
"Het duurzaamheidsprogramma kan en moet beter " 

De raad, bijeen op Donderdag 10-9-2015 

Constaterende de oordelen van; 

Platform Haarlem Groener 
„In de vergadering van 27 augustus 2015 zijn vele kritische kanttekeningen geplaatst 
en vragen gesteld. Platform Haarlem Groener wil zich niet identificeren met één 
politieke richting of partij. Wij zijn blij dat vanuit allerlei gezichtspunten naar het 
duurzaamheidsbeleidwordt gekeken. Er waren veel tevreden geluiden, er waren ook 
veel vragen en verbetervoorstellen. Wij zijn verbaasd dat de Commissie dan toch 
voorstelt het Programma Duurzaamheid als hamerstuk naar de Raad te sturen. Met 
stemverklaring. Dat komt er op neer dat ondanks alle kritische vragen het College 
toch gewoon door kan gaan op basis van dit programma. Wij kunnen alleen maar 
hopen dat de voorgestelde aanvullingen en verbeteringen door het College 
welwillend worden gewogen en meegenomen." 

Milieudefensie 
„Tot heden werd jaarlijks een duurzaamheidsprogramma opgesteld. Nu is ervoor 
gekozen om een programma voor 4 jaar te maken. We zouden dan eigenlijk een 
kwaliteitssprong verwachten tov de vorige programma's. Ditmaal moet het immers 4 
jaar meegaan, waardoor het robuuster moet zijn. Milieudefensie heeft de afgelopen 
jaren steeds reacties gegeven op de programma's, maar we zien daar weinig van 
terug in deze nieuwe versie. 
De noodzakelijke samenhang met andere gemeentelijke programma's ontbreekt ook 
nu weer. Zo worden nog steeds in andere programma's economische doelen 
geformuleerd die regelrecht strijdig zijn met de doelstellingen in dit programma.Dit 
programma verschilt daardoor niet wezenlijk van de vorige, al is de vormgeving wel 
prettiger." 

•66 
„Het duurzaamheidsprogramma dat door het college is aangeboden aan de 
Haarlemse gemeenteraad is een mooi en veel omvattend programma. D66 vindt wel 
dat het programma versterkt moet worden met een feitelijke onderbouwing, een 
gewogen afweging tussen de te nemen maatregelen, een duidelijke financiële 
onderbouwingen en realistische doelen." 

(zie bijlagen) 



Verzoekt het College van B&W: 

Om het voorliggende Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 terug te trekken 

De tijd te nemen om met een Duurzaamheidsprogramma te komen wat 
daadwerkelijk een toevoeging is op de kadernota duurzaamheid, met concrete 
indicatoren voor de gestelde doelen.. 

Daarbij de volgende aspecten, zoals deze zijn verwoord door D66, mee te nemen 

1. Maak nog meer gebruik maken van de feiten 

2. Als je actie kan ondernemen, doe het dan! 

3. Zorg voor voldoende middelen 

4. Maak gebruik van voortschrijdend inzicht 

En gaat over tot de orde van de da 

Anne Feite Bloem SP 



http://www.basvanleeuwen.nl/politiek/duurzaamheidsprogrammabeheer/ 

Hieronder mijn betoog dat ik op 27 augustus 2015 heb voorgedragen in de raadscommissie 
beheer over het Haarlemse duurzaamheidsprogramma. 

Het duurzaamheidsprogramma kan en moet beter 

Het duurzaamheidsprogramma dat door het college is aangeboden aan de Haarlemse 
gemeenteraad is een mooi en veel omvattend programma. D66 vindt wel dat het programma 
versterkt moet worden met een feitelijke onderbouwing, een gewogen afweging tussen de te 
nemen maatregelen, een duidelijke financiële onderbouwingen en realistische doelen. 

Oude steden of nieuwe "energie neutrale" steden. Een woonomgeving waar alles op loop of 
fietsafstand is of een woonomgeving waarbij voorzieningen op afstand met nieuwe "duurzame 
vervoersmiddelen". Wat D66 betreft is in bepaalde opzichten Haarlem al 770 jaar een voorbeeld 
van duurzaamheid. 

Als ik het heb over duurzaamheid gebruik ik graag het Zuid Afrikaanse woord volhoudbaarheid. 
Voor D66 is duurzaamheid namelijk noodzaak in het licht van een dreigende ecologische crisis. 
Tegelijkertijd is het ook een uitdaging voor innovatieve ondernemers en burgers. De gemeente 
dient in de visie van 066 vooral zelf het goede voorbeeld te geven en duurzaamheid te omarmen. 
Voor de toekomstige generaties is het van belang dat wij nu de samenleving en economie 
verduurzamen. 

Hoewel op de schaal van de gemeente Haarlem niet alle duurzaamheidsvraagstukken opgelost 
kunnen worden, vindt D66 dat de gemeente moet zorgen dat er meer initiatieven tot stand komen. 

Het duurzaamheidsprogramma (Klik hier in pdf) dat ter bespreking voor ligt is een mooi en 
veelomvattend programma. D66 is biij met de beschrijving van de rol van de gemeente in het 
algemeen (faciliteert, organiseert en draagt haar informatie en expertise bij met als waarden 
betrokkenheid, veerkracht, kompas) en daarnaast ook een verduidelijking per inhoudelijke 
speerpunt. De verschillende inhoudelijke speerpunten vereisen namelijk een andere 
strategie. Ook ondersteunen wij de intentie om zelf het goede voorbeeld geven. 

Over alle aspecten van het programma die wij goed vinden zal ik verder niet op in gaan. Wel ga 
ik in op wat wij vinden dat nog beter kan. Wel ga ik in op de wijze hoe het in de ogen van D66 
beter kan en beter moet. Daarbij denken wij aan een aantal aspecten. Voor dit betoog ben ik de 
Haarlemse burgers dankbaar die mij hun standpunt hebben aangeleverd na mijn oproep om mee 
te denken over dit programma. 

