
2 juli 2009 

 

Voorzitter: burgemeester B. Schneiders, de heer J.J. Visser 

Griffier: de heer B. Nijman. 

Wethouders: de heer M. Divendal, de heer J. Nieuwenburg, 

mevrouw H. van der Molen. 

 

Aanwezig zijn 35 leden: de heer M. Aynan (PvdA), de heer A. Azannay (GLH), de heer 

J.A. Bawits (OP), mevrouw P.J. Bosma-Piek (VVD), de heer M. Brander (PvdA), de heer 

W.A. Catsman (CDA), de heer J. Fritz (PvdA), mevrouw M.F. Funnekotter-Noordam 

(VVD), de heer M.L. Hagen (VVD), de heer P.J. Heiliegers (VVD), de heer S.J.A. 

Hikspoors (VVD), de heer R.H.C. Hiltemann (SP), mevrouw T.E.M. Hoffmans (GLH), 

mevrouw A.L.M.G. de Jong (GLH), mevrouw S. Kagie (PvdA), mevrouw 

M.J.M. Keesstra-Tiggelman (CDA), mevrouw H. Koper (PvdA), mevrouw 

J.M.J. Kropman (PvdA), mevrouw J. Langenacker (PvdA), mevrouw F. de Leeuw-

Kleuver (SP), mevrouw M. Lodeweegs (PvdA), de heer J.W. van de Manakker (SP), de 

heer L.J. Mulder (GLH,) de heer O. Özcan (PvdA), de heer dr. C.J. Pen (CDA), de heer 

F.H. Reeskamp (D66), de heer B.C. Roos (SP), de heer W.J. Rutten (VVD), de heer J.J. 

Visser (CDA), de heer mr. T.J. Vreugdenhil (ChristenUnie/SGP), de heer C.A.S. de Vries 

(Partij Spaarnestad), de heer J. Vrugt (Actiepartij), de heer P.A. Wever (SP), mevrouw 

L.C. van Zetten (D66), mevrouw M. Zoon (PvdA). 

 

Afwezig zijn de heer drs. P.G.M. Elbers (SP), mevrouw S. Özoğul-Özen (SP), de heer J.A. 

de Ridder (PvdA) en mevrouw D. Eikelenboom (VVD). 

 

De VOORZITTER: De vergadering is geopend. Het is de laatste vergadering voor het 

reces en we hebben een aantal belangrijke agendapunten. Het vergt de nodige discipline 

om al die punten voor het einde van de dag af te werken. 

 

We hebben bericht van verhindering van de heer Elbers. De heer Bawits is aanwezig. 

Hartelijk welkom, mijnheer Bawits. Het is fijn dat uw gezondheid het u toestaat om 

vanavond aanwezig te zijn. Kunnen de fractievoorzitters aangeven wie er nog meer 

afwezig is? 

 

Mevrouw ZOON: De heer De Ridder van de Partij van de Arbeid. 

 

De heer HILTEMANN: Mevrouw Özoğul. 

 

De heer HEILIEGERS: Mevrouw Eikelenboom. 

 

De VOORZITTER: In het bijzonder welkom aan de mensen op de publieke tribune. Een 

aantal is gast van de raad. Ik hoop dat u een nuttige en informatieve avond hebt. Verder 

zijn er wat jeugdige Haarlemmers aanwezig, die in het bijzonder komen voor de motie 

over het scharrelbosje. 

 
1. VRAGENUUR 

 

De VOORZITTER: Er zijn twee vragen aangemeld: door het CDA en door de 

Actiepartij. Zullen we beginnen met het CDA? 
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De heer VISSER: Wethouder Van Velzen heeft uitgelegd dat als de parkeergarage De 

Raaks af is, er nog behoefte is aan ruim 600 parkeerplaatsen in een garage. Hij opperde 

daarvoor het uitbreiden van De Kamp en samen met de Provincie meer dan 400 

parkeerplaatsen realiseren. Bij de voorlichtingsavond over de plannen van de Provincie 

heeft een CDA-lid doorgevraagd over de plannen voor deze 400 parkeerplaatsen en het 

antwoord was negatief. De argumentatie was dat de samenwerking met de gemeente zo is 

dat de Provincie bezig is om op eigen houtje 120 tot 130 parkeerplaatsen te realiseren 

voor eigen gebruik. Ze worden dus niet openbaar. Hierover gaan onze vragen: 

 Is het college bekend met het feit dat de onderlinge afstemming tussen de gemeente 

en de Provincie over een parkeergarage bij het Provinciehuis niet goed was/is? 

 Gaat het college nog steeds uit van een openbare garage bij het Provinciehuis voor 

ook de gemeente? 

 Zo ja, wat gaat het college doen om de betrekkingen/contacten in dezen te 

herstellen? 

 Zo nee, waar plant het college de vierhonderd parkeerplaatsen die nog gerealiseerd 

moeten worden? 

 Is het college bereid deze parkeerplaatsen te overwegen op een plek in de grote 

binnenstad, bijvoorbeeld onder Cavex? 

 

De VOORZITTER: Wethouder Divendal zal antwoorden. 

 

Wethouder DIVENDAL: Het samenwerken voor de parkeergarage bij het Provinciehuis 

is nog niet opgestart. Er zijn bestuurlijke intentieverklaringen uitgesproken. Er is dus 

geen sprake van dat de samenwerking niet goed was of is, want deze is nog niet 

opgestart. Wij gaan ervan uit dat we nog steeds praten over een openbare parkeergarage 

bij het Provinciehuis en dat we de plannen eventueel kunnen uitwerken om deze te 

vergroten.  

