Transitie Visie 

Warmte. In 2021 staat de Transitie Visie Warmte, de TVW, op de planning. De concept TVW verschijnt in 

februari, waarna deze ter inspraak kan worden gelegd. Na het vaststellen van de TVW in mei, worden de 

daarin opgenomen projecten met de belanghebbenden uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Op dit moment 

wordt de concept TVW voorbereid, waarin de volgende projecten worden opgenomen. Het warmtenet van 

het Ramplaankwartier, en dan gaat het om 1200 woningen. Het aardgasvrij maken van de woningen die vanaf 

1995 zijn gebouwd, dan gaat het om 11.000 woningen. En het warmtenet Meerwijk, en dan gaat het om 2.000 

corporatiewoningen. Voor ieder project is een haalbaarheidsonderzoek gemaakt. En omdat voor geen van 

deze drie categorieën gebruikers op dit moment woonlastenneutraliteit te realiseren is zonder forse extra 

bijdrage, is voor een projectgewijze aanpak gekozen in plaats van de eerder voorgenomen wijkaanpak. Wel 

hebben deze projecten de potentie om de juiste kennis en ervaring op te doen die we later in de rest van 

Haarlem kunnen benutten. Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie, zodat de 
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bevindingen van de commissie kunnen worden verwerkt in de concept Transitie Visie Warmte. Voordat we 

overgaan naar behandeling, is er nog een inspreker, en dat is mevrouw Janssen. U heeft uw plaats al 

gevonden. Hartelijk welkom bij de commissie beheer. Fijn dat u er bent. U krijgt zo meteen 3 minuten de tijd 

om uw bijdrage te leveren. Als uw tijd bijna op is, geef ik u even een seintje. Op uw microfoon zit een grote 

knop, en als u die indrukt gaat het rode lichtje branden en dan kunt u beginnen. Ga uw gang. 

Mevrouw Janssen: Dank u wel dat ik hier mag zijn. En dat is mijn eerste uitje in weken, moet ik erbij zeggen. Ik 

ben bewoner van het Ramplaankwartier, en ik wilde eigenlijk een update geven van de plannen die we voor 

het Ramplaankwartier hebben. Dus ik ben bewoner en ik was medeonderzoeker van het 

zonnewarmtenetconcept. Het concept is afgerond en het is technisch haalbaar. Dus dat is een lokaal 

zonnewarmtenet op basis van duurzame zelfopgewekte warmte en elektriciteit. Het is technisch haalbaar en 

financieel onder de juiste randvoorwaarden is het ook haalbaar. En we hebben in januari, dus dat lijkt nu wel 

een eeuw geleden, maar in januari hebben we een buurtbijeenkomst gehad waar ruim 275 mensen waren. En 

die hebben bijna allemaal heel enthousiast met hun groene kaart in de lucht gestoken, omdat ze enthousiast 

waren dat plan verder uit te werken voor de wijk. Er waren 4 rode kaarten, 275 groene kaarten, dus dat was 

eigenlijk een update. Het is nu technisch afgerond, en de buurt was in ieder geval voor corona heel 

enthousiast. Dus dat was eigenlijk mijn bijdrage. 

De voorzitter: Nou, dat is een keurige bijdrage. Dank u wel. De commissie heeft nog de mogelijkheid om 

verduidelijkende vragen aan u te stellen. Ik kijk even of er commissieleden zijn met een vraag. Ja, de heer 

Rijbroek van Trots. 

De heer Rijbroek: Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk heb ik er een paar aan mevrouw. Dank voor uw korte zeg 

maar voorleiding van hetgeen u verteld heeft, en verdere toekomst daarvan. Wordt dat nou decentraal of 

centraal aangelegd, als we het hebben over de uitvoering van de zonnewarmteplannen? 

Mevrouw Janssen: U bedoelt of het decentraal of centraal wordt aangelegd, of wordt opgewekt? 

De heer Rijbroek: Opgewekt. Dat is een hele goede. Decentraal is op de daken van wie het wil. Of is het 

centraal, waarbij dus vanaf een dak, groot dak, de capaciteit wordt bereikt? Hoe gaan jullie dat doen? 

Mevrouw Janssen: Ja. Dit is inderdaad decentraal. Dus in die zin is hij anders dan bijna alle andere concepten 

die je ziet. Ook de zonnewarmteconcepten of zonnewarmte gevoede warmtenetten zijn meestal centraal. 

Maar dit is decentraal, dus iedereen heeft gemiddeld zes PVT-panelen op zijn dak. Dus die gebruikt eerst zijn 

warmte zelf, en wat er in de zomer over is wordt via het warmtenet opgeslagen in een collectieve warmte-

koudeopslag. En in de winter halen we dat er weer uit. Maar alle opwek is dus decentraal. En met zes panelen 

per woning heb je genoeg opwek. 

De heer Rijbroek: Oké, dank. 

De voorzitter: Mevrouw Oosterbroek, GroenLinks. 

Mevrouw Oosterbroek: Ja. Bedankt, voorzitter. Is dit nou een manier om echt CO2 vrij te leven? Om gewoon, 

dat je op een gegeven moment te veel zonne-energie hebt, dat je geen CO2 uitstoot vanuit je energieverbruik? 

Mevrouw Janssen: Dit concept is met die zes panelen is het energieneutraal voor de warmtevraag. Dus 

ruimteverwarming en tapwater. Als je ook nog je huidige elektriciteitsverbruik op wil wekken, dan moet je nog 
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gemiddeld acht à tien panelen erbij leggen. En als je ook nog elektrisch wil gaan rijden, dan moet je er nog 

weer acht à tien bijleggen. Dus … Maar het is wel het minimum. De meeste andere concepten hebben veel 

meer elektriciteit nodig, dus dan houd je helemaal geen dak meer over voor je andere energievraag. Dus voor 

ruimteverwarming en tapwater is hij energieneutraal met zes panelen. En wat je dan nog over hebt op je dak 

kan je de rest mee doen. 

De voorzitter: De heer Rijbroek had nog een aanvullende vraag. 

De heer Rijbroek: Aanvullende vraag. Ik ben nieuwsgierig naar het feit, want dat is natuurlijk ook economisch. 

Is dat u … Ik had nog een aanvullende vraag hoor naar u toe. U keek een beetje verwarrend rond. Ik ben 

nieuwsgierig naar het feit van het verdienmodel. Wat betekent het voor de waarde van jullie huis, en in het 

kader van het energielabel? 

Mevrouw Janssen: Qua isolatie is het idee dat je minimaal naar een label C isoleert. En dan komen er 

natuurlijk je PVT-panelen bij, en die telt ook mee in je label. Ja, en dan weet ik eerlijk gezegd niet of je met die 

zes panelen op een label B of een label A uitkomt. Ik denk eigenlijk label B. 

De voorzitter: Dan is er nog een vraag, en die komt digitaal van de heer Aynan van Jouw Haarlem. U hoort hem 

gewoon. U kunt hem achter u even zien, als u dat wilt. 

De heer Aynan: Ja, hoi. Ja, ik heb vandaag dus geen uitje, want ik mocht niet komen vanwege een 

verkoudheidje. Maar goed, leuk dat u er even tussenuit bent. U heeft het over zes panelen die u nodig heeft 

om het huis te verwarmen? Begrijp ik dat goed? En als dat zo is, hoeveel kosten die zes panelen? 

Mevrouw Janssen: U begrijpt het goed, het zijn inderdaad zes panelen die je nodig hebt om te verwarmen. 

Dus die wekken warmte en elektriciteit op. Ja, ik kijk nu toch maar even naar voren.  

De heer Aynan: Ja, ik zie u wel goed hoor zo. 

Mevrouw Janssen: Ja, oké. Ja, ik zie u niet, maar dat geeft niet. Dus die zes panelen heb je nodig, maar na … En 

die zes panelen die zijn inderdaad duurder dan gewone PV-panelen. Maar daarnaast heb je ook nog wat 

isolatiewerkzaamheden aan je huis, en je hebt dus dat lage temperatuur warmtenet nodig en een WKO. Dus al 

en met al is het inderdaad een kapitaalintensieve oplossing. Maar daarna heb je dan ook geen variabele 

energiekosten meer. Dus het enige wat je dan moet doen is je lening eigenlijk aflossen. 

De heer Aynan: Ja, maar wat voor be… Want ik vind dit interessant, over hoeveel euro’s hebben we het dan? 

Mevrouw Janssen: Dan heb je het over heel veel euro’s. Dat is tussen de €45.000 en de €50.000 per woning, 

die je dan over 30 jaar moet afschrijven en nooit meer een energierekening hebt. Dus … 

De heer Aynan: En dat alleen voor warm water. 

Mevrouw Janssen: Wat zegt … Pardon? 

De heer Aynan: Sorry, voorzitter. Mag dat? 

De voorzitter: Ja, ga uw gang. 
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De heer Aynan: En dat alleen voor warm water. Want ik hoorde u over nog veel meer panelen praten als je zeg 

maar echt energie wil hebben. 

Mevrouw Janssen: Dit is echt energie. Het grootste deel van onze energiegebruik is onze warmte. Dus dat is 

eigenlijk driekwart van je totale energiebehoefte is je warmte. Dus die wek je dan zo efficiënt op dat je daar 

nog maar zes panelen voor nodig hebt. En ja, dat is heel veel geld. En als je bij een ander warmtenet aansluit, 

dan zie je niet hoeveel geld het is, omdat je gewoon aan het warmtebedrijf je geld betaald. Maar als je dit ook 

op een collectieve manier oplost, kan je met gelijke maand- of jaarlasten dus totaal energieneutraal zijn. Dus 

ja, het is een enorm bedrag, maar als je dat over 30 jaar kunt aflossen, dan kan je dat kostenneutraal oplossen. 

De heer Aynan: Dank u wel. En ‘…’. 

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, dank u wel. Ja, ik ben altijd gewend dat we via de voorzitter praten, maar dat hoeft 

blijkbaar niet meer. 

De voorzitter: Oh, dat is … Blij dat u dat aanstipt, maar dat doen we wel hoor. U was helemaal op de goede 

weg. Ga uw gang. 

De heer Hulster: Even een vraag … Dus mijn vraag was eigenlijk, ja, in de Ramplaankwartier staan ook wat 

woningen die gestapeld zijn, dus flats. Worden die ook meegenomen? En eerder vanavond begrepen we dat 

dat onmogelijk was, dus hoe doen jullie dat? 

Mevrouw Janssen: Die flats hebben voor … Die zijn ook meegenomen. Dus de warmtevraag die nu van die flats 

is, die is ook meegenomen. Als ik het goed begrijp hebben die flats nu een collectieve ketel. Dus dat zou dan 

een collectieve warmtepomp kunnen worden. Dus ja, dat kan. 

De voorzitter: De heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen, een beetje in het verlengde van de vragen van de 

Actiepartij. Dus je hebt zes PVT-panelen per woning, dat zal waarschijnlijk een gemiddelde zijn. En ik neem aan 

dat, want ik weet niet of het onderzocht is, of elke woning die zes panelen kwijt kan en of het op de gunstige 

kompasrichting ligt. Dat is vraag één. En de tweede vraag is, er zijn twee berekeningen gemaakt, eentje door 

Spaargas en eentje door CE Delft, en daar zit nog al een behoorlijk verschil in. Kunt u die verklaren? Ik weet 

niet of u die berekening kent, maar kent u dat? Ja? Want de ene zit … Er zit ongeveer €3000 verschil tussen 

volgens mij, om kostenneutraal te zijn. 

Mevrouw Janssen: Ja, nou … Oei. De eerste vraag was, zijn die zes panelen gemiddeld per woning, kan 

iedereen die wel kwijt? Dat is juist het leuke van dit concept eigenlijk, dat je … Niet iedereen hoeft het op zijn 

dak kwijt. Dus je kan ook dat de één meer heeft en de ander minder. Je zou zelfs nog een stukje van de 

DekaTuin of een collectief dakje erbij kunnen doen. Als het gemiddeld maar op zes panelen uitkomt. Dus dat is 

juist het fijne van dat wijksysteem, dat je niet per woning energieneutraal hoeft te worden, en per woning je 

eigen warmte hoeft op te wekken. En de tweede vraag is wat het verschil in kosten van de CE Delft berekening 

en de Spaargas berekening veroorzaakt? En dat is eigenlijk met name de rentevoet. Dus al je die enorme 

investeringen waar ik het net over had, als je die, ja, moet lenen voor 6% rente, dan gaat het nooit lukken. Als 

je die voor 1,2% kan lenen, dan kom je in de buurt. 
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De voorzitter: Dank u wel. Heb ik iedereen gehad? Dan wil ik u namens de commissie beheer hartelijk danken 

voor uw komst, en fijn dat we een uitje voor u mochten zijn. Ik wil u wel vragen, u ziet een doekje voor u 

liggen, of u de microfoon … Ligt naast de microfoon. Of u de microfoon schoon wilt maken, dan is die weer 

helemaal coronaproof voor de volgende. En dan gaan wij over tot behandeling van het stuk. Wie wil als eerst 

hierover het woord? Niemand? Dan ga ik het woord geven aan de wet… Mijnheer Rijbroek. 

De heer Rijbroek: Dank u wel, voorzitter. Wat ik het meest interessante vind is eigenlijk uit al die stukken, 

wanneer we dit behandelen die haalbaarheidsstudie Transitie Visie Warmte, dat is eigenlijk inderdaad 

waarnaar al verwezen wordt, naar dat eindgebruikerskostenonderzoek van CE Delft. De conclusie is dat van de 

verschillende wijken, Meerwijk, Schalkwijk, Ramplaankwartier, en woningen van heel Haarlem van na 1995, 

het qua woonlastenneutraliteit niet te realiseren zou zijn volgens dit stuk. Dat vraagt een forse eigen bijdrage. 

Dan zou mijn eerste vraag zijn, wie gaat dat betalen? Als we het dan hebben over Transitie Visie Warmte met 

eerdere agendapunten die we behandeld hebben, ik mag niet hopen dat het dilemma zou worden dat om dat 

te kunnen doen, wijkgericht, dat je zegt, we leggen het bij mevrouw Janssen gewoon dwingend op. En als 

mevrouw Janssen niet kan, dan verkoopt u gewoon de boot. En waardoor komt het nu? Dat is de hoge BAK, 

eenmalige bijdrage aansluitkosten, en de lage gasprijsdiscussie hebben we gevoerd. Als we het hebben over 

de woningen na 1995, dan wordt er gesproken over warmtepompinstallaties. Nou, daar wil je niet aan 

beginnen hoeveel mogelijkheden daarin zijn. Tussen lucht, lucht, lucht, water, et cetera, heb je voldoende 

mogelijkheden en investeringen van €4.000 tot €20.000. Niet te vergeten wat daar aan materiaal en 

arbeidsloon komt kijken. Maar vergeet ook niet wat je kan verdienen aan de ene kant per jaar, als wel de 

terugverdientijd en niet te vergeten de herinvestering. En dat kan zeer uiteen lopen van 8 jaar tot zelfs plus 20 

jaar. Dus ik help hopen dat als men zegt, voor woningen van na 1995, dat ook hier die vrijheid geldt. Want hoe 

gaat u dat invullen? Gaat u dat subsidietechnisch stimuleren? Want dat is de enige manier waarop een 

gemeente dat kan faciliteren. De rest is het aan de markt en de bewoners. Dank u wel. 

De voorzitter: Wie wil dan het woord? Ja, mevrouw Oosterbroek, GroenLinks. 

Mevrouw Oosterbroek: Ja. Nou, GroenLinks wil nog even aangeven, nadat we natuurlijk al heel veel over 

duurzaamheid hebben gepraat, maar ik wel nog voldoende tijd heb, dat wij erg enthousiast zijn over het 

project in het Ramplaankwartier. Dat is ook omdat ik weet dat het werkt. Ik heb thuis ook PVT-panelen en 

warmtepomp. Het is goed om decentraal onze energievraag op te lossen. Het is goed om dat samen met de 

bewoners te doen. En ja, het scheelt ons enorm veel  beheerskosten, enorm veel faciliteitenkosten. Ik ben zelf 

ook naar die bewonersbijeenkomst heb ik willen gaan. Maar het was daar zo druk, dat ik als raadslid niet ben 

toegelaten. Dus ik ben blij dat ik wel weet dat iedereen uiteindelijk heel positief was, en ik heb ook de foto’s 

ervan gezien. Maar ja, we waren daar gewoon een voorbeeld. En mensen uit Leiden waren er die ook niet naar 

binnen konden. Die heb ik ook weer dan gelukkig wel … Ja, nou ja. In ieder geval, lang verhaal kort, wij zijn 

enthousiast over dat Ramplaankwartier en over het baanbrekende decentrale wijkplan wat we hier hebben. 

En ik hoop dat we daar stappen in kunnen zetten. 

De voorzitter: Wie wil dan het woord? Dan ga ik het woord geven aan de wethouder. Wethouder, ga uw gang. 

Wethouder Berkhout: Men is helemaal leeggelopen op het thema duurzaamheid vanavond, niks meer toe te 

voegen. Mooi. Nog misschien even kort de vraag van Trots. Tuurlijk hebben deze bewoners keuzevrijheid, laat 

dat voorop staan. Volgens mij proberen we ook bij deze categorie, jaren ’95 woningen, dus de, wat is het, de 

plusminus 12.000 woningen die, 11.000, die er in de afgelopen 25 jaar zijn gebouwd. Die zijn het relatief 

makkelijkst aardgasvrij te maken. Maar daarvoor zien we als rol als overheid vooral het communiceren en 

informeren richting de natuurlijke momenten om dat zelf te doen. Dus eventjes … Maar dat dit een enorme 
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potentiële categorie is om als eerste te verduurzamen, staat buiten kijf. Even in algemene zin, waarom sturen 

we nu deze stukken? Dit is, ja, in mijn optiek even, dus voor u een inkijkje onder motorkap van de Transitie 

Visie Warmte. Ook hoe complex het is om uiteindelijk ook met eindgebruikerskosten in beeld te zien om die 

onrendabele top weg te werken of om woonlastenneutraal te worden. Tegelijkertijd betekent dat dus dat wij 

afstappen van die opgave zoals die ons is meegegeven, de Transitie Visie Warmte als wijkenaanpak, naar op 

dit moment een plannenaanpak. En daar ziet u eigenlijk op pagina 2 van het collegebesluit ook hoe we dat 

voor ons zien. En u kunt dat gaan zien als wij de concept Transitie Visie Warmte met elkaar volgend jaar 

bespreken, die vervolgens ook de inspraak in gaat. Want ja, dit gaat ook over bewoners, inwoners. En dan 

komt hij later dit jaar in een definitieve versie weer bij ons terug. Dus ik heb u weer met veel bijlages en 

informatie geprobeerd even mee te nemen in die kansrijke wijken en categorieën en plannen die we daarmee 

hebben. En dit komt terug begin volgend jaar. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Mooi, dank u wel. Ook dit onderwerp is zo voldoende besproken en gaat niet door naar de raad. 

11. 19.50 uur Haalbaarheidsstudie Transitie Visie Warmte (Meerwijk, Ramplaankwartier en woningen van na 

’95) (RB) 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 11, en dat is het spreekrecht voor belangstellenden over 

onderwerpen die niet op de agenda gaan. We hebben vandaag zes insprekers en één schriftelijke bijdrage. En 

die schriftelijke bijdrage die is van de wijkraad Vijfhoek. Die heeft u kunnen vinden bij de documenten, online. 