1. Maak nog meer gebruik maken van de feiten 

Haarlem staat op plek 381 op de lijst zonnen energie per inwoner. Om te weten of dit hoog of 
laag is moeten we weten wat er hypothetisch mogelijk zou zijn? Hoeveel oppervlakte is er 
bijvoorbeeld beschikbaar voor zonne energie? Wat is er hypothetisch mogelijk qua 
energieopwekking in Haarlem als kosten geen rol zouden spelen? Hoe groot is dat potentieel en 
hoe verhoudt dat zich tot het gestelde doel? Antwoorden op dit soort vragen zouden helpen om 
haalbare doelen te stellen en af te wegen welke maatregelen het meeste effect opleveren voor 
de minste (maatschappelijke) koste 

2. Als je actie kan ondernemen, doe het dan! 

Doe als gemeente zelf wat je wel zelf kan doen. De gemeente is niet altijd "facilitator", regelmatig 
is de gemeente ook gewoon regelgever: gebruik dat! 



• er ligt al sinds 2011 een motie voor het weren van vrachtverkeer in het centrum met als 
oproep "onder welke voorwaarden in de oude Haarlemse binnenstad kan worden 
overgegaan tot het weren van zwaar en groot vrachtverkeer (...)". Let op, 20111 

• Er zijn gemeentelijke regels die duurzaamheidsbevorderende maatregelen moeilijk 
maken. Ga na of deze regels wel nodig zijn en schaf ze waar mogelijk af, zoals de recent 
aangenomen motie u ook oproept! 

• Er wordt nu grijs of rest afval overal opgehaald. Voor gescheiden afval (glas, papier, 
plastic) moet een extra inspanning verricht worden. D66 wil op experimentele wijze 
nagaan of dit ook logischer kan, bijvoorbeeld door korting op de afvalstoffenheffing te 
geven naar mate het afval beter gescheiden wordt of het huis-aan-huis ophalen van 
papier, glas en plastic. 

• Als inwoners en ondernemers creatieve oplossingen bedenken om afval reststromen of 
restwarmte van industriële processen te hergebruiken, dan moet de gemeente dit 
mogelijk maken. Denk hierbij aan het gebruik van restwarmte van bedrijven voor het 
verwarmen van woningen. Onnodige belemmeringen als inflexibele regelgeving wil D66 
wegnemen. 

3. Zorg voor voldoende middelen 

Volgens de financiële paragraaf komt de dekking vanuit andere programma's: hoe behoud je die 
als er geschoven gaat worden? Hoe kan het zijn dat "verschuivingen in activiteiten zullen te allen 
tijde gedekt zijn"? Wij zouden graag dat de financiële paragraaf beter onderbouwd wordt, zodat 
middelen ook in de toekomst eenduidig belegd zijn. Ook (en ik herhaal mezelf) zouden we graag 
kunnen afwegen welke maatregelen het meest effect opleveren tegen de minste (ook 
maatschappelijke) kosten. 

4. Maak gebruik van voortschrijdend inzicht 

De ambitie in het kader van circulaire economie wordt nu nog onderzocht. Krijgen we een nieuw 
duurzaamheidsprpgramma zodra dit duidelijk is? Hoe gaan we in dit programma om met 
voortschrijdend inzicht? 

"Een routekaart naar een duurzaam Haarlem" 

Dat wil D66 ook. Alleen wel op feitelijke kaart, met een haalbare bestemming, een begaanbare 
weg er naar toe en een afweging welke weg en welk vervoersmiddel het slimst zijn. 
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6) 
Reactie van Milieudefensie Haarlem op het Haarlems Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 

anders kijken, andere kiezen 

4 september 2015 

milieudefensie 
irs kijken, andere kii 
Afd. Haarlem 

Algemeen 
Tot heden werd jaarlijks een duurzaamheidsprogramma opgesteld. Nu is ervoor gekozen 
om een programma voor 4 jaar te maken. We zouden dan eigenlijk een kwaliteitssprong 
verwachten tov de vorige programma's. Ditmaal moet het immers 4 jaar meegaan, 
waardoor het robuuster moet zijn. Milieudefensie heeft de afgelopen jaren steeds reacties 
gegeven op de programma's, maar we zien daar weinig van terug in deze nieuwe versie. 
De noodzakelijke samenhang met andere gemeentelijke programma's ontbreekt ook nu 
weer. Zo worden nog steeds in andere programma's economische doelen geformuleerd 
die regelrecht strijdig zijn met de doelstellingen in dit programma. 
Dit programma verschilt daardoor niet wezenlijk van de vorige, al is de vormgeving wel 
prettiger. 

Successen 
Eén van de steeds terugkerende kritiekpunten was het onterecht claimen van successen. 
Dat zien we ook nu weer. Zo wordt in tabel 2.1.4 gemeld dat er in de afgelopen jaren al 
behoorlijk wat CO2 is bespaard. Bij bestudering van de onderliggende bronnen blijkt het 
te gaan om het gebmik van groene stroom door de gemeente. Groene stroom als 
besparing van COa-uitstoot is echter zeer omstreden omdat het meestal gaat om Zweedse 
waterkracht, die al lang in Zweden zelf gebruikt werd, maar nu naar Nederland wordt 
"omgelabeld" zodat in Zweden nu Nederlandse kolenstroom wordt gebruikt. Het milieu 
heeft niets aan dat soort verkleedpartijen. 

"Groene" stroom 
Groene stroom wordt op veel plaatsen in het programma aangeprezen, maar werkt alleen 
als er daadwerkelijk extra duurzame opwekkingscapaciteit wordt geplaatst voor elke 
toepassing. De armzalige 3% groene stroom die in Nederland wordt opgewekt is allang in 
gebruik, evenals geïmporteerde groene stroom. Daarom moet de eis worden gesteld dat 
de beoogde groene elektriciteit daarbovenop extra wordt opgewekt. 

Elektrisch rijden 
Daarom is ook het aanprijzen van elektrische auto's zinloos. Alleen als er koppelverkoop 
plaats vindt, waarbij voor elke verkochte elektrische auto zoveel windmolens of andere 
duurzame bronnen bij worden geplaatst als nodig is om die auto te voeden, is elektrisch 
rijden C02-neutraal. Anders is het een kwestie van schuiven met groene stroom die toch 
al in gebruik was. De kosten van die investering moeten in de kostprijs van de auto 
verwerkt zijn, anders blijft het een verkleedpartij. Zo'n koppelverkoop wordt niet 
genoemd in het duurzaamheidsprogramma. 

