
Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

OMB
Omgevin
gsbeleid

20200036
903

Motie 21.1
Binnenduinrand: Fiets
hem er niet in

Draagt het college op: Zich er
voor in te zetten dat bij het
opstellen van de
uitvoeringsstrategie de
Amsterdamse
Waterleidingduinen een
wandelgebied blijft waarin
geen plaats is voor fietspaden

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 19-12-
2019

07-09-
2021

19-12-2022 De
definitieve afronding
van het stuk wordt
gedaan door een
collega uit
Heemstede. De
afhandeling vanuit
Heemstede verloopt
stropering. Zodra
het definitieve stuk
ontvangen is volgt er
bericht. Motie wordt
meenomen in de
definitieve versie van
het
ontwikkelperspectief.
Deze definitieve
versie kan echter
pas gemaakt worden
als vaststelling in
Zandvoort heeft
plaatsgevonden. Dit
is nu in het voorjaar
van 2021 voorzien
(maar is nog van
een aantal factoren
afhankelijk,

03-03-
2022
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2020003
7216

Motie 27.07 Autovrije
zondag

Roept het College op: - deel
te nemen aan de Europese
mobiliteitsweek door een
vrijwillige autovrije zondag in
een deel van de gemeente te
organiseren - in overleg te
gaan met wijkraden en
maatschappelijke organisaties
over de invulling hiervan -
voor de kadernota een
voorstel inclusief financiele
onderbouwing voor te leggen
aan de commissie beheer En
gaat over tot de orde van de
dag.

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 19-12-
2019

03-06-
2021

Het is op dit moment
onduidelijk of het
idee van een
Autovrije zondag
(en de daarmee
gepaard gaande
gezamenlijke
activiteiten op
straat), in 2022 al
passend is bij de
beperkende
maatregelen t.a.v.
de corona-epidemie.
Rondom de zomer is
hier hopelijk meer
duidelijkheid over.
Dan wordt ook
duidelijk of deze
motie in 2022
uitgevoerd kan
worden.

23-06-
2022

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2019893
268

Toezegging nulmeting
parkeer- en
verkeersdruk bij P-
regulering De Entree

Trots Haarlem verzoekt om de
nulmeting van de parkeer- en
verkeersdruk Schalkwijk
Europaweg (cie. Ontw. 31 okt.
2019). Wethouder Roduner
zegt toe door te geven aan
wethouder Berkhout om deze
nulmetingen mee te nemen bij
de toekomstige P-regulering
van De Entree.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 31-10-
2019

14-05-
2020

Door de
Coronacrisis zijn
parkeerdrukmetinge
n in Entree West niet
meer representatief.
De nulmeting wordt
gedaan wanneer de
parkeerdruk in de
Entree representatief
is.

08-09-
2022

Ter kennisname
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022129
2300

Actieagenda
parkeerregulering

Vrijgeven voor inspraak (nav
Coalitieakkoord 2022-2026)

Jaaragen
da

Commissi
e beheer

5.2 Parkeren BL 14-09-
2022

03-11-
2022

03-11-
2022

Ter bespreking
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BC
Bestuur
en
Communi
catie

2022
0072139

Toezegging Evaluatie
Formule 1 gemeente
Zandvoort t.k.n. aan
cie. Beheer

Wethouder Berkhout zegt toe
te bekijken hoe de evaluatie
van Zandvoort van Formule 1
races (o.a. van het
Mobiliteitsplan) ter
kennisname aan de
commissie gebracht kan
worden.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 09-12-
2021

21-04-
2022

Door een
misverstand is bij de
eerdere afdoening
van deze toezegging
het evaluatierapport
van de editie 2021
van de Dutch Grand
Prix niet
meegezonden.
Bijgaand ontvangt
de commissie als
nog dat rapport.

01-12-
2022

Ter kennisname
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

Griffie
Haarlem

2020065
8107

Toezegging wethouder
Snoek over
verdiepingsslag
bomenlijst en frequentie
actualisatie bomenlijst

*B- Wethouder Snoek zegt toe
in overleg te gaan met
stakeholders tbv
verdiepingsslag van de
bomenlijst en dit jaar nog te
komen met een
geactualiseerde lijst. Deze
actualisatie vaker dan een
maal per drie jaar vast te
stellen.

Toezeggi
ngen

Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 08-07-
2020

10-12-
2020

Er dient een extra
check op het
datasysteem te
worden uitgevoerd
zodat de verkregen
gegevens over de
bomen juist en
volledig zijn. Dit
vergt meer tijd dan
aanvankelijk was
voorzien.

01-12-
2022
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021044
8930

Motie 24 Nieuwe
fietsenstallingen in
aanbouw krijgen ook
een rolstoel toegankelijk
openbaar toilet

*B- Draagt het college op Bij
de aanleg van de nieuwe
fietsenstallingen Houtplein en
Hudsonbay meteen een
openbaar rolstoel toegankelijk
toilet te integreren

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

BL 08-07-
2021

10-02-
2022

Door de verkoop van
het pand aan 3W
real estate heeft de
voorbereiding van de
fietsenstalling in de
kelder van de oude
V&D de nodige
vertraging
opgelopen. Verwacht
wordt dat de
huurovereenkomst in
Q4 van 2022 wordt
gesloten. Met het
ontwerpproces is
inmiddels gestart.
Ook het ontwerp
voor de
fietsenstalling
Houtplein vraag
meer tijd omdat de
aanwezigheid van
kabels, leidingen en
bestaande
installaties voor
nieuwe
uitgangspunten heeft
gezorgd.

12-01-
2023
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

ECDW
Economie
Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

2022100
0309

Motie Niet meer stoken
voor de buitenlucht 23
PvdD PvdA CDA AP CU

*B- Verzoekt het College: -
een lobby te starten in
samenwerking met de VNG
richting het Rijk om te pleiten
voor een landelijk verbod op
terrasverwarmers - het
gebruik van terrasverwarmers
in Haarlem verder te
ontmoedigen en het effect
hiervan jaarlijks te monitoren.
- om nog voor het einde van
het jaar (of bij begroting) te
komen met
stimuleringsvoorstellen gericht
op het verduurzamen van
terrassen zonder
terrasverwarmers.

