
Bezint eer gij begint met kappen, her- en verplant het land van Haarlem

De raad bijeen op 31-3-2016, het Onderzoek Rekenkamercommissie Haarlem naar de kwaliteit en 
functionaliteit van openbaar groen in Haarlem besprekende

Constaterende dat

• De Rekenkamercommissie zegt: De kwaliteit van het openbaar groen bepaalt in belangrijke 
mate of mensen zich thuis voelen in hun buurt, wijk of stad. Tevens is het voor de ruimtelijke 
kwaliteit en de klimaatbestendigheid van de stad van belang dat er voldoende groen aanwezig 
is.

Mede constaterende dat:

• Gemeente Haarlem verwoordt in het coalitieakkoord 2010 - 2014 de ambitie voor groen en 
duurzaam: onder andere de versterking van de kwaliteit van groen en water. Het 
gemeentebestuur wil zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte, meer groen, bomen en 
water zijn belangrijk voor de stad.

• Ook in het coalitieakkoord 2014-2018 het thema groen en duurzaamheid aan de orde komt. 
Het akkoord kiest voor behoud en verbetering van de groene leefomgeving. Daarnaast heeft de 
Raad op voorstel van het college op 10 september 2015 het Duurzaamheidsprogramma 2015- 
2019 vastgesteld

Overwegende dat:

• Door de storm en andere oorzaken de gemeente Haarlem, ondanks alle goede intenties, 
honderden bomen minder heeft.

• Op sommige plekken bomen gekapt worden voor bouwprojecten (bijvoorbeeld Entree Oost 
en Prins Bernardlaan Slachthuisbuurt) terwijl op andere plekken deze bomen zeer gewenst 
zijn (bijvoorbeeld Reinaldapark)

Draagt het college op;

Om met partner Spaarnelanden in overleg te treden en te informeren naar de nieuwe ontwikkelen 
op het gebied van Verplanting en Herbeplanting. Om zo onder andere te kijken of en wanneer 
verplanten of herplanten boven kappen zou kunnen worden gekozen en deze bevindingen terug te 
koppelen aan de raad.
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Motie: Groenbeleid: niet uitwerken maar uitvoeren

De raad bijeen op 31-3-2016, het Onderzoek Rekenkamercommissie Haarlem naar de 
kwaliteit en functionaliteit van openbaar groen in Haarlem besprekende

Constaterende dat:

• Er zonder expliciete meldding veelvuldig keuzes worden gemaakt ten koste van het 
groen;

• De wethouder zegt dat „het beleid wordt uitgewerkt”;

• Er tijdens deze uitwerking, die al jaren duurt, flora en fauna verloren gaan;

Overwegende:

Het grote belang van groen, zoals dat onder andere naar voren is gekomen in een 
burgerinitiatief;

Van mening:

Dat het college de eerste aanbeveling van de rekenkamer zou moeten omarmen;

Draagt het college op:

Om bij elk (beleids)voorstel dat enige impact heeft op de kwaliteit of kwantiteit van het groen 
dit expliciet te vermelden en te wegen, en bij de vermelding alle relevante kwantitatieve en 
kwalitatieve aspecten overzichtelijk weer te geven;

En gaat over tot de orde van de dag.



Van Bomen over Bomen naar Kappen met kappen

De raad bijeen op 31-3-2016, het Onderzoek Rekenkamercommissie Haarlem naarde 
kwaliteit en functionaliteit van openbaar groen in Haarlem besprekende

Constaterende dat:

• Een boom nu vaak ondergeschikt lijkt aan onderhoud en herinrichting;
• Haarlem een versteende stad is;

Overwegende dat:

• Een boom diverse waarden vertegenwoordigt ( zie Bomenverordening);
• Oude grote bomen van een bijzondere soort meer waarde hebben;
• Volwassen bomen in een straat economische waarde toevoegen aan de huizen;

Besluit andermaal:

• Het college te verzoeken bomenkap zoveel mogelijk uit te stellen;
• Het uitgangspunt bij herinrichting en groot onderhoud te laten zijn dat bomen 

behouden blijven. Het "niet kappen, tenzij.." principe;
• Bij herinrichting en groot onderhoud aan te geven wanneer en op basis van welke 

argumentatie is afgeweken van dit uitgangspunt;
• Deze informatie aan raadstukken, nota's toe te voegen;

En besluit voorts:

• Het college op te dragen, wanneer noodkap van een monumentale boom 
noodzakelijk lijkt;

o Eerst te proberen of de situatie veilig gesteld kan worden met andere 
maatregelen dan kap. (Bijvoorbeeld afzetten of fixeren van de boom) 

o Daarna naast de eigen experts ook de Haarlemse bomenwachters te 
betrekken bij de zoektocht naar een alternatieve oplossing.