Ik ga de insprekers in twee groepjes van drie naar voren halen. Ik ga even kijken of alle insprekers er zijn. Maar 

ik zou graag mevrouw Geirnaert, als ik dat uitspreek, naar voren willen halen. En de heer Meent, als u ook 

naar voren wilt komen. Dan kunt u zo meteen hier plaatsnemen op één van de groene stoeltjes. Daar zitten 

normaal de wethouders, dus dat is altijd een mooie positie om te zetten. En ga uw gang, welkom. De 

microfoons zijn helemaal keurig schoongemaakt, dus die zijn coronaproof, dus dat is even ter geruststelling. 

Welkom. Ook welkom. Ik geef u zo meteen het woord, dan krijgt u 3 minuten van mij de tijd, als uw tijd bijna 

op is, dan geef ik u even een seintje en dan kunt u afronden. Voor u ziet u een microfoon en een grote knop, 

als u die indrukt, dan gaat een rood lampje branden en dan kunt u beginnen met uw inspraakbijdrage. Mag ik 

met u beginnen, mevrouw Geirnaert. Spreek ik uw naam goed uit? 

Mevrouw Geirnaert: Ik reken het goed. Het is Geirnaert. 

De voorzitter: Oké. Nou, hartelijk welkom. U mag als eerste beginnen, u heeft 3 minuten de tijd. Ga uw gang. 

Mevrouw Geirnaert: Geachte commissieleden, mijn naam is Mira Geirnaert en ik ben sinds 5 maanden 

inwoner van Haarlem. Ik ben hier samen met mijn vriend, en ik heb een huis gekocht, daar ben ik best trots 

op. Niet alleen op dat huis, maar vooral op het feit dat we nu in een stad wonen met een groene mentaliteit, 

één die zelfs officieel de klimaatcrisis heeft erkend. Toen ik hier om me heen ging kijken, kwam ik best wat 

groene gemeentevoorzieningen tegen, zoals De Groene Mug en het Duurzaam Bouwloket. Het zijn allemaal 

topinitiatieven, daar kan ik alleen maar positief over zijn. Er is veel goede wil, maar waar is de actie die past bij 

een noodsituatie. Volgens het IPCC-rapport van de VN hebben we nog zo’n 10 jaar om de verschrikkingen van 

klimaatverandering in te perken. Zijn mensen zich daarvan bewust? Weet de gemiddelde Haarlemmer 

bijvoorbeeld hoe klimaatverandering samenhangt met massale insectensterfte? En hoe dit nou weer 

verbonden is met het instorten van ecosystemen en daarmee de leefbare wereld van de mens? Nou, ik 

vermoed van niet, en dat is hen ook niet aan te rekenen. Wij kunnen niet verwachten dat elke burger deze 

informatie zelf opzoekt en weet wat betrouwbaar en actueel is. Het informeren van burgers, zeker in een 

noodsituatie, is bij uitstek een taak van de gemeente. Zoals bijvoorbeeld de uitgerolde communicatie omtrent 
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de huidige coronacrisis. We kunnen burgers dus goed en snel informeren, als we dat willen. Daarom pleit ik in 

deze inspraak voor herhaaldelijke informatieavonden op plekken als buurthuizen en bibliotheken, 

georganiseerd en gepromoot door de gemeente. Via deze avonden worden mensen geïnformeerd over de 

wetenschap achter klimaatverandering, en krijgen ze uitgelegd waarom iets waar je individueel zo weinig van 

merkt, toch zo’n urgent probleem is. Waarbij zelfs de noodtoestand voor is afgekondigd. De focus ligt daarbij 

op de achterliggende theorie op zo’n manier communiceren, dat het begrijpelijk is voor iemand met weinig 

kennis van zaken. Mensen kunnen door subsidies en beloofde financiële besparingen extrinsiek gemotiveerd 

worden, zoals nu gebeurt. Maar juist door mensen intrinsiek te motiveren, creëer je een duurzamere vorm 

van betrokkenheid die aanzet tot echt draagvlak voor groen beleid. U hoeft echt niet vanaf nul te beginnen. Er 

zijn genoeg organisaties, zoals Extinction Rebellion, Greenpeace en Milieudefensie, die u kunnen voorzien van 

achtergrondinformatie, en misschien zelfs van sprekers. 

De voorzitter: Mag ik u vragen af te ronden. 

Mevrouw Geirnaert: Het is wel degelijk de taak van de gemeente om mensen te laten weten in welke extreme 

situatie we zijn beland, en dat het tijd is om te handelen. Maar dat betekent niet dat de gemeente dit alleen 

hoeft te doen. Ik ben zelf betrokken bij Extinction Rebellion, en zou jullie bij deze de hand willen reiken om 

gebruik te maken van ons beschikbaar materiaal en onze mankracht, en samen deze avonden vorm te geven. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, namens de commissie, voor het inspreken. Hartstikke mooi. Dan mag u uw 

microfoon uitdoen als u wilt. Dank u wel. En dan ga ik nu het woord geven aan de heer Van de Meent, 

alstublieft. 

De heer Van de Meent: Dank u wel. Geachte commissie, er ligt … Het gaat over de Spaarnwouderstraat, u 

heeft het denk ik kunnen lezen. Waar het om gaat is, er ligt een voorlopig ontwerp over de herinrichting van 

de Spaarnwouderstraat sinds maart 2010. Kort daarna is gezegd, er is even geen geld voor, we zetten het heel 

even in de ijskast, maar we komen daarop terug. Dat is de afgelopen 10,5 jaar helaas niet gebeurd. We zijn 

daar met de straat wederom mee bezig geweest. En er is in het verleden circa €150.000 aan besteed, aan de 

tot standkoming van dat voorlopig ontwerp. Zes ambtenaren zijn er intensief mee bezig geweest, een grote 

afvaardiging van de buurt is daarmee bezig geweest. De noodzaak was er toen, meer dan 10 jaar geleden, en 

die noodzaak is groter geworden. Ook in de afgelopen jaren is het niet op de agenda gekomen, andere straten 

in het centrum wel. Het is eigenlijk een klein beetje een vergeten hoekje van het centrum geworden, wat dat 

betreft. Een aantal punten zijn van belang. De situatie is gevaarlijk, de huidige situatie. Er is recent een zwaar 

ongeluk gebeurd tussen een scooter en een fietser die frontaal op elkaar zijn gereden. Los daarvan is het 

wachten tot er echt zware ongelukken gebeuren. Er spelen allerlei kleine kinderen in de zijstraten. En er rijden 

auto’s met een snelheid van 150 … Of sorry, niet 150, 50 kilometer per uur door de straat, waaronder zwaar 

verkeer. Grote voertuigen, onder andere van Spaarnelanden, maar ook andere zware voertuigen. Ook vaak 

tegen de rijrichting in. En ja, daarmee gaat ook gepaard dat er heel veel monumenten in de straat zijn. Ik kan 

uit ervaring spreken, ik woon zelf in een huis wat in 1610 gebouwd is, een rijksmonument. Als je daar op de 

tweede verdieping staat en er komt een relatief zwaar voertuig langs, dan is het eigenlijk een soort Groningen 

2.0 zou je kunnen zeggen, het hele huis trilt dan. En in de hele straat zie je de scheurvorming aan huizen 

toenemen. En dat gaat alleen maar erger worden in de komende jaren als er niks verandert. En dat komt 

onder andere doordat de straat … Je hebt eigenlijk een hogere stoep met paaltjes, en als je door de straat 

heen rijdt als voertuig, dan waan je je eigenlijk op een vrije weg, en alsof je daar gewoon gerust 50 kilometer 

per uur kan rijden, ook als vrachtwagen. En dat is eigenlijk gewoon gevaarlijk. 
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De voorzitter: Mijnheer Van de Meent, wilt u ook afronden. 

De heer Van de Meent: Zeker, ga ik doen. Scheurvorming, de bestrating holt achteruit. Wat ik eigenlijk met 

name wil zeggen is, 10 jaar geleden is er gezegd, we stellen het uit, het is geen afstel. Inmiddels zijn er ruim 10 

jaar verstreken, er moet nu iets gebeuren. De riolering kan dan meteen meegenomen worden, die is 41 jaar 

gelden voor het laatst vervangen. Het voorlopig ontwerp moet weer op de agenda komen, het moet een 

definitief ontwerp worden en een bouwplan worden. En wij willen heel graag als buurt, als straat, met de 

gemeente daarover in gesprek komen weer. En we willen graag een concrete toezegging over de datum van 

de uitvoering. Dank u wel. 

De voorzitter: U ook namens de hele commissie dank voor het inspreken. De commissieleden hebben nu nog 

de mogelijkheid om een verduidelijkende vraag aan één van u tweeën te stellen. Of aan beide, kan ook. De 

heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: De voorzitter heeft u al bedankt, dus dat ga ik niet herhalen. Een vraag aan de heer Van 

de Meent, heeft u al contact gezocht met de gemeente? En zo ja, wat was het antwoord toen u deze vraag 

stelde? 

De heer Van de Meent: Niet met de gemeente als zodanig, wel met enkele commissieleden overigens. Maar 

met de gemeente niet. We hebben ervoor gekozen om het eerst in de commissie beheer bespreekbaar te 

maken. Ja. En dat heeft ook met name te maken met het feit dat er al een voorlopig ontwerp ligt. Ja. 

De voorzitter: Dan heeft u ook nog een vraag van de heer Aynan van Jouw Haarlem. Die is digitaal bij ons voor 

de vergadering, vanwege coronamaatregelen. De heer Aynan, ga uw gang. 

De heer Aynan: Ja, dank u wel. Maak het niet erger dan het is, het gaat om een verkoudheidje. Voorzitter, 

dank u wel. Dank voor het inspreken. De heer Meent, Van de Meent is het geloof ik. 

De heer Van de Meent: Klopt. 

De heer Aynan: Ik kan als buurtbewoner, ja, keihard bevestigen wat u zegt, vooral over de veiligheid. En 

voorzitter, ik zou ook graag een reactie van de wethouder hierop willen hebben. Hoe gaan we hiermee, ja, hoe 

pakken we dit op? En voorzitter, mag ik dan ook meteen mijn vraag aan mevrouw Geirnaert stellen? 

De voorzitter: Ga uw gang. 

De heer Aynan: Ja, u heeft het over intrinsieke motivatie. Kunt u dat wat nader toelichten? 

Mevrouw Geirnaert: Ja, zeker, dank u wel voor uw vraag. Nou, wat er nu eigenlijk vaak in gemeentes, is dat 

mensen worden verleid om mee te doen met bepaalde duurzame maatregelen. Bijvoorbeeld isolatie, als we 

het op die manier financieel aantrekkelijk maken gaan mensen meedoen. Nou, dat is natuurlijk super mooi. 

Maar als mensen geen kennis hebben van het achterliggende probleem, zullen mensen uiteindelijk veel 

minder gemotiveerd zijn om zelf actie te ondernemen, en ook om gevoelig te zijn voor groen beleid en daarin 

draagvlak te hebben. Dus mensen moeten eigenlijk zelf een gevoel van urgentie hebben, en dat creëer je door 

informatie te geven vanuit een autoriteit. Dus je hebt echt wetenschappelijke informatie nodig, en op die 

manier kan je mensen een basiskennis geven van het probleem, zodat ze, ja, intrinsiek gemotiveerd worden. 

Hopelijk is het zo een duidelijk antwoord op de vraag. 
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De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog andere commissieleden met een vraag? Ja, de heer Hulster van de 

Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, ik heb ook voor beide insprekers een vraag. Eerst voor de heer De Meent, Van de Meent. 

Ja, de Spaarnwouderstraat is die straat die parallel aan het Spaarne loopt naar de Amsterdamse Poort. Ik kan 

me voorstellen dat het een vrij drukke straat is, ook voor fietsers. En uit eigen ervaring, ik fiets daar ook 

weleens, ik heb weleens gezien dat daar best wel diepe kuilen in de straat zitten, klopt dat? 

De heer Van de Meent: Dat klopt zeker. Er is ook vrij recent een stukje in het Haarlems Dagblad gekomen van 

iemand die een stukje heeft ingezonden. Die zei, je stuitert echt letterlijk door de straat heen. En ja, ik vind 

ook, één stukje wat ik net vergeten ben, maar het zou eigenlijk een visitekaartje voor Haarlem moeten zijn, 

dat stukje Haarlem. En dat, nog even los van de bestrating, is het dat nu eigenlijk niet. Het zit natuurlijk vlak 

achter die prachtige Amsterdamse Poort, die overigens op dit moment wel onder handen genomen wordt. 

Maar dat plein, en daar voorziet het voorlopig ontwerp ook in, dat zou echt wel een goede beurt kunnen 

gebruiken, om het zo maar te zeggen, en weer echt een visitekaartje van de stad worden, wat echt een 

historisch belangrijk punt is. En ook, ja, iedereen die eigenlijk vanuit de richting Amsterdam komt, ja, heeft 

toch echt een mooier beeld denk ik als dat even wordt aangepakt. Ja. 

De voorzitter: Stelt u uw tweede vraag, mijnheer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, de andere vraag voor mevrouw Geirnaert. Ja, u zegt, u spreekt onder andere namens 

Extinction Rebellion. Ik heb … Als ik het goed heb begrepen organiseren jullie al vaak informatieavonden. Wat 

verwachten jullie eigenlijk van de gemeente, of hoe zou de gemeenteraad jullie daarbij kunnen helpen? 

Mevrouw Geirnaert: Ja, dank u wel voor uw vraag. Ja, dat klopt inderdaad wat u zegt. Dus we organiseren al 

landelijke informatieavonden om mensen een beeld te geven van de wetenschap achter klimaatverandering. 

Maar wat eigenlijk hier het verschil mee is, is dat we verwachten dat de gemeente met de plicht om mensen 

te informeren, echt naar de burgers toe gaat, in plaats van de burgers naar zich toe te laten komen. Dus dan 

denk ik bijvoorbeeld aan tweemaandelijkse informatieavonden in bibliotheken, in buurthuizen, in 

bejaardentehuizen, in het onderwijs, om proactief met die informatie te komen. Dus zo zie ik dat ongeveer 

voor me. Ja, dank u wel. 

De voorzitter: Andere vra… Ja, mevrouw Oosterbroek, GroenLinks. 

Mevrouw Oosterbroek: Ik heb nog een vraag voor Extinction Rebellion. Ja, ik begrijp dat we mensen moeten 

informeren over de wetenschap. Maar ik merk dat, ook als ik mensen wil vertellen over de wetenschap en 

klimaatverandering, dat het niet echt landt, dat mensen niet echt geïnteresseerd zijn in het verhaal. En de 

enige mensen die eigenlijk echt luisteren, dat zijn de mensen in mijn omgeving. Zijn de mensen in uw 

omgeving al helemaal op de hoogte van alle wetenschap met betrekking tot de klimaatcrisis? 

Mevrouw Geirnaert: Dank u wel voor uw vraag. Ik denk zeker niet. Ik denk dat bij veel mensen die basiskennis, 

dus je hoeft natuurlijk helemaal niet het hele systeem te begrijpen met alle positieve feedbackloops en precies 

hoe dat werkt, dat hoeft helemaal niet. Maar die basiskennis ontbreekt vaak bij veel mensen. Dus ik denk dat 

dat heel belangrijk is om dat te laten zien, dat dat vanuit de gemeente wordt aangeboden. Niet alleen om dat 

aan te bieden aan mensen, maar ook heeft het daarnaast een symbolische waarde, dat je als gemeente laat 

zien, wij nemen die plicht om mensen te informeren serieus. Wij komen proactief naar de mensen toe, en als 
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autoriteit vinden wij het belangrijk, als redelijk neutrale autoriteit, vinden wij het belangrijk dat mensen 

hierover geïnformeerd worden. Dus het is eigenlijk tweeledig. 

De voorzitter: Ik zag de heer Dreijer nog, van het CDA. 

De heer Dreijer: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag voor de heer Van de Meent. Dat VO van 

destijds, in hoeverre is dat nog iets waar eigenlijk de bewoners achter staan? En ik vraag het ook met 

betrekking tot of we daarmee direct kunnen starten willen we dat weer gaan agenderen. En zijn alle bewoners 

het nog steeds eens met dat veel waar u het over heeft, of bent u de enige? Ik denk het niet, maar kunt u daar 

iets over zeggen? 

De heer Van de Meent: Ik kan niet zeggen dat we 100% van de bewoners gesproken hebben, maar er is een 

breed draagvlak voor. Er zijn ook diverse brieven ondertekend, die zijn beschikbaar. En het uitgangspunt is wat 

ons betreft inderdaad het voorlopig ontwerp. Want daar is inderdaad wel heel veel geld ingestoken, maar het 

zou natuurlijk kunnen zijn dat dat op enkele details, nou ja, herzien moet worden of aangepast moet worden 

in overleg tussen gemeente en de buurt. Maar de basis ligt er wel, en de basis voorziet eigenlijk ook in die 

kernpunten die ik net besproken heb. De veiligheid. Ja, de kans dat de schade toch zoveel mogelijk beperkt 

blijft aan de monumenten in de straat, en daarnaast ook het visitekaartje van Haarlem. Ja. 

De voorzitter: Heb ik iedereen zo gehad? Ja? Dan wil ik u beiden hartelijk danken voor het inspreken. En mag 

ik u vragen om een doekje te gebruiken om de microfoon schoon te maken. En u kunt zo meteen rechtsom, 

dus tegen de klok in, de zaal verlaten. En dan ga ik zo meteen andere voorzitters … Of, andere insprekers … 

De heer Aynan: Voorzitter? 

De voorzitter: Ja, mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Ik had nog verzocht om een reactie van de wethouder, als dat kan. 

De voorzitter: Nee, dat kan helaas niet. Dan ga ik verder met de volgende drie insprekers. Nogmaals dank en 

ga uw gang. Dat is de heer Van Alten, de heer Hobo en mevrouw Prins. Als u naar voren wilt komen, dan kunt 

u plaatsnemen bij één van de microfoons, welke u mooi vindt. Hartelijk welkom bij de commissie beheer, fijn 

dat u de moeite heeft genomen om deze kant op te komen. Neemt u plaats op één van de groene stoelen. De 

microfoons zijn keurig schoongemaakt, dus die zijn geheel coronaproof. U krijgt zo meteen van mij het woord, 

dan kunt u de grote knop op de microfoon indrukken, dan gaat het rode lampje branden en dan heeft u 3 

minuten de tijd om uw bijdrage te leveren. Als uw tijd bijna op is, geef ik u even een seintje en dan kunt u 

afronden. Ik ga beginnen, gewoon omdat ik daar zin in heb, met mevrouw Prins. 

Mevrouw Prins: Ja, maar dat wil ze niet. 

De voorzitter: Dat wil ze niet? 

Mevrouw Prins: Nee. 

De voorzitter: Hè, nou denk ik, nou doe ik eens een keer … Nou oké, dan mevrouw Prins, ik ben u graag … Dan 

beginnen we bij iemand anders. Heeft iemand, wil die graag beginnen? Want dan be… Mijnheer Van Alten? 

De heer Van Alten: Prima. 
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De voorzitter: Ga uw gang, mag u beginnen. 

De heer Van Alten: Goedenavond. Mijn naam is Wilmer van Alten en ik spreek hier vanavond namens mijzelf. 