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 14-07-
2022

19-01-
2023

19-01-
2023
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

ECDW
Economie
Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

2021026
6580

Motie 12.1 Bewaar
zomerse warmte voor
de winter

*B- verzoekt het college, · bij
het ontwerp van de
warmtebronnen voldoende
capaciteit aan warmte koude
opslag mee te nemen,   en

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 22-04-
2021

02-02-
2023

02-02-
2023
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

OMB
Omgevin
gsbeleid

2019567
875

Motie 21 Toekomst van
Schiphol

*B- Draagt het college op:-
Om te bepleiten dat er in ieder
geval tot minstens 2023 geen
verdere groei van Schiphol
plaatsvindt- Dit standpunt
zowel in Haarlem uit te dragen
als in alle relevante gremia die
met de luchtvaart te maken
hebben - Tevens te pleiten
voor afschaffing van de
nachtvluchten- Met andere
partners uit de BRS te kijken
hoe het aantal goedkope
vakantievluchten beperkt kan
worden, en- Om te promoten
dat zo veel mogelijk afstanden
tot 750 km per trein worden
afgelegd in plaats van met het
vliegtuig,

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 04-07-
2019

16-01-
2020

Aangezien aan de
opdrachten in de
motie inmiddels is
voldaan door
inbreng van Haarlem
en/of de regio in de
diverse
overlegstructuren
rond Schiphol wordt
de motie afgedaan,
Er komt een nieuwe
stand van zaken.

16-02-
2023
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2022101
3300

Motie 25.3 Maak van
een hoogteverschil geen
toegankelijkheidsversch
il D66 OPH Jouw
Haarlem ChristenUnie
CDA

Roept het college op: - In de
ontwerpfase bij de keuze voor
ondergrondse doorgang
rekening te houden met het
hellingspercentage, zodat
zoveel mogelijk mensen
zelfstandig de onderdoorgang
kunnen gebruiken - In de
ontwerpfase bij de keuze voor
een traverse met liften de
betrouwbaarheid van het
liftsysteem te borgen, zodat
het risico op langdurige
onbereikbaarheid van het
knooppunt door liftstoringen
geminimaliseerd wordt - Bij
het aanbieden van het
ontwerp aan de raad ter
besluitvorming inzichtelijk te
maken hoe de
toegankelijkheid voor
personen met een handicap
geborgd is.

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

BL 29-06-
2022

16-02-
2023

16-02-
2023
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022141
7874

Toezegging: aanbieding
raadsmarkt voor de
raad en
belanghebbenden in het
groenbeleidsplan 2022-
2030

Wethouder Berkhout biedt
aan een raadsmarkt voor
raadsleden en
belanghebbenden te laten
organiseren (tot het eind van
dit jaar), met als doel alle
ideeen van belanghebbenden
op papier te zetten voor het
meerjarig
uitvoeringsprogramma van
het groenbeleidsplan 2022-
2030.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 06-10-
2022

31-12-
2022

Agendering van de
raadsmarkt is in
2022 niet meer
mogelijk.

28-02-
2023

Ter kennisname
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2020109
8888

Motie 35BIS I have an
aanplantplan

*B- Verzoekt het College van
B&W : Het aanplantplan voor
dit plantseizoen (of indien niet
aanwezig andere relevante
informatie) zo snel mogelijk
toe te sturen aan de
raadscommissie beheer Een
concreet en ambitieus
aanplantplan te maken voor
de boomplantperiodes voor de
komende vier jaar Na te gaan
welke verbeteringen er
mogelijk zijn bij het proces
van het planten van bomen,
waarbij een andere
organisatievorm een
overweging kan zijn Het plan
en de verbetervoorstellen voor
de zomer 2021 voor te leggen
aan de gemeenteraad Zo snel
mogelijk te beginnen met
planten

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 06-11-
2020

04-02-
2021

Aanvulling 23 maart
2021: afdoening
gebeurt gelijktijdig
met het op te stellen
bomenbeleidsplan in
mei 2022. Aanvulling
30 nov 2021:
afdoening wordt
gekoppeld aan het
bomenbeleidsplan,
naar verwachting in
Q1-2023.

01-03-
2023
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BC
Bestuur
en
Communi
catie

2022156
8707

Actieve
informatievoorziening
aan de Raad wanneer
geplande onderwerpen
langer dan 2 maanden
naar achteren
geschoven worden en
wat de oorzaak hiervan
is.

Wethouder Berkhout zegt toe
de Raad actief te informeren
wanneer geplande
onderwerpen langer dan 2
maanden naar achteren
geschoven worden en wat de
oorzaak hiervan is. (CDA)

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 04-11-
2022

12-01-
2023

Er wordt gezocht
naar een werkbare
vorm, aangezien in
de raadsjaaragenda
de reden van
verschuiving al wordt
aangegeven.

09-03-
2023
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Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

ECDW
Economie
Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

2022161
7741

Motie 2BIS Ga niet af
op gevoel, maar geef
een tussendoel GLH
D66 PvdA CDA AP
PvdD

Verzoekt het college : Om
jaarlijkse CO2 reductiedoelen
per transitiepad toe te voegen
aan de
duurzaamheidsbegroting voor
de periode 2023 - 2030 Om
daarbij inzichtelijk te maken
welk deel geheel door externe
factoren wordt veroorzaakt, en
op welk deel Haarlems beleid
van invloed kan zijn.

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 10-11-
2022

30-03-
2023

De tussendoel
worden opgenomen
in de update
Routekaart
Duurzaamheid.

09-03-
2023

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020086
3570

Toezegging nadere
financiële onderbouwing
bij VO groot onderhoud
en herinrichting Pr.
Bernhardlaan

Bij de behandeling van
agendapunt 8 Varianten groot
onderhoud en herinrichting
Prins Bernhardlaan zegt
wethouder Snoek toe dat hij
bij het Voorlopig Ontwerp met
een betere of nadere
financiele onderbouwing komt.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 27-05-
2020

23-09-
2021

Datum gelijk met
BAZ 20201240558
VO Vrijgeven voor
inspraak Prins
Bernhardlaan

09-03-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2022007
2108

Toezegging bij
Reconstructie
Slaperdijkweg -
voetgangers in Vak 3

Wethouder De Raadt zegt toe
om in ht vervolg van het
project reconstructie
Slaperdijkweg te kijken naar
voetgangers in Vak 3.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 09-12-
2021

06-10-
2022

Nov 2022:
Besluitvormingsproc
es uitrittenkwestie en
discussie over
cultuurhistorische
aspecten leiden tot
een latere oplevering
van het VO Okt
2022:
Besluitvormingsproc
es uitrittenkwestie en
discussie over
cultuurhistorische
aspecten leiden tot
een latere oplevering
van het VO Aug
2022: Participatie
met klankbordgroep
en stakeholders over
het schetsontwerp is
klaar. Ter afronding
van het VO moet er
nog een algemene
inloopavond
plaatsvinden
waarvoor
besluitvorming m.b.t.
de inrittenkwestie en
het aantal
parkeerplaatsen in
wegvak 1 nodig is.
Deze complexe
besluitvorming dient
zorgvuldig tot stand
te komen en duurt

09-03-
2023

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2022011
7456

Toezegging wethouder
De Raadt bij de start vd
participatie bij
reconstructie Slaperdijk
niet uit te gaan van
weghalen opritten en
parkeren op eigen
terrein te onderzoeken,
ondanks dat de inritten
strijdig zijn met het
bestemmingsplan

*B- Wethouder De Raadt zegt
toe de participatie niet te
starten vanuit het oogpunt dat
de opritten weg moeten. Het
parkeren op eigen terrein zal
worden onderzocht, omdat de
inritten er zijn, maar deze zijn
strijdig met het
bestemmingsplan.