• Het college op te dragen om voor de zomer al te starten met de participatie voor de 
herziening van de bomenverordening;

En gaat over^tot de orde van de dag.



H u.... Bebouwing of groen”.

Amendement op Herziene visie Slachthuisbuurt-Zuid

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 31 maart 2016, 
sprekend over de Herziene visie Slachthuisbuurt-Zuid, overwegend

dat blok II nog in ontwikkeling genomen moet worden,

dat dit te bouwen blok met de - in de Herziene Visie - bestemming woningen of 
kantoren een groot stuk van het park inneemt,

dat de bouw van dit blok ten koste gaat van een aantal monumentale bomen,

dat het bestemmingsplan Slachthuisbuurt nog aangeeft dat er keuze is voor dit 
kavel bebouwing of groen,

dat deze entree van Haarlem aan de overkant van beoogd blok 2 stevig en hoog 
ingevuld wordt,

dat daardoor een groot plantsoen een mooie tegenhanger is van de stenige 
overkant,

dat de plannen blok 1 doorgang mogen vinden,

besluit het ontwikkelen van blok II uit de Herziene Visie te schrappen 
en dit kavel groen te bestemmen.

CDA 
Jur Visser



Christen Jnie Actiepartij

voor Haarlem

AMENDEMENT Partiële herziening partieel herzien

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 31 maart 2016,

in beraadslaging over de Partiële herziening Visie Slachthuisbuurt Zuid

Constaterende dat:
• Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook de gemeenteraad 

heeft aangegeven een ander invulling van de hoekkavel voor te staan, waarbij meer van 
het bestaande groen, waaronder monumentale bomen, behouden kan blijven en de 
hoeveelheid bebouwing wordt teruggebracht;

• Dit met de partiele herziening voor een belangrijk deel is gelukt, maar dat er toch nog 12 
monumentale bomen van circa 100 jaar oud gekapt dreigen te worden;

• Er gekozen is voor de zogenaamde coördinatieregeling wat tot circa 2 jaar tijdwinst kan 
leiden ten opzichte van de reguliere vergunning;

• Ook voor deze coördinatieregeling nog een procedure doorlopen moet worden 
(omgevingsvergunning in combinatie met wijziging bestemmingsplan) en dit nog 
terugkomt bij de gemeenteraad voor finale besluitvorming;

• De tijd tot dit finale besluit kan worden benut voor een ultieme poging om het plan te 
verbeteren ten aanzien van behoud van monumentale bomen en verbetering van de 
kwaliteit van de parkeeroplossing;

• Het mogelijk lijkt meer monumentale bomen te behouden door een andere verdeling van 
de blokken en een belangrijk deel van de commissie ontwikkeling daarom graag de 
volgende opties onderzocht wil zien (waarbij deze opties zowel afzonderlijk als in 
combinatie kunnen worden gerealiseerd):
o Verlenging van het oostelijke en westelijke blok op Locatie 1 (Willem Pijperstraat) 

eventueel gecombineerd met extra hoogteaccenten in het blok langs de Prins 
Bernhardlaan, in plaats van realisatie van het middelste blok; 

o Solitaire woontoren op locatie 2 op de hoek Prins Bernhardlaan / Schipholweg of 
midden in het park ten zuiden van de vijver, eventueel met extra verdiepingen, op 
zo’n wijze dat de zichtlijn van de Richard Holkade behouden blijft, in plaats van het 
geprojecteerde bouwblok aansluitend op locatie 3 in het verlengde van de Richard 
Holkade;

• Er tevens de wens is uitgesproken dat zo veel mogelijk ondergronds wordt geparkeerd en 
haaks parkeren langs de openbare weg, zoals nu voorzien langs de Willem Pijperstraat, 
wordt voorkomen in verband met de verkeersveiligheid bij uitparkeren;

Besluit
Onderdeel 1 van voorliggende besluit te wijzigen zodat het komt te luiden:

