
      

 

 

Motie minder verharding, meer groen, minder CO2  

 

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2020, 

 
 
Constaterende dat  
 
 

• Het vastgesteld integraal groen beleidsplan hoofdzakelijk betrekking heeft op 
de openbare ruimte, maar (gevel)tuinen ook een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan de vergroening van Haarlem; 

• Volgens het jaarverslag 2019 in 2018 de versteende oppervlakte in tuinen 
48% bedroeg. 

• Een zeer recent onderzoek van Cobra Groeninzicht uitwijst dat dit percentage 
inmiddels 57 % procent bedraagt; 

• Groen in tuinen bijdraagt aan biodiversiteit, het opslaan van CO2, het 
verminderen van wateroverlast en de daarbij horende overbelasting van riolen 
en tot slot aan het verminderen van hittestress; 

• De doelstelling is om in 2030 Haarlem zo CO2 neutraal mogelijk te laten zijn; 
dit kan op 2 manieren, door de uitstoot te verminderen en door de opslag van 
CO2 te vergroten;  

• De gemeente Haarlem met ingang van 2022 een duurzaamheidbegroting wil  
opstellen; 

 
 
Overwegende dat 
 

• Het terugdringen van de verharding van tuinen en de aanleg van geveltuintjes 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de opslag van CO2; 

• Alleen al het percentage verharding in tuinen terugbrengen naar 30% een 
winst oplevert van ongeveer 5000 ton CO2; 

• Het terugdringen van verharding en de aanleg van geveltuinen mogelijk is  
door regelgeving, door het nemen van stimuleringsmaatregelen en door 
beloning; 



• Zo hebben een aantal gemeenten naar aanleiding van een advies van de 
VNG hun rioolverordening aangepast. Als (een) maatstaf voor de hoogte van 
de heffing wordt nu de hoeveelheid water dat per perceel wordt afgevoerd 
gebruikt. Dus: hoe groener de tuin, hoe lager de heffing; 

• Ook is het mogelijk de aanleg van geveltuinen extra te stimuleren; 

• Een andere voor de hand liggende oplossing is de vergroening van tuinen 
onderdeel uit te laten maken van de prestatieafspraken met 
woningcorporaties; 

• Een gemeentelijk plan met als doel het terugdringen van verharding en het 
bevorderen van groene (gevel)tuinen dient te worden opgesteld; 

• Daardoor een bijdrage wordt geleverd aan Haarlem Klimaatneutraal in 2030, 
het bevorderen van biodiversiteit en het verminderen van wateroverlast en 
hittestress; 

• De gevolgen van de maatregelen die onderdeel uitmaken van dit plan kunnen 
worden opgenomen in de duurzaamheidsbegrotingen vanaf 2022; 

 
 
Draagt het college op om 
 

1. Nog voor de kadernota 2021 met een voorstel te komen voor een pakket van 
maatregelen om de vergroening van tuinen te bevorderen en het aantal 
geveltuinen te verhogen; 
 

2. Met ingang van 2022 de indicatoren die bij de bovengenoemde maatregelen 
horen onderdeel te laten zijn van de duurzaamheidsbegroting; 

 
3. Overleg aan te gaan met de woningcorporaties met als doel de vergroening van 

tuinen en de aanleg van geveltuinen op te nemen in de prestatieafspraken voor 
2022 en volgende jaren;  

 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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