Toezeggi
ngen

Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 02-02-
2022

06-10-
2022

Nov 2022:
Besluitvormingsproc
es uitrittenkwestie en
discussie over
cultuurhistorische
aspecten leiden tot
een latere oplevering
van het VO Okt
2022:
Besluitvormingsproc
es uitrittenkwestie en
discussie over
cultuurhistorische
aspecten leiden tot
een latere oplevering
van het VO Aug
2022: Participatie
met klankbordgroep
en stakeholders over
het schetsontwerp is
klaar. Ter afronding
van het VO moet er
nog een algemene
inloopavond
plaatsvinden
waarvoor
besluitvorming m.b.t.
de inrittenkwestie en
het aantal
parkeerplaatsen in
wegvak 1 nodig is.
Deze complexe
besluitvorming dient
zorgvuldig tot stand
te komen en duurt

09-03-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2017442
594

Onderzoek
inventariseren
knelpunten in Haarlem
bij verwijzen scooter
van fietspad naar
rijbaan.

Bij de behandeling van de
verantwoording van de eerder
gedane toezegging over de
mogelijkheden van het
verplaatsen van scooters van
fietspad naar rijbaan, zegt
wethouder Sikkema het
volgende toe. Alhoewel het
nog afwachten is wanneer en
of wetgeving op dit punt zal
worden ingevoerd, toch zal er
al onderzoek door de gehele
stad gaan plaatsvinden wat de
eventuele knelpunten zijn. Dit
onderzoek zal in ieder geval
klaar zijn als de wetgeving
wordt ingevoerd.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 21-09-
2017

31-12-
2018

Dit is maatregel 2c
uit het
Verkeersveiligheidsb
eleid (vastgesteld
door de raad 26
oktober 2021). Het
komt terug in de
Actieagenda
Verkeersveiligheid
die volgt voor het
Zomerreces 2022
(zie BAZ
20210550412). Het
onderzoek hangt
samen met
helmplicht op
snorfietsen. Dit is
door het rijk
uitgesteld tot later dit
jaar. Mede hierom
heeft het onderzoek
vertraging.

15-03-
2023

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2020115
2538

Motie 14.1 Snorfietsen
naar de rijbaan BIS

verzoekt het college, - een
startnotie op te stellen waarin
keuzes, kosten, voorwaarden
en planning zijn opgenomen
voor het verbieden van
snorfietsen op daartoe
aangewezen fietspaden
binnen de gemeente Haarlem,-
bij groot onderhoud rekening
te houden met een verbod van
snorfietsen op fietspaden of
dit verbod niet onmogelijk te
maken, - deze startnotie te
bespreken in de commissie
Beheer,

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 26-11-
2020

21-10-
2021

Dit is maatregel 2c
uit het
Verkeersveiligheidsb
eleid (vastgesteld
door de raad 26
oktober 2021). Het
komt terug in de
Actieagenda
Verkeersveiligheid
die volgt voor het
Zomerreces 2022
(zie BAZ
20210550412). Het
onderzoek hangt
samen met
helmplicht op
snorfietsen. Dit is
door het rijk
uitgesteld tot later dit
jaar. Mede hierom
heeft het onderzoek
vertraging. Conform
de planning in de
uitvoeringsagenda
verkeersveiligheid
wordt het onderzoek
in december
afgerond.
Aansluitend wordt
een voorstel
(wel/niet
voorbereiden van
snorfiets naar de
rijbaan) opgesteld, in
1e kwartaal 2023.

15-03-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2021054
9668

Toezegging: nagaan
aantal
verkeersongevallen dat
plaatsvindt tussen
fietsers en voetgangers

Tijdens de behandeling van
agendapunt 6
Verkeersveiligheidsbeleid zegt
wethouder Berkhout op
verzoek van OPH het
volgende toe. Hij zal nagaan
wat het aantal
verkeersongevallen is dat
plaatsvindt tussen fietsers en
voetgangers.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 07-10-
2021

15-03-
2023

wordt afgedaan in de
informatienota over
verkeersveiligheid in
maart 2023

15-03-
2023

Ter kennisname

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2021054
9688

Toezegging: nader
kijken naar registratie
verkeersongelukken en
vermelding oorzaak,
met name (maar niet
alleen) tussen fietser en
voetganger

Bij de behandeling van
agendapunt 6
Verkeersveiligheidsbeleid zegt
wethouder Berkhout op
verzoek van het CDA het
volgende toe. Hij zal, in
samenwerking met de regio
en de provincie, aandacht
vragen voor een betere
registratie van oorzaken van
verkeersongelukken door
verkeerspolitie en andere
instanties die ermee te maken
hebben.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 07-10-
2021

15-03-
2023

wordt afgedaan in de
informatienota over
verkeersveiligheid in
maart 2023

15-03-
2023

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2021054
9936

Toezegging nagaan
hoeveel geld gelabelled
is ihkv co-financiering
verkeersveiligheid

Bij de behandeling van
agendapunt 6
Verkeersveiligheidsbeleid zegt
wethouder Berkhout op
verzoek van de ChristenUnie
het volgende toe. Hij zal
nagaan hoeveel geld er
gelabelled is voor co-
financiering ihkv
verkeersveiligheid.
ChristenUnie merkt hierbij op
dat dit iets anders is dan (de)
fietssubsidie, het gaat hier
echt om landelijk ter
beschikking staand geld.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 07-10-
2021

15-03-
2023

wordt afgedaan in de
informatienota over
verkeersveiligheid in
maart 2023

15-03-
2023

Ter kennisname

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022042
1717

Motie 19.05 Veilig naar
school op de fiets

Verzoekt het college Een
quick scan uit te voeren naar
de onveilige punten voor
schoolgaande fietsers in de
hele stad en hierbij de
schoolbesturen en
schoolvertegenwoordigingen
goed bij te betrekken De raad
het resultaat van deze quick
scan voor de zomer aan te
bieden aan de raad Hierbij
aan te geven met welke
maatregelen we deze
gevaarlijke punten in onze
stad snel kunnen verbeteren

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 17-02-
2022

15-03-
2023

15-03-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022065
1262

Toezegging wethouder
Berkhout organiseren
informatiecampagne
over het verbod op
vrachtwagens door de
Schouwtjeslaan.