 

U vraagt ook of hierover overleg is met de Provincie. Uw vragen waren aanleiding om 

gisteren te bellen met de continue factor in Gedeputeerde Staten, de commissaris van de 

koningin. Hij bevestigde dat de samenwerking nog moet beginnen en dat Gedeputeerde 

Staten er nog steeds mee aan de gang willen gaan. Wij hebben nu afgesproken dat de 

startnotitie die de gemeente Haarlem in de zomer maakt, aanleiding zal zijn om na de 

zomervakantie met de Provincie verder te praten over de uitwerking. De vragen 4 en 5 

zijn daarom op dit moment niet aan de orde. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar de heer Vrugt van de Actiepartij.  

 

De heer VRUGT: De vragen zijn komen te vervallen. Ze gingen over een 

bewonersinitiatief in Parkwijk en naar aanleiding van de vragen is al een positieve reactie 

gekomen. 

 

2. VASTSTELLING VAN DE AGENDA 

 

De VOORZITTER: Eerst heb ik een vraag over de motie Stadskweektuin. Ik begrijp dat 

deze wordt ingetrokken. We schrappen haar dus van de agenda. Misschien moeten we 

beginnen met de motie Scharrelbosje, want daarvoor zijn een aantal mensen op de tribune 

aanwezig. 
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Mevrouw ZOON: Kunnen we de discussies over Nuon en de tunnel omdraaien? 

Misschien gaat het lang duren en dan hebben we in ieder geval de tunneldiscussie voor 

23.00 uur afgerond. 

 

De heer DE VRIES: Ik denk niet dat dit nodig is, voorzitter. De discussie over Nuon is zo 

klaar. 

 

De VOORZITTER: Verschillende partijen hebben naar voren gebracht dat het fijn zou 

zijn als er enige tijd zit tussen de commissiebehandeling, die net is afgerond, en de 

raadsbehandeling, zodat er nog steun gezocht kan worden als er moties opgesteld worden. 

Dat is de reden voor deze agendering, maar als iedereen het eens is met het voorstel van 

mevrouw Zoon, doen we het zo. 

 

De heer DE VRIES: Ik vind het niet best en de anderen ook niet, hoor ik. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer De Vries, u spreekt namens heel veel Haarlemmers, maar 

niet namens de andere raadsleden. Wie steunt het voorstel van mevrouw Zoon? Nee, het 

gaat niet door, mevrouw Zoon. Jammer. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik wil nog iets vragen over de motie over de wietplantage. 

Moet u niet uitleggen aan de mensen op de tribune waarom deze wordt ingetrokken? Dat 

mogen ze toch weten? 

 

De VOORZITTER: Ja, hoor. Dames en heren, er was een motie ingediend bij de 

behandeling van de kadernota. Daarin werd gevraagd of we een wiettuin kunnen maken 

op de plek waar nu de Stadskweektuin is. Hierover staakten de stemmen. Daarna heeft de 

voorzitter advies gevraagd aan de officier van justitie en die heeft aangegeven dat het niet 

binnen de gedoogregels past. Toen hebben de indieners besloten om de motie terug te 

trekken.  

 

Zijn er nog andere punten over de agenda? 

 

De heer VREUGDENHIL: Ik stel voor om agendapunt 13 een bespreekpunt te maken. Ik 

heb geconstateerd dat er een fout staat in het rapport van Ernst & Young, dat onder het 

raadstuk ligt. 

 

De VOORZITTER: Akkoord, maar ik stel voor om nieuwe bespreekpunten te 

verschuiven naar de volgende gemeenteraad. De agenda zit veel te vol. We schuiven het 

door. 

 

De heer VRUGT: Wij hebben een amendement over agendapunt 14. Ik heb er weinig tot 

geen tijd voor nodig, maar wil het agendapunt wel opwaarderen tot bespreekpunt. 

 

De VOORZITTER: Dan moet ik consequent zijn en schuiven we ook dit punt door. Het 

heeft ook geen ontzettende haast. Bij dezen is de agenda vastgesteld. 

 

De heer REESKAMP: Voorzitter, mag ik opmerken dat punt 5 uit de motie Scharrelbosje 

niet meer aan de orde kan zijn, omdat dit verwijst naar de kadernota? Zoals we weten, is 

die vastgesteld. Een andere mededeling is dat de motie geacht mag worden mede namens 

de SP ingediend te zijn.  
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De VOORZITTER: Akkoord. 

 

3. INGEKOMEN STUKKEN 

 

De heer CATSMAN: Het gaat om VI.a, de beantwoording van de vragen van de heer Pen 

en mevrouw Keesstra over witte en zwarte scholen. We willen deze graag behandelen in 

de commissie Samenleving, omdat het ons een zeer aangelegen punt lijkt. 

 

De VOORZITTER: Ik neem aan dat iedereen het daarmee eens is? 

 

De heer DE VRIES: Roerend. 

 

De VOORZITTER: Bij dezen zijn de ingekomen stukken vastgesteld. 

 

 HAMERSTUKKEN 

 

4. ONTWERPJAARREKENING 2010 VEILIGHEIDSREGIO 

KENNEMERLAND 

5. FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2008 EN BEGROTING 2010 NOORD-

HOLLANDS ARCHIEF  

6. VASTSTELLEN FACETBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE 

7. VOORTZETTING VOORBEREIDINGSBESLUIT SCHOTERBRUG 

8. VOORBEREIDING WOONRIJP MAKEN PROJECT DE ARCHIPEL 

9.  KREDIETAANVRAAG AANPASSEN ENTREE GROTE OF SINT 

BAVOKERK – OPHEFFEN ACHTERSTALLIG ONDERHOUD VISHAL 

(GROTE MARKT 20) 

10. KREDIETAANVRAAG AZIËWEG ONTWERP TWEEDE FASE 

11.  WONEN BOVEN WINKELS 

12. VERKOOP GROND NABIJ BADMINTONPAD TEN BEHOEVE VAN 

BOUW VMBO-SCHOOL WEST 

 

De VOORZITTER: Bij dezen zijn de hamerstukken vastgesteld. 