1. de partiële herziening Visie Slachthuisbuurt Zuid vast te stellen als vertrekpunt voor 
de op te stellen bestemmingsplanwijziging maar het college daarbij wel te verzoeken 
op basis van de denkrichtingen in dit amendement een ultieme poging te doen deze



visie verder te verbeteren ten aanzien van het behoud van monumentale bomen 
de kwaliteit van de parkeeroplossingen en dit parallel te verwerken in het 
ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning;

t over tot de orde van de dag.

ristenUnie
eftjarrfluister 

Actiepartij



MOTIE Toekomstwijk deel 2, vroeger of later gaan we voor de 
toekomst

De raad bijeen op 31-3-2016,

Overwegende dat:

• Op 22 juni 2015 een motie Toekomstwijk is aangenomen die verzoekt met een lijst 
beschikbare kavels te komen waar vernieuwende duurzame stedelijke ontwikkelingen 
kunnen plaatsvinden zoals omschreven in de motie

• Tot op heden, zelf na herhaaldelijke vragen naar het voormalig LJC2 terrein, er geen 
lijst is gekomen.

Verzoekt het college:

Motie Toekomstwijk die aangenomen is op 22 juni 2015 uit te voeren en op zijn minst met 
een lijst van beschikbare kavels te komen die voldoen aan het gevraagde criteria in de 
oorspronkelijke motie Toekomstwijk

(proefterrein voor vernieuwende woningbouw ideeën)

en gaat over tot de orde van de dag.



OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

MOTIE Toekomstwijk

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

in beraadslaging over de kadernota 2015,

Overwegende dat:
• Kosten voor wonen nog steeds een groot deel van iemands inkomen betreft
• De huurprijs van sociale woningen van 680 naar 710 euro is gegaan
• Er nog steeds geen grote doorbraken zijn of worden toegepast om het bouwen 

van en wonen in woningen significant goedkoper te krijgen
• Haarlem op innovatie gebied wel een voorlopers rol voor zichzelf ziet, bv bij 

het 3d printen verhaal
• Er inmiddels verschillende revolutionaire projecten zijn, waarbij men huizen 

bouwt van piepschuim, stro, en 3d geprint. Ook woont men “anders op water” 
waarbij ultra hoge isolatiewaardes worden gehaald met gerecycled en 
herbruikbare grondstoffen

• De naam toekomstwijk heel treffend is en zeer toepasselijk tussen de andere 
wijken: Boerhaavewijk, Meerwijk, Parkwijk en Europawijk

• Bovenstaande goed zou passen onder het kopje “Bovenlokaal: de Agenda 
Stad”op pag 14

Verzoekt het college:

Te onderzoeken of het voormalig LJC2 terrein (of een ander kavel) wat nu ( of in de 
toekomst) braak ligt gebruikt in samenspraak met bovengenoemde projecten kan 
worden als proefterrein voor om al deze vernieuwende woningbouw ideeën. En zo 
projecten samen te brengen, zodat de Haarlemse bevolking hier kennis van kan 
nemen en de stad Haarlem hier weer nieuwe impulsen van krijgt en zich verder op de 
kaart zet als voorloper van vernieuwende ideeën.

en gaat over tot de orde van de dag.

Sander van den Raadt 
TROTS Haarlem



voor Haarlem

Motie: Formatie woningwet duurzaam gefinancierd

De raad bijeen op 31-3-2016, de Activiteiten Duurzame Stedelijke Vernieuwing 2016 
besprekende;

Constaterende:

• Dat de formatie uitvoering Woningwet in 2016 wordt gedekt uit incidentele middelen;
• Het grote belang, probleem en de taakstelling op het gebied van wonen;

Overwegende

• Dat structurele taken uit structurele middelen gefinancierd dienen te worden;

Draagt het college op:
• Bij de kadernota, of uiterlijk bij de begroting 2017, een voorstel te doen voor 

structurele dekking de formatie uitvoering Woningwet;

En gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster Actiepartij



Amendement: Woongeld voor wonen, Omgevingsgeld voor Omgeving

De raad bijeen op 31-3-2016, de Activiteiten Duurzame Stedelijke Vernieuwing 2016
besprekende;

Constaterende dat:

• De gemeente beschikt over een reserve ISV Leefomgeving ter hoogte van € 
1.831.000,-;

• In voorliggend raadsbesluit voorstellen voor verbetering van de leefomgeving worden 
gefinancierd uit de reserve ISV wonen;

Overwegende dat:

• Met de groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen er andere noodzakelijke 
bestedingen zijn vanuit het ISV wonen, zoals bijvoorbeeld financiering van de 
onrendabele top van de bouw en verduurzaming van sociale huurwoningen;