Toezegging: Wethouder
Berkhout gaat in overleg met
burgemeester Wienen of het
mogelijk is een voor een
bepaalde tijd een campagne
te organiseren die duidelijk
maakt dat er een verbod van
vrachtwagen door de
Schouwtjeslaan is.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 22-04-
2022

15-03-
2023

wordt afgedaan in de
informatienota over
verkeersveiligheid in
maart 2023

15-03-
2023

Ter kennisname

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2019314
236

Toezegging
Bomenmonitor ter
informatie aan
commissie Beheer
sturen

Bij de behandeling van
agendapunt 10
Bomenverordening Haarlem
2018 zegt wethouder Snoek
toe de Bomenmonitor ter
kennisname aan de
commissie te zenden.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 11-04-
2019

05-09-
2019

Nav een voorstel van
de belangengroepen
groen is er in de
commissie beheer
van oktober 2019
toegezegd door de
wethouder dat eerst
wordt gestart met
een intgraal
groenproces met de
belangengroepen.
De bomenmonitor
zal worden
ontwikkeld in relatie
tot het integraal
beleidsplan groen.
De behandeling van
de bomenmonitor is
gekoppeld aan het
groenbeleidsplan,
die opschuift naar
september 2022.

23-03-
2023

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022101
4404

Toezegging wethouder
De Raadt een indicator
op te nemen over het
aantal bomen op
scholen en sportvelden
tbv totaaloverzicht

*B I . En het aantal bomen is
niet afgenomen, maar de
wijze van registratie is
veranderd. Dus het aantal
bomen op scholen en
sportvelden, die zit nu niet
meer in die indicator. Maar ik
denk inderdaad dat het goed
is dat we die voor volgend jaar
wel opnemen, dus dat we
daarnaast nog een indicator
opnemen voor het aantal
bomen bij onderwijs en sport,
zodat we het totaalplaatje
kunnen hebben. Dan ben …

Toezeggi
ngen

Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 23-06-
2022

23-03-
2023

23-03-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021003
4468

Toezegging wethouder
houdt commissie op de
hoogte van gesprekken
met de bewoners over
de weginrichting

Bij de behandeling van
agendapunt 13 Opinienota
Verkeerssituatie
Nagtzaamstraat en Teding
van Berkhoutstraat zegt
wethouder Rog het volgende
toe. Hij zal de commissie op
de hoogte houden van de
gesprekken die gevoerd gaan
worden met de bewoners van
beide straten over het komen
tot kleine aanpassingen in de
weginrichting

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 14-01-
2021

09-12-
2021

I.v.m. de nog te
houden
bewonersavond en
eventuele
aanpassingen in het
ontwerp is de datum
voor de commissie
verzet. Project
heeft met wisseling
van PCM stil
gelegen. Jan. 2022
weer opgepakt en
uitwerking van
ontwerp en strategie
wordt 5 september
2022 besprekoken
met wethouder
Berkhout. Daarna
kan de
informatienota
opgesteld worden
voor de commissie.

23-03-
2023

Ter kennisname

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2019961
285

Motie 25.1 HIOR
principes zijn niet
principieel

*B- Verzoekt het college In de
HIOR het woord
principeprofiel te vervangen
door indicatief profiel en
expliciet te vermelden dat bij
herinrichtingen altijd een
belangenafweging dient plaats
te vinden

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 21-11-
2019

10-12-
2020

Wordt gelijktijdig
afgedaan met 2019-
1042242.

28-03-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2019961
311

Motie 25.2 HIOR Rood
asfalt een principe

*B- Verzoekt het college Het
ontwerp van de profielen
"Leidsevaart" en "Zijlweg" aan
te passen zodat beleidsarm
wordt uitgegaan van rood
asfalt op de fietspaden
conform de aangenomen
raadsmoties

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 21-11-
2019

10-12-
2020

Wordt gelijktijdig
afgedaan met 2019-
1042242.

28-03-
2023

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2020046
9017

Toezegging wethouder
Sikkema de moties
'Klinkt Als Rood Asfalt'
en 'HIOR, Duidelijk en
Fietsvriendelijk' over te
nemen

*B- Motie over rood asfalt op
fietsstraten: De moties Klinkt
Als Rood Asfalt (GLH en AP)
en HIOR, Duidelijk en
Fietsvriendelijk (GLH en AP)
zijn ingetrokken na toezegging
van wethouder Sikkema de
moties over te nemen
(toezegging gedaan in de
raadsvergadering van 11-05-
2017)

Toezeggi
ngen

Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 11-05-
2017

10-12-
2020

Wordt gelijktijdig
afgedaan met 2019-
1042242.

28-03-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021021
8881

Motie 4.4. Aan de slag
met de Nedtrain garage

*B- Roept het college op
Over te gaan tot deelname in
de realisatie van de NedTrain
garage, waarbij de potentieel
onrendabele top vanaf
realisatie wordt gedekt door
een additionele taakstelling
De financiele verplichtingen
op te nemen in de Kadernota
2021 (In het geval van
significante tegenvallers kan
de noodzaak van deze
investering altijd in
samenhang met andere
beleidsterreinen bekeken
worden)

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

BL 09-04-
2020

01-12-
2022

Door een gewijzigde
ontwikkelingsstrategi
e aan de kant van
NS
Treinmodernisering
is de beoogde
locatie voor de
(gezamenlijke)
parkeergarage niet
meer beschikbaar.
Momenteel wordt in
goed overleg met NS
Treinmodernisering
naar alternatieven
gezocht.

06-04-
2023

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2022078
0858

Onderzoek
mogelijkheden herplant
verwijderde bomen Zuid-
Schalkwijkerweg

Wethouder De Raadt zegt toe
de mogelijkheid te
onderzoeken of de bomen die
verwijderd moeten worden
aan de Zuid-Schalkwijkerweg,
herplant kunnen worden
eventueel in de omliggende
weidegronden.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 27-05-
2022

19-01-
2023

gekoppeld aan DO
Zuid
Schalkwijkerweg

06-04-
2023

Ter kennisname

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2022078
0864

Onderzoek naar
circulaire damwanden,
aan te brengen aan de
Zuid-Schalkwijkerweg

Toezegging: Wethouder De
Raadt zegt toe te onderzoeken
of de aan te brengen
damwand uit circulaire
materialen opgebouwd kan
worden.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 27-05-
2022

19-01-
2023

Deze actie wordt
meegenomen in DO

06-04-
2023

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2022078
5194

Onderzoek mogelijkheid
verwijderde bomen Zuid-
Schalkwijkerweg
duurzamer ingezet
kunnen worden op een
wijze waardoor snel
vrijkomende CO2 wordt
gereduceerd.