 

 MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

 

 K9/61 SCHARRELBOSJE 

 

De VOORZITTER: Tijdens de vorige vergadering staakten de stemmen. De afspraak is 

dat in dat geval in een van de volgende raadsvergaderingen een herstemming plaatsvindt. 

De behandeling tot nu toe is afgerond. We hebben alle termijnen van de raad en alle 

stemverklaringen gehad en ik denk dat we direct over kunnen gaan naar de stemming. 

 

De heer REESKAMP: Ik wil er toch graag iets over zeggen. Twee of drie uur geleden 

hebben wij een brief gekregen van het college. We hebben de inhoud van de brief 

nauwelijks kunnen beoordelen en weten niet of we deze informatie bij de stemming 

moeten meenemen.  

 

De VOORZITTER: Als er nieuwe vragen en bespreekpunten zijn, ligt het voor de hand 

om het onderwerp eerst te behandelen in de commissie en vervolgens in de raad te 

stemmen. Dat betekent dat het na de vakantie wordt en het Scharrelbosje nog een hele tijd 

toegankelijk blijft. 
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De heer REESKAMP: Dat betekent dat als we de brief van het college niet meenemen in 

de besluitvorming, we direct kunnen overgaan tot stemming. Dat is een uitstekend 

voorstel. 

 

De VOORZITTER: Dat kunnen we ook doen. We gaan stemmen. Wie steunt de motie 

Scharrelbosjes? Dat zijn de fracties van GroenLinks, CDA, Ouderenpartij, Partij 

Spaarnestad, D66, VVD en SP. Aangenomen. 

 

 HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 

 

13. VERANTWOORDING FRACTIE- EN SCHOLINGSGELDEN 

14. PROJECTBESLUIT: TOEPASSING EN DELEGATIE 

 

De agendapunten worden verschoven naar een volgende vergadering. 

 

 BESPREEKPUNTEN 

 

15.  INITIATIEFVOORSTEL VAN DE PVDA INZAKE GROEN SPELEN 

 

De VOORZITTER: Ik neem aan dat het woord is aan de heer Fritz. 

 

Mevrouw ZOON: Nee, mevrouw Kropman. 

 

De VOORZITTER: Als u het leuk vindt, bent u welkom achter de collegetafel. Dat is bij 

motie bepaald tijdens de bespreking van de kadernota. Het woord is aan mevrouw 

Kropman. 

 

Mevrouw KROPMAN: Het is een leuke eer die mij te beurt valt om hier te staan. We 

gaan het hebben over het initiatiefvoorstel van mijn fractie met de naam Groenspelen. 

Zoals de titel zegt, zijn daarin zijn slechts twee punten echt belangrijk: groen en spelen.  

 

We hebben een andere manier van spelen voor ogen: avontuurlijker, niet zo 

gestructureerd en de fantasie prikkelend. We zien hierin een landelijke ontwikkeling, 

want meer steden zijn hiermee bezig. Het idee van GroenLinks voor ruig spelen in het 

Reinaldapark is hier een voorbeeld van en ook de evaluatie van het speelruimteplan grijpt 

erop terug. Dat is fijn, maar we wisten dit nog niet tijdens het schrijven van het 

initiatiefvoorstel. 

 

Dan het groen. Waar het kan, zou mijn fractie groen in de buurt graag gebruiken. Het is 

leuker en prettiger. Groen moet je doen, zeggen we wel eens voor de grap in mijn fractie. 

Op het moment dat we parken opknappen, zouden we stukjes structureel kunnen inrichten 

voor groen spelen. Maar er is meer mogelijk. In buurten en wijken kennen we kleine 

stukjes snippergroen. Die zouden we ook kunnen inzetten voor lekker spelen om de hoek.  

 

Het allerbelangrijkste is eventueel tijdelijk groen spelen. In de stad zien we her en der 

stukjes grond braak liggen, die bijvoorbeeld wachten op ontwikkeling. Ik ken bij mij in 

de buurt een landje dat al zeker acht jaar braak ligt. Er staat een groot hek omheen, maar 

er is niets mee gedaan. Eigenlijk leent een dergelijke plek zich perfect voor het inrichten 

van groen spelen. In overleg met de buurt, betrokkenen, mensen die eromheen wonen en 

wijkraden zouden we kunnen kijken naar hoe we deze plekjes kunnen inrichten voor 
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groen spelen. We moeten er goede afspraken over maken, want het is tijdelijk en er komt 

dus een eind aan. Maar in de tussentijd kunnen we het gebruiken. Het is een uitstekende 

kans om groen in de buurt naar ons toe te halen. Het materiaal dat we daar gebruiken, kan 

later op andere plekken hergebruikt worden en zo voedt de ene hand de andere. 

 

De opdracht aan het college met dit initiatief is: geef voorrang aan groen spelen. 

Gelukkig zien we dit al vorm krijgen door middel van de evaluatie van het 

speelruimteplan. Ga actief op zoek en ga in overleg met omwonenden en betrokkenen die 

de landjes inrichten voor groen spelen. Op die manier zien we met veel plezier het 

speelruimteplan tegemoet, want ik neem aan dat we daar iets van groen spelen in terug 

zien. Ik besluit met een verzoek aan mijn collega-raadsleden om dit voorstel te steunen. 

 

De VOORZITTER: Wie wil hierop reageren? De SP. 