Besluit het besluitpunt alsvolgt te wijzigen:

1. Tot het onttrekken van een bedrag ad € 502.000,- aan de bestemmingsreserve ISV 
Leefomgeving en op te nemen in Programma 4 Duurzame Stedelijke vernieuwing, 
beleidsveld Duurzame Stedelijke Ontwikkeling ten behoeve van activiteiten
1,2,4,5,6,7,8,9 uit het Overzicht Activiteiten Duurzame Stedelijke Vernieuwing 2016

2. Tot het onttrekken van een bedrag ad € 498.000,- aan de bestemmingsreserve ISV 
wonen en op te nemen in Programma 4 Duurzame Stedelijke vernieuwing, 
beleidsveld Duurzame Stedelijke Ontwikkeling ten behoeve van activiteiten
3,10,11,12,13,14 en 15 uit het Overzicht Activiteiten Duurzame Stedelijke 
Vernieuwing 2016
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voor Haarlem

Motie vreemd aan de orde van de dag 'Eigen bijdrage nachtopvang draagt niet bij aan 
herstel'

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 31 maart 2016,

Constaterende dat;

- er van de dak- en thuislozen in de opvang in de Haarlemse regio een actieve houding wordt 
verwacht, bij zowel dagbesteding (tot 28 uur per week) als bij re-integratie in de 
maatschappij,

Mede constaterende dat;

- niet iedereen die opgevangen wordt beschikt over een inkomen;
- dat een aanvraagprocedure voor een uitkering vaak lang loopt of moeilijk van de grond komt;
- de eigen bijdrage derhalve drempelverhogend werkt om van de opvang gebruik te maken;
- het Haarlemse beleid 'niemand (onvrijwillig) op straat' niet gerealiseerd wordt;
- een aantal daklozen een schuld heeft opgebouwd bij HVO-Querido vanwege het niet kunnen 

betalen van de overnachting';
- de dag- en nachtopvang een algemene WMO-voorziening is, zonder alternatief;

Overwegende dat;

- dat het bijeenbrengen van de eigen bijdrage voor overnachten en maaltijden (kan) leid(t)en 
tot overlast in de stad, bijvoorbeeld door dat men gaat bedelen om binnen te kunnen slapen;

- iedere euro die in daklozen wordt geïnvesteerd geld oplevert (zie o.a.: 
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/achterqrond/achterqrond/investeren-in-dakloze- 
rendeert.8777603.lvnkx

Mede overwegende dat;

- het heffen van een, een voor daklozen forse, eigen bijdrage van € 5,75 per nacht vaak het 
rondpompen van geld is,

- een dakloze meer kans op woning en werk maakt als hij of zij schulden aflost;
- in vergelijkbare steden, zoals Leiden, geen eigen bijdrage wordt gevraagd, maar wel wordt 

verwacht dat de cliënt 28 uur per week actief is, middels werk of dagbesteding;

verzoekt het College,

- de eigen bijdrage voor de cliënten van de nachtopvang af te schaffen
- dit te dekken uit de WMOIreservel middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.



Motie "Vereniging Haarlemmer Kweektuin"

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 31 maart 2016,

Constaterende dat

De Gemeente Haarlem op het punt staat een overeenkomst te sluiten met de Stichting 

Stadskweektuin.

Overwegende dat

Voor het betrekken van zoveel mogelijk Haarlemmers bij de Stadskweektuin een vereniging per 
definitie een betere rechtsvorm is dan een stichting omdat een vereniging leden heeft en een stichting 

niet.

Een stichting geen andere voordelen biedt ten opzichte van een vereniging

Besluit het College op te dragen

In de huidige intentieovereenkomst een bepaling op te nemen die luidt:

Zodra de omvang van het kweektuinfonds is vastgesteld zal door partijen een definitieve 
samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld. Deze overeenkomst zal worden gesloten met de 
Vereniging Haarlemmer Kweektuin die zal ontstaan door de omzetting van de huidige Stichting in een 

Vereniging.
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Motie Vreemd: Kermis Zaanenlaan, hou het gezellig voor iedereen. Max 12 dagen 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 31 maart 2015 

Constaterende dat:

De beide kermissen in Haarlem tot de langst aaneengesloten in heel Nederland 
behoren. Centrum op plaats 1 en Zaanenlaan op plaats 3.
Het aantal uur dat de Kermis Zaanenlaan open is, in de loop der jaren al toegenomen 
met 35 uur
Het aantal en de grootte van de attracties in de loop der jaren is toegenomen.

