
De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150

Datum donderdag 29 maart 2007 om 19.30 uur

1. Vragenuur
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenuur.

2. Vaststelling van de agenda
Agendapunt 9 wordt HAMERSTUK MET STEMVERKLARING
Agendapunt 12 wordt HAMERSTUK MET STEMVERKLARING
Agendapunt 13 wordt BESPREEKPUNT

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergaderingen van donderdag 22
februari 2007 en 15 maart 2007 om 19.30 uur
De notulen worden waar nodig aangepast en aangevuld.

4. Ingekomen stukken:
I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college

van burgemeester en wethouders om preadvies
III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college

van burgemeester en wethouders ter afdoening
IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de

burgemeester ter afdoening
V Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college

van burgemeester en wethouders of de burgemeester ter afdoening via
de raadscommissie

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de
beantwoording van vragen van:
a. dhrn. Hiltemann en Elbers inzake Herdenkingsmonument

Reinaldapark (Gedrukt stuk nr. 53). Behandeling heeft
plaatsgevonden.

b. mw. De Jong inzake het studeren van vluchtelingen met behoud
van uitkering (Gedrukt stuk nr. 54). Behandeling heeft
plaatsgevonden.

c. dhrn. Aynan, Fritz en Özcan inzake initiatief Amsterdam Plus
(Gedrukt stuk nr. 55). Bespreking in commissie Ontwikkeling.

d. dhr. Van de Manakker inzake wijkcentrum Schalkererf (Gedrukt
stuk nr. 63). Behandeling heeft plaatsgevonden.



e. dhrn. Hiltemann en Elbers inzake parkeerbelasting (Gedrukt stuk
nr. 62) Behandeling heeft plaatsgevonden.

f. dhr. Reeskamp inzake Schaepmanstraat III (Gedrukt stuk nr.
64/Nieuwenburg). Bespreking in commissie Ontwikkeling (als
e.e.a. weer opportuun is)

5. Aanvulling voorkeursrecht Stadsdeelhart Schalkwijk
(Gedrukt stuk nr. 57/Nieuwenburg)
Besluit: conform

6. Advies Kamer 3 bezwaarschrift Z.
(Gedrukt stuk nr. 56/Nieuwenburg)
Besluit: conform

7. Kredietaanvraag uitvoering nieuwbouw funderingsaanpak
(Gedrukt stuk nr. 58/Nieuwenburg)
Besluit: conform

8. Vervanging dynamische afsluiting Binnenstad
(Gedrukt stuk nr. 61/Divendal)
Besluit: conform

9. Schipholweg: convenant Rijk/Gemeente geluidsarm asfalt
(Gedrukt stuk nr. 49/Divendal)
Besluit: conform
De fractie van de SP geeft een stemverklaring.

10. Kostendekkendheid Bouwleges, bouwlegestarieven en de zekerstelling
van de productie
(Gedrukt stuk nr. 31/Nieuwenburg)
Besluit: conform.
De fracties van CDA, GL, Partij Spaarnestad, Axielijst en D66 stemmen
tegen het voorstel.

Motie 6 “bouwleges en EPC”, ingediend door de Axielijst wordt verworpen.
De Axielijst stemt voor de motie.
Fractie van D66, GL, SP en Axielijst geven een stemverklaring.

Amendement 8 “bouwlegestarieven”, ingediend door VVD en SP wordt 
verworpen. De VVD en SP stemmen voor het amendement.
De fractie van CDA geeft een stemverklaring.

Motie 9 “onderzoek Rekenkamercommissie”, ingediend door het CDA en de 
Axielijst wordt ingetrokken.



Wethouder van Velzen zegt toe het dossier over de bouwleges te zullen
sturen aan de Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie zal dit
dossier bekijken en daarna beslissen of zij een onderzoek willen gaan
uitvoeren.

11. Hoofdlijnennotitie milieubeleid 2007-2010 en het milieuwerk-
programma 2007
(Gedrukt stuk nr. 48/Divendal)
Besluit: conform

Motie 1 “Burenlawaai”, ingediend door PvdA, SP, VVD, CU-SGP en GL
wordt aangenomen. De Axielijst, Partij Spaarnestad, D66 en dhrn. Visser en
Pen (CDA) stemmen tegen de motie.
De fracties CDA en Partij Spaarnestad geven een stemverklaring.

Motie 2 “Bouwlawaai”, ingediend door PvdA, SP, VVD,GL en Axielijst
wordt aangenomen. CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP en D66 stemmen
tegen de motie.
De fracties CDA en Partij Spaarnestad geven een stemverklaring.

Motie 3 “Zwerfvuil”, ingediend door PvdA, SP, VVD, CU-SGP en GL wordt
aangenomen. Partij Spaarnestad en Axielijst stemmen tegen de motie.
De fracties CDA en Partij Spaarnestad geven een stemverklaring.