En ik spreek over het definitief ontwerp Rollandslaan. Afgelopen september ben ik de trotse eigenaar 

geworden van het huis op de hoek van de Rollandslaan en de Hendrik Rozenlaan. En aangezien ik dat huis al in 

maart heb gekocht, ben ik ook al geruime tijd bezig met het nieuwe ontwerp van de Rollandslaan. En eerlijk is 

eerlijk, het zag er schitterend uit. En eigenlijk is het nog steeds schitterend, maar in eerste instantie stond er 

geen abri ingetekend in het plan. En ik heb daar zelfs nog melding van gemaakt. Voordat de abri ingetekend 

stond, heb ik gevraagd om geen abri voor mijn deur te plaatsen. En zie hier het resultaat. Ik ben hier nu om in 

te spreken vanwege het feit dat er een abri is ingetekend. Ik heb een aantal opmerkingen. Ten eerste, we 

zetten een abri neer voor een buslijn die door het Ramplaankwartier rijdt, een heel klein blokje, met 

gemiddeld per dag 17 in- en uitstappers. Dus 8,5 persoon per dag. Gemiddeld hè, uiteraard. Ten tweede, ja, 

gaat die abri die gaat jeugd aantrekken. Nu wordt het plantsoentje aan de kop van het water, dus tegenover 

mijn huis, als het mooi weer is in de avond gebruikt door wat jeugd. Op zich prima, ik heb er geen last van. 

Maar op het moment dat straks die abri er staat, dan vindt de jeugd dat ook prima, en die gaan gebruik maken 

van de abri. Ten derde komt die abri op een plek te staan, waar die nu ingetekend is, daar is helemaal geen 

ruimte voor een abri. Dus ik weet niet precies hoe dit ontstaan is, maar het is een uitermate onhandig punt 

om daar die abri neer te zetten. En mijn vierde en laatste punt is, dat die abri is ingetekend tegen mijn 

achtertuin aan en ter hoogte van een overdekte zitplek in mijn tuin, een soort veranda. Met andere woorden, 

als men op de abri klimt, over de haag heen stapt die mijn tuin omzoomt, staat men op het dakje in mijn tuin. 

Ja, ik weet niet, is dat verhoogd inbraakrisico voor mijzelf? Hoe moet ik dat precies zien, commissie? 

Daarnaast zijn er twee alternatieven waarvan ik denk dat die veel beter zijn. Ten eerste aan de kop van het 

water tussen de Gerrit Bartholomeuslaan en de Gilles Schoolmeesterlaan. Daar is nu een halte voor een 

schoolbus die alleen op vrijdagochtend wordt gebruikt overigens. Met andere woorden, daar past prima een 

bus, want die staat daar ook op vrijdagochtend. En er is voldoende ruimte voor de abri, want daar woont 

verder niemand. En een ander alternatief is terug naar de Vlaamse weg. Daar is voldoende ruimte. Maak een 

halte tegenover het tuincentrum bijvoorbeeld. Voldoende ruimte, niemand die er last van heb. 

De voorzitter: Wilt u afronden, mijnheer Van Alten. 

De heer Van Alten: Ja, zeker. Ik wil de commissie bij deze vragen om het plaatsen van een abri op de 

Zuidwesthoek van het water van de Rollandslaan alsnog te herzien. En ik wil u ook, als u de situatie zelf wilt 

beoordelen, wil ik u van harte uitnodigen op de Rollandslaan nummer 64, en dan kunt u het even bekijken. 

Dank u wel. 

De voorzitter: U ook dank voor het inspreken. Dan geef ik het woord aan mijnheer Hobo, u heeft ook 3 

minuten de tijd. 

De heer Hobo: Oké, dank u wel. Geachte commissie, laat ik ermee beginnen te zeggen dat er grote stappen 

zijn gemaakt met de bescherming van bomen in Haarlem. Dat is mooi. 16.000 bomen zijn extra beschermd, 

een grote stap vooruit natuurlijk. En 2.000 populieren zijn allemaal opnieuw beoordeeld door een heel 

betrouwbaar bedrijf. Ook gunstig. Niet te vergeten, de laatste maanden worden de kapvergunningen beter 

dan voorheen beoordeeld. Voor al deze zaken wil ik natuurlijk iedereen bedanken, en ook de wethouder denk 

ik, die heeft meegedacht. Maar er is natuurlijk altijd een maar. We hebben in 2020 vaak bezwaar gemaakt 

tegen kapvergunningen. Er was voor zeker 700 bomen een kapvergunning aangevraagd, en we hebben 

bezwaar gemaakt voor 315 bomen. Nooit eerder heeft een stichting zo vaak en zoveel bezwaar gemaakt, en 

we kregen daardoor wel een heel goed inzicht in de procedure en de praktische gang van zaken. Helaas 
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hebben wij met al die bezwaren weinig bomen kunnen redden, dat is een ander verhaal. Maar een aantal 

voorstellen wil ik u voorleggen, die misschien de zaak nog verder kunnen verbeteren, want het is toch wel 

nodig. De particuliere bomen lijken heel slecht beschermd. Dat kan stukken beter als die bomen op de lijst met 

beschermwaardige houtopstanden zouden staan. Dat is de lijst met bomen ouder dan 50 jaar, en die ook nog 

een beetje levensduur hebben. Omwonenden of stichtingen zouden ook die bomen moeten kunnen laten 

zetten op die lijst van beschermwaardige houtopstanden. Dat kan nu helemaal niet. Dus je ziet een mooie 

boom, je zegt, die zou er op moeten staan, en dan kan je eigenlijk niks doen. Dat moet de eigenaar zelf doen, 

en die doet dat vaak niet. En dat is heel jammer. Kan de gemeenteraad dit mogelijk maken, zodat ook die 

grote beeldbepalende bomen in voortuinen beter beschermd worden. Daarnaast de toetsing van de 

kapvergunningen. Dat gebeurt nu tot 2020, oktober 2020, best wel marginaal. De toetscriteria in de 

boomverordening worden niet goed toegepast en niet meegewogen. De beeldbepalendheid, waarde voor 

stadsschoon, leefbaarheid, ecologie. Er wordt geen goede inhoudelijke afweging gemaakt tussen de waarde 

van de boom en de mogelijke hinder of overlast. Als voorbeeld, een klein hekje ietwat beschadigd door een 

boom was voldoende rede om een grote beeldbepalende boom in Haarlem te kappen. Er wordt niet eens 

overwogen of het hek bijvoorbeeld gerepareerd kan worden, dat zou heel reëel zijn om te bekijken. De hoor- 

en adviescommissie, oftewel een commissie bezwaar en beroep, heeft onvoldoende invloed op de kwaliteit 

van de kapvergunningen en stuurt het proces helemaal niet bij. Ze zijn het vangnet als de procedure niet goed 

verloopt, en zouden moeten beoordelen of de gemeente in alle redelijkheid, en dat is een belangrijk punt, in 

alle redelijkheid tot de vergunning had kunnen overgaan, tot het besluit had kunnen komen. Daarnaast, 

mondelinge toezeggingen, ook een punt. Soms wordt een kapvergunning zomaar gegeven, mondeling. En dan 

wordt zomaar een boom gekapt. Dat moet absoluut verboden worden. Daarmee doorbreek je het hele 

democratisch proces van bezwaar en dergelijke, dat is niet een goede gang van zaken. Puntje, mijn collega hier 

van de Haarlemse Bomenwachters, belangrijk punt, die mag een second opinion vragen als het om 

monumentale bomen gaat waar ze bezwaar tegen heeft als daar wat mee gebeurt. Wij mogen dat niet. We 

zouden de commissie verzoeken of ook de Haarlemse Bomenridders dat mogen doen. Twee weten meer als 

één, en we werken samen, maar het is een goede zaak denk ik. En daarnaast, heel belangrijk, en dan heb ik 

nog net 15 seconden zie ik. Er is sinds korte tijd een formulier, wordt er gebruikt door de vergunningverlener, 

een nieuwe meneer die dat heel goed doet gelukkig, voorlopig. Maar het mag niet van een persoon 

afhankelijk zijn natuurlijk. En een formulier, dat heb ik ook gezonden, en dat is een tamelijk lang formulier. 

Daar staan heel veel zaken op die bekeken moeten worden. En als je dat gebruikt, dan wordt het allemaal wat 

toestbaarder. En we zouden willen voorstellen dat de commissie zegt, laten we dat formulier gewoon altijd 

gebruiken en ook bij de vergunning toevoegen, zodat je altijd kan zien hoe er beoordeeld is. Er staan al 

tientallen punten in, dat kost 20 minuutjes tot een half uur per boom. Het is wel wat weer meer werk. Maar ja, 

het gebeurt dan wel toetsbaar en controleerbaar. En het zit bij het stuk wat we stuurden zit het aan het eind. 

Het is een tamelijk uitgebreid formulier. 

De voorzitter: Nou, mijnheer Hobo, u zei het zelf al, daarom heb ik niks gezegd, maar uw tijd is om. Maar dat 

heeft u keurig gedaan. 

De heer Hobo: Dank u wel. 

De voorzitter: Dan ga ik het woord geven aan mevrouw Prins, als u bereid bent om in te spreken. Ga uw gang. 

Mevrouw Prins: Ik ben van de Haarlemse Bomenwachters. Wij zetten ons in voor het boombehoud en meer 

en betere vierkante meters groen en bomen in de stad. En wat Harry net zegt is gewoon waar, onze bomen 

zijn ontzettend veel geld waard. Ga maar eens even na, €600 een boom weghalen, €3000 een boom planten, 
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jarenlang onderhoud. Je hebt voor een monumentale boom al gauw €20.000 te pakken. En dat soms wel 

dertig keer als we het eventjes nagaan voor de Louis Pasteurstraat. Met andere woorden, we mogen er best 

wel wat meer tijd in steken, vandaar dat formulier. En dat staat al jaren in ons bomenbeleidsplan. Waarom 

wordt dat nooit gebruikt? We kunnen er om vragen wat we willen, maar het gebeurt gewoon niet. De 

noodkap, precies hetzelfde. Er wordt niet eens melding gemaakt op de website dat er een noodkap is, laat 

staan dat er de mogelijkheid is om aan te geven dat er ook nog eens een herplantplicht moet zijn. En dan onze 

vraag voor een second opinion van dertig monumentale bomen. Ik heb net verteld over hoeveel geld ik het 

dan wel niet heb. Wilt u alstublieft €2000 beschikbaar stellen om Copijn de huidige aanvraag te laten toetsen, 

omdat wij gewoon het idee hebben dat het te stringent gekeken is, en snoeien en veiligheid. En dat er op 

sommige plekken à la de Prohold-onderzoeken best ook situaties zijn dat je ook met wat minder veiligheid toe 

kan, maar dat je dan wel een ontzettend beeldbepalende boom, bijvoorbeeld aan de Kloppersingel, die anders 

in het water valt, gewoon kan behouden. Het zijn goede rapportages wat Harry gemaakt heeft van al die 

kapvergunningen die er nu ook zijn gemaakt. En ik kan u aanraden, ga ze eens lezen, dan ziet u hoe eigenlijk 

slecht de onderbouwing is van alle kapvergunningen. Is ook niet zo gek, want in het begin van dit jaar was het 

een milieudeskundige die ermee opgezadeld werd. Vervolgens de uitvoerder van Spaarnelanden. Uitvoerder, 

geen juridische achtergronden. Daarna weet ik het eigenlijk niet. En eigenlijk sinds kort is de 

beleidsmedewerker groen, die eigenlijk ook landelijk deskundige is als bomenbeleidsmedewerker en 

beheerder en daar ook aanwezig is, die heeft het naar zich toegetrokken, en ook gevraagd aan de wethouder 

of dat hij het voorlopig even mocht doen. Maar het is natuurlijk te zot dat een beleidsmedewerker dat moet 

doen. Waarom geen jurist? Als ik afdeling omgevingsbeleid zie, dan barsten ze daar van de juristen. Waarom 

kan er niet gewoon een jurist zijn die een applicatie gaat doen voor de bomenrechtspraak? Daar zijn best 

goede cursussen voor. Weten wanneer je welke dingen moet gaan vragen voor een kapvergunning. Laat zo 

iemand zich dan bijstaan door mensen die dingen niet weten. Een ecoloog over ecologische aspecten, 

boomtechnische zaken door een bomendeskundige, en dergelijke. 

De voorzitter: Mevrouw Prins, wilt u ook afronden? 

Mevrouw Prins: Ja, en dat wil ik heel graag. En als laatste, strakjes ziet u nog het civiel planproces. Zorg dat de 

raad, en niet de organisatie, bepaald welke impact een project heeft, zodat u altijd werk met werk kunt 

maken. Steenbreken, bomen bij planten, en noem maar op wat er allemaal nog meer mogelijk is. En dat het 

niet alleen, we gaan niet met de burgers praten en we doen het proces. Dank u wel. 

De voorzitter: U alle drie nogmaals namens de heel commissie dank voor het inspreken, dat wordt zeer 

gewaardeerd. De commissieleden hebben nu nog de mogelijkheid om verduidelijkende vragen aan u te 

stellen. Ik heb begrepen dat de heer Aynan van Jouw Haarlem, die digitaal bij ons is voor een niet zo 

dramatische coronavoorziening, die kan u nog een vraag stellen. De heer Aynan, ga uw gang. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag voor mijnheer Van Alten. We hebben vrij recent nog 

het DO Rollandslaan vastgesteld. Klopt het dat wij u daarbij niet hebben gehoord? En ik hoor u over de abri. 

Staat die nou ingetekend op de stoep? En is die al geplaatst? 

De heer Van Alten: Eerste vraag. U heeft mij, vorige maand was dat, niet gehoord, dat klopt. Ik was geloof ik 2 

minuten te laat met het insturen van een e-mail. Dat is misschien voor u logisch dat je dan niet wordt 

uitgenodigd, en voor mij als burger van Haarlem is dat zeer merkwaardig. Dus vandaar dat u mij niet hebt 

gehoord. U kunt wel … 

De heer Aynan: Voorzitter? 
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De heer Van Alten: Mijn allereerste reactie lezen in het allereerste stuk waar iedereen toen kon reageren op 

het eerste ontwerp. En het tweede antwoord, de abri is nu ingetekend op de stoep tegen mijn achtertuin aan. 

En ik … Ja, ik kan niet exact zien hoeveel ruimte er nog over is op die schaal. Maar er zeer weinig ruimte nog 

over om langs de abri te lopen op de stoep. 

De voorzitter: Mijnheer Aynan, ik hoorde u nog. 

De heer Aynan: Ja, hij is dus nog niet geplaatst. Ik hoor geloof ik dat de wethouder Snoek niet aanwezig is, 

maar ook hier zal ik dan graag een reactie op willen. Voorzitter, nog even over dat 2 minuten te laat. Meent u 

dat nou? 

De voorzitter: Oh, ja, u geeft mij de schuld. Ja, dat is een populaire bezigheid in deze commissie. Dat mag ook, 

maar ik heb hier helemaal niks mee te maken. Ik ontken alles, de heer Aynan. Dus dat is niet … Ik heb er in 

ieder geval niets mee te maken. 

De heer Van Alten: Het kan ook 3 minuten geweest zijn, het kan ook 3 minuten geweest zijn overigens. 

De voorzitter: Ja, maar mijnheer Van Alten, u bedoelt toch wel dat ik daar niet verantwoordelijk voor ben hè. 

Nee, dat dat even duidelijk is. Zijn er nog andere commissieleden die een vraag … Ja, de heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. Ja, ook voor de heer Van Alten. Het lijkt mij niet zo gepast dat men zo 

gemakkelijk in uw tuin komt als daar geen ruimte is, geen ruimte voor is. Kunt u aangeven waarom daar die 

ruimte ontbreekt waarover u sprak? En kunt u aangeven welke acties u, nou ja, vanaf vorige commissie dan in 

ieder geval heeft genomen voor nu. 

De heer Van Alten: Ja, ik heb … Wat ik zei, ik heb dus in maart heb ik dit huis gekocht. Ik heb toen meteen 

bezwaar gemaakt tegen in eerste instantie de bushalte, daar zat ik ook niet om te springen uiteraard. Die komt 

eigenlijk precies voor mijn voordeur. En in dat bezwaar heb ik toen gevraagd om, en ik heb ook het woord 

pertinent gebruikt, pertinent geen abri te plaatsen. Toen kwam het definitief ontwerp en daar stond de abri 

op ingetekend. Dus eigenlijk hetgeen waar ik om vroeg om dat vooral niet te doen, is wel gedaan. En mij is 

volstrekt onduidelijk ook waarom. En daarnaast, wat ik zie, maar goed dat is meer mijn onderbuikgevoel, is dat 

het plan, daar is zeer goed over nagedacht, het ziet er heel goed uit, maar het lijkt alsof de abri er in 10 

seconden is tussen gefrommeld. En zo komt dat op mij over. En waarom daar geen ruimte is. Ja, daar kan ik u 

niet het goede antwoord op geven. Dat is een feit. Kijk, nu ligt er een vrij brede stoep, en die stoep die wordt 

smaller gemaakt. Dat was wel zeg maar vanaf het eerste ontwerp wat ik gezien heb. Is niks mis mee, maar ja, 

daardoor past die abri daar niet goed meer op. 

De voorzitter: De heer Aerssens, ga uw gang. 

De heer Aerssens: Ja, en dan mijn vraag. U bent er nu achter dat die abri er ko… Nou ja, ingetekend is in dat 

DO. En wat heeft u daarmee gedaan? Heeft u contact gezocht met de ambtelijke organisatie daarover? Van 

jongens, waarom staat hij daar zo ingetekend, is daar een rede voor? 

De heer Van Alten. Nee. Ja, ik heb contact gehad met het ontwerpbureau, dus dat is ingenieur Van der Berg. 

En die heeft mij vervolgens aanbevolen om hier te gaan spreken. Dat is dus vorige maand is dat jammerlijk 

mislukt. En nu zit ik hier. En ja, wat ik van ingenieur Van den Berg ook begrepen heb, is … Dat zei hij niet in 

zoveel woorden. Maar hij was er ook niet blij mee. 
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De voorzitter: Zijn er nog andere commissieleden die een vraag willen stellen? Ja, mevrouw Van der Sluis, 

GroenLinks. 

Mevrouw Van der Sluis: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag voor mevrouw Prins, of de heer Hobo. 

Maakt mij niet uit wie het beantwoord. Maar ik was nog wel getriggerd door het verhaal over dat formulier 

over de kapvergunningen. Ik begreep van de heer Hobo dat het nu gebruikt wordt en dat dat beter gaat. En 

van mevrouw Prins begrijp ik dat het eigenlijk al heel lang aanwezig is. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, 

maar ja, de wethouder zit hier achter me, maar ik weet niet of hij dat wil beantwoorden. Misschien wilt u het 

beantwoorden. Waarom wordt daar nooit gebruik van gemaakt? Jullie zitten ook in Platform Groen, dus jullie 

kunnen dat ook misschien … 

De heer Hobo: Nou, Platform Groen gaat daar niet over. Dat is … Nou, laat ik er niet teveel over zeggen.  

Mevrouw Van der Sluis: Nee oké, maar misschien … 

De heer Hobo: Nou, laat ik er niet teveel over zeggen. 

Mevrouw Van der Sluis: Oké. 