Wethouder De Raadt zegt toe
de mogelijkheid te
onderzoeken of bomen die
verwijderd moeten worden
duurzamer ingezet kunnen
worden op een wijze waardoor
snel vrijkomende CO2 (door
verbranding) wordt
gereduceerd.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 30-05-
2022

19-01-
2023

gekoppeld aan DO
Zuid
Schalkwijkerweg

06-04-
2023

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

ECDW
Economie
Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

2021029
8739

Motie 09.02
Windmolens
Schoteroog - zoek op
de goede plek

*B- Verzoekt het college:
Voor de RES 2.0 samen met
de RES-partners te lobbyen
bij het Rijk voor aanpassing
van het
Luchthavenindelingsbesluit of
een soepeler toepassing van
dit besluit en hiertoe een brief
te sturen naar de informateur
met argumenten hiervoor met
als doelen plaatsing van meer
windmolens van circa 125
meter tussen Schoteroog en
de KPN-toren mogelijk te
maken en deze windmolens
zo optimaal mogelijk te
plaatsen teneinde de overlast
te minimaliseren.

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 27-05-
2021

31-07-
2022

Behandelen bij RES
2.0

13-04-
2023

27



Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

ECDW
Economie
Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

2021029
8963

Motie 09.11 Natuurlijke
zonneweides en
natuurrijke windmolens

*B-Verzoekt het college: De
natuur spelregels van de
Natuur en Milieu Federatie te
onderzoeken en waar mogelijk
op te nemen in de RES 2.0
zodat gemeentes deze
spelregels uniform en
gemakkelijk kunnen
overnemen ten behoeve van
de vergunningverlening

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 27-05-
2021

31-07-
2022

Behandelen bij RES
2.0

13-04-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2020021
9198

Motie 19.1 Trek die lijn
door

Verzoekt het College van
B&W om: - Te pleiten voor
het doortrekken van de Noord-
Zuidlijn naar Haarlem

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 27-02-
2020

04-11-
2020

Het rapport van het
onderzoek naar de
HOV-corridor tussen
Haarlem-
Schiphol/Amsterdam
wordt binnenkort
opgeleverd. Dan
wordt dit ook
gedeeld met de
raad. In het rapport
wordt o.a. ingegaan
op de meest
kansrijke verbingen
en type materieel.
RHDHV maakt een
nieuwe lijnenvisie
voor de gemeente
Haarlem in
samenspraak met de
provincie NH. Om
een koppeling te
kunnen leggen met
de BRT-studie die
met de provincie NH
en de VRA wordt
gemaakt wordt het
afronden van deze
studie niet eerder
verwacht dan aan
het einde van het
eerste kwartaal van
2023.

14-04-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2020003
7190

Motie 20.2 Lobbyen
voor A9 Lightrail

Verzoekt het college:-426-
Zich in te zetten dat het
benodigde vervolgonderzoek
naar de lightrailverbinding
langs de A9 zo spoedig
mogelijk in 2020 wordt
afgerond - Op basis hiervan
een lobby document te maken
wat kernachtig weergeeft wat
het belang en de toegevoegde
waarde is van deze verbinding
o.a. door in te gaan op de
bijdrage aan verduurzaming
van de modal split, filereductie
op de A9, leefbaarheid binnen
Haarlem en reistijdwinst
tussen Haarlem en
Schiphol/Amstelveen/Amsterd
am Zuid - Te werken aan een
brede coalitie die realisatie
van een lightrailverbinding
langs de A9 gaat bepleiten
naar het voorbeeld van
recente succesvolle lobby
trajecten in andere regio's

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 19-12-
2019

10-12-
2020

Deze wens wordt
meegenomen in de
studie die samen
met de provincie
wordt gedaan i.h.k.v.
het regionaal OV-
Toekomstbeeld. De
resultaten van deze
studie worden
verwacht rond de
zomer van 2021.
RHDHV maakt een
nieuwe lijnenvisie
voor de gemeente
Haarlem in
samenspraak met de
provincie NH. Om
een koppeling te
kunnen leggen met
de BRT-studie die
met de provincie NH
en de VRA wordt
gemaakt wordt het
afronden van deze
studie niet eerder
verwacht dan aan
het einde van het
eerste kwartaal van
2023.

21-04-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2021044
8851

Motie 11 Verder snijden
in OV, Nee!

Overwegende: Het belang
van goed openbaar vervoer
voor onze doelstellingen op
het gebied van mobiliteit en
duurzaamheid Roept de
provincie op: Het voornemen
in te trekken om verder te
schrappen in de
dienstregeling van
Connexxion, en de
dienstregeling zo spoedig
mogelijk terug te brengen op
het eerdere niveau  En

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 08-07-
2021

21-04-
2023

RHDHV maakt een
nieuwe lijnenvisie
voor de gemeente
Haarlem in
samenspraak met de
provincie NH. Om
een koppeling te
kunnen leggen met
de BRT-studie die
met de provincie NH
en de VRA wordt
gemaakt wordt het
afronden van deze
studie niet eerder
verwacht dan aan
het einde van het
eerste kwartaal van
2023.

21-04-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2019451
733

Motie 24.01 Integrale
benadering Amerikaweg
N205

verzoekt het College,-174E
een aantal varianten van
ongelijkvloerse kruising voor
fiets, scootmobiel en
voetganger met een of
meerder bruggen of tunnels
uit te werken,E daarbij ook de
kruising met de
Boerhaavelaan te betrekken,E
de kosten van deze varianten
van ongelijkvloerse kruising
voor voetgangers, fietsers en
scootmobiel met het kruispunt
te geven,E te onderzoeken of
externe financiering door
provincie of rijk beschikbaar is
voor de aanleg van de
benodigde tunnel(s) of
brug(gen) voor voetganger,
fietser en scootmobiel,E
varianten, kosten en
financieringsmogelijkheden
voor te leggen aan de
commissie behe er,

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 29-05-
2019

12-12-
2019

Vertraging in het
proces vanwege
motie luchtbrug en
ontbreken
verkeerskundige
visie Schipholweg

01-06-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2020096
1664

RKC Onderzoek
Fietsbeleid - Ambitie
vertalen

De raad draagt het college op
om overeenkomstig de
planning in de
Ontwikkelagenda
Mobiliteitsbeleid in de eerste
helft van 2021 integraal
fietsbeleid aan de raad voor te
leggen waarin de ambitie
wordt vertaald in concrete
doelen en fietsmaatregelen
waardoor tevens duidelijk
wordt welk specifiek
fietsbudget en hoeveel
menskracht nodig is om de
fietsambitie te realiseren.

RKC
aanbevel
ing

Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 17-09-
2020

24-06-
2021

Het mobiliteitsbeleid
is vastgesteld
(najaar 2021) het
fietsbeleid schuift
hiermee ook op.