Verkeer 



bodemwarmte worden opgelost. Toch zou het een compliment waardig zijn als de 
geformuleerde doelen worden gehaald. 

Duurzame energie 
Haarlem wil in 2019 naar 15% duurzaam lokaal opgewekte energie. Het aantal 
zonnepanelen zou in de komende 4 jaar van 20000 naar 50000 moeten groeien. Dat is een 
geweldig voomemen, waar MD natuurlijk helemaal achter kan staan. Het is echter ook 
een enorme opgave om dat te bereiken en aangezien niet wordt aangegeven hoe men dit 
denkt te doen zijn we bang dat men dit ook nog niet weet. Wij roepen het college op om 
snel met een concreet stappenplan te komen. 

Verduurzaming lokale economie 
Nog veel verspilling en milieuverstoring vindt plaats door heel zichtbare dingen zoals 
terrasverwarming, nachtelijke gevelverlichtingen, warmtegordijnen, open winkeldeuren 
in de winter, uitbundig uitgereikte plastic zakken etc. In het speerpunt Verduurzaming 
lokale economie verdienen deze apart benoemd te worden en voorzien van een 
stappenplan, omdat dit zaken zijn waar velen zich aan ergeren en die een heel slechte 
voorbeeldwerking hebben. 

Ruimtelijke kwaliteit 
Dit hoofdstuk is ons te vaag. 
Afval en recycling 
Bij het onderwerp afval wordt ingezet op betere scheiding en hergebruik. Prima. Maar we 
missen voorkoming. Dat kan op veel manieren. Plastic zakken verbod, stimulering 
statiegeld, enz maar ook: diftar. Het denken over betalen naar hoeveelheid afval als 
stimulans om minder afval te produceren lijkt verlaten. Een emstige omissie. 

Verduurzaming externe gemeentecontacten 
Dit hoofdstuk biedt weinig houvast. Terugkomend op de dure mega-plannen voor 
autobevorderende voorzieningen zouden wij zeggen: dat is een regionale dwaling, die 
door de Kamer van Koophandel en VNO/NCW is belobbied. Als Haarlem zijn exteme 
contacten wil gebruiken voor verduurzaming dan is het eerste wat te doen staat het van 
tafel halen van de Regionale Bereikbaarheidsvisie; het opheffen van het 
bereikbaarheidsfonds en het inzetten van de reeds gestorte miljoenen voor fiets en ov. 

Bijlage 
Het overzicht van topprioriteiten is een prettig schema waarin de doelen voor 2019 en 
2030 snel te vinden zijn. We zijn blij met de toegevoegde meetindicatoren, want zonder 
metingen is niet te controleren of de doelen gehaald worden. 
De manier waarop die meetindicatoren worden gebruikt is niet steeds duidelijk. Hier zou 
een goed beschreven methodiek kunnen worden gebruikt, zoals het Handboek 
Toetsingskader Duurzame Ontwikkeling (te vinden op 
http://www.metenvanduurzaamheid.nl/InstmmentResultaat.aspx?TvpeInhoudID=32cfeInd 
elinglD=189) 
K. van Boekhoven 
H. Verboon 



PLATFORM 

HAARLEM GROENER 'VaVT tm (jroWW HaMÜm" 

Haarlem, 31 augustus 2015 

Aan de leden van de Gemeenteraad Haarlem 

Betreft: 
Onze reactie op het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 

Geachte Raadsleden, 

Vol verwachting hebben wij het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 gelezen. Wat er in 
staat is niet verkeerd, maar wij hadden meer gehoopt. Dit willen wij toelichten. 

Wij willen aangeven wat wij van een Duurzaamheidsprogramma anno 2015 zouden 
verwachten en ook hebben wij een aantal concrete suggesties die wij graag aan de 
gemeenteraad willen meegeven. Natuurlijk hebben wij als Platform ook een eigen rol en 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een groener Haarlem en daar mag u ons ook op 
aanspreken. 

Visie 
Als motto voor het Duurzaamheidsprogramma heeft het College gekozen voor de wijze 
woorden van mevrouw Brundtland in 1987. ledereen kent ze, maar weten we ook nog de 
achtergrond? 
Ik citeer uit Wikipedia: 

"Het Brundtland-rapport is de naam waaronder het rapport Our common future uit 
1987 bekend is geworden. Het rapport is geschreven door de World Commission on 
Environment and Development (WCED). De populaire naam verwijst naar de 
voorzitster van de commissie, de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland. 
De belangrijkste conclusie van het rapport was dat de belangrijkste mondiale 
milieuproblemen het gevolg waren van de armoede in het ene deel van de wereld, en 
de niet-duurzame consumptie en productie van het andere deel van de wereld. Het 
rapport riep voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling. Dit werd gedefinieerd als: 
"een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de 
mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het 
gedrang te brengen". 

Als je alleen die laatste definitie gebruikt, zonder de achtergronden van het rapport te 
kennen, dan klinkt het braaf en vaag. Niemand kan zich hier een buil aan vallen. Mevrouw 
Brundtland heeft deze onschuldige formulering bedacht om te zorgen dat zoveel mogelijk 
landen zich achter het rapport zouden scharen, een slimme, strategische keuze. Maar de 
conclusie liegt er niet om: onze milieuproblemen zijn het gevolg van de armoede in het ene 
deel van de wereld en de niet-duurzame consumptie en productie van het andere deel van 
de wereld. Dat weten we dus al 28 jaar en waar staan we nu? Wij wonen in een van de 
mooiste steden van Nederland met een goed welvaartsniveau. Onze ambitie om een 
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duurzame stad te worden mag wel met iets meer vuur en meer urgentie geformuleerd 
worden, dachten wij. 