De heer Hobo: Ik heb een paar keer gemist ook door drukke werkzaamheden om de kapvergunningen in kaart 

te brengen. Maar dat formulier wordt nu gebruikt inderdaad door de nieuwe ambtenaar die het doet. Een 

zeer zwaar ambtenaar die op dit werk is gezet, veel te zwaar eigenlijk. Landelijk bekende ambtenaar die dit 

werk nu doet, onder zijn niveau eigenlijk. Maar dat formulier is er al heel lang inderdaad, maar het zit nog 

steeds niet bij de kapvergunningen. Hij gebruikt het als een toetsing voor zichzelf, dat hij alle punten aanraakt 

zeg maar, alles goed bekijkt. Een soort zelfcontrole. Maar het wordt niet bij de kapvergunning gevoegd als je 

hem opvraagt, dus dan weet je nog niks. En dat formulier is zo uitgebreid, dat je dan inderdaad inhoudelijk kan 

zeggen, god, u ziet dat hij niet beeldbepalend is. Dat heeft hij beoordeeld. Wij vinden van wel. En dan kan je 

op dat ene punt discussiëren. En als je het goed doet, ik heb hem vanmiddag nog gesproken, dan krijg je ook 

daadwerkelijk veel minder bezwaar van onze kant. Want dan weten wij waarom het gedaan is en dan hoeven 

we ook geen bezwaar meer te maken. En nu maken we soms bezwaar, omdat we denken dat iets is terwijl het 

anders is. Dat zien wij pas naderhand, omdat het gewoon heel incompleet is vaak. En dat is zonde van het 

werk van onze kant. Het kost natuurlijk heel veel tijd. Maar ook voor de ambtenaar, dat moet niet. Er zit … Ik 

denk dat formulier, als dat wordt gebruikt, in ieder geval een goede basis is. En volgens Hilde, daar kan zij op 

ingaan, wordt het al lang verplicht gesteld hè? Maar het is nooit gebruikt. 

Mevrouw Prins: In de bomenverordening staat dat het verplicht is om dit te gebruiken. En als ik de 

kapvergunningverlener daarnaar vraag, krijg je gewoon geen antwoord. En dat is niet alleen dit jaar, maar dat 

doe ik al jaren. 

De heer Hobo: Maar nu wel hè. Nu gaat het goed. 

Mevrouw Prins: Maar goed, nou is er een ander. 

De voorzitter: Dan ga ik verder. Ja, ik vind … En wilt u volgende keer wel … Ga uw gang, mevrouw Van der 

Sluis, GroenLinks. 
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Mevrouw Van der Sluis: Even kort nog. De heer Visser van de ChristenUnie vroeg of we dit stuk konden 

agenderen. Ik sta daar eigenlijk wel achter, ik weet niet hoe het allemaal … Hoe dat kan. Daar ben ik … Of dat 

kan, maar dat zou wel mooi zijn. Want het is … 

De voorzitter: Nee, dat heb ik al toen besproken met de heer Visser, dat verhaal ga ik niet nog een keertje over 

doen. Ik zag wel de heer Visser zijn had opsteken voor een verduidelijkende vraag, en dat mag wel. Mijnheer 

Visser, ga uw gang. 

De heer Visser: Volgens mij had u gewoon gevraagd om het nu nog ter herhalen van, misschien kan de 

wethouder op hoofdlijnen reageren. Maar anders wil ik echt een schriftelijke reactie. Want dit heeft haast het 

niveau van een initiatiefnota, en daar komt ook al een degelijke reactie op. Dus ik vind dat hier een degelijke 

reactie op moet komen, zodat we dat kunnen gaan bespreken, en ik wil daar een toezegging. 

De voorzitter: Ja, en dan kan ik weer zeggen dat ik namens het college geen toezeggingen kan doen. Maar dat 

… 

De heer Visser: Nou, dan kan toch de wethouder zien. 

De voorzitter: Maar de wethouder … We hoeven het toch niet over te doen, mijnheer Visser, het was toch 

heel duidelijk wat we met elkaar hebben afgesproken? U krijgt die reacties op uw punten, de wethouder heeft 

daarbij gezeten, de andere wethouder. En als die reacties binnen zijn, bepalen we of u dat nog een keer wilt 

agenderen of niet. Dus dat hebben we met elkaar afgesproken, en dat lijkt me heel duidelijk. Zijn er nog 

andere commissieleden die een vraag willen stellen. Ja, mijnheer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter. Dank u wel. Voor alle drie de insprekers, allereerst voor de heer Van 

Alten, heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws was dat uw inspreekbijdrage gewoon bij de 

stukken zat toen wij het vorige maand erover hadden, dus wij hebben er allemaal kennis van kunnen nemen. 

Het slechte nieuws is dat de raad alsnog zo heeft besloten. Maar eigenlijk een hele concrete vraag aan u is, 

bent u bereid om nog te kijken met de gemeente of, ook al komt de abri daar, dat in ieder geval die afstand 

recht tegen uw overkapping aan, dat … Ik heb nog nooit een abri recht tegen een schutting aan zien staan. Dus 

bent u bereid om daar in overleg te treden met de gemeente? 

De heer Van Alten: Jazeker. Als de gemeente dat ook met mij wil doen, want hij is nu ingetekend zonder enige 

vorm van overleg. Dus, geen probleem. 

De heer Van Leeuwen: Mooi, en dan voor de heer en dame bomenridder, een ridder en wachters. Wat ik me 

gewoon afvroeg, u krijgt ondertussen heel veel documenten van de gemeente. Ook als Haarlemmer en als 

raadslid probeer ik het ook te volgen online. Dat is schier onmogelijk, want je ziet alleen de titel van de 

omgevingsvergunning. Hoe gaat ondertussen de informatievoorziening van de gemeente naar u, en ziet u ook 

beweging van de gemeente om dat ook voor alle Haarlemmers zichtbaar te maken. Want daar hebben we het 

ook vaker met u over gehad. Dus welke progressie, dan wel niet, ziet u daarin? 

De heer Hobo: Nou, toevallig heb ik daar vanmiddag contact over gehad. Er lijkt wat progressie te zitten. Het 

heeft te maken, mijnheer de wethouder zit daar, dat de privacygevoelige gegevens mogen natuurlijk niet naar 

buiten. Ik heb al gezegd, nou, laat mij dan een formulier, een non-disclosure, tekenen dat ik het niet verspreid, 

een telefoonnummer of een naam. Dat zou kunnen, dan houd je het heel klein. Wel voor de groep die het echt 

nodig heeft. Maar daar zit wat progressie in. Ze zeggen, ja, ik kan gewoon gaan kijken bij hier. Maar dat is 
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natuurlijk onhandig, want dat kost je heel veel tijd, terwijl het allemaal digitaal is. Het zou een optie kunnen 

zijn om de stukken die openbaar zijn, er zijn een aantal stukken openbaar, om die wel degelijk beschikbaar te 

stellen digitaal, en dan hoef je inderdaad ook weer minder bezwaar te maken. Want wij maken nu vaak 

bezwaar, u wilt het niet geloven, omdat wij dan de stukken krijgen. En dan kunnen we beslissen, hé het was 

niet zo nuttig, dat komt af en toe voor. Dat is zonde van het werk aan twee kanten. Dus inderdaad, er zit wat 

progressie, maar het is nog heel weinig, het is geen echte toezegging. En het zou eigenlijk netjes zijn als alle 

Haarlemmers het kunnen zien. Want dan zie je ook, heel vaak zal er juist gen bezwaar worden gemaakt. Dus 

het is juist positief denk ik om het, en ook goed dat je als D66 voor democratie bent, denk ik, dat je die kant op 

gaat als gemeente. Ja toch? Ja. 

De voorzitter: Nog één vraag van de heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ja, nog één vervolgvraag. Want u, mevrouw Prins zei daar net ook iets over, over de 

herplantplicht. Hoe is het voor jullie mogelijk om de herplantplicht te volgen als die wordt toegezegd? Want ik 

probeer dat ook wel eens bij een woningbouwproject. Ik heb daar wat moeite mee, maar wellicht kunt u mij 

helpen. 

Mevrouw Prins: Die is er gewoon niet. En er is namelijk … Ik heb het ook nagezocht in het programma 

handhaving. Ik hoop dat ik het zo goed zeg, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval het programma 

waarin de handhavingsprioriteiten gesteld zijn. En er is helemaal geen handhaving voor groen formeel in uren 

toegezegd, laat staan dat er een handhaver is die daar enige kennis van heeft waar hij dan allemaal op moet 

letten. En dan ook nog eens een keer, want dat komt als volgend, het eerst wat hij vraagt, mag ik de 

kapvergunning hebben? Er staat alleen maar een herplantplicht van zoveel bomen. Maar waar? Welk soort? 

Voor wanneer? Dat soms ook nog wel. Maar het is voor hem zo moeilijk om buiten te gaan controleren om die 

boom er staat ja of nee. Maar een voorbeeld wat je heel goed kan controleren, is de brandweerkazerne waar 

januari 2 jaar geleden 26 bomen gekapt zijn. Daar gebeurt gewoon helemaal niks. 

De voorzitter: Mooi, duidelijk. Iemand anders nog? Ja, de heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw en mijnheer, Harry en mevrouw Prins. 

Het valt mij op, maar dat zal u denk ik ook opgevallen zijn, en de rede zou ik weleens van u willen horen, als 

natuurlijk bomen gekapt zijn, dat we allemaal van die ieletjes terugkrijgen. Is daar niet ergens een bepaling 

voor dat je zegt, we gaan een beetje knappe bomen met een diameter terugzetten. Want als je nou de 

Amsterdamse Poort neemt bijvoorbeeld, daar zijn bomen gekapt, van die hele mooie grote, en daar krijgen we 

allemaal van die pinkjes terug. Dus is dat ook niet in een bepaling opgenomen dat dat anders moet. Dank u. 

Mevrouw Prins: Nee, het is niet in een bepaling opgenomen. En je doet het ook op basis van de hoeveelheid 

geld die je beschikbaar stelt. Als je veel geld beschikbaar stelt, kan je natuurlijk grotere bomen, dikkere 

bomen, planten. Die hebben langer op de kwekerij gestaan, zijn wat duurder. Je doet het ook naar de situatie. 

Waar veel jongelui langslopen, en je kan makkelijk even een boom omknappen, daar doe je toch al gauw een 

wat dikkere boom dan in een woonwijk waar een dunnere is. Vervolgens moet u zich ook bedenken dat een 

dunnere boom makkelijker aanslaat dan een dikkere boom. U snapt zelf wel, een boom is dan veel meer 

gepest in zijn wortels dan bij een dunnere boom, dus die heeft veel minder moeite om aan te slaan. Dus er zijn 

meerdere aspecten die je moet wegen. En dat zijn op dit moment zaken die door Spaarnelanden gewoon niet 

gedaan worden. Want in het DDO-contract staat een herplantplicht van dezelfde soort op dezelfde plek. En 

dan is er dus geen deskundigheid bij Spaarnelanden om dan ook de gemeente te adviseren, ik zou op deze 

plek zou ik wat anders doen. 
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De heer Hobo: Ik wil daar even iets over zeggen, want … 

De voorzitter: Nee, liever niet. 

De heer Hobo: Oh. 

De voorzitter: Want ik wil wel iedereen de kans geven om een vraag te stellen, en er zijn nog meer 

vragenstellers zie ik. De heer Amand, wilt u uw microfoon uitzetten? Dank u wel. De heer Abbasi, PvdA. Ga uw 

gang. 

De heer Abbasi: Dank u wel, voorzitter. En een vraag en een opmerking voor mijnheer Van Alten. Ja, zoals mijn 

collega, mijnheer Van Leeuwen, net zei, uw schriftelijke bijdrage was erbij vorige maand. En daarin stond 

overigens dat u er niet bij kon zijn in verband met werk. Maar ja, goed, ik ga er vanuit dat het gewoon is omdat 

u er niet kon bij zijn omdat het laat was ingeleverd volgens de regels. En ja, ik vind het heel spijtig dat wij als 

commissie, inclusief wij, inclusief mijzelf, daar niks mee gedaan hebben met uw bijdrage. Dus ik hoop echt 

oprecht dat de wethouder hier nu meekijkt, de wethouder Snoek, en misschien toch nog het gesprek aangaat 

met mijnheer Van Alten om tot een werkbare oplossing te komen. 

De voorzitter: Dat was dan een opmerking. Dan ga ik eventjes naar mevrouw Moison van de SP. 

Mevrouw Moison: Ja, ik had een vraag voor eigenlijk beide bomenmensen. Maar ik stel hem maar even aan 

mijnheer Hobo. Bent u met mij van mening dat als ook het registreren van particuliere bomen gaat gebeuren, 

en het beter en zorgvuldiger omgaan, onder andere misschien via dat formulier, met het verlenen van 

kapvergunningen ja dan nee, dat dat eigenlijk een extra hulp is voor de gemeente Haarlem om sneller aan hun 

klimaatdoelstellingen te komen? 

De heer Hobo: Ja, kort antwoord, 100% mee eens. Mijnheer De Boer vindt dat prettig als ik kort antwoord. 

Moet ik doen. Ja, natuurlijk, we moeten veel CO2 afvangen. We hebben veel groen nodig, grote bomen. 

Antwoord vandaar, inderdaad liefst veel grote bomen waar het kan, het kan op veel plekken. Niet vervangen 

door kleine rotboompjes, want dat schiet niet op met klimaat. Het is een belangrijke doelstelling, dus wij 

moeten, ook als het maar net kan, toch die grote boom planten. En over die particuliere bomen gesproken, 

wat u ook zei, kijk, die gaan nu massaal weg. Mensen kopen een huis, en wat blijkt, dan moet gelijk die boom 

weg. Als we het voor elkaar krijgen die in paren te houden, gaan mensen er toch aan wennen en zeggen, toch 

wel mooi. Dan snappen ze de waarde, want dat huis is juist meer waard met een mooie boom ‘…’ in de tuin. 

Het essentiële is, dan heb ik dat niet zo duidelijk gemaakt, dat we als stichting of als omwonenden die boom 

kunnen aanmelden voor die lijst. Want nu kan dat dus niet. Nu moet die particulier dat zelf doen, die vergeet 

dat, die heeft daar geen zin in, die snapt dat formulier ook niet, want dat kan je bijna niet vinden op de site. 

Als wij dat mogen doen, dan kunnen we met de vrijwilligers langs reizen, dat zijn mooie bomen die komen 

waarschijnlijk in aanmerking, zetten we op die lijst. En dan is het binnen een paar maanden voor elkaar. En 

dan zijn die bomen tenminste hopelijk een beetje beschermd. Want ze gaan nu heel snel weg, achter elkaar 

worden kapvergunningen of snoeivergunningen aangevraagd. Onlangs weer bij de Vaart, bij de Leidsevaart. 

Hele prachtige eik wordt een vergunning gegeven voor meer dan 50% snoei. Nou, dan gaat die eik gewoon ten 

gronde. Terwijl hij in een grote tuin staat, helemaal vrij, geen enkel probleem, en dat kunnen wij niet 

tegenhouden. 

De voorzitter: Mijnheer Hobo, dit was uw korte antwoord? 
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De heer Hobo: Sorry. 

De voorzitter: Gewoon een vraag hoor, ik ben gewoon geïnteresseerd. Mooi.  

De heer Aynan: Dan ben ik benieuwd naar de langere versie. 

De voorzitter: Nou, dan mag hij contact met u opnemen. Dames en heren zijn er nog andere … Nee? Dan wil ik 

u alle drie hartelijk danken voor het inspreken inderdaad. Ik zie u al keurig klaar zitten om de microfoon 

schoon te maken, dan is die helemaal klaar voor de volgende keer. Als u zo klaar bent mag u rechtsom de zaal 

verlaten, dus tegen de klok in. 

12. 20.50 uur Vrijgeven voorbereidingskrediet ten behoeve van het vervangen van een walmuur aan de 

Buitenzorg kade (MS) 

De voorzitter: En dan gaan wij verder met agendapunt 12, en dat is het vrijgeven van het 

voorbereidingskrediet ten behoeve van het vervangen van een walmuur aan de Buitenzorgkade. Aan de raad 

wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet vrij te geven van €136.500 voor de voorbereiding van het 

vervangen van de huidige walmuur die bestaat uit verschillende constructies. En uit onderzoek in 2016 bleek 

dat deze walmuur in slechte staat verkeerd en vervangen moet worden. Met het voorbereidingskrediet 

worden de voorbereidingen tot aan de uitvoering gestart. Dit plan staat ter advisering op de agenda, en de 

commissie zal vanavond bepalen of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Wethouder Snoek, hartelijk 

welkom. En wij gaan alvast beginnen met een eerste termijn, als u dat goed vindt. 

Wethouder Snoek: Voor in de commissie. 

De voorzitter: Oh, dat is heel vriendelijk van u, dank u wel. Ja, het is natuurlijk uw laatste keer hier. Nou, daar 

zullen we straks nog even anders stil bij staan. Wie kan ik als eerste een termijn geven? Kijk is, de heer 

Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Ja hoor, voorzitter, dank u. Ik kan hier redelijk kort over zijn. Dat deze kademuur hersteld 

moet worden, dat lijkt mij evident. Het enige wat ik wel wil zeggen, is dat het ons opvalt dat er dermate weinig 

risicokosten in opgenomen zijn in het krediet wat gevraagd wordt. Er wordt een best wel groot lijstje met 

risico’s genoemd, en eigenlijk is er alleen maar €10.000 opgenomen voor kosten van eventuele te ruimen niet 

afgegane explosieven. Maar andere risico’s zien we niet. Dat vragen … We vragen we ons af of dit budget dan 

wel toereikend is? Zou de wethouder hier wat meer duidelijkheid over kunnen geven? Dank. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ook van D66 een ultra korte bijdrage. Ja, een kademuur die 

het niet meer doet, moet vervangen worden. Wat wij ons afvragen, hoe gaan wij nou om, want wij gaan wel 

meer plekken in deze stad aanpakken, hoe gaan wij om bij nieuwbouw en aanpalende kademuren. Want ik 

heb nog even teruggestuurd, de nieuwe … Teruggezocht, de nieuwbouw van de Mariastichting stamt uit 2008, 

toen is ook die parkeergarage aangelegd, wat nu één van de risico’s is. Hadden we destijds kunnen voorzien 

dat binnen 10 jaar tijd, nou, binnen 12 jaar tijd, die kademuur al aangepakt zou moeten worden? En hadden 

we daar toen niet samen met die ontwikkelaar werk met werk moeten maken? Dus dat gewoon even een 

vraag voor toekomstige projecten. En daarnaast heb ik ook ineens sinds een paar minuten een vermoeden 

waarom wethouder Snoek afscheid van ons gaat nemen. 
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De voorzitter: Heel scherp, heel scherp. De heer De Lint kan daar misschien meer over vertellen. 

De heer De Lint: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik wilde net beginnen door te zeggen dat er vanavond inderdaad 

twee boegbeelden van het CDA een stapje terug doen. Wethouder Snoek, daar zijn wij erg bedroefd om, voor 

de laatste keer nu hier in de commissie. Maar we hebben het volste vertrouwen natuurlijk in zijn opvolger. En 

een paar minuten geleden Hugo de Jonge die het lijsttrekkerschap van zich weglegt. Persoonlijk ben ik daar 

iets minder bedroeft om dan mijnheer Snoek die weggaat. Los daarvan, en nu op de inhoud, het CDA vindt het 

een goede zaak dat we  hiermee aan de slag gaan, en wat ons betreft kan dit door als een hamerstuk. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Mooi. Dan, ja, de heer Abbasi. Ik weet niet of u dat had meegekregen, maar die had meer 

vertrouwen in de volgende wethouder bij het bespreken van het stuk wat van de agenda is gegaan, dan in u, 

dus die stelde voor om dat door te schuiven, en dat vond de commissie en goed idee. Dus mijnheer Abbasi, u 

heeft het woord. 

De heer Abbasi: Dank u wel. Ja, gelukkig hebben wethouder Snoek en ik een zeer goede relatie, denk ik toch? 

Ja, ja. Goed, nee, ik houd het ook heel kort. Het is goed dat we een voorbereidingskrediet vrijgeven, dus zo 

snel mogelijk doen. Inderdaad wat mijn college van de VVD, mijnheer Aerssens, zegt, ja, die risico’s. Daar 

wordt wel heel duidelijk gesteld dat er behoorlijk wat extra kosten bij kunnen komen. Bijvoorbeeld voor het 

afvoeren van grond door Japanse Duizendknoop of onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Ik zou 

zeggen, kunt u … Ik zou ook willen vragen, kunt u daar wat duidelijker over zijn? En betrek de commissie ook 

daarbij uiteraard als er extra kosten gemaakt gaan worden. Dank u wel. 

