
Geachte leden van de gemeenteraad, 

  

Met trots presenteer ik u de Klimaatbegroting 2020 – 2024. Sinds Haarlem in juli dit jaar de 

klimaatcrisis heeft uitgroepen hebben wij niet stil gezeten. Zoals in de crisismotie wordt onderkend, 

zijn nog maar weinig mensen daadwerkelijk doordrongen van de ernstige gevolgen van 

klimaatverandering, zodat adequate actie uitblijft.  

 

De laatste wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering blijven ontluisterend. In het kort. 

Het IPCC-rapport van afgelopen september meldt dat oceanen biodiversiteit verliezen, terwijl op land 

de permafrost begint te smelten. Met ons huidige gedrag koersen we af op 3 graden opwarming in 

2100. Dit betekent een wereld met gebrek aan water en eten, waar honderden miljoenen mensen 

sterven. We moeten zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen afbouwen, zeggen de 

wetenschappers. 

 

Als gemeente zetten wij alles op alles om dit probleem aan te pakken. Daarom kan de gemeentelijke 

begroting 2020 – 2024 met recht een klimaatbegroting worden genoemd.  

 

Allereerst hebben wij een bedrag gereserveerd voor een grootscheepse voorlichtingscampagne om 

alle burgers van Haarlem informatie te geven over de ernst van de situatie. Wij moeten en wij willen 

eerlijk zijn over klimaatverandering om draagvlak te creeeren voor de grote veranderingen die plaats 

zullen vinden. Om u een voorbeeld te geven, op de gemeentelijke website Haarlemgasvrijer.nl komt 

momenteel het woord ‘klimaat’ niet voor en is er nergens te vinden waarom we van het gas af 

zouden moeten. Dat moet natuurlijk anders.  

 

De tweede belangrijke verschuiving in deze klimaatbegroting betreft de energietransitie. Zoals u 

weet moet de uitstoot van broeikasgassen ook in Haarlem naar 0 en dit willen wij uiterlijk in 2025 

voor elkaar krijgen. Maar waarom wachten tot 2025? Wij beginnen liever vandaag dan morgen.  

 

Maatregelen waarvoor geld is gereserveerd in de klimaatbegroting houden onder andere in:  

- Alle huishoudens en bedrijfspanden zo snel mogelijk van het gas af en klimaatneutraal 

maken 

- Het gebruik van fossiele voertuigen in de gemeente Haarlem ontmoedigen en afbouwen  

- Grootschalige aanplant van bomen om CO2 op te nemen 

- Vleesconsumptie in de gemeente ontmoedigen, vegetarisch en veganistisch eten 

aanmoedigen 

- Duurzaam lokaal toerisme en alle prachtige duurzame initiatieven in de gemeente van harte 

ondersteunen 

 

Wij willen dit op een eerlijke manier doen, waardoor de mensen met de lagere inkomens en vaak de 

kleinste ecologische voetafdruk niet met hoge kosten worden opgezadeld.  

 

Ja, het invoeren van deze maatregelen betekent een verandering in onze manier van leven en het 

betekent dat we keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen. Maar dames en heren, de 

leefbaarheid van onze planeet en onze toekomst en die van onze kinderen staat op het spel. Wat kan 

er belangrijker zijn dan dat?  

 

Maar u begrijpt, ik ben niet het college dat de begroting presenteert. Ik ben een activist van 

Extinction Rebellion. En ik wil u graag keer op keer op keer blijven vragen om alles te doen wat er in 

uw macht ligt om verdere schade aan het klimaat te voorkomen. Zodat de gemeentelijke begroting 

er hopelijk zo snel mogelijk als deze klimaatbegroting uitziet.  

 

Bedankt voor uw aandacht. 