Ons uitgangspunt is: "Zorg voor de aarde, zorg voor elkaar en maak een eerlijke verdeling 
van wat de aarde opbrengt." 
De circulaire economie hanteert dezelfde uitgangspunten. Alles wat wij onttrekken aan de 
aarde aan grondstoffen en energie, willen wij op de een of andere wijze weer aan de aarde 
teruggeven, zodat wij onze bronnen niet uitputten. De zorg voor elkaar en het "eerlijk delen" 
is niet alleen een nobel streven, maar ook een harde noodzaak om te overleven. 
Als mensen in een postindustriële wereld moeten wij onszelf er aan herinneren dat wij deel 
uitmaken van de natuur. De aarde is één groot ecosysteem waar wij onderdeel van zijn. 
Onze generatie is er in geslaagd zoveel afvalstoffen en uitlaatgassen te produceren, dat wij 
onze dampkring vervuilen en de temperatuur in een snel tempo doen stijgen. Met alle 
gevolgen van dien. 
Deze ontwikkeling moeten wij snel stoppen en ombuigen om het klimaat te stabiliseren en de 
leefbaarheid van de aarde te bewaren. 
Haarlem wil als stad niet achter de feiten aanlopen, de gemeente wil op alle beleidsterreinen 
alle acties toetsen. Activiteiten die bijdragen aan de opwarming van de aarde moeten 
beperkt en afgeschaft worden, activiteiten die bijdragen aan de goede balans van people, 
planet en profit moeten niet alleen gestimuleerd worden, dit moet de norm zijn. 

Deze stellingname missen wij een beetje in de inleiding van het Programma. 

Integraal beleid 
Integraal is een suggestieve term: "we hebben overzicht, we zien de onderlinge verbanden, 
het is ingewikkeld, maar alles in onder controle". Als dat waar is, dan is alles wat je doet 
ondersteunend aan elkaar. Toch zien wij in het Programma een hele reeks van activiteiten 
opgesomd, alleen wij zien niet de onderlinge verbanden en effecten. 

Nul-meting 
De gemeente heeft sinds 2007 milieubeleid en ecologisch beleid uitgebreid en onder de 
noemer gebracht van duurzaamheidsbeleid. De afgelopen jaren zijn het Duurzaamheids
programma en de Duurzaamheidsmonitor bijna routine geworden. Zo wordt het ook 
gepresenteerd in dit Programma. "We zijn al goed bezig, we gaan hier gewoon mee door". 
Toch hebben wij behoefte aan een markeringspunt: waar staan we nu, hoe ver zijn we 
gevorderd, waar willen we over 4 jaar staan? 
De C02-monitor wordt gehanteerd. Per onderdeel zijn er wel streefdoelen (zoals: 10% 
minder C02 uitstoot in 2019), maar er staat niet bij hoeveel C02 uitstoot de afgelopen 4 jaar 
is verminderd en hoe de gemeente dan denkt in 2030 op nul uit te komen. Want elke 
volgende 10% wordt moeilijker, dat voelt iedereen aankomen. 

Topprioriteiten 
Nogmaals dank voor dit overzicht in Bijlage 1. Dit geeft wel snel inzicht in de hoofdzaken 
waar de gemeente zich op wil richten. Alleen ontbreekt dan weer een onderbouwing: 
waarom gekozen voor DEZE prioriteiten en niet voor andere. 

Commissie Beheer 
In de vergadering van 27 augustus 2015 zijn vele kritische kanttekeningen geplaatst en 
vragen gesteld. Platform Haarlem Groener wil zich niet identificeren met één politieke 
richting of partij. Wij zijn blij dat vanuit allerlei gezichtspunten naar het duurzaamheidsbeleid 
wordt gekeken. Er waren veel tevreden geluiden, er waren ook veel vragen en 
verbetervoorstellen. Wij zijn verbaasd dat de Commissie dan toch voorstelt het Programma 
Duurzaamheid als hamerstuk naar de Raad te sturen. Met stemverklaring. Dat komt er op 
neer dat ondanks alle kritische vragen het College toch gewoon door kan gaan op basis van 



dit programma. Wij kunnen alleen maar hopen dat de voorgestelde aanvullingen en 
verbeteringen door het College welwillend worden gewogen en meegenomen. 

Opmerkingen en verbeterpunten van Platform Haarlem Groener 
• Wij zijn blij, maar ook verbaasd, dat de gemeente het Duurzaamheidscentrum verder 

gaat uitbouwen (hoofdstuk 5). Volgens ons is het Duurzaamheidscentrum nog steeds 
een mooie droom van heel veel mensen, maar wordt dit nog niet concreet opgepakt. 
Wij hopen en verwachten dat wanneer de Haarlemmer Kweektuin zijn doorstart heeft 
gemaakt, dit centrum wel van de grond zal komen als een initiatief van diverse 
burgers en bedrijven. Of neemt de gemeente zelf de oprichting van dit centrum ter 
hand? Ook goed, maar waar wacht de gemeente dan nog op? Waarom is het er dan 
niet al lang? Of wordt de naambordje van het NME veranderd in 
"Duurzaamheidscentrum". Waarom wisten wij dit dan niet? Is het 
Duurzaamheidscentrum een verlengstuk van de Groene Mug, of een partner of hoe 
ziet de gemeente dat? 

• Wij zijn dan ook verbaasd dat als topprioriteit wordt gesteld dat in 2019 iedereen 
(90%) in Haarlem het Duurzaamheidscentrum moet kennen... Het is er nog niet en 
het moet zich in 2019 al bewezen hebben? En wat is de prioriteit van 
naamsbekendheid. 

• Als alternatief streefdoel stellen wij voor dat in 2019 90% van de Haarlemmers aan 
kinderen kan uitleggen wat de ecologische voetafdruk is en hoe hij of zij werkt aan de 
verbetering hiervan. Wij denken dat 90% van de kinderen, na de lessen van het 
NME, dit nu al aan de ouders kan uitleggen, maar deze kennis moet ook bij de 
oudere generaties tussen de oren komen. 