Voorts constaterende
De kermis op de Zaanenlaan altijd als een familie kermis bedoelt is.
In 2009 door de burgemeester in een brief is gezegd dat de kermis maximaal 12 
dagen zal duren.
De verlening van 12 naar 13 dagen als donderslag bij heldere hemel komt voor de 
buurtbewoners.

Overwegende dat:
Door de toename van het aantal uur, de toename van het aantal attracties en de 
toename van het aantal dagen nu van 12 naar 13, de impact en overlast van kermis 
Zaanenlaan voor de omwonenden ook toeneemt.

Draagt het college op:

De kermis Zaanenlaan in totaal altijd maximaal 12 dagen te laten duren en niet nu 
plots een dag uit te breiden naar 13 dagen.



Christen Jnie 1M
voor Haarlem

MOTIE Haarlems Handzame Omgevingshandboek

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 31 maart 2016,

Constaterende dat:
• Haarlem straks als gevolg van de Omgevingswet één Omgevingsvisie zal hebben in 

plaats van de bestaande sectorale ruimtelijke visies;
• Haarlem straks als gevolg van de Omgevingswet één Omgevingsplan zal hebben in 

plaats van tientallen Bestemmingsplannen;
• Het college drie Handboeken Inrichting Openbare Ruimte heeft vastgesteld en 

voornemens is er nog eens drie vast te stellen, voor elk stadsdeel één;
• Het college heeft toegezegd de HIOR’s voor Noord en Schalkwijk nog een keer na te 

lopen op technische fouten en naar aanleiding van technische suggesties van de 
commissie beheer;

• De nu vastgestelde handboeken al meer dan 100 blz. per handboek bevatten;
• De teksten in het visie-deel, de profielen, de detailleringen en de objecten voor de 

verschillende stadsdelen in belangrijke mate overeenkomsten vertonen en waar er 
verschillen zijn deze soms niet verklaarbaar zijn en niet zijn toegelicht;

• Eén omgevingshandboek tegenstrijdigheden voorkomt, ambtelijke tijd en capaciteit spaart 
en leidt tot een veel handzamer handboek terwijl er ruimte blijft voor accenten per 
stadsdeel;

Verzoekt het college
Niet meer te starten met het opstellen van een HIOR Oost, een HIOR Waarderpolder en een
HIOR Zuidwest maar één Omgevingshandboek voor de hele stad te maken waarin ook de
reeds vastgestelde HIOR’s worden geïntegreerd,

Gertjan Hulster 
ActiepartijChristenunie



Actiepartij

Motie “Participatie Haarlemmer Kweektuin”

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 31 maart 2016,

Constaterende dat

De Gemeente Haarlem op het punt staat een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met 
de Stichting Haarlemmer Kweektuin. Gemeente en Stichting worden hiermee partners en 
komen overeen om gezamenlijk, ieder vanuit eigen kwaliteiten en mogelijkheden, de 
ontwikkeling en het beheer op zich te nemen van de Haarlemmer Kweektuin.

De Stichting en Gemeente zich inspannen om de Haarlemmer Kweektuin tot een 
icoonproject van duurzaamheid EN samenwerking te maken.

De Stichting en Gemeente gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden hebben 
vastgelegd in artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst.

Overwegende dat

Een enkele vaststelling in de overeenkomst dat Stichting zich inspant om burgers, 
bedrijven, scholen en organisaties bij de Haarlemmer Kweektuin te betrekken, de 
participatie van omwonenden en andere Haarlemmers onvoldoende borgt.

Het voor het welslagen van de Stadskweektuin van groot belang is dat omwonenden en 
overige Haarlemmers kunnen (blijven) participeren in de verdere ontwikkeling van de 
Haarlemmer Kweektuin.

Het voor een gezonde bedrijfsvoering van belang is dat participanten invloed hebben op de 
samenstelling van het bestuur van de Stichting.

Verzoekt het College

In de huidige overeenkomst een bepaling op te nemen die de strekking heeft dat de 
Stichting zich richt op de bedrijfsvoering van de Stadskweektuinen en dat de Stichting 
binnen 6 maanden na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst een Vereniging 
op zal richten waarmee de participatie van Haarlemmers in de Stadskweektuinen wordt 
geregeld.

De leden van deze Vereniging in ieder geval het bestuur van de Stichting te laten kiezen.