 

Mevrouw DE LEEUW: In mijn jeugd, een tijdje geleden, was er in elke buurt een open 

veldje waar de kinderen hutten bouwden en hun fantasie konden uitleven. Een kind heeft 

dat nodig. De SP steunt het voorstel daarom van harte. 

 

De VOORZITTER: GroenLinks. 

 

Mevrouw DE JONG: Ik moet eerlijk bekennen dat ik bij het vorige agendapunt heel 

verbaasd was dat de PvdA tegen de motie over het Scharrelbosje stemde, want dat is 

typisch een idee dat naar voren komt in uw initiatiefvoorstel. Misschien hebt u uw partij 

er niet van kunnen overtuigen dat het scharrelbosje precies is wat u bedoelt. Volgens mij 

is het een gemiste kans voor de Partij van de Arbeid om te laten zien dat ze menens is als 

het gaat om groen spelen.  

 

Wij kunnen uiteraard het initiatiefvoorstel van harte steunen. GroenLinks heeft minstens 

vier keer een motie van deze strekking ingediend en gelukkig kunnen wij nu de Partij van 

de Arbeid achter ons vinden als we met het idee komen om braakliggend land in te 

richten als een tijdelijke speelplek. Ik vind dat een uitstekend idee, we steunen het van 

harte en we zullen proberen u er echt aan te houden. 

 

De VOORZITTER: Partij Spaarnestad. 

 

De heer DE VRIES: Zoals mevrouw De Jong al zei, hebben we nu de motie over het 

scharrelbosje en De Knip. Vindt u uw initiatiefvoorstel voor groen spelen nog nodig? De 

kinderen kunnen toch al lekker scharrelen? 

 

De VOORZITTER: D66. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Tijdens de behandeling in de commissie heb ik al gevraagd of 

mevrouw Kropman een dissident was in de Partij van de Arbeid, want de fractie heeft op 

mij nooit de indruk gewekt erg voor groen te zijn, met uitzondering van de paden in het 

groen. We hebben met de presentatie van het groenstructuurplan moeten constateren dat 

de slag om het groen verloren is. Dat neemt niet weg dat die verloren ruimte direct 

teruggenomen moet worden. Het voorstel van deze dissidente van de Partij van de Arbeid 

zullen wij daarom van harte ondersteunen. 

 

De VOORZITTER: ChristenUnie/SGP. 
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De heer VREUGDENHIL: Het is een uitstekend voorstel. Het enige waar we tegenop 

kijken is het budget. Er wordt een aantal posten genoemd (achterstallig onderhoud, 

openbare speelruimte, Wmo), maar zit daarin voldoende ruimte om dit soort initiatieven 

te bekostigen? U begint bescheiden met 25.000 euro, maar u schrijft dat het budget in de 

toekomst kan groeien door het verwerven van externe budgetten. Kunt u aangeven waar u 

aan denkt? 

 

De VOORZITTER: Anderen? De VVD? 

 

De heer HAGEN: Volgens mij dreigt er verwarring te ontstaan over de vraag of groen 

een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord is in deze kwestie. Volgens mij is het 

hoofdwoord spelen. Groen hoort bij spelen en dus kijken we vooral naar het spelen.  

 

Volgens mij is wat de PvdA schrijft in haar plan langzaam van ons weggedreven doordat 

het inrichten van een speeltuin tegenwoordig gebonden is aan allerlei regels en er allerlei 

vragen liggen over aansprakelijkheid. Vroeger kon je als kind met je kop tegen een 

schommel aanlopen en was het niemands schuld als je thuiskwam met een bult. Zo is het 

gekomen. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Dat verklaart veel, mijnheer Hagen. 

 

De heer HAGEN: Er zijn inderdaad verlate gevolgen.  

 

Ik ben er erg voorstander van als er (gestructureerd) ongestructureerd gespeeld gaat 

worden. De VVD zou er wel voorstander van zijn om dit zoveel mogelijk als een nieuwe 

smaak in te passen in bestaande speeltuinplannen en vooral te kijken of we dit 

budgetneutraal kunnen doen binnen de bestaande budgetten voor groen, spelen, 

enzovoorts. De VVD is zeker nu de partij die in alle opzichten op de kleintjes let. Dat 

betekent dat we het een goed idee vinden, maar we het niet direct noodzakelijk vinden om 

er extra budget voor uit te trekken. 

 

De heer VRUGT: Dat is verrassend, voorzitter. In de commissievergadering hebben we 

kunnen horen hoe de VVD geen probleem ziet in het reserveren van 20 miljoen euro en 

nu let u vooral op de kleintjes. 

 

De heer HEILIEGERS: Mijnheer Vrugt, dat onderwerp komt later op de avond aan de 

orde. Het is zonde van de tijd om er nu al aandacht aan te besteden. 

 

De heer VRUGT: Het valt me alleen op. 

 

De heer PEN: Mijnheer Vrugt, bederf het nu niet. We leren nu een heel andere kant van 

de heer Hagen kennen. Gaat u door over speeltuinen. Ik vind het mooi. 

 

De heer HAGEN: Ik denk dat de heer Vrugt in zijn jeugd te weinig heeft gewipt.  

 

De heer VRUGT: Dat haal ik wel weer in, mijnheer Hagen. 

 

De VOORZITTER: Dit is lollig, maar het is op het randje en eigenlijk over het randje. 

We hebben laatst besproken dat Haarlem staat voor klasse en kwaliteit en ik vind dit 

eigenlijk niet kunnen. Zullen we afronden? 
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De heer HAGEN: Je bent voor het scharrelbosje, omdat het niet goed is als je er tegen 

bent en dan krijg je hier weer commentaar op. We vinden het een goed plan en we 

steunen het. 