• Ecologie en groen bevorderen, deze prioriteit delen wij natuurlijk van harte. Wij 
maken ons zorgen dat de gemeente zelf geen stadsecoloog meer in dienst heeft om 
hier leiding aan te geven. Alle groenbeheer is uitbesteed aan derden, met name 
Spaamelanden. Ecologische scholing, coaching en instructie aan het personeel van 
Spaamelanden zal dan toch wel contractueel zijn vastgelegd? Of hebben wij het mis? 

• Acties als Steenbreek of Tegel eruit, groen erin hebben uiteraard onze steun. Gaat 
gemeente Haarlem een dergelijke actie oppakken en coördineren? Dan zullen er ook 
voldoende middelen voor vrijgemaakt moeten worden. Platform Haarlem Groener zou 
als trekker van zo'n campagne kunnen fungeren, maar ook dan zal er een budget 
moeten zijn voor een professionele coördinator, want met alleen vrijwilligerswerk kun 
je niet verwachten dat tweederde van de Haarlemmers in 2019 bekend is met het 
belang van minder verharding. Dat de gemeente tevreden is als er in een derde van 
de wijken en buurten een lokaal initiatief te bespeuren is, vinden wij dan weer wat 
weinig... Dat dit onderdeel geen topprioriteit heeft gekregen, stemt ons niet vrolijk. 
Tenzij het kan worden gerekend onder het Onderzoek klimaatbestendige stad en de 
preventie van hittestress en waterstress. 

• Wij zijn vereerd dat ons spandoek STADSLANDBOUW de voorpagina van het 
Programma mag sieren. Daarom verbaast het ons dat stadslandbouw nergens in het 
programma terug te vinden is. 
Terwijl gezond voedsel en een duurzame voedselvoorziening en een goede kwaliteit 
van voedsel door steeds meer mensen belangrijk worden gevonden. Slow Food 
bloeit in Haarlem. De Nieuwe Akker heeft ca 700 vaste deelnemers die 40 weken per 
jaar oogsten van hun biologisch dynamische tuinen en tientallen zo niet honderden 
Haarlemmers hebben zich geabonneerd op een wekelijkse krat met biologisch 
geteelde groenten van Beebox of van het Haarlemse Voedselcollectief. Tel daar nog 
bij enkele honderden volkstuinders en doetuinders en een handvol buurtmoestuinen, 
een onbekend aantal particuliere moestuiniers en het is duidelijk dat de kleinschalige 
stadslandbouw in Haarlem zich mag verheugen in de intensieve betrokkenheid van 
een grote groep mensen. Bovendien kent Haarlem een rijk aanbod aan goede cafés 
en restaurants die zich steeds meer profileren met biologische producten en 



vegetarische maaltijden. Haarlem Culinair is elk jaar een succes. Proefpark Haarlem 
gaat het helemaal maken. 
Toch vormen de ecologische boeren en tuinders nog een kleine minderheid die 
moeten knokken voor een plek in de markt. Wij pleiten ervoor dat gemeente Haarlem, 
samen met de provincie Noord-Holland en met de agro-ecologische sector 
systematische ondersteuning biedt aan bedrijven die zich toeleggen op ecologische 
productiemethoden in de land- en tuinbouw, op korte lijnen tussen producent en 
consument, zodat wij allemaal gezond en betaalbaar eten op ons bord kunnen 
krijgen, zonder kunstmest, zonder gif en uit eigen land. 

Samen met u willen wij werken aan een duurzamer Haarlem. 

Met vriendelijke groet, 

Truus Boerma 

PLATFORM 
HAARLEM GROENER 

www.haariemgroener.nl 

Voorzitter 
Stichting Platform Haarlem Groener 
www.haarlemqroener.nl 
info@haarlemqroener.nl 
FB Platform Haarlem Groener 
06 13219701 



ChristenUnie 

MOTIE Geen grijze weg maar veilig fietsen en snel OV 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 10 september 2015, 

in beraadslaging over het definitief ontwerp Bernadottelaan, 

Constaterende dat: 
• De Bernadottelaan wordt heringericht met fietsstroken, een rijbaan van 3,5 meter 

breed en een maximum snelheid van 30 km/u; 

Overwegende dat: 
• Provincie Noord-Holland, Connexxion en ROVER van mening zijn dat er in het 

ontwerp onvoldoende rekening gehouden wordt met een goede doorstroming van de 
bus omdat bussen door de smalle rijbaan fietsers niet kunnen inhalen als er 
tegenliggers zijn; 

• De Fietsersbond van mening is dat het ontwerp onveilig is voor fietsers omdat de 
rijbaan tussen de fietsstroken te breed is waardoor de feitelijke snelheid 50 km/uur 
zal zijn en er gevaarlijke situaties voor fietsers zullen ontstaan; 

• De onveiligheid voor fietsers wordt vergroot door het intensieve busverkeer en het feit 
dat het benzinestation via de Bernadottelaan moet worden bevoorraad; 

• De voorgestelde inrichting geen 30 km/u afdwingt en er dus bewust een "grijze weg" 
wordt gecreëerd; 

• Volgens het concept "Duurzaam veilig" functie, inrichting, snelheidsregime en gebruik 
met elkaar in overeenstemming moeten zijn om de veiligheid van het verkeer te 
garanderen 

• De Bernadottelaan intensief wordt gebruikt door auto's en bij deze intensiteit geen 
inrichting past als buurtontsluitingsweg; 

• Er ook een variant 50 km/uur met vrijliggende fietspaden is gemaakt waarin de 
veiligheid voor fietsers groter is en de bus beter kan doorstromen; 

Verzoekt het college 
De inrichting van de weg in het Definitief Ontwerp Bernadottelaan aan te laten sluiten bij het 
feitelijke intensiteit van het autoverkeer en de wensen voor doorstroming van OV en 
veiligheid voor fietsers en dus te kiezen voor een inrichting als gebiedsontsluitingsweg met 
vrijliggende fietspaden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Frank Visser 
ChristenUnie 

Jan Baaijens 



PvoA G R O E N L I N K S o n 
r V D M ChristenUnie ö n 

Motie vreemd aan de orde van de dag-
tUdelIjke opvang vluchtelingen in gemeente Haarlem 

De gemeenteraad van H a a r , e m , bijeen op 10 september 2015. 

