
Beste commissieleden,

Mijn naam is Karelvan Broekhoven,voorzitter van de Haarlemse afdeling van Milieudefensie.

Wij hebben als Haarlemse afdeling van Milieudefensie met verontwaardiging gezien hoe de 
Haarlemse ijsbaan deze zomer open was bij temperaturen van 32 graden. 
Ik spreek u hier, als commissie die ondermeer over sport gaat, toe omdat misschien bij u de 
veronderstelling leeft dat dit wel heel erg goed was voor de sportbeoefening. Nou, dat valt heel erg 
tegen.

Wij schatten de CO2-uitstoot hiervan op 20 ton per week. Dat is volkomen onverantwoord, gezien 
de ernst van de klimaatproblematiek.
Als het nou nog zo was, dat de gemeente Haarlem op koers lag met zijn klimaatbeleid, dan was het 
nog wat anders. Maar wij moeten tegelijk constateren dat de voornemens uit het coalitieprogramma,
zoals Haarlem klimaatneutraal 2030, intussen bij het vuil zijn gezet. Niet alleen zijn alle 
klimaatbeloftes voor 2030 intussen zorgvuldig uit alle gemeentelijke gemeentelijke uitingen 
verwijderd, wij zien ook vrijwel niets gebeuren om de uitstoot van broeikasgassen in deze gemeente
te verminderen. De rapportages op https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/ bevestigen dat de 
uitstoot in Haarlem vrijwel niet daalt.

Het is vrijwel zeker, dat Haarlem de opdracht uit de klimaatwet, 49% minder CO2 in 2030, bij 
lange na niet gaat halen. In zo’n situatie moet er toch wel een verdomd goede reden zijn om 
akkoord te gaan met een extra uitstoot van 20 ton per week. Door de elektriciteit die zij gebruiken.

En die verdomd goede reden is er niet. Door de directeur van de ijsbaan is hoog opgegeven van de 
geweldige bijdrage die dit zou betekenen voor de sportbeoefening. Kijk je echter, wie er deze zomer
van de baan gebruik gemaakt hebben, dan gaat het om een handjevol, jeugdige schaatsers. U en ik, 
Haarlemse schaatsliefhebbers waren niet welkom. Het blijkt uiteindelijk te gaan om enkele 
zomerkampen voor merendeels buitenlandse kinderen. Wie van u de uitzending van EditieNL van 
RTL4 op 13 augustus heeft gezien heeft kunnen vaststellen dat de voertaal op de baan Engels was. 
Ook was duidelijk te zien dat er hooguit 15 mensen aanwezig waren. Wij hebben zelf enkele malen 
gekeken hoe de baan gebruikt werd en steeds moeten vaststellen dat er om 1 uur ‘s middags nog 
niemand gebruik had gemaakt van de baan. De schaatsertjes zouden pas in de loop van de middag 
komen.

Als bijdrage aan de sportbeoefening is dit zomerschaatsen volstrekt verwaarloosbaar. Negatief zelfs,
want andere activiteiten die ‘s zomers op de baan plaatsvinden, zoals skaten, konden nu niet plaats 
vinden.

Andere ijsbanen, zoals in Alkmaar, waren ook open. Daar hadden die kinderen makkelijk heen 
gekund. Ook dat zijn natuurlijk klimaatbommen, maar het zijn tenminste gesloten banen, die 
aanzienlijk efficienter te koelen zijn.

Wij hebben de rechtszaak verloren. Daarmee is de meest directe weg om hier een eind aan te maken
voorlopig afgesloten. Was dat anders geweest, dan had u zich hier als raad niet mee hoven 
bemoeien. Maar nu ligt de bal bij het gemeentebestuur. Wil men werkelijk, terwijl het terug dringen 
van de Haarlemse uitstoot van geen kanten lukt, wel akkoord gaan met zo’n nodeloze extra uitstoot?

Het lijkt mij een rhetorische vraag.
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