 

De VOORZITTER: Er zijn verder geen sprekers in de raad en dus vraag ik mevrouw 

Kropman te reageren op wat er gezegd is. 

 

Mevrouw KROPMAN: Ik zal eerst ingaan op de kritiek van GroenLinks en D66 over 

scharrelbosjes en dissidenten. Het initiatiefvoorstel gaat over daar waar het kan en 

kennelijk hebben we een andere mening over waar het kan. Wij stellen voor om op 

structurele plekken in bijvoorbeeld parken groen te spelen en verder maakt tijdelijk veel 

mogelijk.  

 

Partij Spaarnestad vraagt of het nodig is, omdat we het scharrelbosje hebben. Natuurlijk 

is het nodig, want Haarlem is groter dan het scharrelbosje en er wonen heel veel kinderen 

 

De ChristenUnie/SGP zegt iets over het budget. De 25.000 euro is een soort 

aanmoedigingsprijs. De wens is dat het wordt meegenomen in het speelruimteplan, 

waaraan een budget gekoppeld zit. Maak daar zoveel mogelijk gebruik van. Voorafgaand 

daaraan zouden we 25.000 euro bij elkaar kunnen sprokkelen om ergens te beginnen en 

ervaring op te doen op een braakliggend landje. Dit hoeft niet veel geld te kosten. Het 

gaat niet om 20 miljoen euro, maar over een beetje. Ik vertrouw de wethouder dit van 

harte toe. 

 

Inderdaad, mijnheer Hagen, het is de bedoeling dat we dit meenemen in het 

speelruimteplan, dat we speelvoorzieningen gaan differentiëren, dat we hier en daar 

kiezen voor het spelen dat we kennen en hier en daar kiezen voor groen spelen. U hebt 

goed begrepen dat we dit willen afwisselen. Dank u wel, voor uw steun. 

 

De VOORZITTER: Ik stel voor dat we gaan stemmen over het initiatiefvoorstel. Wil 

iemand een stemverklaring afleggen? Niemand. Wie wil het initiatiefvoorstel steunen? 

Dat is de hele gemeenteraad, met felicitaties voor de Partij van de Arbeid en mevrouw 

Kropman. 

 

16. AANVULLENDE KREDIETAANVRAAG HAALBAARHEIDSSTUDIE DSK 

 II EN KREDIETAANVRAAG SPVE DSK III 

 

De VOORZITTER: Wie mag ik het woord geven? De VVD? 

 

De heer HIKSPOORS: Het DSK-terrein bestaat voor bouw en oplevering uit 

verschillende gedeeltes en er wordt ook gesproken over een derde fase. Onze bezwaren 

zijn met name financieel. Er is een tekort van 1,2 miljoen euro. We gaan echter door met 

planontwikkeling en zetten er ambtelijke capaciteit op, terwijl het tekort dusdanig groot 

is, dat het (bijna) niet te overbruggen is. Daarom is mijn vraag waarom we doorgaan naar 

de derde fase, waarvoor we realistisch gezien geen geld hebben. Een vervolgvraag is hoe 

we dit gaan inrichten. Kunnen we niet beter stoppen tot er uitzicht is op het kunnen 

betalen? 

 

De heer FRITZ: Mag ik daarover een vraag stellen? U stelt voor om te stoppen en dit 

krediet niet te leveren, zodat we kunnen kijken hoe dit opgelost kan worden. Maar staan 

we ook niet voor grote kosten als we uw scenario volgen? Er is een school die opgeknapt 
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moet worden. Er zijn andere investeringen die gedaan moeten worden door de gemeente. 

U doet alsof het kiezen is tussen geen geld uitgeven en dit bedrag uitgeven. Is dat correct? 

 

De heer HIKSPOORS: Dat is correct, want heel veel planontwikkeling geldt voor 

plannen die we niet kunnen uitvoeren, omdat het budgettaire gat zo groot is. Het is zonde 

om veel capaciteit in te zetten op iets dat we niet kunnen. Houd het geld in je zak. 

 

De heer FRITZ: Wat doet u dan met de school die daar staat? 

 

De heer HIKSPOORS: Het budget is te groot. Hoe denkt u het gat op te vullen? Het heeft 

toch geen nut om plannen te maken als ze financieel niet haalbaar zijn? 

 

De heer FRITZ: Er staat al een school en daar moet iets mee gebeuren. In het plan wordt 

de school verplaatst en komt er nieuwbouw gecombineerd met andere voorzieningen. 

Ook als u ervoor kiest om fase 2 en 3 van het project stil te leggen, zult u iets moeten 

doen met de school en het is niet zo dat er dan geen kosten voor de gemeente zijn. 

 

De heer HIKSPOORS: Onze bezwaren zijn dat er veel plannen worden gemaakt, terwijl 

er een ongedekte cheque ligt. Wij zeggen dat je dat niet moet doen. 

 

De heer VISSER: Voorzitter, nu wil ik iets zeggen. Als er ergens een gevolg van de 

kredietcrisis te zien is, is het hier. Er is een risico vanwege het later bouwen van huizen 

om de school te financieren en in die zin is het geen ongedekte cheque. Dat is een valse 

tegenstelling. De heer Fritz heeft volkomen gelijk als hij zegt dat de school letterlijk en 

figuurlijk op instorten staat. Als we het niet doen, is de schade voor de school 

ongelofelijk groot. Vervolgens wordt er een school uit Schalkwijk die kant op gezet en 

als dat niet doorgaat, heeft dit gevolgen voor wat daar gaat gebeuren met woningbouw. Ik 

volg u in de uitspraak dat dit een financieel risico is, maar het is een risico expliciet 

voortvloeiend uit de kredietcrisis. We houden daar niet van, maar u moet niet zeggen dat 

we zomaar plannen maken. Het is een heel oud plan en het kan zeer succesvol worden, 

maar voor het CDA gaat de school momenteel echt voor. 

