
 

 

 

Bijdrage Haarlemse Klimaatcoalitie bij het inspreken in de Commissievergadering Bestuur  
over het Burgerberaad    

 

   
Geachte leden van de Commissie Bestuur,   

 

Ik ben actief binnen de beweging Grootouders voor het Klimaat en  spreek in namens de Haarlemse 
Klimaatcoalitie. In die coalitie nemen, naast Grootouders voor het  Klimaat, ook Extinction Rebellion, 
Milieudefensie, FNV en nog enkele andere organisaties deel.    

 

De  Haarlemse  Raad  zal  binnen  afzienbare  termijn  een  keuze  maken  op  welk  onderwerp  het  
Burgerberaad gericht zal worden. Namens de Haarlemse Klimaatcoalitie wil ik met klem bepleiten dat  
gekozen wordt voor Klimaat als onderwerp voor het Burgerberaad. Ik geef hiervoor de volgende  
argumenten.   

 

De Haarlemse Raad heeft in 2019 een motie aangenomen die het college van B&W oproept om in  
Haarlem de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen en te erkennen dat maatregelen tegen  
klimaatverandering prioriteit hebben. Desondanks is de ambitie voor een klimaatneutraal Haarlem in  
de  vorige  coalitieperiode  losgelaten.  Haarlem  heeft  in  de  huidige  coalitieperiode  een  minder  
ambitieuze reductiedoelstelling voor uitstoot van CO2 van 60%. Er zijn echter geen concrete plannen  
hoe deze ambitie verwezenlijkt zal gaan worden, met jaarlijkse reductiedoelstellingen per sector.  
Zonder een veel planmatiger aanpak, gestoeld op grote betrokkenheid van burgers, is het in onze ogen  
vrijwel uitgesloten dat de reductiedoelstelling van 60% in 2030 gehaald gaat worden.    

 

Woningen en andere gebouwen dragen in belangrijke mate bij aan de uitstoot van CO2. Haarlem  
scoort heel slecht op de ranglijst van gemeenten met een aandeel woningen met energielabel E, F of  G. 
Zowel in absolute aantallen als in aandeel staat Haarlem op de 5e plaats van slechtst scorende  
gemeenten. Het gaat om bijna 13000 woningen, ofwel 30% van het woningbestand. Het is dus alle  hens 
aan dek om in deze coalitieperiode een grote slag te maken het woningbestand in Haarlem te  
verduurzamen.   

 

Voor een effectieve klimaataanpak is de betrokkenheid en inzet van alle burgers essentieel als het gaat  
om het terugdringen van uitstoot van broeikasgassen door wonen en mobiliteit en de opwek van  
duurzame energie door zon en wind. Het  volmondig kiezen van klimaat als onderwerp van het  
burgerberaad is cruciaal om de burgers te doordringen van de ernst van de klimaatcrisis en voor het  
verkrijgen van draagvlak voor het nemen  van maatregelen om  een bijdrage  te leveren aan het  
terugdringen van de mondiale klimaatverandering.   

 

Ik dank u voor uw aandacht.   
   

 