De voorzitter: Wie wil dan het woord voeren? Ja? De heer Mohr, Hart voor Haarlem. 

De heer Mohr: Ja, ook Hart voor Haarlem is natuurlijk diep bedroefd dat de heer Snoek ons gaat verlaten. Ik 

snap ook niet precies waarom, dat stond ook niet echt in die brief. Het opvallender wat er niet in stond dan 

wat er wel in stond. Maar goed, als een kademuur kapot is moet je die maken, dus ga. 

De voorzitter: Wie wil dan het woord? Ja, de heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Ja, wat moet wat moet in Haarlem. En het lijkt heel verstandig om dat 

nu te doen, werk met werk horen we steeds. Dus wij zeggen, nou, krediet prima, maar houdt ons op de 

hoogte als het dreigt uit de hand te lopen. 

De voorzitter: Iemand anders nog? Dan ga ik het woord geven aan de wethouder. Wethouder Snoek, u heeft 

het woord. 

De heer Snoek: Ja, dank u wel. En dank ook voor de warme woorden van vele van u. Even voor de goede orde, 

we hebben het hier over het … Ja, ook, zeker van u. Maar mijnheer Mohr, ik kom altijd nog bij u, dat weet u. 

We hebben het over het voorbereidingskrediet hè, dus dit is het krediet wat wij nu vragen om de onderzoeken 

te kunnen gaan doen en om de vervanging daadwerkelijk uit te gaan voeren. Een aantal van de risico’s die de 

VVD terecht benoemt, die zullen dus in die onderzoeksfase naar voren komen en dan hopelijk meevallen. En 

dan vervolgens komen we met een kredietaanvraag. Ook daarna heb je natuurlijk nog bij de uitvoering kunnen 

zich weer nieuwe risico’s voordoen. Maar één van de dingen die we nu misschien extra moeten gaan 

onderzoeken in die voorbereidingsfase al, zijn die niet gesprongen explosieven. Dus vandaar dat die hier nu in 

het voorbereidingskrediet expliciet wel als risico zitten. Maar de andere risico’s, zoals de Japanse 
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Duizendknoop, waar ook naar gevraagd werd. Overigens ben ik vanochtend nog even wezen kijken op de 

locatie, en de Japanse Duizendknoop die we eerder een hoek zagen, was nu weg. Ja, soms zit het mee. Maar 

blijkbaar, ik laat me vertellen dat dat ook seizoensinvloeden kunnen zijn, dus hij kan ook zomaar dadelijk weer 

terug zijn. Maar, ja, we nemen u daarop mee. En u krijgt uiteindelijk het definitief krediet natuurlijk ook 

voorgelegd. En dan zult u over een aantal van deze risico’s meer informatie hebben, waarbij ik niet uitsluit dat 

uiteindelijk ook bij de uitvoering zich nog nieuwe risico’s kunnen voordoen. D66 stelde ook een interessante 

vraag van, ja, hoe werkte dat hier nu eigenlijk? Normaal gesproken is de eigenaar ook verantwoordelijk voor 

deze kademuren. In dit geval is er ongeveer een strook, het looppad vanaf de waterkant is gemeentelijk bezit, 

dus zijn wij hiervoor … Ik ben ook destijds niet bij die afspraken geweest. Dus ik zou daar ook weer eens in 

moeten duiken van wat daar des… Waarom dat destijds is afgesproken, en wat, ja, hoe zouden we daar in de 

toekomst mee omgaan? Dat is geen parate kennis voor mij nu. En ik denk … Nou, ik had de heer Mohr beloofd 

dat ik daar nog op terug … Dat ik bij u terug zou komen. Ik ga u ook missen. Dat heb ik u al gezegd, en we 

hebben van elkaar genoten, dus wie weet dat we dat in een andere rol nog eens ooit zullen mogen doen. 

De voorzitter: Mooi, dan ga ik er vanuit dat dit zo voldoende is besproken. Dan vraag ik aan u hoe we dit voor 

de raad gaan agenderen? Kan dit als hamerstuk of hamerstuk met stemverklaring? Hamerstuk? Ja? Dan doen 

we dat, als hamerstuk gaat dit naar de agenda. 

13. 21.00 uur Vrijgeven voorbereidingskrediet Prins Bernhardlaan (MS) 

De voorzitter: Dan gaan wij verder met agendapunt 13, en dat is het vrijgeven van het voorbereidingskrediet 

voor de Prins Bernhardlaan. Op 27 mei 2020 is aan de commissie beheer een opinienota voorgelegd over de 

Prins Bernhardlaan. De commissie heeft zich toen uitgesproken om bij het grote onderhoud uit te gaan van 

variant 2, waarbij het deel ten noorden van de Zomervaart wordt heringericht, en het deel ten zuiden van de 

zomervaart groot onderhoud krijgt. Het bijbehorende budget is geraamd op 5,5 miljoen euro. Die uitkomst is 

opgenomen in de programmabegroting 2021-2025 door het benodigde budget van de Prins Bernhardlaan op 

te hogen met 1,6 miljoen. Overig budget wordt gevonden in IP 63.19 rioleringen, vanwege de 

afkoppelingsopgave. Op 25 juni 2020 heeft de raad de motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om te 

onderzoeken of en op welke wijze hoogwaardig openbaar vervoer een plaats zal krijgen op de Prins 

Bernhardlaan, zowel voor de korte- als de lange termijn. In eerste instantie wordt hiernaar gekeken binnen het 

mobiliteitsbeleid. En de inhoud van het mobiliteitsbeleid kan daarmee invloed hebben op de scope van de 

opdracht. Desalniettemin kan het voorbereidingsproces voor de Prins Bernhardlaan met deze afhankelijkheid 

en het vooruitzicht dat het mobiliteitsbeleid op korte termijn wordt vastgesteld, al worden opgestart. Om de 

voorbereidingen van dit project te kunnen opstarten en de ontwerpfases te kunnen doorlopen, is het 

noodzakelijk dat het bijbehorende voorbereidingsbudget wordt vrijgegeven. En de raad wordt dan ook 

verzocht om voor de voorbereidingen het benodigde budget van €900.000 vrij te geven. Het plan staat ter 

advisering op de agenda. Wie wil als eerste een termijn? Ja, de heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk jaren al een crime daar, die Prins Bernhardlaan. En ik 

vind het voor de buurt natuurlijk eindelijk is tijd dat er wat aan gedaan wordt. Dus wij kunnen ons daar 

helemaal in vinden. Het is hoog tijd dat er wat gaat gebeuren, en ik denk dat de buurt en de wijk daar ook heel 

blij mee zal zijn als het nu eens een keer de kogel door de kerk is. Dank u. 

De voorzitter: De heer Aerssens, VVD. 
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De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. Heel kort van ons. Het is niet onze variant geweest tijdens de bespreking 

van dit stuk, maar deze variant hier heeft de raad nou eenmaal voor gekozen, dus laten we hiermee aan de 

slag gaan. 

De voorzitter: Dan digitaal, de heer Aynan, Jouw Haarlem. U heeft het woord. 

De heer Aynan: Ja. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, sorry, een voorbereidingskrediet van 9 ton voor een 

variant waar inderdaad in het voorjaar een nipte meerderheid voor was. En die variant, dat heeft u net 

gezegd, dat betekent dat de Prins Bernhardlaan eigenlijk in tweeën wordt opgeknipt. Ten noorden van de 

Zomervaart wordt volledig heringericht, en de rest wordt eigenlijk gerepareerd, zou je kunnen zeggen. En daar 

wordt dan bijna 6 miljoen voor uitgetrokken. Voorzitter, er zijn in de directe omgeving van de Prins 

Bernhardlaan echt heel veel grote ontwikkelingen gaande. Ik hoef alleen maar de Oostpoort te noemen, de 

Europaweg, maar ook het kruispunt Amerikaweg. En dat laatste punt maakt het des te interessanter, omdat 

bij de begroting middels een motie daar geld weggehaald is voor de Gedempte Oostersingelgracht. Daar kan je 

denken van wat je wil, maar dat betekent, ja, dat we eigenlijk de Prins Bernhardlaan opnieuw moeten bezien. 

En onze vraag is, zowel aan de commissie als aan de wethouder, is het verstandig om nu bijna 6 miljoen 

hiervoor uit te trekken? En te investeren in iets waar met best wel wat onzekerheden. We hebben het over de 

onzekerheid rond corona. Maar ook de kans op iets nieuws. Want u noemde zelf ook de motie over de HOV. 

De vraag is, is het verstandig om nu 9 ton voor een voorbereidingskrediet uit te trekken, en niet eigenlijk een 

stap op de plaats te maken en te bezien of we dit eigenlijk op een veel betere manier kunnen betrekken bij de 

stad, ook de mobiliteit. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank, wie wil dan het woord? Ja, mevrouw Van der Sluis, GroenLinks. 

Mevrouw Van der Sluis: Ja. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben als GroenLinks nog twee vragen hierover. Naast 

de weg afwaarderen en ruimte houden voor het HOV, hebben we ook als kader meegegeven om het groen in 

het midden te verplaatsen naar de zijkanten. Want dat groen in het midden is minder recreatief, en aan de 

zijkant wel. En kan dit worden meegenomen? En dan nog wat betreft de besluitvorming. Nou ja, je zou kunnen 

zeggen, vooruitlopend op de bespreking van het civiel planproces. Maar goed, dat is dus nu van de agenda. 

Wanneer dat besproken gaat worden is dus de vraag. Maar we willen wel graag, en dat staat niet in het 

overzicht, nou ja, op de hoogte worden gehouden van een startnotitie. En als er keuzes gemaakt moeten 

worden, dat we het gewoon geregeld terugkrijgen om daarover mee te denken binnen deze commissie. 

De voorzitter: En wie wil dan het woord? Oh, en ik begrijp dat er een interruptie is van de heer Aynan voor u. 

De heer Aynan, ga uw gang. 

De heer Aynan: Ja. Dank u wel, voorzitter. Een vraag voor GroenLinks, want u heeft het over startnotitie en 

keuzes. Want ik weet nog in het voorjaar dat u geen … Nou, laten we zeggen dat u niet koos voor deze variant. 

En bedoelt u met die keuzes dat u ook andere varianten, ja, te berden wilt brengen? 

Mevrouw Van der Sluis: Nee, het gaat niet over een andere variant. Het gaat over deze variant, en hier willen 

we met … Als er een plan ligt, de startnotitie, dan willen we die gewoon hier in de commissie bespreken. Het 

staat namelijk ook niet in het overzicht wat er onder dit raadsstuk hangt. 

De heer Aynan: Ja, voorzitter, mag ik ook nog even? 

De voorzitter: Ja, ga uw gang. 
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De heer Aynan: Ja, want in het voorjaar maakte u juist geen keus voor de variant van het college, dat was 

namelijk variant 2. U had toen gezegd van, nou, wij willen nog even andere varianten bekijken. En nu ligt er 

alleen maar één variant, en daar trekken we nu 9 ton voor uit. 

Mevrouw Van der Sluis: Maar die keuze hebben we toch gemaakt? 

De heer Aynan: Nee, voorzitter, die keuze … 

Mevrouw Van der Sluis: Om deze ‘…’ te doe… 

De heer Aynan: Die keuze, dat … 

Mevrouw Van der Sluis: Die hebben we toch met elkaar in de commissie gemaakt? 

De voorzitter: Ik denk dat deze interruptie is wat het is. Dank u. Wie kan ik het woord geven? De heer Visser, 

ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft komt er een HOV-baan langs Prins Bernhardlaan. Ik 

ben benieuwd naar het mobiliteitsbeleid. Ik sluit me wel aan bij de laatste opmerking van GroenLinks over dat 

schema onderin. Want dat schema geeft nergens aan wanneer nou de raad aan zet is. En het civiel planproces 

bespreken we nu niet, maar ik vind dat in dit soort schema’s veel explicieter moet komen te staan wanneer de 

raad aan zet is. 

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, de Prins Bernhardlaan is natuurlijk een hele drukke weg, en hij ligt er niet best bij en hij 

doorsnijdt twee wijken. Dus dat is belangrijk dat er in ieder geval nu een deel wordt aangepakt, zodat het 

sluipverkeer van de A9 weer een goede route dwars door de stad heen heeft. Wij vinden het inderdaad ook, 

ja, het is natuurlijk een geweldige investering in deze coronatijden. Dus of het nou de belangrijkste van de 

wereld is, dat weten wij ook niet precies. Maar goed, we hebben ertoe besloten, dus we staan er wel achter. 

En we zijn ook heel blij dat er in ieder geval … We scharen ons ook achter het idee er hier ruimte voor HOV-

banen moet komen. 

De voorzitter: De heer De Lint, CDA. 

De heer De Lint: Ja, het CDA vindt ook dat we moeten doorpakken. En wat dat betreft sluiten wij ons aan bij de 

woorden van de heer Amand. 

De voorzitter: De heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij gaat het hier om het vrijgeven van een 

voorbereidingskrediet, dus niet over de inhoudelijke discussie welke variant we willen gaan kiezen, want we 

hebben toen gekozen voor variant 2. Dus krediet vrijgeven en doorgaan. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Mohr, Hart voor Haarlem. 

De heer Mohr: Nou ja, daar sluit Hart voor Haarlem zich bij aan. 
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De voorzitter: De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: En laat ik me dan op deze laatste avond van de heer Snoek ook aansluiten bij de heer 

Mohr. 

De voorzitter: Ja, mevrouw Moison, SP. 

De heer …: Niet te geloven, wethouders moeten vaker vertrekken. 

Mevrouw Moison: SP sluit zich ook aan. 

De voorzitter: U moet wel aangeven bij wie u zich aansluit. Mevrouw Baas-Oud, OPH. 

Mevrouw Baas-Oud: Ja, dank u wel. Ja, dan ga ik toch een beetje tegen … Een beetje dwarsliggen misschien. 

Destijds … uiteraard gaat het om het vrijgeven van het voorbereidingskrediet en zullen er nog vele stappen 

volgen. Alleen ja, het is belangrijk dat de weg aangepakt gaat worden, alleen de variant had destijds niet onze 

voorkeur, en als ik hem goed heb teruggezocht, maar misschien heb ik niet goed gezocht, kon ik terugvinden 

dat er een nipte meerderheid was, een krappe meerderheid voor variant 2. En dan is dus blijkbaar daar de 

keuze nu op gevallen, of ik heb een stukje gemist. Het zal. Ja, wat ons betreft,  ja natuurlijk is het nodig om die 

weg op te knappen. Alleen ja, qua variant hebben wij daar echt nog wel vraagtekens bij. Dus ik weet niet of dit 

dan het moment is of dat dat dus een later tijdstip wordt. Wat ons betreft zou ik zeggen, ben ik het deels eens 

met de heer van Jouw Haarlem, mijnheer Aynan, excuus dat het even duurde, is het echt nodig om op deze 

variant het voorbereidingskrediet vrij te geven? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij heb ik iedereen gehad. En dan ga ik het woord geven aan de 

wethouder. Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Ja, dank u wel. Ja, ik sluit me uiteraard aan bij de heer Mohr, de heer Van Leeuwen, de 

heer Abbasi, de heer De Lint, en ik denk ook de heer Aerssens, zeker. Ik denk dat het goed is, u heeft in 

meerderheid besloten. De OPH zegt, nipte meerderheid of niet. Ja, dat kennen we dan denk ik moeilijk in dit 

systeem. Als u in meerderheid het college een opdracht geeft, dan gaan wij voor u aan de slag. Om de 

volgende stap te zetten is dit voorbereidingskrediet, om de varianten uit te werken wat u besloten heeft. 

GroenLinks zegt, kunnen we … Nemen we dat mee dat groen naar de zijkant? Ja, dat is onderdeel van de 

scope, dus daar kijken we naar. En u zegt, kunnen we dan meegenomen worden? Ik vind de opmerking van u 

en ChristenUnie terecht, ik denk in dat schema hè. Volgens mij is het goed dat schema, dat kennen we uit het 

ruimtelijk planproces, gebruiken we hier nu ook denk ik een jaar ofzo. Geeft inzicht. Maar ik ben het met u 

eens, laten we proberen dan ook expliciet te benoemen, en waar is dan de raad aan zet hè. Welk stuk gaat 

naar de raad toe of naar de commissie toe en op welke manier. En ik denk dat ik u goed hoor, ook in het licht 

van de discussie die we vanavond niet voeren. Dat u zegt, nou, deze startnotitie zouden we niet ter informatie, 

zoals u die normaal gesproken zou krijgen, maar die zouden wij graag ter bespreking willen hebben. Nou, ik 

denk dat dit best een type project is waarop het college dat zou kunnen toezeggen. Dus laat ik dat bij deze dan 

doen. En hopen dat dat goed genoteerd wordt, want ik wil natuurlijk voorkomen dat mijn opvolger die 

toezegging niet na kan komen. En volgens mij heb ik daar de vragen mee beantwoord. 

De voorzitter: U heeft een interruptie en u deed een toezegging. De heer Aynan, Jouw Haarlem, u heeft het 

woord. 
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De heer Aynan: Dank u wel. Voorzitter, toch eventjes … GroenLinks die koos, voor alle duidelijkheid, voor 

variant 3, maar daar wil ik het even niet over hebben. De participatie wordt nog vorm gegeven voorzitter, dat 

is ook onderdeel van het voorbereidingskrediet. Mag er geparticipeerd worden over een andere variant? Of 

krijgen de mensen alleen maar iets te zeggen over deze variant? 

De voorzitter: Zijn er nog anderen die een tweede termijn wensen? Mevrouw Baas-Oud, OPH. 

Mevrouw Baas-Oud: Ja, dan misschien meer voor mijn duidelijkheid. Als ik terug lees in het transcript, staat 

daar, een krappe meerderheid voor variant 2, wethouder, dat geef ik u mee. Dan is wat mij betreft dit stuk zo 

voldoende besproken, het gaat niet door naar de raad. Dat is wat er staat. Dus dan, nou ja, ben ik in de war 

gebracht. Dus hoe moet ik het … Op welke manier moet ik het dan interpreteren?  Waar kan ik het dan 

terugvinden dat er wel besloten is voor variant B? 

De voorzitter: Iemand anders nog? Nee. Wethouder Snoek, dan heeft u het woord. 

Wethouder Snoek: Ja, ik denk dat de opmerking, dit stuk gaat niet door naar de raad, ging erover dat het geen 

raadsbesluit was en dat het alleen hier in de commissie werd besproken, en dat dus de richtinggeving uit de 

commissie de opdracht aan het college was. En richting Jouw Haarlem dan. Nee, wij werken deze variant uit, 

en dan is de participatie is natuurlijk gericht op hoe kan de buurt en iedereen meedenken op de variant die 

uitgewerkt wordt. Natuurlijk staat het een ieder vrij om op ieder moment zich hier of in welke manier in het 

proces dan ook te laten horen over dat men iets nog anders wil. Maar ik ga deze raad natuurlijk niet buiten 

spel zetten. U bent de 39 verkozen volksvertegenwoordigers, u geeft richting aan het college en u luistert naar 

de stad en dat doet u hier vanavond ook weer. Maar ik ga niet nadat u iets besloten heeft tegen de mensen 

zeggen, het ligt weer helemaal open. Want dan hoeven we het hier ook niet meer met elkaar te doen. 