Overwegende dat: 

Voorts constaterende dat: 

opvang van vluchtelingen k U n n e n m a k e n m e t betreltW"9 "e 

- - ~ om UJ4ke 0P j : r b r ~:pgrP rhc: ; 
Verzoekt het college: 

initiatieven. verstrekken van informatie of het bundelen van 

de orde van de dag. 

ChristepUnie SP Groenün 



ChristenUnie 
GROENLINKS 
HAARLEM PVDA ^ p f ^ 3 

MOTIE Beleidsknoppen doelgroepenvervoer naar de Raad 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 10 september 2015, 

in beraadslaging over het doelgroepenvervoer. 

Constaterende dat: 

. Het college voornemens is het doelgroepenvervoer per1 januari 2017 te orgamseren 
conform het regiemodel en hiertoe wil starten met de uitvoering (inkoop, beheer en regie) 
van het Wmo-vervoer (inclusief de begeleiding); 

. De provincie zich zal terugtrekken zodat het doelgroepenvervoer niet meer toegankelijk 
zal zijn voor OV-reizigers; 

. Gemeenten zelf verantwoordelijk blijven voor het vervoerbeleid en aan de 
beleidsknoppen kunnen blijven draaien, maar wel wordt gestreefd naar uniformering; 

. De praktische uitwerking van dit vervoerbeleid zoals klachtenregeling, doorverwijzing 
naar andere vervoermogelijkheden, uitwerking van het organisatiemodel, 
kwaliteitscriteria, monitoring en aanbestedingsstrategie (een of meerdere uitvoerders) 
pas voor de raad zichtbaar zuilen worden in de verdere uitwerking van het 
organisatiemodel, het Programma van eisen, bestek en samenwerkingsovereenkomst; 

. Ook nog niet bekend is hoe de synergie van de bundeling van verschillende 
vervoersvormen wordt bereikt bij een volgtijdelijke aanbesteding van eerst alleen het 
WMO-vervoer en later het leerlingenvervoer en eventuele andere vervoervormen 
(vrijwilligersvervoer); 

Overwegende dat: 
. In het verleden de overstap naar een nieuwe WMO-vervoerder voor veel klachten heeft 

gezorgd in de gemeente; 
. Het een collegebevoegdheid is om te besluiten over het organisatiemodel. Programma 

van Eisen bestek en samenwerkingsovereenkomst; 
. De Raad niet wil treden in deze collegebevoegdheid maar wel de mogelijkheid moet 

hebben om vanuit haar kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol op een moment 
dat het er nog toe doet zich uit te kunnen spreken over de concrete uitwerking van het 
nieuwe vervoerbeleid voor het doelgroepenvervoer; 

Verzoekt het college om: , , , Q n 

De raad het uitgewerkte organisatiemodel en het (concept) Programma van Eisen, bestek en 
samenwerkingsovereenkomst te sturen op een moment dat dit nog besproken kan worden, 
dus voordat de aanbestedingsprocedure wordt gestart. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Frank Visser 
ChristenUnie 

Martien Brander Eva de Raadt 
PvdA CD, 

Ziggy Klazes 
Grc 
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S P Ö OPHaarlem 
I W m Ouderen Parti) Haartem 

Motie tafelzilver niet verkwanselen 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 10 september 2015, 

Constaterende dat 

1. Vier rijksmonumenten aan de Koningstraat 14-16 en de Jacobijnestraat 62-64 met een WOZ 
waarde van €930.000,- onderhands voor €450.000,- worden verkocht aan één exclusieve 
huurder 

2. De 5-jaarlijkse huurprijs aanpassing op basis van artikel 7:303 BW bij de winkels niet van 
tevoren is gedaan 

3. De resterende wellicht korte huurtijd bij de woningen niet is meegewogen 
4. De objecten niet openbaar op Funda zijn gezet 
5. De objecten niet afzonderlijk maar in één keer zijn verkocht 

Overwegende dat 

De raad in de Kadernota 2015 heeft vastgesteld dat de verkooptaakstelling voor de jaren 2015 en 
2016 niet realistisch is en te wachten tot de markt weer aantrekt 

Besluit het College op te dragen 

• zich te houden aan de afspraken, het gezond verstand gebruiken, de financiële belangen van 
de stad te dienen en af te zien van de voorliggende verkoop van Koningstraat 14-16 en 
Jacobijnestraat 62-64 voor een prijs ver onder de marktwaarde. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Wybren van Haga 
W D 

Louise van Zette 
Hart voor Haarlem 

-rits Garretsen, 
SP 

Frans Smit 
OPH 



SP. 

io. *r 
Actiepartij 

Motie Enkele Reis Naar een Adequate Uitvoering WMO 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 10 september 2015, 

overwegende dat 

• het vigerende WMO-beleid bij een hulpvraag is gericht op een professionele aanpak, 
waarbij de 'vraag-achter-de-vraag' van cliënten ('met welke voorziening is de hulpvrager 
het meest geholpen?') centraal staat, 

• uitgangspunt hierbij is dat na één of meer gesprekken met de cliënt - waar nodig - de 
weliswaar goedkoopste maar uiteraard ook de meest adequate voorliggende voorziening 
wordt verstrekt om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen ('in eigen kracht te 
zetten'), 

constaterende dat 

• recent het college de mogelijkheid heeft opengehouden dat een dergelijke voorziening zou 
kunnen bestaan uit het verstrekken van een goedkope ticket (enkele reis) naar een van de 
meest onveilige landen van dit moment (i.c. Somalië), 

• de hulpvraag van deze cliënt in aanvang bestond uit opvang, nu zij dakloos was na een 
vlucht uit een situatie van huiselijk geweld in het buitenland, waarbij zij tevens haar 
kinderen heeft moeten achterlaten, 

• uit niets blijkt dat de geschetste achterliggende emstige problematiek zoals voornoemd, 
door de gemeente is onderzocht, 

• evenmin is onderzocht wat feitelijk haar beoogde toekomst in Somalië zou kunnen 
betekenen (eventuele aanwezigheid van familie en de veiligheidssituatie aldaar, etc), 