Motie 4 “Droge voeten”, ingediend door PvdA, SP, VVD, GL en CU-SGP
wordt aangenomen. Partij Spaarnestad, Axielijst en D66 stemmen tegen de
motie.
De fracties CDA en Partij Spaarnestad geven een stemverklaring.

Motie 5 “Managementcontracten”, ingediend door PvdA, SP, VVD, GL, CU-
SGP en Axielijst wordt aangenomen. Partij Spaarnestad, CDA en D66
stemmen tegen de motie.
De fracties CDA en Partij Spaarnestad geven een stemverklaring.

Motie 7“Milieuschip”, ingediend door de VVD wordt ingetrokken.

Wethouder Divendal zegt toe te zullen onderzoeken of een vaste ligplaats
voor het Milieuschip mogelijk is binnen Haarlem. Hij rapporteert binnen een
aantal weken aan de Raad.

Motie 10 “Haarlem Klimaatneutraal”, ingediend door GL, PvdA, Axielijst, 
SP en CDA wordt aangenomen. Partij Spaarnestad en VVD stemmen tegen
de motie.

Wethouder Divendal zegt toe in 2008 te zullen komen met een plan van
aanpak waarin de stappen worden genoemd die nodig zijn om te komen tot
de in de motie genoemde ambities.

12. Kredietaanvraag uitvoering kop Scheepmakersdijk fase 2



(Gedrukt stuk nr. 50/Divendal)
Besluit: conform. De Axielijst stemt tegen het voorstel.
De fracties van PvdA, Axielijst en Partij Spaarnestad geven een
stemverklaring.

13. Economische agenda en uitvoeringsprogramma
(Gedrukt stuk nr. 60/Schneiders)
Besluit: aangehouden tot de volgende Raadsvergadering 12 april a.s.

14. Sloop en sloopkrediet schoolgebouw Briandlaan
(Gedrukt stuk nr. 59/Nieuwenburg)
Besluit: conform. De Axielijst stemt tegen het voorstel
De fracties van Axielijst en CDA geven een stemverklaring.

15. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake“geluidsmetingen 
Schiphol”van GL (o.g.v. art. 34 RvO)
Motie 11 wordt aangenomen. De fracties van CDA, Axielijst en VVD
stemmen tegen de motie.

16. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake“Collectief 
Antwoordgericht Vervoer” van de Axielijst en CDA (o.g.v. art. 34 RvO)
Motie 12 wordt verworpen. De fracties van CDA, Axielijst en D66 stemmen
voor de motie.

17. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake “Blijf met je takken van de 
boom/Burgwalplataan blijft staan” van de Axielijst (o.g.v. art. 34 RvO)
Motie 13 wordt verworpen. De fracties van GL, Partij Spaarnestad en de
Axielijst stemmen voor de motie.
De fracties van Partij Spaarnestad, VVD en SP geven een stemverklaring.

18. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake “Kwijtschelding: 
Zuurverdiend–ZoetBehouden” van de Axielijst en hetCDA (o.g.v. art.
34 RvO)
De motie wordt nu niet ingediend in afwachting van de informatie van de
wethouder.

Wethouder Van Velzen zegt toe te zullen komen met een brief aan de
Raadsleden waarin hij de huidige regeling uiteenzet.



Motie managementcontracten

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 maart 2007

Overwegend:
- dat de ernst van het klimaatprobleem steeds duidelijker wordt
- de prijzen van olie en gas hoog zijn en energie duur is
- dat Haarlem een duurzame energiehuishouding nastreeft
- dat de afdeling milieu en middelen dit niet alleen kunnen
- dat milieu ook deel uit maakt van integraal management

Draagt het college op:

- om vanaf 2008 in de managementcontracten tussen de directeuren en
B&W een doelstelling wordt opgenomen voor het energieverbruik.

- Dat in het jaarverslag hier verantwoording over wordt afgelegd aan de
raad.

En gaat over tot de orde van de dag

PvdA
SP
VVD
Groen Links
SGP-CU
Axielijst



Motie droge voeten

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 maart 2007

Overwegend:

- dat de zeespiegel stijgt, het regent vaker en harder
- alle haarlemmers droge voeten willen behouden
- dat afgelopen zomer bij hevige buien vaak de begane groend van

haarlemse huizen niet droog zijn gebleven
- dat in een stad als haarlem juist behoefte heeft aan schoon en

ecologisch gezond water

Draagt het college op:

- om in alle ruimtelijke plannen de mogelijkheid wordt onderzocht om
extra ruimte voor water aan te leggen.

- Bij de aanpak altijd de voorkeursvolgorde aanhouden: vasthouden –
bergen- afvoeren.

En gaat over tot de orde van de dag

PvdA
SP
VVD
Groen Links
SGP-CU



Motie Bouwlawaai

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 maart 2007

Overwegend:
- dat op basis van de landelijke circulaire bouwlawaai de gemeente

beperkte mogelijkheden biedt om overlast van bouwlawaai te
voorkomen of verminderen

- door een eigen richtlijn op te stellen kan hier beter recht aan worden
gedaan.