De voorzitter: Dan nog een interruptie van de heer Aynan, Jouw Haarlem. Dat is niet meer nodig. Dan is denk 

ik zo het stuk voldoende besproken. Het gaat hier om een voorbereidingskrediet. Hoe kan ik dit naar de raa… 

Of hoe wilt u dit naar de raad hebben? Als hamerstuk of hamerstuk met stemverklaring of bespreekstuk? 

Hamerstuk met stemverklaring? Hamerstuk? 

De heer …: Gewoon Hamerstuk. 

De heer …: Met stemverklaring. 

De voorzitter: Met stemverklaring. 

De heer …: Voorzitter. 

De voorzitter: Ja, ik heb u gehoord inderdaad, u wilt graag een bespreekstuk. Dan zoek ik even de middenweg, 

zo ben ik. Dan doen we een hamerstuk met stemverklaring, en dan kunt u het allemaal nog op- of 

afwaarderen op het moment zelf. Ik stel even voor om 10 minuten pauze te nemen, dan kunnen we technisch 

hier wat uitzoeken, en kunt u één van de lekkernijen ophalen hier, met een mondkapje, van de heer Snoek. En 

dan zie ik u om 21:45 uur weer terug voor het laatste onderwerp. Dank u wel. 
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21.30 uur Koffiepauze 

15. 22.20 uur Varianten Professor Eijkmanlaan (MS) 

De voorzitter: Ja, dames en heren, hartelijk welkom terug bij het derde deel van de commissie beheer. 

Voordat we overgaan naar agendapunt 15, kom ik nog heel eventjes terug over de inspraakbijdrage van de 

heer Hobo en de inspraakbijdrage met betrekking tot de Spaarnwouderstraat. Ik merkte dat daar toch wat 

onduidelijkheid over is van waar staat dat nu? Dus ik geef even heel kort de wethouder de kans om te 

reageren, en dan gaan we verder met agendapunt 15. Dus het is niet de bedoeling dat we hier een hele 

discussie over beginnen, maar gewoon eventjes reagerend op wat u heeft gezegd. Wethouder, mag ik u het 

woord geven? 

Wethouder Snoek: Ja. Ten aanzien van de Spaarnwouderstraat hè was het, wil ik u toezeggen … Want of … 

Heeft u gevraagd om een schriftelijke reactie op de inspreekbijdrage. Die wil u toezeggen. Ik moet zeggen, dit 

is een dossier van zelfs van voor mijn tijd ook, dus ik moest ook even zoeken hoe dat ook alweer precies zat. 

Dus ik zal dat met u laten delen. Ten aanzien van de insprekers over het groen, ik ben blij om te horen dat 

beide insprekers ook herkenden dat we stappen de goede kant uitzetten, maar dat er ook nog stappen te 

zetten zijn. Mijn voorkeur heeft het om dat primair met elkaar in het Platform Groen, u weet daar van, dat 

hebben we met elkaar ingesteld, dat is de plek om dat met elkaar te bespreken. De heer Hobo gaf ook aan 

daar een aantal keren niet geweest te zijn, omdat hij bezwaar aan het maken was. Beiden zijn denk ik 

belangrijke taken. Maar volgens mij is dat de plek om het te bespreken, en u gaat als commissie, begin volgend 

jaar, ook nog spreken over de actualisatie van de bomenverordening, bomenbeleidsplan. Dus ik denk dat er 

meerdere gelegenheden zijn om als het begrip tussen gemeen… Tussen organisatie en de partners in het 

Groen Platform daar niet groeit, dat u daar als raad ook nog over te spreken komt. 

De voorzitter: Mooi. Dank u wel voor uw reactie. Dan gaan we door naar agendapunt 15, en dat zijn de 

varianten Professor  Eijkmanlaan. Het is het laatste onderwerp van wethouder Snoek in de commissie beheer, 

dus best wel een bijzonder moment. Ja, wethouder Snoek, ik moet zeggen, ik heb altijd ontzettend prettig met 

u samengewerkt. Niet alleen hier in de vergadering zelf bent u een zeer kundig en prettig wethouder. Maar 

ook achter de schermen hebben we elkaar meerdere keren getroffen en dan is het gewoon ontzettend fijn om 

met iemand te praten die niet alleen kundig is, maar ook nog gewoon een ontzettend fijn persoon is. Dus 

dank, ik vind het oprecht jammer dat u weggaat, dat heb ik al eerder gezegd. Maar ik begrijp nu inderdaad dat 

er veel te doen is bij het CDA, dus dat is dan mooi dat u daar dan vrij voor bent. Ik vind het ook ontzettend 

leuk dat we dit onderwerp als laatste hebben, want het is een mooie 30-50 kilometer. Nou, dit moet gewoon 

mooi gaan worden. We hebben er ruim een uur voor, dus nou, dat zullen we er vast aan gaan besteden. Ik heb 

er zin in. Wethouder Snoek, succes. Commissieleden, maak er een mooi feestje van. De Professor Eijkmanlaan 

is aan groot onderhoud toe, en diverse andere werkzaamheden moeten daar gebeuren. Tevens geldt de 

Professor Eijkmanlaan als een mogelijk tracé voor de hoofdtransportleiding tussen de duurzame 

warmtebronnen en het warmtenet in Meerwijk en Schalkwijk. En dit wordt in het vervolg van het project 

nader onderzocht. De Professor Eijkmanlaan is een buurtontsluitingsweg in de Boerhaavewijk in de stadsdeel 

Schalkwijk binnen Haarlem, en de maximale snelheid is daar 30 km/uur. Om een gedegen afweging te kunnen 

maken is een variantenstudie uitgevoerd. Die heeft geleid tot een startnotitie die in de commissie beheer van 

18  juni jongstleden is behandeld. Naar aanleiding van deze commissievergadering zijn een viertal varianten 

uitgewerkt die hebben geleid tot deze opinienota. Het doel van de bespreking is dat het college vraagt de 

commissie zijn voorkeur uit te spreken voor één van de volgende varianten. Variant A is een duurzaam veilig 

30 km/uur. Variant B is duurzaam veilig 50 km/uur met vrijliggende fietspaden. Variant C is een profiel van de 
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Bernadottelaan 30 km/uur conform HIOR Schalkwijk. En als laatste variant D, 30 km/uur met vrijliggende 

fietspaden. Het college heeft de voorkeur voor variant B. Dus dat is duurzaam veilig 50 km/uur met 

vrijliggende fietspaden, omdat hiervoor het meeste draagvlak is bij belangrijke externe stakeholders, en ook 

het beste past bij verkeersintensiteiten en snelheid. Voordat we overgaan naar de behandeling wijs ik u erop 

dat er drie schriftelijke inspraakbijdragen zijn op dit stuk. En die zijn van de heer Bosma, mevrouw Smit en 

mevrouw Prins. En ze zijn allen gekoppeld aan het agendapunt, dus u heeft daar kennis van kunnen nemen. 

Dit stuk is op verzoek van het college geagendeerd. Wie kan ik als eerste het woord geven? Ja, de heer 

Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Ja. Dank u, voorzitter. Het laatste stuk van wethouder Snoek. Ik zal niet 5 minuten besteden 

aan hem te bedanken voor het tonen van ballen op dit punt. Vorige bespreking in juni, ik heb het nog even 

teruggekeken, toen had de wethouder een ander voorstel. Ik ben blij dat hij de realiteit in dit ontwerp inziet, 

dat hij volledig het standpunt van de VVD heeft overgenomen door te gaan voor veilig 50. Gefeliciteerd. Veilig 

50 met vrijliggende fietspaden. Een veilige keuze voor fietsers, de juiste keuze voor fietsers ook, en de juiste 

keuze voor de doorstroming te bevorderen van deze ontsluitingsweg. 

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. Ga uw gang. 

De heer Hulster: Mijnheer Aerssens, u vindt doorstroming heel belangrijk. En nou heb ik daar wel eens een 

stuk over gelezen, en daarin werd gepleit voor de … Werd uitgelegd wat nou de optimale snelheid is voor 

doorstroming. Dat weet u misschien ook wel, want u zit daar heel goed in als fietspartij. Ik zie uw grote baas 

en roerganger altijd op de fiets. De ideale doorstroomsnelheid voor auto’s is 70. Waarom pleit u niet voor 70 

km/uur? 

De heer Aerssens: Ja, ik ben zelf ook op de fiets gekomen, dus ik geef zelf ook graag het goede voorbeeld in die 

zin. Wij denken, zeker ook als je gaat kijken naar deze straat, dat 50 de ideale optie is, eigenlijk conform het 

college voorstelt. En één van de redenen waarom wij dat vinden, is dat de verkeersintensiteit op deze weg 

veel en veel en veel te groot is om 30 kilometer toe te passen. De normale hoeveelheid auto’s op een 30 

kilometerweg is 3500. En over deze weg gaan er 9000. 

De voorzitter: U heeft nog een aanvullende interruptie van de heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, misschien ambieert u nog om wethouder te worden. Want het is heel interessant. Ik vraag 

waarom pleit u niet voor 70? En dan zegt u, omdat 30 niet kan. Dat klinkt heel bijzonder. Ik bedoel, waarom 

pleit u niet voor 70? Bij 70 km/uur kunnen er 1500 auto’s per uur over dat baanvak, dat is toch fantastisch? 

Dat is toch uw natte droom, of niet? 

De heer Aerssens: Ik zal op dat laatste punt geen antwoord geven, daar gaat u niet over gelukkig. Dat eerste, 

nou laat ik dat toegeven, dat lijkt me fantastisch. Maar ja, het CDA heeft al een vervanger geregeld, dus dat 

wordt wat lastig. Maar wie weet, volgende periode. Maar nee, wij denken dat 50 hierzo, duurzaam 50, 

vrijliggende fietspaden, uitkomende vanuit die zijstraten die daar 30 zijn, woonwijken aangelegen, en toch de 

juist doorstroming, een ideale combinatie voor 50 km/uur alhier. Dus al met al, en ja, heel veel meer heb ik er 

ook niet aan toe te voegen, behalve dan dat en de verkeerspolitie en de wijkraad en zelfs de fietsersbond 

positief zijn over dit stuk, over deze voorgelegde optie duurzaam 50, vrijliggende fietspaden, goed voor de 

doorstroming, goed voor de fietser, veilig. Ja, ik denk dat iedereen die hier iets anders gaat zeggen, dat die is 

goed achter zijn oren moet gaan krabben. Voorzitter, dank u wel. 
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De voorzitter: U ook bedankt. De heer Mohr, Hart voor Haarlem. 

De heer Mohr: Ja, wij gaan wat anders zeggen. Want voorzitter, u weet wellicht dat de heer Van Leeuwen en 

ik een zeer turbulente geschiedenis hebben gehad. En we go way back, zal ik maar zeggen. En we hebben ooit 

zelfs een kamer gedeeld. Gebeurde overigens niet veel, maar dat lag niet aan mij. En voorzitter, toen de heer 

Van Leeuwen zo’n, ik denk dat dat inmiddels 2,5 jaar geleden is, zijn initiatiefnota 30 kilometer aankondigde, 

werd het leven ineens een stuk mooier. En Hart voor Haarlem heeft gezegd, wij gaan vanaf nu, waar we een 

keuze hebben, principieel voor 30 kilometer. Dus die 50 kilometer had hier niet in moeten staan, dat is een 

smet toch echt in het laatste debat van de heer Snoek. Wij gaan voor 30 kilometer. En welke variant op de 30 

kilometer, dat houd ik nog even geheim. 

De voorzitter: Ja, de heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel. Mijn favoriete onderwerp, 30 kilometer. Prima. Ik hoor de mensen daar in 

Boerhaavewijk al roepen, wanneer kom je bij ons met je gun. Het is natuurlijk wel zo, het CBR zit daar ook al 

jaren de hele boel in de weg, want daar hoor ik ook niemand over. Het is natuurlijk heel gevaarlijk als het druk 

is bij het CBR, iedereen gaat de weg op. En daar moet ik toch mijnheer Mohr gelijk in geven, dat daar toch 

eigenlijk ook niet naar gekeken is. Ik weet niet eens trouwens hoe precies de wijkraad erin staat, dat wilde ik 

ook van de wethouder horen. En 30 kilometer. Ja, ik van Trots zeg ik, mijn collega woont daar om de hoek, dus 

die zal waarschijnlijk dezelfde mening hebben, of niet, maar dat is bij ons gebruikelijk, wij hebben er altijd 

strijd in. Dus dat is ook positief, daar kunnen andere partijen denk ik wat van leren. Dus ik zeg, 30 kilometer, 

prima. En de veiligheid voor de kinderen in de buurt. En ik wil toch ook dat de wethouder nog even kijkt met 

het CBR met in- en uitgaan, het is daar hartstikke druk. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Ja, mijnheer Amand, heeft u in dit geval wel geluisterd naar al die mensen waar u constant 

over preekt. Heeft u daarnaar geluisterd? Want in het stuk staat namelijk dat de wijkraad alle vormen, alle 

varianten, van 30 kilometer afwijst en meegaat met het college om de tweede variant, variant B, te kiezen. Dat 

is de enige variant waar de wijkraad positief over is. Dus als ik u advies mag geven, luister naar de mensen en 

kies voor variant B. 

De voorzitter: De heer Amand. 

De heer Amand: Ik zal naar u luisteren. De VVD doet een hoop dingen goed, maar ook een hoop dingen fout. 

Dus dat is natuurlijk gebruikelijk in dit land, dus laten we het daar maar even op houden. En ik wil toch wel 

even u ook meegeven, en mijn vraag is gewoon, die wijkraad die zal misschien ook zijn bedenkingen hebben. 

Maar ik heb steeds het idee met het CBR, dat had daar nooit moeten zitten, dus dat wil ik toch wel even 

gezegd hebben. Dat is een veiligheid, dat is narigheid voor de buurt. En bij deze ga ik toch ook maar dingetje 

zeggen aan de wethouder. Ik ken hem al een aantal jaren, en ik zou zeggen, het ga je goed. 

De voorzitter: Dat is heel vriendelijk. Wie wil dan het woord? Niemand? Oh, GroenLinks, mevrouw Schneiders. 

Mevrouw Schneiders: Dank u wel. Ja, 30 kilometer, we willen het allemaal. We hebben het pas uitgebreid 

besproken, en toen heeft ook een heleboel mensen hebben gezegd dat we zoveel mogelijk 30 kilometer 

wegen moeten maken. Dit is er al één. Dus van 30 naar 50, dat zou wel heel erg zijn, dat willen we natuurlijk 

absoluut niet. Dus we willen heel graag die 30 hier houden. En dat het druk is, ja, dat is zo. Als het goed is gaat 
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dat in de toekomst beter worden, wordt het gewoon minder druk, want dan zijn er steeds minder mensen in 

een auto en dan heb je ook minder verkeer nodig. En ja, dat het een ontsluitingsweg is. Ja, dat hoeft het niet 

te zijn. Iedereen moet inderdaad die stad uit. Stel dat je hier 50 doet, dan gaat dat dus al het verkeer uit alle 

andere straten hier naartoe wegtrekken, en ik denk dat de wijkraad daar dan ook niet blij mee zijn. Want we 

zitten hier wel met scholen en met andere punten, woonzorgcentra en zo, waardoor het helemaal niet fijn is 

als er heel veel druk verkeer is. Dus we willen voor 30 kilometer. Maar gezien die drukte gaan wij wel voor dat 

vrijliggende fietspad, zoals we de vorige keer ook hebben gezegd. Dat is ingewikkeld, want dat betekent dat er 

dan wel maatregelen genomen moeten worden om te zorgen dat het een echte 30 kilometer weg is en niet 

een grijze weg. Maar dat er dus andere … De rabatstrook staat er al in, en een zebrapad en verkeersheuvels 

waar dat is, of hoger liggende kruisingen. Zodat het wel duidelijk voor iedereen is dat het 30 kilometer is. Maar 

wel met dat vrijliggend fietspad, omdat het opvoeden van de bestuurders van auto’s, dat kan ook weer niet 

over de ruggen van de fietsers gaan. Dus voor de veiligheid vragen wij wel om die fietspaden apart aan te 

leggen. 

De voorzitter: Dank u wel. En mag ik u inderdaad verzoeken, voor zover dat kan, om echt even duidelijk te zijn 

over welke variant u kiest. Want het gaat hier om een opinienota, en we willen het college natuurlijk duidelijk 

richting aangeven, en dat heeft mevrouw Schneiders net keurig gedaan. Maar ik verzoek andere partijen dat 

ook te doen waar dat kan. Wie wil het woord? Ja, de heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Ja. Dank u wel, voorzitter. Laatste debat waar wethouder Snoek bij is, dus laten we er 

inderdaad een onvergetelijke avond van maken. Ik zal wel aftrappen door dingen te zeggen die ik normaal niet 

zeg. Dus ik ben heel benieuwd hoe de wethouder daarop gaat reageren. Maar het is een soort 

afscheidscadeau zal ik maar zeggen. Wat ik normaal gesproken, en dat heeft u misschien wel gemerkt, pleit ik 

hier heel vaak voor een 30 km/uur. Het liefst door heel Haarlem, en we hebben daarom ook van harte het 

voorstel van D66 een paar weken geleden gesteund om een groot gedeelte van Haarlem 30 km/uur te maken. 

Maar daar hebben we ook met elkaar afgesproken dat er uitzonderingen kunnen zijn. En ik denk dat dit 

onderwerp, dat deze weg een uitzondering is. En waarom? Omdat de andere varianten, en dan voornamelijk 

variant D, waar we best wel naar neigen, dus 30 kilometer per uur met vrijliggende fietspaden, op papier heel 

interessant klinkt, maar in de praktijk niet zo is. Want dat betekent dat de weg anders ingericht moet worden. 

Het is namelijk nu in het plan een grijze weg. De weg moet andere heringericht worden, er komen extra 

kosten bij. We hebben een paar weken geleden heel duidelijk gezegd dat we het voorstel van D66 steunen 

mist er geen projecten worden aangepast waardoor er extra kosten, waardoor er meer budget voor 

vrijgemaakt moet worden. Nou, dat gaat hier dus gebeuren als je variant D gaat aanpassen. Dus hoe mooi het 

ook is om vrij liggende fietspaden te hebben bij een 30 km/uur weg, dat is gewoon te duur op dit moment. En 

dan wil ik zelf niet eens stil staan bij dat het een ontsluitingsweg is, want dat is meer een VVD-punt. Ik vind het 

heel bijzonder dat mijn gewaardeerde collega van Hart voor Haarlem voor 30 kilometer gaat. Dus ik ben zelf 

ook heel erg in de war vanavond. Want normaal gesproken gaat het echt, ja, staan we lijnrecht tegenover 

elkaar om andere redenen. Maar nu, mijnheer Mohr, ja ik vind dit heel bijzonder dat we nu allebei juist aan de 

andere kant van het spectrum staan. Maar erg leuk om te horen en om te zien. En hij wil daarop reageren, zie 

ik. 

De voorzitter: Ja. U heeft inderdaad een interruptie van de heer Mohr, Hart voor Haarlem. 

De heer Mohr: Ja, mijnheer Abbasi, u heeft mij wellicht een paar weken gemist, maar ik ben als herboren 

terug en dat verklaard ook dit radicale standpunt. Wat ik alleen niet begrijp in uw betoog, u zegt, wij staan 
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positief tegenover D, maar wij kiezen voor B. GroenLinks kiest voor D, de heer Van Leeuwen kiest voor D, wij 

kiezen voor D. U bent de enige dissonant. Waarom? 

