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Inspreken : Namens Stichting ClimateMatters, Ton Belderok 
   Zelf toelichten op uw vergadering lukt mij niet, daarom deze  

schriftelijke inspraaknotitie. 
 

Commissie : Ontwikkeling, 30 september 2021 
 
Onderwerp : agendapunt 6; Vaststellen Startnotitie C-District (RB) 
    
 
 
Haarlem, 30 september 2021 
 
 
Geachte leden van de Raadscommissie Ontwikkeling Haarlem, 
En 
Geachte wethouder R.H. Berkhout, Portefeuillehouder 
 
Wie wij zijn: 
- Stichting ClimateMatters is een Haarlemse stichting met landelijke inzet op groen/blauw 

maatregelen bedrijventerreinen in Nederland. 
- De stichting adviseert en steunt waar mogelijk Haarlem bij de doelen 11 en 12 Convenant 

Waarderpolder. 
- De stichting werkt aan innovatieve maatregelen klimaatadapatie. 
 
 
Wat wij onder uw aandacht willen brengen: 
- Het C-District is in 2019 opgestart op de kamer van Wethouder Berkhout. Mijn gedachte was 

daarbij: «Hoera! Nu kunnen we verder met onze gesprekken over zichtbare maatregelen voor 
klimaatadaptatie op het MAAKterrein vooruitlopend op wat moet straks in de hele stad». 

- Daarover meerdere gesprekken gevoerd met de beheerders MAAKterrein en als 3DMakerszone. 
Het MAAKterrein wil wachten tot helder is wat de gemeente met het terrein wil en gaat dan 
beslissen over afkoppelen. 

- Nu ligt voor U de Startnotitie C-District ter bespreking. Een mooi moment waar U vooruit kijkt. 
Niet alleen naar het voorstel zelf, maar ook naar de kansen voor komende jaren. 

 
ClimateMatters vraagt U om: 
1. Een positief advies mee te geven aan het College voor het initiëren van een proeftuin 

Klimaatadaptatie op het MAAKterrein zodat geen ‘wachttijd’ verloren gaat. 
Met deskundigen watermaatregelen en groene maatregelen verwachten wij actuele en nieuwe 
cq innovatieve oplossingen zichtbaar te maken. De ondernemers in het C-District willen wij met 
hun kennis en ervaring betrekken, zodat ook voor hen nieuwe werkgelegenheid en producten 
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mogelijk worden. Denk bijvoorbeeld aan Green art Solutions die nu al in Haarlem een 
praktijkproef doet aan de Zwemmerslaan. 

2. ClimateMatters is graag bereid om een concreet projectvoorstel uit te werken, dat direct na 
afronding definitiefase (kwartaal 2 2022) genoemd in de Startnotitie in uitvoering genomen 
kan woren. De uitgesproken steun van de Raad helpt ons zeer. 
ClimateMatters kan hiermee de verkennende gesprekken met de beheerders MAAKterrein, 
3DMakerszone en de gemeente voortzetten. De afkoppeling hemelwater en gedeeltelijke 
ontstening van het terrein is sowieso noodzakelijk. 

 
Waarom wij dit advies geven: 
ClimateMatters ziet dat nog veel langer wachten op meer inzet klimaatmaatregelen op 
bedrijventerreinen niet meer verantwoord is. Dit wordt al veel breder gedeeld door oa 
verzekeringsmaatschappijen naast tal van maatschappelijke organisaties. 
- Maatregelen Klimaatadaptatie moeten nu al worden voorbereid; dus we kunnen eigenlijk niet 

wachten tot half 2022 of later. Het afkoppelen zal toch moeten gebeuren. 
- De kansen voor meekoppelen, maar ook financiele bijdragen uit andere bronnen zoals Nationaal 

groeifonds worden groter bij het opstarten van een proeftuin cq Field-lab klimaatadaptatie. 
- Het C-District en Haarlem in bredere zin kan koploper worden voor de grote groep 

bedrijventerreinen Noord Holland en daarmee extra geld en werkgelegenheid genereren. Dit 
levert interessante kansen voor de provincie Noord Holland en de MRA. 

- In november 2021 werkt ClimateMatters actief mee aan een kennissessie Klimaatadaptatie voor 
alle bedrijventerreinen Noord-Holland dat mede wordt georganiseerd door de Provincie en het 
SADC (Projectbureau Herstructurering bederijventerreinen NH). Wat is er mooier als die 
bijeenkomst in de Waarderpolder kan plaatsvinden en wij de wens van een proeftuin 
aankondigen. 

 
 
Dank voor uw aandacht 
ClimateMatters 
Ton Belderok 
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