01-06-
2023

Ter advisering
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2020096
1768

RKC Onderzoek
Fietsbeleid -
Toekomstbestendig met
ambitiieniveau 10
aspecten BYPAD

De draagt het college het
college op om in het nieuwe
integrale fietsbeleid naast
fietsparkeren en het SOR-
netwerk ook de overige
aspecten uit de BYPAD-
methode te verwerken en per
onderdeel het ambitieniveau
kenbaar te maken. Dat zijn de
volgende:-227 Deelmobiliteit,
micromobiliteit en MaaS Een
fietsnetwerk dat in
overeenstemming is met de
ambitie en de verwachte
ontwikkelingen in fietsgebruik
Kwaliteitsvolle infrastructuur
met voldoende ambitieuze
minimum
inrichtingsvoorschriften
Verkeersveiligheid, waaronder
de verdere implementatie van
Duurzaam Veilig (o.a.
uitbreiding 30 km zones)
Stimulering van fietsgebruik
Systematische en structurele
dataverzameling rond
fietsgebruik en effectmetingen
bij fietsmaatregelen Het
betrekken van inwoners en
belanghebbenden en daarbij
de aandachtspunten en
ergernissen uit de
inwonersenquête van dit
onderzoek mee te nemen.

RKC
aanbevel
ing

Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 17-09-
2020

24-06-
2021

Het fietsbeleid is met
het mobiliteitsbeleid
opgeschoven in de
tijd.

01-06-
2023

Ter advisering

34



Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022007
2006

Toezegging verkenning
Noordelijk kruispunt
Amerikaweg/Schipholw
eg/Pr. Bernhardlaan

Toezegging aan de Actiepartij
van wethouder Berkhout om
voor de behandeling van de
Kadernota 2022 een
verkenning voor een fiets- en
voetgangersoversteekplaats
bij het Noordelijk kruispunt
Amerikaweg/Schipholweg/Pr.
Bernhardlaan op te stellen
aan commissie Beheer
(uiterlijk in juni).

Toezeggi
ngen

Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 11-11-
2021

16-06-
2022

Dit wordt
meegenomen in het
Raamwerk
Openbare Ruimte
(ROR) voor de
ontwikkelzone
Europaweg, ( het
ontwikkelen van een
verkeerskundige
visie voor de
Schipholweg,
inclusief het
kruispunt
Schipholweg-
Amerikaweg-Pr.
Bernardlaan) Dit
raamwerk, inclusief
visie op de
Schipholweg, wordt
opgeleverd in
september 2022 en
kan in de
commissievergaderi
ng van oktober
behandeld worden.

01-06-
2023

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2016595
714

Toezegging wethouder
Sikkema over coulante
houding m.b.t. invoeren
bewoners- of
bedrijfsvergunning

N.a.v. motie SP Voorzichtig
invoeren bewoners- of
bedrijfsvergunning zegt
wethouder Sikkema toe de
motie voor wat betreft de
tweede bullit over te nemen:
het coulant omgaan met
bestaande bedrijven die door
maatregel 4 uit Moderniseren
Parkeren onredelijk worden
getroffen. De fractie trekt de
motie dan ook in

Toezeggi
ngen

Gemeente
raad
Haarlem

5.2 Parkeren BL 15-12-
2016

30-11-
2017

De vaststelling van
de gewijzigde
regelgeving omtrent
o.a.
bedrijfsvergunningen
is nog niet afgerond.
Het zal in de loop
van 2022 in de
commissie komen.
Planning aangepast
moet in overleg met
VTH worden
gepland.

08-06-
2023

Ter kennisname

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022101
4643

Toezegging wethouder
Van Leeuwen bij
beleidsopstelling mbt
Parkeervergunningen
het uitgeven van
vergunningen aan
'beroepsgroepen' mee
te nemen.

Toezegging wethouder Van
Leeuwen mee te nemen in het
nieuw op te stellen beleid het
uitgeven van
parkeervergunningen aan
'beroepsgroepen'.

Toezeggi
ngen

Gemeente
raad
Haarlem

5.2 Parkeren BL 14-07-
2022

08-06-
2023

Geplande afdoening
i.c.m. actualisering
beleidsregels
bedrijfsvergunningen
.

08-06-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020114
6735

Toezegging informatie
over verwijzing
parkeergarages,
parkeerroutes,
bebording verbeteren

Bij de behandeling van
agendapunt 14 Stand van
zaken en vervolg op
Moderniseren Parkeren zegt
wethouder Berkhout het
volgende toe. Er komt nog
informatie over het verbeteren
van de verwijzing naar
parkeergarages (inclusief
eventuele naamswijzigingen),
een verbetering over de
parkeerroutes danwel een
verbetering van de bebording.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.2 Parkeren BL 12-11-
2020

20-05-
2021

De uitwerking van
deze toezegging
hoort bij de
uitwerking van de
investeringen in de
kapitaalgoederen
(o.a.
slagboominstallaties
en betaalapparatuur)
in de garage. In dit
traject wordt prioriteit
gegeven aan de
vervanging van de
installaties in de
parkeergarages
omdat deze sterk
verouderd zijn. Het
vormgeven van
verwijzing naar de
garages (inclusief
een naamswijziging)
zal dan ook niet
eerder dan het
najaar 2022 gestart
worden. Vervolgens
kan de
gemeenteraad
hierover
geinformeerd
worden. De
opdracht, het
bepalen van de
scope en de
aanbesteding bleken
complexer dan

08-06-
2023

Ter bespreking
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021000
2629

Toezegging wethouder
Snoek de wijkraden te
betrekken bij de
ontwikkeling van de
Prins Bernardlaan

N.a.v.-3 het
20.1Amendement Betrek de
Wijkraden bij de Prins
Bernardlaan ingediend door
de fracties AP Jouw Hlm
wordt ingetrokken ***
Wethouder Snoek zegt toe de
wijkraad er bij te betrekken en
zelfs ook de wijkraad
van de Slachthuisbuurt.

Toezeggi
ngen

Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 17-12-
2020

19-12-
2022

Wordt afgerond bij
vaststelling DO

07-09-
2023
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

ECDW
Economie
Cultuur
Duurzaa
mheid en
Wonen

2017566
047

Motie 39 Pilot
warmtewinning uit
wegdek

*B- draagt het College op een
pilot op te zetten om
warmtewinning gecombineerd
met warmte koude opslag te
testen op een fietspad of
autoweg,-425

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 23-11-
2017

10-10-
2019

In afwachting van
actualisering
bronnenstrategie

21-09-
2023

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2021064
5277

Motie 16.11
Herplantplicht in
bomenmonitor

*B- Verzoekt het college:
Informatie over in de toekomst
te planten bomen in het kader
van herplantplicht
gestructureerd en eenduidig te
registreren en toegankelijk te
maken voor Haarlemse
inwoners en de Raad

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.3 Overige
beheerstaken

RB 25-11-
2021

21-04-
2022

Met het
Groenbeleidsplan is
de werkwijze voor de
uitvoering van de
bomenmonitor
bijgesloten.
Uitvoering van een
digitale mogelijkheid
hangt samen met
het op orde brengen
van de digitale data
en vraagt ook dit
jaar nog veel
werkzaamheden.

14-12-
2023

Ter kennisname

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2022024
4255

Toezegging wethouder
De Raadt, de wethouder
zegt toe een
verkeersonderzoek uit
te voeren na de
herinrichting van de
Prof.Eijkmanlaan op
snelheid en
verkeersintensiteit en de
resultaten met de Raad
delen.