De heer Abbasi: Ja, omdat variant D dan een grijze weg wordt met wat dan op papier ingericht is als een 30 

kilometer weg, en dat is in de praktijk niet zo. Dus dat gaat niet gehandhaafd worden. En mensen gaan niet 

langzamer rijden omdat de weg ingericht is als een 50 km/uur weg. Dus ja, misschien moet ik dat aan de 

wethouder vragen, is het mogelijk om variant D aan te passen zodat het echt een 30 km/uur weg wordt. Het 

antwoord daarop zou waarschijnlijk zijn, ja, maar dat kost meer. Nou, dat willen we dus niet. En daarom gaan 

we voor variant B. 

De voorzitter: En even ter correctie, de heer Van Leeuwen van D66 heeft zich nog niet uitgesproken over een 

variant. 

De heer Mohr: Voorzitter, die roept al jaren 30 kilometer. 

De voorzitter: Nee, nee, nee, mijnheer Mohr. Dat maakt niet uit wat de heer Van Leeuwen roept al jaren, dat 

mag hij zo meteen zelf nog een keer zeggen. De heer Visser, ChristenUnie, u heeft het woord. 

De heer Visser: Voorzitter, de ChristenUnie is het eens met GroenLinks en met mijnheer Mohr. Dus wij kiezen 

ook voor 30 kilometer met fietspaden. We zijn het niet eens met de PvdA, dat hoeft helemaal geen grijze weg 

te worden. Misschien moet je wat extra maatregelen nemen, maar het SWOV is ook bezig met een nieuwe 

definitie van dit soort 30 kilometer wegen, laten we daarbij aansluiten. En extra kosten, ik weet niet waar u 

het vandaan haalt, want die weg moet gewoon heringericht worden. Dus ik snap niet waar u dat op baseert, 

dus wat ons betreft in ieder geval fietspaden. 

De voorzitter: U heeft een … 

De heer Visser: Ja, en er was geen spreektijd meer voor de mooie dankwoorden voor de wethouder, dus dat 

doen we straks persoonlijk. 

De voorzitter: U heeft wel een interruptie van de heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Ja, ik verzin het niet, het staan gewoon in het plan, variant D is een grijze weg. 

De heer Visser: Een definitie van een grijze weg, voorzitter, is een weg waar mensen harder rijden dan de 

weginrichting aangeeft. En in dat voorstel staat ook dat de weg wel degelijk ingericht kan worden als een 30 

kilometer weg. Dus waar dat woord grijze weg in die tabel vandaan komt, is mij echt een raadsel. 

De voorzitter: De heer Hulster, u wilt uw termijn, klopt dat? 

De heer Hulster: Ja, ik wil even … 

De voorzitter: Ga uw gang. 

De heer Hulster: Ik wil even zeggen dat de Actiepartij voor variant D kiest. Dus 30 kilometer met vrij liggende 

fietspaden. De vrij liggende fietspaden zijn hier inderdaad nodig vanwege het hoge volume auto’s wat daar 

rijdt. En de fietsers zijn echt in de minderheid, dus die  kunnen het verkeer niet remmen. We zien in de 

varianten die opgegeven worden, maatregelen opgenomen om het inderdaad als een 30 kilometer weg in te 
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richten. En daarbij komt de sluitingsweg 30 kilometer. Door de rabatstroken wordt de weg visueel versmald, 

dat scheelt een meter. Er komen verhoogde kruisplateaus, dat remt af. En er komen zebrapaden, dat remt ook 

af. De kosten … Ik kan mijnheer Abbasi hierbij tegenspreken. Want volgens dit stuk zou het 2,93 miljoen 

kosten om de variant van de VVD te doen. En 2,82 miljoen om de variant te doen die een aantal partijen 

noemen, te doen. Dus alleen de, ja, blijkbaar … Hier wordt gesuggereerd dat er geen subsidie voor mogelijk is. 

Nou ja, dat is dan …. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Ja, mijnheer Hulster, u maakt hem bijna zelf al. Die 50 kilometer, duurzaam 50 kilometer, is 

gewoon de goedkoopste optie inclusief de aangevraagde subsidie. Maar we krijgen er €650.000 voor. En daar 

zegt u nee tegen, doen we niet, we gaan meer geld uitgeven voor een optie die niemand wil. 

De heer Hulster: Nou, het is niet zeker … Hier staat nog niet dat bekend is of die subsidie binnenkomt. Het zou 

natuurlijk interessant zijn om die subsidie binnen te vragen. Het is mijn niet bekend of de provincie niet ook 

een subsidie voor variant D gaat geven. Want ja, ondertussen, daar zijn er ook weer ontwikkelingen, dus daar 

horen we natuurlijk ook nog steeds graag een reactie van de wethouder voor. En anders, ja, we zullen toch 

een keertje moeten beginnen met deze maatregel, dus dan is het maar hier. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, fijn om te horen dat er collega’s zijn die al mijn mening kunnen, of 

telepathisch kunnen aanvoelen. Ik ga beginnen met iets wat een welbekend politicus van de partij, niet waar ik 

lid van ben, 7 jaar geleden heeft gezegd en wat hij ondertussen terugneemt. Mark Rutte zei namelijk 7 jaar 

geleden, visie is als een olifant in de kamer die het zicht belemmerd. En op de bank bij Linda de Mol, ik heb het 

niet gezien, maar wel gelezen, zegt hij dat hij daar spijt van heeft. En wat we hier ook missen, wat ons betreft, 

is visie. Want hoe kijk je nou naar Schalkwijk. En zoals u weet, ik betoog het hier vaker, ik ben er opgegroeid, 

mijn ouders wonen er nog steeds. En als mijn ouders van de A9 komen, en mijn ouders wonen in Meerwijk, 

dan gaan zij via de oude Schipholweg, je neemt de afslag Nieuwerbrug, ga je via de oude Schipholweg via deze 

weg rij je zo naar huis. En wat is dat eigenlijk gek, want dat is niet ons doel. Dit is een woonstraat waar 

gewoond wordt, en wat raar dat niet gewoon de normale Amerikaweg de toegang tot de rest van Schalkwijk 

is, en samen met de Europaweg natuurlijk. En wat is nou het mooie, en ik heb er eigenlijk nog niemand over 

gehoord, en wellicht maken mensen dan meer indruk als ze hier zijn dan een fysieke bijdrage op de agenda. 

Ook insprekers die in deze straat wonen die zeggen, laat het nou alstublieft 30 kilometer, wij wonen hier, de 

kinderen spelen hier en er is hier een school. En ook alleen door die school op de hoek van de straat zal al een 

rede moeten zijn om dit 30 kilometer te willen houden. Maar waarom begin ik over visie? Uiteindelijk, en dat 

vind ik dus ook licht verbazingwekkend van het college, dat hier alleen de wethouder openbare ruimte zit en 

niet de wethouder mobiliteit. Want dit gaat natuurlijk over, hoe kijk je naar het mobiliteitssysteem in 

Schalkwijk. En de vraag is eigenlijk, vind je dit inderdaad de toegangsweg, de voornaamste toegangsweg, voor 

Schalkwijk, of vind je dat de Amerikaweg met de Europaweg. En zouden we daar, en wel mooi, want één van 

de drie inspraakbijdrages zegt dat ook, zouden we misschien zoiets geks, het is misschien iets heel 

revolutionairs, mogelijk zijn als een groene golf op de Amerikaweg. Want ook ik rijd in deze coronatijd weleens 

met een geleende auto, u weet het, ik heb geen auto, rijd ik naar mijn ouders toe, en het is schier onmogelijk 

om daar doorheen te rijden, omdat er geen groene golf is omdat Zuidtangenthalte, de lijn 300 halte, 

gepasseerd moet worden. Dus zouden we eens kunnen kijken hoe we kunnen werken aan de doorstroming 

daar, want andere sprekers zeiden het ook al, als de Amerikaweg vast staat, ja, dan kiezen mensen voor de 

Professor Eijkmanlaan, wat gewoon een woonstraat is. Dus laat heel duidelijk zijn, het is nu 30, er wonen 
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mensen. De bewoners zeggen ook, wij willen gewoon dat het hier 30 blijft. Dus ja, wat ons betreft is het echt 

een woonstraat. En ja, je moet ook niet de huidige realiteit ontkennen. Want één van de bewoners zegt ook al, 

zouden we niet een knip aan moeten brengen bij de Aziëweg. Dat is volgens mij ook, en ik zat volgens mij nog 

op de middelbare school, is ook ooit het idee geweest toen de 300 lijn werd aangelegd. Dat er een knip zou 

komen waar nu nog inderdaad de Professor Eijkmanlaan doorloopt in de Bernadottelaan. Dat gaat voor nu te 

ver, maar dat is wel het stuk visie wat wij graag van het college zouden willen zien. Als je dan moet kiezen, dan 

zou eigenlijk onze, diep in ons hart is het een woonstraat waar mensen, net zoals op de Rollandslaan, net zoals 

bij de Churchilllaan, een echte mooie straat verdienen. Waarbij mensen kunnen flaneren, spelen, ga zo maar 

door. En zou je dus eigenlijk diep in je hand de wens koesteren dat de intensiteit van auto’s laag genoeg is om 

variant A te doen. Maar uiteindelijk, omdat het op dit moment nog niet zo is, omdat die goede doorstroom 

van de Amerikaweg er nog niet is, komen wij dan uit bij variant D. En dan kom je bij de inrichtingsprincipes van 

duurzaam veilig, en de heer Visser van de ChristenUnie heeft het ook al gezegd, de inrichtingsprincipes van 

duurzaam veilig zijn inrichtingsprincipes met een aantal ontwerprichtlijnen. Ook daarbij, en de heer Visser en 

ik hebben mooi geappt met de rest van de commissie, eerder deze week, daarover, ook daarbij kan je een 

duurzaam veilige weg maken. Dus ik ben het met de heer Visser van de ChristenUnie eens dat de term grijze 

weg daar niet op zijn plaats is, omdat … En mevrouw Schneiders van GroenLinks zei het ook al, we moeten 

hem dan ook in variant D wel echt inrichten dat het 30 wordt. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. Ja, mijnheer Van Leeuwen, u geeft aan van, 30 kilometer, die duurzaam 

30, 30 kilometer inrichting, die past helemaal niet bij de huidige verkeersintensiteit. En ja, weet je, kijk, als er 

voldoende alternatieven zijn, en het is zo dat er minder autogebruik zou zijn, en die verkeersintensiteit is niet 

zo hoog, dan we kunnen we allicht gaan kijken om meer straten 30 kilometer te maken. Maar op dit moment 

is het gewoon nog een ontsluitingsweg met 9000 autobewegingen, ik meen binnen een etmaal of per dag. Hoe 

kan u dan zeggen, voor die hoeveelheid auto’s ga ik toch zeggen, ja, ik ga toch maar voor 30 kilometer, want 

dat werkt zo lekker. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen. En u heeft nog vrij weinig tijd, ga uw gang. 

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Nou, uiteindelijk is het doorstromen bij 30 is bijzonder goed. 

Dus doorstromen van autoverkeer kan gewoon goed bij 30, en deze straat verdient dat, punt. 

De voorzitter: U heeft ook nog een interruptie van de heer Abbasi van de PvdA. 

De heer Abbasi: Ja, dank u wel. Mijnheer Van Leeuwen, denkt u dat variant D zo ingericht kan worden als een 

30 km/uur zone dat het past binnen het budget van 2,8 miljoen? 

De heer Van Leeuwen: Het college zegt van wel. Dus, ja. 

De voorzitter: Dan ga ik het woord geven aan mevrouw Moison van de SP. 

Mevrouw Moison: Dank u wel, voorzitter. We hebben met elkaar afspraken gemaakt van Haarlem 30 

kilometer per uur, tenzij. En waarom was dat ook alweer, omdat dat gewoon veiliger is. En dat … Nou, die 

overtuiging had iedereen. Wij kiezen als SP dus voor variant D. Dat is wel met vrijliggende fietspaden. Helaas is 

er het labeltje aangehangen van grijze weg. Maar net als de anderen denk ik dat dat wel opgelost kan worden, 

en dat je als je het nu goed wil doen en je wil echt 30 kilometer per uur, de dingen zo aan moet passen dat je 
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ook niet anders kan, en dat het dus een weg is waar gehandhaafd kan worden. Een echte 30 kilometer per 

uur. Enige kanttekening die ik wel heb, en dat is ook naar aanlei… Ja, het aantal bomen wat hiermee gemoeid 

raakt met variant D is wel het grootste aantal die dan vervangen moeten worden, en dat is op zich wel weer 

jammer. Maar goed, misschien kan daar nog kritisch naar gekeken worden. Dat was het, dank u wel. 

De voorzitter: De heer Dreijer van het CDA. 

De heer Dreijer: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het een beetje raar dat eigenlijk niemand voor variant 1 

gekozen heeft. Want daar is nog wel het meeste groen mee te behouden en te creëren. 

Mevrouw …: 1 of A. 

De heer Dreijer: 1, A, ja, whatever. De eerste. Maar goed, ook dat was niet onze eerste … Nee, het was niet 

onze keuze. Want het kan gewoon niet op die weg. Er zijn gewoon veel te veel auto’s, dus die variant valt 

gewoon af. En dan kwamen de twee varianten langs zoals de variant B en D, of 2 en 4, hoe je het noemen wil, 

met aparte fietspaden. Nou, die sprak ons direct wel aan. Alleen toen was het ook binnen onze fractie best wel 

ingewikkeld, ja, wat gaan we kiezen. Want 30 is natuurlijk wat we in het initiatiefvoorstel beogen, of althans, 

wat we ook gesteund hebben. Maar wij hebben daar toch voor gekozen, dus dan ga ik nu gelijk zeggen wat we 

gekozen hebben, variant B, 50 kilometer weg. En dat heeft zijn redenen. Natuurlijk de wijkraad is voor, de 

fietsersbond is voor, maar die is ook voor variant 4, D, voor, de wijkraad, en de politie is voor. Variant D is echt 

een grijze weg. Een grijze weg is een weg, als je aparte fietspaden hebt en je gaat de rijbaan 30 maken, is een 

grijze … Als je de fietspaden ook nog eens een keer in de voorrang legt over de hele weg, dan is dat ook een 

grijze weg. En als je ook nog eens een keer niet 30 kilometerdrempels wil gaan aanleggen, ja, ik bedoel, alles 

wijst dat het een grijze weg gaat worden op deze manier. Dus we kunnen eigenlijk niks anders, en ook even 

terugkijkend, natuurlijk hebben we dat voorstel gesteund. Het voorstel zegt zelf ook van, pak de gebieden aan 

met minder dan 5000 auto’s per etmaal. Dit is een weg waar twee keer zoveel auto’s per etmaal rijden. Dus 

ook in die … En daarom vind ik het ook legitiem om eigenlijk van dat initiatiefvoorstel niet af te stappen, maar 

in ieder geval de keuze te kunnen en mogen maken om daar een 50 kilometer weg van te maken. Het SWOV 

zegt ook nu nog steeds van, als je vrijliggende fietspaden hebt bij een gebied van ontsluitingswegen, dan is de 

rijbaan gewoon 50. En in snap wel dat ze nu ook in overleg zijn met, nou, met diverse instanties, de VNG en de 

ministeries, om te kijken hoe we toch tot een andere gedragen inrichting kunnen komen die iets anders 

ingericht is. Want ik ben ook van mening dat er ook 30 kilometer wegen in voorrang moeten kunnen liggen, en 

dat we het dan niet gelijk een grijze weg noemen, bij bussen. Maar deze weg, ja, daar zijn zoveel zaken die 

pleiten voor een 50 kilometer weg, dat wij dus toch deze keuze gemaakt hebben. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Schneiders, GroenLinks. 

Mevrouw Schneiders: Dank u wel. Ja, mijnheer Dreijer, maar denkt u dan niet dat als we deze weg 50 houden, 

dat die hoeveelheid auto’s die er nu al is en die zoveel is, dat dat er nog veel meer worden als we daarom de 

wegen wel 30 kilometer maken. 

De heer Dreijer: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we het ook moeten gaan zoeken meer buiten deze weg, dus 

meer richting het westen er al voor te gaan zorgen dat die auto’s niet die kant op gaan komen. Dus ik denk 

niet dat je expliciet gaat omrijden over de Floris van Adrichem of andere straten, naar deze weg toe om dan 

maar daar 50 te mogen rijden, dat zie ik echt niet zitten, dan heb je andere argumenten om dat te doen. 

De voorzitter: En wie wil dan het woord? Ja, mevrouw Baas-Oud, OPH. 
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Mevrouw Baas-Oud: Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben best wel een beetje gestoeid met die punt, 

omdat we als ik alles goed had gelezen komt er variant B ook uit als je kijkt naar de wijkraad. Dus ja, voor 

OPHaarlem is wat de wijk belangrijk vindt heel erg belangrijk. Maar wij willen natuurlijk ook veilig. Dus als je 

dan dat tegen elkaar afzet zou je denken, dan moeten we toch kiezen voor een variant voor de 30 kilometer 

weg, mits die wel goed ingericht is. Ja, lastig, lastig. Want de bijgevoegde brieven, ook mensen uit de buurt, 

geven dan weer aan inderdaad, wij willen weer 30. Dus hoe verhoud zich dan het percentage mensen die 

vanuit de wijk zeggen, wij willen dit allemaal ten opzichte van, nou, dit zijn dan drie brieven die hierbij zitten. 

Lastig, lastig dilemma. Dus ik zou … Ik neig naar variant D, omdat me dat toch, omdat ons dat toch veiliger lijkt 

in het kader van de snelheid. En tegelijkertijd hoor ik ook wat collega’s zeggen over een grijze weg, en als het 

dan niet goed ingericht is, is het dan wel veilig genoeg? Dus moet het dan toch variant B worden? Nou, 

misschien mag ik er nog heel even op kauwen en dan straks zeggen wat het wordt. 

De voorzitter: Ja, dat is leuk, spannend. U mag daar zeker even op kauwen, er komt zo nog een tweede termijn 

aan. 

Mevrouw Baas-Oud: Oh, en nog één ding. 

De voorzitter: Nee, dat mag dan weer niet. 

Mevrouw Baas-Oud: Nee? 

De voorzitter: Nee hoor, dat mag wel. Ga uw gang. 

Mevrouw Baas-Oud: Wat ik me afvroeg, want als ik kijk naar de financiën, 2,5-, 2,6-, 2,8 miljoen, wat het dan 

ook worden gaat. Als ik terug kijk naar de stukken in juni, stond daar 2,1. Ik weet niet, nou ja, waardoor het 

dan opeens zoveel meer is geworden? Of ik heb iets gemist, maar daar ben ik dan wel benieuwd naar, of daar 

dan een verklaring voor is in de afgelopen maanden, waarom het zoveel meer is geworden. Dus nou, tot later. 

De voorzitter: Dan heb ik volgens mij iedereen gehad. 

Mevrouw …: Behalve Jouw Haarlem. 

De voorzitter: Ja, dan ga ik naar de wethouder toe om hem het woord te geven. Wethouder Snoek, u heeft het 

woord. 

Wethouder Snoek: Ja, dank u wel. Ja, dit is natuurlijk het mooiste afscheidscadeau wat de commissie beheer 

mij kon geven, een 30-50 discussie. Dat had ik natuurlijk ook nooit gedacht dat ik daar nog echt eens een keer 

een heel uitgesproken mening over zou hebben. En dan ook nog eens een keer hung jury hè, dus u bent ook 

nog eens een keer tot op het bot verdeeld, wat ik heb mee zitten schrijven.  En degene die zich nog 

uitgesproken hebben, en ik heb Trots bij de vraagtekens staan en OPH bij de vraagtekens staan. En ik heb 

Jouw Haarlem overigens nog niet gescoord. 

