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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

Motie 13.14 Maaiveldparkeren en klimaatadaptatie AP 

 

 

Soort: Jaaragenda 

Nummer: 2022/117383  

Programmanummer 

4.1 Duurzame stedelijke 

ontwikkeling 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Gemeenteraad Haarlem  d.d. 27-1-2022 

Indiener/Fractie 

Actiepartij,  

Omschrijving 

*B- voor zowel openbare als private parkeerplaatsen op  maaiveld 

keuzes in ontwerp en materialisatie na te streven met een zo groot 

mogelijk positief effect t.a.v. klimaatadaptatie.   

Motie is aangenomen bij Omgevingsvisie.  

 

 

Afdeling  

BBOR 

Verantwoordelijke 

Oosterhof, O. 

Email  

ooosterhof@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5113866 

Stand van Zaken/afdoening 
 

Het klimaatadaptief maken van parkeerplaatsen is een onderwerp waar nog veel onderzoek naar loopt. De 
invulling met klimaatadaptieve (half)verharding zoals benoemd in de motie vraagt veel van de 
beheerorganisatie. Dit beheer is lastig uit te voeren als de parkeerplaatsen met enige regelmaat gebruikt 
worden. In Haarlem en veel andere gemeenten worden proeven gehouden met verschillende soorten 
verharding voor parkeerterreinen. de resultaten daarvan vallen tot op heden tegen. Slechts bij 
parkeerplekken waar heel weinig geparkeerd wordt levert dit een groene uitstraling op die blijvend 
klimaatadaptief kan zijn. een voorbeeld hiervan is het overloop parkeerterrein bij de IJsbaanlaan / 
Kennemer Sportcenter.  

Binnenkort wordt een nieuwe proef gestart met een nieuw soort verharding op het Diaconessenplein in 
Haarlem Zuid-West. Ook zijn gesprekken gaande met Spaarnelanden over proeven met klimaatadaptieve 
maatregelen op hun terrein, inclusief parkeerplaatsen om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen en 
tegelijk een voorbeeldfunctie te geven voor klimaatadaptieve mogelijkheden voor andere bedrijven in de 
Waarderpolder. 

De ontwikkelingen worden verder nauwgezet in de gaten gehouden en waar positieve resultaten gemeld 
worden wordt onderzocht of dit in Haarlem toepasbaar is. 

Ondertussen worden wateroverlast knelpunten in kaart gebracht en geprogrammeerd voor oplossing, 
wordt de openbare ruimte gelijk met groot onderhoud klimaatadaptief ingericht (Strategisch Beheerplan), 
zijn nieuwbouw projecten verplicht om klimaatadaptief ingericht te worden en worden bedrijven en 
bewoners gestimuleerd om hun eigendom klimaatadaptief in te richten. Dit alles conform het Strategisch 
Plan Klimaatadaptatie. 
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Het voorstel is om dit onderwerp, in afstemming met de organisatoren van de raadsmarkt over vergroening 
en klimaatadaptatie, die begin volgend jaar wordt gepland, verder toe te lichten.  

Afdelingsmanager Jabar, D. 29-9-2022 22:12:22 

 

Egmond, S. van 

Portefeuillehouder   

 

 

Berkhout, R.A.H. 

 

 