- Dat hinder een subjectief begrip is en communicatie een goed
instrument is om hierbij in te zetten

Draagt het college op:

- om een richtlijn op te stellen die de mogelijkheden biedt om de bouwer
te laten werken met stiller materieel.

- Vooraf communiceren naar de bewoners over de werkzaamheden en
de eventuele overlast die kan ontstaan.

En gaat over tot de orde van de dag

PvdA
SP
VVD
Groen Links
Axielijst



Motie zwerfvuil

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 maart 2007

Overwegend:
- dat de haarlemmer zwerfafval en het schoon zijn van de leefomgeving

nog steeds een belangrijk milieuprobleem
- de aanpak van zwerfafval en de zorg voor de schoonheid van de

leefomgeving een taak is van de gemeente haarlem
- dat de cie beheer hier al meerdere malen over gesproken heeft

Draagt het college op:

- om voor de begrotingbehandeling 2008, het plan van aanpak te
bespreken in de commissie beheer en de discussie te voeren over de
schoonheidsgraden in de gehele stad.

En gaat over tot de orde van de dag

PvdA
SP
VVD
Groen Links
SGP-CU



Motie Burenlawaai

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 maart 2007

Overwegend:
- Dat 12% van de Haarlemmers ernstige hinder ondervinden van

burenlawaai (O&S)
- Dat 6% van de Haarlemmers door burenlawaai worden gestoord in de

slaap
- Dat woningen die voor 1970 zijn gebouwd duidelijk slechter scoren op

geluidsisolatie dan van na 1970
- Bij renovatie en nieuwbouwprojecten uitstekende mogelijkheden biedt

om de problemen op te lossen
- Door goede samenwerking van gemeente met huiseigenaren en

(gemeentelijke) partners een goed resultaat verworven kan worden

Draagt het college op:

- In 2008 een goed functionerende stedelijke projectgroep burenlawaai
te hebben opgericht die samen met betrokken partijen een strategie
gaan opgestellen om burenlawaai in Haarlem terug te dringen.

- De geluidshinder in 2010 (significant) lager is in de metingen van O&S.

En gaat over tot de orde van de dag

PvdA
SP
VVD
Groen Links
SGP-CU





Motie geluidsmetingen Schiphol

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 29 maart 2007

Overwegende dat

 De gemeente Haarlem sinds een aantal jaren, via een contract met Geluidsnet, gebruik maakt van
meerdere meetpunten om het vlieglawaai van Schiphol in kaart te brengen.

 Onlangs Geluidsnet ook de informatie geeft via internet over de vliegbewegingen rondom
Schiphol;

 Dit contract per 31 december 2006 is verlopen.
 Het college voornemens is dit contract niet te verlengen;
 Het voor de bevolking van Haarlem en Spaarndam van grote betekenis is om vliegtuigpassages te

herkennen en de relatie tussen geluidniveau's en vliegtuigbewegingen onderdeel moet zijn van de
informatievoorziening aan de bewoners;

Besluit
Het college te verzoeken om het contract met Geluidsnet te verlengen totdat Schiphol deze metingen
overneemt en die geleverde informatie aansluit bij de behoefte van bewoners c.q. betrokkenen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Het kabinet heeft eerder in het kabinetsstandpunt Schiphol (april 2006) aan Schiphol
gevraagd een meetnet aan te leggen, waardoor het bestaande NOMOS-systeem wordt
uitgebreid. Wij onderschrijven in dit verband de noodzaak van een meetnet, dat uiteindelijk
kan worden uitgebouwd tot een uitgebreid monitoringsysteem, waarbij jaargemiddelden,
gemeten en berekende niveau's en piekgeluiden kunnen worden gepresenteerd.
Zolang dit systeem er nog niet is en nog niet helder is in welke informatie een uitgebreid
meetnet rond Schiphol kan voorzien, vinden wij het belangrijk de "eigen metingen" door Geluidsnet te
continueren. Een meerwaarde in de informatievoorziening zal eerder onderschreven kunnen
worden wanneer het systeem in staat is betrouwbaar vliegtuigpassages aan te wijzen in relatie met de
geluidniveaus. Het is immers relevant om er voor te zorgen dat duidelijkheid bestaat over de
hoeveelheid vliegtuiggeluid in woongebieden.
Overigens heeft Geluidsnet aangegeven bereid te zijn het contract in plaats van drie jaar ook te laten
lopen tot het moment dat de meetpunten van Schiphol zijn opgeleverd. Hierdoor kan vermeden
worden dat Haarlem Geluidsnet nog moet betalen terwijl de meetpunten van Schiphol al operationeel
zijn.

Groenlinks
Anita de Jong