De heer Aynan: Ja, ik was vergeten, ik kom zo. 

Wethouder Snoek: Oké, nou dan wordt het helemaal spannend. Want u zou … Ik weet niet of u mij … De 

doorslag moet nog vallen. Dus dit is het mooiste wat denkbaar is. Even weer 30-50. Volgens mij willen we met 

elkaar allemaal zoveel mogelijk 30. In het oorspronkelijke voorstel keken we ook naar het voortzetten van 30, 

want het is ook 30, maar kwam ook bij de eerste keer bespreking hier, die wat moeizaam ging omdat het stuk 
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tot verwarring had geleid, maar kwam ook die wens voor dat vrijliggende fietspad. Kijk, en er zit een variant … 

Want u zegt steeds, richt het dan echt in als 30 kilometer. Ja, die variant zit er ook in hè, dat is variant A. D66 

zegt van, ja, kom met een visie, en als we dit geen ontsluitingsweg meer vinden. En GroenLinks zegt, je moet 

gewoon door de weg anders in te richten, zorgen dat het verkeer die weg niet meer gaat gebruiken. Nou, dan 

hebben we natuurlijk gewoon variant A, dan wordt het een echte 30 kilometer weg. Dat kan. Maar u zegt ook 

van, nou, en de wijkraad en de fietsersbond willen ook een vrijliggend fietspad. Ja, dan gaan we compromissen 

doen, dan ga je afbouwen op die 30 kilometer. Want ik hoor hier ook net zeggen, ja, we willen variant D, maar 

dan wel echt als een 30 kilometer weg. In variant D staat beschreven, dan komen er drempels, komen er 

plateaus. Maar als je vrijliggend fietspad hebt en je gaat rechts in de voorrang gooien, dan wordt het 

gevaarlijk. Want als u en ik op een vrijliggend fietspad fietsen en we kruisen een zijweg, dan heb ik in ieder 

geval het idee dat ik voorrang heb, dus dat is ongevaarlijk. Dus als we dat doen dan adviseren we als college 

toch heel erg hard om die weg met dat vrijliggende fietspad voorrang te geven op die zijwegen. En als een weg 

voorrang heeft op de zijwegen en er geen fietsers meer op zitten, ja, dan heb ik één Nagtzaamstraat, één 

Engelandlaan, één Verspronckweg teveel gezien om tegen u nog te zeggen, dat vind ik een goed idee. Want 

dat is geen goed idee. Het is … We organiseren de inspraak voor over 2 jaar. En de heer Hulster zei, het was bij 

een rondvraag of een paar weken geleden, nog tegen me, over die Nagtzaamstraat, ja, hoe durft u de bal bij 

de raad neer te leggen? We hadden diezelfde discussie, hebben we keer op keer. En als college zeggen we, let 

op, het wordt een grijze weg. Het is hier wel heel evident. Als wij hier een keurige weg aanleggen, en natuurlijk 

komen die drempels erin bij variant D, maar met de vrij liggende fietspaden ernaast in de voorrang allemaal, 

dan gaat er geen 30 gereden worden, dat voorspel ik u. U bent het hoogste orgaan, u gaat dat besluiten, het 

college voert dat uit. Maar ja, ik hoop … En ik hoopte eigenlijk bij dat initiatiefvoorstel, van nou, laten we dan 

ontwerpprincipes ook toekomen en dan zeggen, oké, 30 kilometer, dat betekent die fietser eigenlijk een 

primaat heeft op de weg, dat verkeer er, die auto, die komt op de tweede plek, die gaat er achteraan. Variant 

B, laat ik het vriendelijk samenvatten, heeft niet de voorkeur van het college, en ik ben heel erg bang dat u 

over een tijdje, mijnheer Amand zei het al, dat hij daar weer met zijn snelheidspistool mag gaan staan, hij 

meet snelheden overigens hoor, voordat mensen de indruk krijgen dat de heer Amand wat anders doen, en 

dat we een verkeerde afslag nemen. Even kijken of ik nog argumenten. Nee, volgens mij … Ik schreef op, het is 

een beetje de geit en de kool sparen, variant D. Ik snap dat u optimale veiligheid voor die fietser wil, dat kan. 

Maar als je daar op doorredeneert en je zegt, dan komt dat vrijliggende fietspad, dan gaat er niet 30 gereden 

op die weg. Nou, laten we dan aan de voorkant er eerlijk over zijn, dan wordt het een 50 kilometer weg. Dat is 

een beetje gek als het eerst 30 was, maar dat is dan het gevolg van dat vrijliggende fietspad. Kunnen we ook 

handhaven op die 50 kilometer, want op die 30 gaat dat niet gebeuren. En dan ben ik heel benieuwd wat de 

uitslag gaat worden. Ik heb hier een briefje hoor, ik heb mee gescoord. We zijn er nog niet uit. Dus ik hoop dat 

OPH, Hart voor Haarlem, want die zegt dan geen B, die heb ik staan als geen B maar één van de 30 kilometer 

varianten, dus dat kan nog A, C of D zijn, en Trots en Jouw Haarlem de doorslag gaan geven. 

De voorzitter: Dan ga ik beginnen met het tweede termijn. En ik begreep dat de heer Aynan van Jouw Haarlem 

die wenst, dus u heeft het woord. 

De heer Aynan: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik doe mijn eerste en tweede termijn maar in één. Voorzitter, ik wil 

mij toch ook eventjes richten op mijnheer Snoek. Mijnheer Snoek, ik heb echt jarenlang ontzettend prettig 

met u samengewerkt. En ik heb u ook ontzettend gewaardeerd vanwege uw no nonsens houding. Maar ook 

uw talent om te luisteren, en dat laat u vanavond weer zien. U heeft alles keurig netjes op een rijtje gezet voor 

ons. En Jouw Haarlem gaat wat dat betreft uw laatste agendapunt, een beetje uw feestje, niet verpesten. En 

niet omdat het om u gaat, voorzitter, en ook niet om de wethouder. Want wij geloven, en wij hebben net echt 
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ontzettend goede argumenten gehoord van de wethouder, dat het veilig kan met vrij liggende fietspaden met 

50. Dus dan weet u ook meteen onze keuze. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Mohr, Hart voor Haarlem. 

De heer Mohr: Ja, voorzitter, ik wist het wel, op de heer Van Leeuwen kun je bouwen. We zijn erg blij met die 

keuze. Hart voor Haarlem kiest ook voor de 30 kilometer met vrijliggende fietspaden. En als de heer Snoek het 

daar niet mee eens is, dan gaat hij maar weg. Grapje. 

De voorzitter: En wie kan ik dan nog het woord geven? Mevrouw Schneiders, GroenLinks. 

Mevrouw Schneiders: Dank u wel. In de eerste plaats heb ik net niets tegen mijnheer Snoek gezegd. En ook 

wij, ik heb fijn samengewerkt. Natuurlijk veel korter dan een aantal anderen, maar we hebben wel vaak 

degens gekruist, maar het was wel leuk vond ik. Dus ik hoop dat we dat in de toekomst met uw opvolger ook 

kunnen doen, en ik vind het heel erg jammer dat u weggaat. Dat gezegd zijnde, ook al kapt u al die bomen, 

waar wij het helemaal niet mee eens zijn, maar dat snapt u wel hè, dat dat nu op moet houden. Maar nu over 

die 30 kilometer. Ik denk toch, en misschien ook om nog  paar mee te nemen die nog niet helemaal zeker zijn, 

al we nu gewoon wel voor die 30 kilometer gaan met die vrij liggende fietspaden, omdat dat gewoon wel 

moet. Natuurlijk veel liever zou ik zeggen, 30 kilometer en die fietsers op de weg, en geef die fietsers het 

primaat. Maar ja, als ze dan overhoop gereden worden, dat kunnen we toch ook niet op ons geweten hebben. 

Dus het moet nu even zo. En als de regering nou inderdaad gaat komen met een plan 30 kilometer en 

daardoor makkelijker wordt om 30 kilometer wegen in te richten, dat de politie ook wil controleren als ze niet 

helemaal woonerfachtig zijn ingericht, dan wordt dat straks gewoon makkelijker. Dus laten we gewoon gaan 

voor 30 kilometer. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Ja, voorzitter, ik hoorde mevrouw Schneiders daarstraks spreken over de 

verkeersintensiteit, dat die hier niet zo groot zou zijn. Klinkklare onzin, want die verkeersintensiteit voor een 

weg van 30 is hier echt enorm groot, ongeveer drie keer meer dan op de gemiddelde 30 kilometer weg waar 

het maximum gehanteerd wordt van 3500. Andere punt, heeft u de wethouder net niet gehoord die zelf 

aangeeft, een veilig scenario, het veiligste scenario is 50 met vrijliggende fietspaden. En u zegt nu doodleuk, ja, 

we moeten het maar eventjes wat anders gaan doen, want ja, wij willen het zo. Maar u gaat gewoon al die 

vlaggen, wat de wethouder ook zij, de Engelandlaan en alle anderen die er waren, negeren. U lijkt uw eigen 

wethouder wel met de warmtenetten. Maar goed, u gaat dat negeren, en dan maar gewoon alles overboord 

zetten en dan maar weer strakjes over 2 jaar dat gezeik gaan hebben? 

De voorzitter: Mevrouw Schneiders. 

Mevrouw Schneiders: Dank u wel. Dat … Tuurlijk, die verkeersintensiteit is er. Ik heb volgens mij nooit gezegd 

dat die er niet was, want dat kan ik niet ontkennen want er zijn gewoon tellingen van en die staan in het 

rapport. Maar hij moet niet nog groter worden. En ik denk, want als we nu deze weg 50 laten zijn, dan is er 

nog eerder de neiging om om te rijden en buitenlangs te rijden over deze straat, terwijl er ook een school zit, 

en terwijl er een woonzorgcentrum zit, en dat er allemaal juist plekken zijn waardoor je er langzaam zou 

moeten rijden. Veilig, vrij liggend fietspad, dat maakt het veilig, of je er nou 50 of 30 rijdt. Dus ik denk, we 

kunnen prima 30 laten rijden en dat fietspad daar aanleggen, dan is het gewoon veilig. Het is echt niet minder 
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veilig dan als je daar dan 50 zou gaan rijden, want dat … Nou ja, ik kan me er niks bij voorstellen. Dus ik ben 

‘…’. 

De voorzitter: U heeft nog een halve minuut, let u op uw tijd. Oh. 

Mevrouw Schneiders: Ik ben er doorheen. 

De voorzitter: Ja, dat is mooi. U heeft nog een interruptie van de heer Mohr, Hart voor Haarlem. 

De heer Mohr: Ja want, mevrouw Schneider, bent u het dan met mij eens dat als de variant D werkelijk zo’n 

slechte variant was, dat die niet in deze notitie had moeten worden opgenomen? 

Mevrouw Schneiders: Ja, dat vind ik een hele mooie visie van de heer Mohr. 

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, het is interessant dat de, ook door ons overigens zeer gewaardeerde persoon Snoek 

zojuist dan weer op zijn typische manier mij weer woorden in de mond legt. Want we hadden het laatst over 

de Nagtzaamstraat, en toen zei u, ja, maar daar hebben we dezelfde discussie gehad. En dan kijk ik nu naar die 

straat, via de schermen, en dan zie ik een grijze streep zonder plateaus. Ja, en de in- en uitvoegers zijn 

allemaal over de stoep heen, dus die zijn allemaal met de duidelijke plateaus, dat is als een racebaan. Dat is als 

een racebaan aangelegd, daar is helemaal … Het enige wat daar gedaan is, is de visuele versmalling door de 

fietspaden op de straat te tekenen. Ja, en daar fietsen inderdaad ook heel weinig mensen, daar mensen echt 

80-90 proberen ze daar te rijden. 

De heer Amand: Nog harder. 

De heer Hulster: Of nog harder, zegt de heer Amand achter mij. Dus ik zou zeggen, laat de politie daar gewoon 

eens even goed controleren dan, want … En ja, u … We zitten inderdaad in een soort paradox gevangen. We 

hebben verkeersbeleid uit de jaren 70, en daar moeten we ons nog naar voegen. Nou ja, ik denk dat de tijd … 

Dat we op het punt van een trendbreuk staan. Amsterdam heeft geroepen, we gaan een gigantisch 30 

kilometer gebied uitroepen, en die krijgen met dezelfde dingen te maken. Er moeten gewoon nieuwe 

inrichtingsprincipes komen. Laten we hier dan gewoon maar een stapje zetten, want we kunnen niet om maar 

zeggen, het kan niet want de regels zijn nu eenmaal zo. Ja, dan kunnen we inderdaad nooit wat veranderen in 

dit land, dat is misschien ook wel een instelling. Wij zijn meer van de instelling, regels zijn er niet voor de 

regels, maar de regels zijn er voor de mensen. En als het niet werkt, als mensen het er niet meer mee eens 

zijn, dan moeten we de regels gaan proberen te buigen. En ik denk dat we daar nu aangeland zijn. 

De voorzitter: De heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Ja. Dank u wel, voorzitter. En ook dank natuurlijk aan de wethouder. Een concrete vraag waar 

ik zelf in mijn eerste termijn niet bij stil stond en dat is dat er inderdaad een basisschool is aan het begin van 

de Professor Eijkmanstraat. En … 

De heer …: Eijkmanlaan. 

De heer Abbasi: Excuus? 
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De heer …: Eijkmanlaan. 

De heer Abbasi: Laan, excuus. Eijkmanlaan, natuurlijk. En in het variantenonderzoek wat als bijlage is 

toegevoegd, wordt er gezegd dat één van de nadelen van de 50 kilometer per uur is dat de veiligheid bij een 

school kan afnemen. In ieder geval, dat idee is er. En dan wordt er voorgesteld om met passende 

verkeersremmende maatregelen te komen, zodat er afgedwongen wordt dat er 30 kilometer wordt gereden. 

Ja, maar in dat stuk zelf, in de opinienota, zie ik daar niks van terug. Kunt u daar iets over overtellen wat dan 

maatregelen zijn die daar genomen kunnen worden voor de school. En daar wil ik dan bij voorbaat aan 

toevoegen, u bent waarschijnlijk bekend met de Wagenweg, dat is ook een 50 km/uur weg met vrijliggende 

fietspaden, en er is daar een basisschool. En de fietsers op de fietspaden daar houden heel weinig rekening 

met overstekende fietspaden. We zijn daar samen een keer geweest, en dan zie je gewoon, ook al is er een 

oversteekplaats of is er een zebrapad, de fietsers die fietsen gewoon door. Gaat er hier in dit stuk daar iets 

mee gedaan worden? 

De voorzitter: En u heeft nog een interruptie, denk ik, van de heer Amand, Trots. Klopt dat? 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Ik heb wel een vraag aan de Partij van de Arbeid. U hebt het alleen 

maar over een school, maar we hebben natuurlijk ook nog het CBR daar hè. Dat is denk ik wel bekend. En 

heeft u weleens geconstateerd, net als ik, hoe druk het daar is? Want daar hoor ik helemaal niemand over. 

Hoe druk het daar is? Heb je daar een idee van? 

De heer Abbasi: Ja, ja, het is heel druk. Maar wat wilt u weten? Het is druk, inderdaad. 

De heer Amand: Of u die situatie ook kan dat die heel gevaarlijk is. Want u hebt het over een school, maar je 

hebt er ook mensen die daar fietsen en die daar ook wonen. 

De heer Abbasi: Ja, volgens mij zit die CBR schuin tegenover de school, dus ik hoop dat die maatregelen die 

genomen worden ook voor het CBR gelden. 

De voorzitter: Wie wil dan nog het woord? Mevrouw Baas-Oud, OPH. 

Mevrouw Baas-Oud: Ja, ik … Volgens mij was mijn vraag over de financiën nog niet beantwoord. Dus daar ben 

ik nog wel benieuwd naar, als u dat weet. En mag ik nog even kauwen, of moet ik al … 

De voorzitter: Nee, leuk. Echt zo’n cliffhanger, houdt het nog even bij zich. Dan ga ik door naar het CDA, want 

ik zag de heer Dreijer. 

De heer Dreijer: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik had nog één vraag aan de wethouder. In het stuk van Antea staat 

een opmerking van, ik weet niet wie, bij variant 4, over het zebrapad nabij de Floris van Adrichemlaan. Die zit 

nu aan de zuidkant van de Floris van Adrichemlaan. En er is een opmerking gemaakt, moet die niet verhuizen 

naar de noordkant van de Floris van Adrichemlaan, ter hoogte dus direct van het verzorgingstehuis. En ik heb 

daar geen reactie eigenlijk op gezien. Ik wil vragen of hij in ieder geval daarnaar wil kijken nog een keer 

voordat het VO komt. Of als u het VO gaat maken, laat ik het zo zeggen. 

De voorzitter: hebben we dan iedereen gehad voor … Nee, u heeft geen tijd meer. 

De heer Van Leeuwen: Jawel, nog 7 seconden. 



 

 81 

 

De voorzitter: 7 seconden, en die mag u opmaken. Ga uw gang mijnheer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, dank. Ook heel veel dank aan de wethouder voor de prettige 

samenwerking. En hoezee, we zijn voor Haarlemmers, dus we zijn voor 30. 

De voorzitter: Ja, mevrouw Baas-Oud, u gaat het al weggeven? Ja, ga uw gang. 

Mevrouw Baas-Oud: Ja, het is een lastige noot om te kraken. Maar wij gaan toch voor variant D. 

De voorzitter: Voor variant D. 

Mevrouw Baas-Oud: Ja, helaas. 

De voorzitter: Oké, dan ga ik het woord geven aan de wethouder. Wethouder Snoek, u heeft het woord. 

Wethouder Snoek: Ja, de OPH zei het zo vriendelijk en zo voorzichtig, dat ik eigenlijk wat ik tegen de heer 

Mohr had willen zeggen, over my dead body, dat ik dat dan toch maar niet zeg. Want er tekent zich een 

meerderheid af voor variant D. En zoals ik 6,5 jaar lang gezegd heb, u bent hier uiteindelijk de baas. Het 

college bereidt het voor u voor, dat doen we zo goed en zo kwaad als dat we kunnen en uiteindelijk voeren we 

dat uit, en vervolgens gaan we kijken hoe goed dat dan functioneert. Maar we gaan dan die variant ook 

gewoon, ik bedoel, daar zal mijn opvolger zich voor inspannen, zo goed mogelijk uitwerken. Dus ook met 

aandacht voor de school, want dat vraagt natuurlijk, blijft natuurlijk even goed daar. De bedoeling is om daar 

een schoolzone in te richten met extra markering en extra attentiewaardes en op die manier daar invulling aan 

te geven. Blijft staan nog de vraag over waar dan precies het verschil in toegenomen kosten zitten. Ik heb daar 

naar gevraagd even richting mijn ondersteuning, maar dat heb ik nu niet paraat, dus daar zal ik u dan later 

toelichting op moeten geven. Maar u krijgt dat dan in ieder geval denk ik, het antwoord, bij het moment dat 

we dan variant D hebben uitgewerkt en bij terug komen. 

De voorzitter: Dat lijkt me dan voldoende besproken. Het gaat ook niet door naar de raad. Het is 22:39 uur. 

Mij lijkt een applausje op de plaats voor mijnheer Snoek, gewoon omdat dat leuk is. Dank nogmaals, we gaan 

nog een keertje echt afscheid nemen, dus dat komt helemaal goed. Ik wens u allemaal een hele fijne avond, 

dit was de laatste keer voor dit jaar qua commissie beheer. Ik wens u in ieder geval alvast hele fijne feestdagen 

en gezond weer terug 2021. Dank. 

16. 23.00 uur Sluiting 