• cliënte in betreffende casus daarbij verzocht is een verklaring te ondertekenen opdat "zij 
niet toch weer terugkeert en alsnog een beroep kan doen op maatschappelijke 
voorzieningen hier" (citaat uit mailwisseling die door de gemeente als processtuk is 
aangevoerd ter verdediging in gerechtelijke procedure), 

• Somalië feitelijk een rechteloze en door terreur beheerste staat is, waarvoor de overheid 
uitdrukkelijk een negatief reisadvies afgeeft, 

• de overheid het uitreizen door Nederlandse staatsburgers naar landen als Somalië die 
beheerst worden door extreem terroristische groeperingen juist tracht te voorkomen en niet 
zelden verwoede pogingen doet Nederlandse staatsburgers die in deze landen verblijven, te 
repatriëren, 

spreekt zich er over uit dat 

• de professionaliteit van de medewerkers bij het loket waar de hulpvraag in deze casus is 
behandeld niet ter discussie staat, 

• wel ernstig getwijfeld kan worden over de waarborg tot een adequate, veilige uitvoering van 
het WMO-beleid, wanneer zelfs het college instemt met de conclusie dat verstrekking van 
een 'enkele reis Mogadishu' in aanmerking zou kunnen komen voor een meest adequate 
voorliggende voorziening in het kader van de WMO, 

spreekt haar afkeuring uit over deze handelwijze van het college 



draagt voorts het college op toe te zien op uitvoering van een beleid dat weliswaar recht doet aan 
innovatieve ('onorthodoxe') oplossingen bij het verstrekken van WMO-voorzieningen maar hierbij 
de veiligheid en het welzijn van cliënten voorop stelt, in plaats van te voorzien in een verergering 
van de situatie van de cliënt 

en gaat over tot de orde van de dag. 



vo-

Motie Vreemd: WOZ en OZB, alles keer 2 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 10 september 2015 

Constaterende dat: 

• Koningstraat 14-16 en de Jacobijnestraat 62-64 met een WOZ waarde van €930.000,-
verkocht wordt voor €450.000,-

• De eigenaar van de panden: de gemeente, voor een tot wel twee keer te hoog 
bedrag is aangeslagen. 

Overwegende dat: 

• Het voor niemand leuk is in de veronderstelling te hebben geleefd dat je pand meer 
waard zou zijn. 

• Het voor niemand leuk is te veel ozb te hebben betaald omdat de gemeente 
onterecht je pand te hoog inschat. 

Draagt het college op: 

Namens de gemeente excuses aan te bieden aan de gemeente. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



m 
Haarlem 

M o . i e vreemd: U wl,. hier llnksa, naar Mogadishu, mag da. ? Wmo is geen relshureau 

D e gemeenteraad van Haar.em, in vergadering hüeen op donderdag 10 septemher 20X5 

Constaterende: 

Overwegende dat: 

een land waar een negatief reisadvies voor geldt. 

Draagt het college op: 

En gaat over tot de orde van de dag. 

5?-
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Haarlem 

Motie Vreemd: Schelpenpad en Antiekmarkt, onlosmakelijk Haarlem 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 10 september 2015 

Constaterende: 

• De antiekmarkt plaatsvindt langs de dreef op het schelpenpad, een pad waar de 
nodige schelp ontbreekt 

• Dat in het verleden is afgesproken de antiekmarkt op de dreef met rust te laten 
• Keer op keer er moet worden ingesproken omdat de antiekmarkt weer op de een of 

andere manier bedreigt wordt in het voortbestaan in de huidige vorm 

Overwegende dat: 

• Het kwalijk is dat we als politiek een afspraak maken, om de antiekmarkt met rust te 
laten, maar het lijkt dat die afspraak liever geschonden wordt. 

• Het schelpenpad historisch is, maar niet in optimale staat 

Draagt het college op: 

Het schelpenpad in ere te herstellen en de antiekmarkt op die plek verder met rust te laten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Haarlem 

Motie Vreemd: De Koepel en vluchtelingen, Gemeente Haarlem laat je horen 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 10 september 2015 

Constaterende dat: 

'De Koepel' gevangenis leeg staat en er al een tijd gesuggereerd wordt dat er iets 
anders mee gedaan kan worden 
De dagelijkse realiteit is dat steeds meer asielzoekers naar Europa en Nederland 
trekken, dus ook in Haarlem zullen arriveren. 
Voor beide onderwerpen geldt dat het niet duidelijk is welke visie de gemeente 
Haarlem heeft 

Overwegende dat: 

Regeren vooruitzien is en politiek keuzes maken is. 
Haarlemmers, zeker de omwonenden van De Koepel, op zijn minst recht hebben om 
te weten wat de wens van de gemeente Haarlem met De Koepel is. 
Haarlemmers recht hebben om te weten hoe de gemeente Haarlem haar 

verantwoordelijkheid bij de opvang van asielzoekers en vluchtelingen gaat nemen. 

Draagt het college op: 

Te komen met specifiek beleid, liefst samen met de stad, met betrekking tot vluchtelingen 
opvang in Haarlem en dit voor te leggen aan de raad 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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PVDA Haarlem voor Haar lem 

Rustig aan 
op de Bernadottelaan 

Motie 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 10 september 2015, 

Overwegende dat: 

• in het 'definitief ontwerp Bernadottelaan' van andere drempels gebruik wordt gemaakt 
dan de huidige 'bulten', 

Constaterende dat: 

• De Bernadottelaan als 30-km zone wordt ingericht, 

• De huidige drempels zeer effectief zijn in het beperken van de snelheid van het 
autoverkeer, 

Verzoekt het College van B&W om: 

• Te onderzoeken of de huidige drempels in het definitief ontwerp gehandhaafd kunnen 
worden en het resultaat hiervan met de commissie beheer te delen vóór de start van de 
aanbesteding, 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Haarlem 
OPHaarlem 

O u d e r e n P a r t i ] H u r l e m 

ChristenUnie 

Motie: Haarlem TTIP vrij! 