Toezegging wethouder De
Raadt, de wethouder zegt toe
een verkeersonderzoek uit te
voeren na de herinrichting van
de Prof.Eijkmanlaan op
snelheid en verkeersintensiteit
en de resultaten met de Raad
delen. toezegging is gedaan
aan de VVD en het CDA

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 10-02-
2022

01-06-
2024

01-06-
2024
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020062
3581

Motie 21.4 Zebrapad
Houtplein; niete zwart-
wit

Roept het College op: - een
jaar na oplevering van het
Houtplein met een evaluatie te
komen over de gevolgen van
het vervallen van het
zebrapad - hierin mee te
nemen metingen van
relevante verkeersstromen, te
weten: voetgangers, bussen,
auto s en fietsers - hierin ook
mee te nemen de verwachte
effecten van het toevoegen
van een zebrapad - deze
evaluatienota ter bespreking
aan de commissie Beheer
voor te leggen

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 25-06-
2020

19-12-
2023

Vorige update was
22-10-2020. Begin
2022 is de
uitvoeringsplanning
bekend geworden.
Afdoening motie
hangt af van de
datum oplevering.
Dit is nu verwerkt

21-11-
2024
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2019087
466

Motie 16.2 Nassaulaan
toekomstbestendig

*B- Verzoekt het college om: -
330 Bij de herinrichting van de
Nassaulaan geen
belemmeringen te creeren
voor een toekomstige
transformatie binnen 30 jaar
(naar bijvoorbeeld een groene
laan met ander OV dan bus)-
330 Rekening te houden met
de kwaliteitsimpuls die deze
straat verdient Bij het rekenen
aan ten tekenen van de
herinrichting rekening te
houden met dit
toekomstperspectief,
bijvoorbeeld door de aanleg
van een quick-win
reconstructie bovenop het
huidige asfalt en daarbinnen
vrije fietspaden te realiseren.

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 31-01-
2019

01-01-
2025

door taakstellingen
voor de
Programmabegrotin
g 2020-2025,
moeten uitstellen tot
2025

01-01-
2025

42



Actielijst commissie Beheer tbv de vergadering van 12 januari 2023

afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2022042
1656

Motie 16.02 Monitoren
professor Eijkmanlaan
CDA VVD D66 OPH
Trots HvH AP CU GLH

*B- Verzoekt het college: Na
de oplevering een jaar lang te
monitoren en vervolgens een
rapport op te stellen, waar de
volgende punten in worden
meegenomen: snelheid en
intensiteit na 9 maanden de
groepen: "weggebruikers,
omwonenden, de
aangrenzende school, de
concessiehouder
(Connexxion), de
verkeerspolitie en de wijkraad"
te vragen naar hun ervaringen
en hier per groep over te
rapporteren onderzoek het
verkeersgedrag, de
oversteekbaarheid en de
doorstroming vermeld
eventuele incidenten of
ongelukken, inclusief oorzaak
en gevolgen Dit rapport 1 jaar
na de oplevering voor
bespreking te agenderen in de
commissie beheer

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 17-02-
2022

15-01-
2025

15-01-
2025
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2020114
8182

Toezegging informatie
over Mobility Hub bij
Figee terrein

Bij de behandeling van
agendapunt 14 Stand van
zaken en vervolg op
Moderniseren Parkeren zegt
wethouder Berkhout het
volgende toe. Er komt nog
informatie naar de commissie
over de Mobility Hub bij het
Figeen terrein

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 12-11-
2020

Ter kennisname

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2021022
2116

Toezegging organiseren
informatieavonden voor
VvE's over
laadinfrastructuur op
eigen terrein

Bij de behandeling van
agendapunt 6 Stand van
zaken Duurzame Mobiliteit,
zegt wethouder Berkhout het
volgende toe. Hij zal
informatie avonden
organiseren voor VvE's over
laadinfrastructuur op eigen
terrein en zal de commissie
informeren hoe en wanneer
deze georganiseerd worden

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 15-04-
2021

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2021044
8961

Motie 35BISBIS Een
stabiel wijknet zorgt
voor een net hoofdnet

*B- Verzoekt: Als
uitwerking van de afspraken in
het Klimaatakkoord voor
Haarlem de haalbaarheid te
onderzoeken van
parkeerpleinen (laad en
ontlaad pleinen) die
zonnepanelen krijgen en
tegelijkertijd het mogelijk te
maken om slim te laden. ··
Bij een positief resultaat voor
de behandeling van de
Programmabegroting 2022
een startnotitie in de
Commissie Beheer voor te
leggen. En gaan over tot de
orde van de dag

Moties Gemeente
raad
Haarlem

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

BL 08-07-
2021
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2021044
8973

Motie 36BIS Elke wijk
een groen rijk

erzoekt: De werkgroep Groen
te bedanken voor het maken
van een geweldig actieplan en
in gesprek te gaan met de
woningbouwcorporatie over
de vergroening van de
Indische Buurt Noord en
hiervan verslag te doen aan
de commissie beheer Te
onderzoeken welke wijken een
soortgelijk plan goed kunnen
gebruiken In kaart te brengen
welke vergroening in welke
wijken budget nodig heeft uit
te werken en in de commissie
te bespreken Bij de
besluitvorming over de
middelen te onderzoeken of
het mogelijk is om budget vrij
te maken vanuit de mei
circulaire zodat er zo veel
mogelijk bomen dit komende
plantseizoen kunnen worden
geplant

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 08-07-
2021

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2021061
6462

Toezegging Deel
Keizerstraat meenemen
in scope project
Wilhelminastraat

Wethouder Berkhout zet toe
dat het deel van de
Keizerstraat tussen de Oude
Zijlvest en de
Wilhelminastraat wordt
meegenomen in de scope van
het project Wilhelminastraat.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 04-11-
2021

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2021062
6610

Motie 11 CDA GLH
Iedere school een
schoolbosje en
regenton

Een regenton het belang van
water bewu st maakt, Besluit ,
Het Schoolbosje voor een
bedrag van 25.000 e uro als
quick win te registeren zoals
bedoeld bij 5/4 Impuls aan
groeninitiatieven en
klimaatadaptatie in de Nota
Versterkers Duurzaam doen:
incidentele impuls voor 2021
t/m 2023

Moties Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 11-11-
2021

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022024
3955

*B- Toezegging
wethouder De Raadt dat
de raad de keuze
voorgelegd krijgt in het
gebied Marnixstraat -
Kleverlaan voor
fietspaden versus
fietsstroken en 30 km
versus 50 km.