 

De heer HIKSPOORS: U geeft goed aan dat het een enorm financieel risico is. Het gat is 

veel groter geworden dan we voorheen zagen. Het is ongedekt en de VVD is niet voor 

ongedekte cheques. 

 

De heer VISSER: Ik reageer op uw uitspraak dat we maar plannen maken. Ik geef meteen 

toe dat de kredietcrisis ervoor zorgt dat we echt tegenslag hebben en risico lopen. 

 

De heer HIKSPOORS: Dat klopt. Nu kunnen we kiezen hoe groot we de plannen maken 

en wij zeggen dat fase 3 er niet realistisch uitziet. 

 

De heer VISSER: We hebben geen keuze, want een school wacht op renovatie. De school 

heeft lang genoeg gewacht en ook de VVD is voor goede faciliteiten voor onderwijs. Het 

college moet dit goed beschrijven als risico, want ik houd er rekening mee dat het college 

financieel bij ons terugkomt.  

 

De VOORZITTER: Dit wordt een termijn, mijnheer Visser. Wil nog iemand anders iets 

zeggen? 
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De heer FRITZ: De heer Visser hield zijn termijn, maar ook deels mijn termijn. De heer 

Visser heeft natuurlijk groot gelijk. We moeten hiermee doorgaan. Ook als we dat niet 

doen, komt de gemeente voor kosten te staan. Los van het grote maatschappelijk belang 

dat dit project dient, is DSK een voorbeeld voor hoe je kunt verdichten en toch 

voorzieningen behoudt in de buurt. Hoe je extra woningen en voorzieningen kunt 

toevoegen en toch de sportvelden in de buurt kunt houden, die enorm belangrijk zijn voor 

de buurt.  

 

Dit is een heel belangrijk project. Aan fase 1 wordt nu druk gebouwd en dit gaat gelukkig 

de goede kant uit. De heer Hikspoors heeft groot gelijk met zijn uitspraak dat er een groot 

tekort is in fase 2 en 3, maar dit krediet is bedoeld om hiervoor een oplossing te vinden. 

De opdracht die wij met dit krediet aan de wethouder meegeven, is: vind een oplossing, 

zorg dat het tekort verdwijnt of kleiner wordt, kom daarmee terug en pas daarna zullen 

wij beslissen of dit project in alle fasen wordt uitgevoerd. Daar nemen we nu geen besluit 

over. Als we dit krediet niet toekennen, krijgt de wethouder geen kans om te zoeken naar 

een oplossing. Dan zeggen we dat de school het maar moet uitzoeken en dat is 

onverantwoordelijk. 

 

De VOORZITTER: D66? 

 

De heer REESKAMP: D66 kan zich daarbij aansluiten, met dien verstande dat we hopen 

dat er geen Boragepadoefening gaat plaatsvinden waarbij we veel sportvoorzieningen 

kwijtraken aan wonen. Ik ben het geheel met de heer Fritz eens dat we dit eerst moeten 

besturen, want dit is een plek in de stad waar nog kansen liggen. 

 

De VOORZITTER: De SP. 

 

De heer WEVER: Wij kunnen ons ook aansluiten bij het betoog van de heer Fritz. 

Deelplan 1 gaat heel goed. We maken ons wel zorgen over de financiën van deelplan 2 en 

3 en we willen de wethouder vragen om de komende tijd goed te bekijken hoe we het 

tekort kunnen wegwerken. Ik denk dat het van belang is voor de wijk dat de school en de 

speeltuinen, die nu op een tijdelijke locatie zitten, een vaste plek krijgen. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: U hebt geen vragen gesteld, maar me meer een hart onder 

de riem gestoken. Aan de zorgen die de VVD-fractie uit, proberen wij met dit voorstel 

tegemoet te komen. De heer Fritz zegt duidelijk hoe het zit. Op deze manier geven we 

ruimte aan de mogelijkheid om de derde fase te onderzoeken. Daar zitten op dit moment 

losse eindes aan, maar geef mij de gelegenheid om ervoor te zorgen dat wij kunnen 

komen met een solide dekking en DSK kunnen afmaken. De maatschappelijke betekenis 

in het kader van de herontwikkeling van de omgeving is in het verleden vele malen 

aangetoond.  

 

De vergelijking met het Boragepad gaat helemaal niet op. We hebben voor DSK in 

samenspraak met de buurt gekozen voor behoud van de voetbalvelden van DSK. Dat is in 

zeer goed overleg met de sportvereniging DSK gebeurd. We zijn zeer blij met de 

ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden, vooral in de eerste fase, die net is 

afgerond. Ik heb er geen enkel beeld bij dat het project ten koste zou gaan van sport. Het 

gaat eerder over de vraag hoe we de wijk kunnen versterken. Dat gaan we wat mij betreft 
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doen. Ik zorg voor een solide dekking, zodat we het kunnen afmaken. Ik hoop op uw 

steun daarvoor, ook van de VVD. 

 

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. We gaan 

over tot stemming. Wil iemand een stemverklaring afleggen? 

 

De heer HIKSPOORS: We staan erachter dat er allerlei ontwikkelingen zijn op het terrein 

en dat de ontwikkeling van de verschillende fases door moet gaan. Desondanks stemmen 

we tegen. We vinden dat er te veel capaciteit en geld uitgegeven wordt aan een fase die 

wij onrealistisch vinden.  