Act iepar t i j 

\A\\i| 

voor Haariem 

De raad, bijeen op Donderdag 10-9-2015 

Constaterende dat: 

\0A\ 

• de Europese Unie op dit moment overleg voert met de Verenigde Staten om 
te komen tot een handelsovereenkomst, genaamd Transatlantic Trade & 
Investment Partnership (TTIP); 

• een van de mogelijke gevolgen van TTIP is dat Amerikaanse bedrijven niet 
hoeven te voldoen aan Europese, nationale, regionale of lokale wet- en 
regelgeving bij vestiging of handel in Europa 

• een van de mogelijke onderdelen van TTIP geschilbeslechting is tussen een 
bedrijf en een overheid buiten de rechter om, met name wanneer een bedrijf 
de overheid aansprakelijk stelt bij wet- en regelgeving die het bedrijf hinderen 
bij de vestiging of handel in Europa; 

Overwegende dat : 

• het gebrek aan transparantie van de onderhandelingen en het verdrag 
aangaande TTIP, het gebrek aan participatie van alle beleidsniveaus maar 
ook van het middenveld en de burgers; 

• de verontrustende potentiële gevolgen - vooral op het vlak van concurrentie, 
sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel 
eigendom, cultuur; 

• het belang om het beschermingsniveau van de sociale, gezondheids- en 
milieunormen die gelden binnen de EU te behouden en het respect ervoor 
door de Europese en buitenlandse ondernemingen op de Europese markt te 
waarborgen; 

• vrijhandelsovereenkomsten niet als breekijzer gebruikt mogen worden om de 
Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen te versoepelen, 
of zelfs in vraag te stellen; 

• onderhandelaars van het verdrag een mechanisme verdedigen waarbij 
geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) buiten de rechterlijke macht 
om beslecht kunnen worden waarbij alle regelgeving (sociaal, gezondheid, 
voedsel, milieu of technologie) die dooreen overheid is vastgesteld terzijde 
kan worden geschoven als dit in de ogen van private bedrijven hun 
toekomstige winsten in het gedrang brengt 



een dergelijke juridische constructie de slagkracht van publieke overheden 
zou inperken om publieke dienstverlening te waarborgen (bijvoorbeeld 
onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid), kwalitatieve criteria op te nemen in 
overheidsaanbestedingen, sociale rechten en bescherming te garanderen, en 
een eigen cultuuraanbod te handhaven; 

de verplichtingen van het akkoord bindend zouden zijn voor alle 
bestuursniveaus en dus ook de stad Haarlem gedwongen zou kunnen 
worden om eigen initiatieven en beleid te wijzigen of zelfs te annuleren ten 
gevolge van de ondertekening van dit akkoord; 

Spreekt als haar mening uit: 

TTIP in het algemeen en de ISDS clausule in het bijzonder een bedreiging kan 
vormen voor de lokale democratie in Haarlem en schadelijk kan zijn voor 
lokale regels omtrent sociale normen, milieu, economie, gezondheid, 
landbouw, intellectueel eigendom, cultuur; 

en spreekt zich, als gevolg hiervan, uit tegen TTIP 

Verzoekt het College van B&W: 

Dit standpunt van Haarlem actief uit te dragen richting de minister van Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, Europese Commissie, 
Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement; 

Anne Feite Bloem SP 
Sander Van den raadt, TroïsTHaarlem 
PransrSmit;—OPHaarlem 
Frank Visser, Christenunie 
Sjaak Vrugt, Actiepartij 
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Motie Stel de behoefte aan WMO-vervoer centraal 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 10 september 2015, 

Constaterende dat: 

Overwegende dat: 

• in de rapportage 'Blik op de uitvoering van 
het doelgroepenvervoer 2017' van Forseti en de 
ambitie benoemd staat: 'minder doelgroepenvervoer 
door de kanteling' 

• met kanteling bedoeld wordt het meer 
terugvallen op 'eigen kracht' (lees: gebruik maken van 
eigen vervoer zoals de fiets of terugvallen op je eigen 
sociale netwerk) en het meer gebruik maken van 
openbaar vervoer 

• ervan uitgegaan wordt dat met het aanpassen 
(verminderen) van het toekennen van het aantal indicaties 
een besparing mogelijk is van 15 - 25% (pag. 3) 

• er geen taakstelling (bezuiniging) voor 
doelgroepenvervoer ligt 

• de indicatiestelling voor WMO-vervoer een bevoegdheid is en 
blijft van de gemeente 

• bij de indicatiestelling de behoefte van de cliënt aan vervoer 
leidend moet zijn 

Voorts overwegende dat: 
• de vermindering van het aantal OV-opstapplekken (haltes) 

heeft geleid tot grotere afstanden van huis tot halte 
• in de nota bovendien gesproken wordt over de mogelijkheid 

van een dwingend OV-advies (pag. 12) 
• verhogen van drempels voor WMO-vervoer onheroepelijk ten 

koste gaat van toegankelijkheid van voorzieningen 
• minder vervoersmogelijkheden ten koste gaan van 

fundamentele menselijke behoeftes als bewegingsvrijheid en 
autonomie 

Draagt het college op: 

1) De behoefte aan WMO-vervoer centraal te stellen en dit als 
uitgangspunt (ambitie) te nemen in de verdere uitwerking van het 
doelgroepenvervoer 



2) De raad te informeren over en inzage te geven in de vertaling van ambities en 
uitgangspunten naar het concept Programma van Eisen in het kader van private 
aanbesteding, teneinde de raad inzicht te geven in de uitvoering van de gestelde kaders. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Jolande van Ketel (SP) 

f 
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Motie van afkeuring "Jack-pot voor de buurman" 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 10 september 2015, 

Constaterende dat 

Vier rijksmonumenten aan de Koningstraat 14-16 en de Jacobijnestraat 62-64 voor een bodemprijs 
worden verkwanseld 

Overwegende dat 

De Haarlemse gemeenteraad heeft gefaald in haar controlerende taak, de verantwoordelijke 
wethouder geen reden ziet om deze verkoop te heroverwegen en de overige leden van het college 
mede verantwoordelijkheid dragen voor deze transactie. 

Besluit haar afkeuring uit te spreken over het handelen van het gehele college 

En gaat over tot de orde van de dag. 