Wethouder De Raadt legt de
keuze aan de Raad voor in het
gebied Marnixstraat -
Kleverlaan fietspaden versus
fietsstroken en 30 km versus
50 km.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 10-02-
2022

47
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022061
8759

Toezegging onderzoek
fietsenrek in openbare
ruimte bij Edelweiss

Namens wethouder Botter
zegt wethouder Berkhout in
commissie Ontwikkeling toe
om te onderzoeken of er een
oplossing dichterbij het
gebouw gevonden kan worden
in de openbare ruimte
(fietsenrek).

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.3 Overige
beheerstaken

BL 14-04-
2022

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022065
1405

Toezegging wethouder
Berkhout. Voor de
zomer een gesprek te
plannen met alle
middelbare scholen
over de
verkeersveiligheid
rondom de scholen.

Toezegging wethouder
Berkhout. Wethouder
Berkhout zegt toe voor de
zomer in gesprek te gaan met
alle middelbare scholen over
de verkeersveiligheid rondom
de scholen en hun input op te
nemen in uitvoeringsagenda
verkeersveiligheidsbeleid.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 22-04-
2022

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022078
0842

Bespreken onveilige
fietspaden aan de
Vogelenzangseweg met
de Provincie en
buurtgemeenten.

Wethouder Berkhout zegt toe
de onveilige fietspaden aan de
Vogelenzangseweg te
Aerdenhout/Vogelenzang op
te nemen met de
gesprekpartners bij de
Provincie en buurtgemeenten.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 27-05-
2022

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022088
1523

Parkeervakken
deelscooters creeren
aan de noordelijke zijde
van het centraal station
in Haarlem

Toezegging: De wethouder
zegt toe te onderzoeken of er
een experiment gestart kan
worden met parkeervakken
voorr deelscooters aan de
noordelijke zijde van het
centraal station in Haarlem

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 17-06-
2022

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022088
1624

Een inhoudelijke
technische toelichting te
geven over het verband
tussen de indicator
wilde bijen en de
insectenrijkdom in
Haarlem.

Wethouder de Raadt doet de
toezegging om een
inhoudelijke technische
toelichting te geven over het
verband tussen de indicator
wilde bijen en de
insectenrijkdom in Haarlem.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 17-06-
2022

Ter kennisname
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022091
5799

Navraag te doen bij de
Provincie NH over de
scopewijziging van het
fietspad langs de N208
tbv de bereikbaarheid
van het Coornhert
Lyceum en zal de
uitkomst delen met de
Raad.

Naar aanleiding van de
bespreking van de SOR in de
cie Beheer van 25 mei 2022
en op verzoek van de fractie
van de CU, zegt wethouder
Berkhout toe te informeren bij
de Provincie NH over stand
van zaken bij de
scopewijziging van het
fietspad langs de N208 tbv de
bereikbaarheid van het
Coornhert Lyceum en zal de
uitkomst delen met de Raad.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 25-05-
2022

Ter kennisname

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022100
0328

33 Trots Haarlem PvdA
Motie Onderzoek gratis
OV

Verzoekt het college: Om
binnen de MRA te pleiten
voor een onderzoek naar
gratis OV binnen de
metropoolregio en deze
kosten-baten-analyse aan de
raad te doen toekomen.

Jaaragen
da

Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 14-07-
2022

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022141
7814

Toezegging: Commissie
medio 2023 te
informeren over de
nieuwe ov lijnenkaart.

Wethouder Bas van Leeuwen
zegt toe de Commissie te
informeren over de nieuwe ov
lijnenkaart medio 2023.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

BL 06-10-
2022
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022153
0066

17.02 Motie Klepelen is
funest voor de
biodiversiteit en moet
stoppen

Verzoekt het college om: -
met een gericht plan van
aanpak te komen om het
klepelmaaien in Haarlem zo
spoedig mogelijk en op zoveel
mogelijk te maaien gronden,
te vervangen door dier- en
plantvriendelijker methoden

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.3 Overige
beheerstaken

RB 13-10-
2022

BBOR
Beheer
en Beleid
Openbare
Ruimte

2022171
3533

Toezegging: Wethouder
Van Leeuwen zegt toe
een update over meer
parkeerplekken
vrijmaken in
parkeergarages voor
bewoners in 2023 aan
de raad toe te zenden.

Toezegging: Wethouder Van
Leeuwen zegt toe een update
over het vrijmaken van meer
parkeerplekken in
parkeergarages voor
bewoners in 2023 aan de raad
toe te zenden.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.2 Parkeren BL 02-12-
2022

Ter kennisname

CC
Concernc
ontrol

2022065
1635

Toezegging: Wethouder
de Raadt Informeren of
het mogelijk is
duurzaamheid op 40%
te zetten in de
gunningscriteria bij
aanbesteding.

Toezegging: Wethouder de
Raadt zegt toe uit te zoeken of
het mogelijk is om
duurzaamheid op 40% te
zetten in de gunningscriteria
bij aanbesteding.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

ER 22-04-
2022
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2022162
2789

Motie 16 Het Licht zien
CDA AP PvdD

Verzoekt het college: Met de
exploitant van buitenreclame
in de openbare ruimte af te
spreken dat Abri's, Mupi's en
digitale reclameborden tussen
23 uur en 7 uur niet meer
worden verlicht of op stand-by
worden gezet Andere
bedrijven en organisaties
worden aangemoedigd om
tussen 23 uur en 7 uur niet
langer reclame te verlichten of
reclame op stand-by te zetten
en hierover afspraken te
maken in toekomstig af te
sluiten convenanten.

Moties Gemeente
raad
Haarlem

5.1 Openbare
ruimte en mobiliteit

RB 10-11-
2022
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afdeling zaaknu
mmer

onderwerp omschrijving soort bestuurso
rgaan

programma pfh
code

ontstaa
ns
datum

oorspr
onkelij
ke
Planni
ng

reden afwijking
planning

huidig
e
planni
ng

soort
behandeling

VTH
Vergunni
ngen
Toezicht
en
Handhavi
ng

2022048
6574

*B- Toezegging
inwoners informeren die
een vergunning voor
een verbouwing
aanvragen over de
daarbij voor hen
verplichte
duurzaamheidsmaatreg
elen (aandeel
hernieuwbare energie)

Bij de behandeling van
agendapunt 10 Haarlemse
Routekaart Duurzaamheid
zegt wethouder Berkhout op
verzoek van de ChristenUnie
het volgende toe. Hij zal de
commissie informeren over
hoe het geregeld kan worden
dat als inwoners een
bouwvergunning aanvragen
voor een verbouwing die meer
dan 25% van hun
woningoppervlakte bevat, dat
zij dan ook geïnformeerd
worden over de voor hen
daarbij verplichte
duurzaamheidsmaatregelen.
Het verplichtend karakter
komt voort uit de
implementatie van Richtlijn
2010/31 van de Europese
Unie en ziet vooral op
hernieuwbare energie.

Toezeggi
ngen

Commissi
e beheer

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

RB 10-03-
2022

Ter kennisname
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