 

De VOORZITTER: Mag ik vragen wie het voorstel steunt? Dat is de gemeenteraad met 

uitzondering van de VVD. Aangenomen. 

 

17. VERKOOP CORNELIS VAN NOORDESTRAAT 15 TE HAARLEM 

 

De VOORZITTER: Wie wil hierover iets zeggen? Wederom de heer Hikspoors van de 

VVD. 

 

De heer HIKSPOORS: In een stad met een slechte positie hebben we ervoor gekozen om 

niet-strategisch bezit te verkopen. Als je dit doet, vindt de VVD dat je in principe moet 

gaan voor de hoogste prijs – enkele uitzonderingen daargelaten.  

 

Daarvoor is hier niet gekozen. Er zijn allerlei argumenten aangevoerd waarom hier niet 

voor gekozen is. Er ligt een taxatierapport onder, maar de VVD denkt dat we een kans 

laten liggen om extra middelen voor de gemeente binnen te halen. De VVD is ervan 

overtuigd dat deze situaties veel beter naar de markt gebracht kunnen worden. Het is een 

beetje koffiedik kijken welke opbrengsten er zullen komen, maar naar onze verwachting 

had het meer kunnen zijn. Het is zonde om geld te laten liggen.  

 

De heer FRITZ: Voorzitter, ik wil hier graag een vraag over stellen. U veronderstelt dat 

we een grotere opbrengst zouden kunnen krijgen als we het pand niet verkopen aan de 

zittende huurder, maar er ligt een taxatierapport ten grondslag aan deze verkoop. 

 

De heer HIKSPOORS: Zoals ik zei, weten we het niet zeker. We zouden pas weten wat 

de opbrengst had kunnen zijn als we het pand naar de markt hadden gebracht. Wij vinden 

dat je in principe moet gaan voor een zo hoog mogelijke opbrengst en dat hebben we nu 

niet gedaan. Er is geen garantie van 100% dat het meer dan 900.000 euro zou hebben 

opgebracht als we het naar de markt hadden gebracht, maar het zou kunnen. Wij vinden 

dat niet het optimale proces is verlopen. Dit vinden wij een gemiste kans en daarom zijn 

we tegen het voorstel. 

 

De VOORZITTER: Zullen we het hierbij houden? Ik ben niet bij de 

commissiebehandeling geweest, maar ik kan me niet voorstellen dat het daar niet aan de 

orde is geweest. Gaat uw gang, mijnheer Reeskamp. 

 

De heer REESKAMP: De commissiebehandeling was geheim en dat is altijd lastig. Wij 

staan er iets anders in dan de VVD. Wij vinden dat de gemeente zeer terughoudend moet 

omgaan met de verkoop van panden met dit soort maatschappelijke bestemmingen als we 

niet het strategisch inzicht hebben in wat we er de komende tien jaar mee gaan doen. De 

opbrengst is te laag en gaat nu niet hoger worden.  
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In de commissie hebben we gezien dat er geen meerderheid is voor dit uitstekende 

standpunt van de VVD. Desondanks zullen we deze motie steunen. De onderhandelingen 

van het college met de bewuste koper lopen al een jaar, maar we zijn hierover nooit 

geïnformeerd. Er zitten kwetsbare huurders in het pand, zoals de scoutingclub, waarvan 

de toekomst ook onzeker is. Dit zijn allemaal redenen om het voortaan anders te doen. 

 

De heer HAGEN: Voorzitter, er wordt gesproken over een motie, maar wij hebben nog 

geen motie gezien. 

 

De heer REESKAMP: U zou met een motie komen. 

 

De heer HIKSPOORS: Dat hebben we niet gezegd. 

 

De VOORZITTER: Andere sprekers? De PvdA. 

 

De heer FRITZ: Wij zullen het voorstel van het college wel steunen. Er ligt een 

taxatierapport aan ten grondslag, er wordt een marktconforme prijs betaald en wij zijn er 

niet tegen dat het pand wordt aangeboden aan de huurders. We vragen dit af en toe ook 

aan de corporaties. Het is een maatschappelijke voorziening en het is niet verkeerd dat je 

de zittende huurder het eerste aanbod doet om te kopen. Dat vragen wij van allerlei 

andere partijen in de stad en dat moeten we zelf ook doen. 

 

De VOORZITTER: Actiepartij?  

 

De heer VRUGT: Onze fractie houdt niet van het verpatsen van ons maatschappelijk 

vastgoed. Als ook niet uit te sluiten valt dat openbare verkoop aan een andere 

commerciële marktpartij dan de huidige beoogde koper meer opbrengst zou genereren, 

gaat Actiepartij zowel om principiële als financiële redenen niet akkoord met het 

voorstel. Bovendien is het volstrekt onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de 

scoutinggroep die als medehuurder in dit pand ruimte in gebruik heeft.  

 

De VOORZITTER: Het woord is aan wethouder Nieuwenburg. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ik wil kort reageren. Het gaat om verkoop aan een 

zittende huurder. We zijn ook geneigd om te zeggen dat we dit in dit geval doen. We 

spreken hier niet van strategisch bezit en wij vinden dat we in dit geval in moeten gaan op 

het vriendelijke verzoek van de huurder. Er ligt een gedegen taxatierapport op basis 

waarvan de waarde is vastgesteld. U veronderstelt dat de markt op dit moment meer zou 

geven voor dit pand. Wij wensen dat vanwege deze maatschappelijke bestemming ernstig 

te betwijfelen, ook sinds de marktsituatie een jaar verder is. 

 

De heer REESKAMP: Waarom zouden we een gigantisch pand verpatsen als het maar 

900.000 of 1 miljoen euro oplevert en het over tien jaar van strategische waarde kan zijn? 

Ik begrijp uw motivatie niet. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: U noemt het verpatsen, maar we hebben respect te hebben 

voor de zittende huurder. Op het moment dat de huurder zich in deze situatie aanbiedt als 

geïnteresseerde partij, is het in principe logisch dat je daar mee rond de tafel gaat zitten.  

 

De heer REESKAMP: Deze discussie hebben we ook gehad over de volksuniversiteit. 
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Dat hebben we tijdig kunnen stoppen. We hadden toch kunnen blijven huren? Dat hebt u 

niet aan de commissie voorgelegd.  

 

Wethouder NIEUWENBURG: We leggen een verkoopvoorstel aan u voor. Als u het 

daarmee niet eens bent, moet u tegenstemmen. Er bestaan voor ons gerede redenen om 

een verkoopvoorstel aan u voor te leggen en dit pand aan de zittende verhuurder te willen 

verkopen. 

 

De VOORZITTER: Ik stel voor dat we gaan stemmen. Wil iemand een stemverklaring 

afleggen? 

 

De heer CATSMAN: Het CDA heeft zich door D66 laten overtuigen. Wij zullen 

tegenstemmen. 

 

De VOORZITTER: Zijn er meer stemverklaringen? Willen degenen die het voorstel 

steunen hun hand opsteken? PvdA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en de vijf aanwezige 

leden van de SP. Het voorstel is aangenomen. 

 

18. MILIEUMONITOR EN WET MILIEUBEHEER JAARVERSLAG 2008 

 

De VOORZITTER: Wie mag ik het woord geven? Actiepartij?  

 

De heer VRUGT: Bij dit punt dienen wij de motie Geduldig papier in. Gelet op de 

zorgelijke rapportage over de beperkte capaciteit in de uitvoering van het ambitieuze plan 

rond Haarlem Klimaatneutraal hoopt deze motie meer een vinger aan de pols te geven 

van het realiseren van hetgeen beoogd werd met het extra budget dat de raad hiervoor 

eerder heeft vrijgemaakt. 

 

Motie 18/1 Geduldig papier 

 

“De vergadering van de Haarlemse gemeenteraad bijeen op 2 juli 2009;  

 

In beraadslaging over de milieumonitor en het jaarverslag Wet milieubeheer 2008; 

 

Overwegende dat de raad in het kader van het nieuwe beleid Haarlem Klimaatneutraal 

extra budget heeft vrijgemaakt voor uitvoering hiervan, waar expliciet ook uitbreiding 

van personele capaciteit, benodigd voor het opschroeven van de ambities, mee werd 

gehanteerd; 

 

Constaterende dat de rapportage niet alleen melding maakt van zaken die in 2008 nog niet 

zijn uitgevoerd of slechts ad hoc ingevuld (zie pagina 21), maar ook dat bijvoorbeeld ten 

aanzien van duurzaamheid bij nieuwbouw en renovatie dit ‘in 2009 door personele 

ondercapaciteit niet anders zal zijn’; 

 

Draagt het college op de raad tussentijds te informeren over de feitelijke, actuele stand 

van zaken met betrekking tot de voortgang, zowel ten aanzien van de capaciteit als de 

daarmee samenhangende besteding van het extra budget en eventuele knelpunten hierin 

toe te lichten; 

 

Teneinde duidelijk zicht te hebben op de realisatie van de gewenste ambities van Haarlem 

Klimaatneutraal en hierin desgewenst kan bijsturen; 
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En gaat over tot de orde van de dag.” 

 

Ondertekening: Actiepartij 

 

De VOORZITTER: Andere sprekers? De SP. 

 

Mevrouw DE LEEUW: Wij zijn blij dat dit voortvarend wordt opgepakt en hopen dat er 

behalve in de randen van Haarlem er ook in de woonwijken groen komt. We hopen dat 

dit de opmars is voor groen en spelen in de bestemmingsplannen. 

 

De VOORZITTER: Wethouder Divendal. 

 

Wethouder DIVENDAL: Dit gaat over het Jaarverslag 2008. Bij de behandeling van de 

Begroting 2009 zijn afspraken gemaakt over de formatie-uitbreiding voor milieu. Dat is 

in de eerste helft van dit jaar bijna volledig geëffectueerd. We kunnen nu aan de gang 

gaan. We hebben afgesproken dat we dit doen in de jaarlijkse cyclus van het 

duurzaamheidprogramma en niet via tussentijdse rapportages. Als er iets te melden is, 

krijgt u het te horen. Dit zullen we regelmatig doen.  

 

De VOORZITTER: Ik neem aan dat de raad geen reacties meer heeft. Ik stel voor dat we 

eerst stemmen over de motie. Wil iemand een stemverklaring afleggen? Nee. Wie steunt 

de motie? Dat is alleen de heer Vrugt. De motie is verworpen. 

 

Dan de monitor. Wil iemand daarover een stemverklaring afleggen? Nee. Wie steunt dit? 

Dat is de hele raad met uitzondering van de Actiepartij. 

 

De heer VRUGT: Gelet op de magere ambities. 

 

19. PLAN VAN AANPAK VERBETERING VAN DE ONDERSTEUNING VAN 

MANTELZORGERS 

 

De VOORZITTER: Wie wil er spreken? Actiepartij. 

 

De heer VRUGT: Actiepartij constateert dat hier ten onrechte wordt gesproken over een 

plan van aanpak, omdat het op zijn best te beschouwen is als een visiestuk. Het is niet 

SMART geformuleerd en daarbij is het nauwelijks serieus te nemen, aangezien we 

nauwelijks zicht hebben op de doelgroep. Duidelijk is dat er weer veel van het beperkte 

budget aan de strijkstok van de eigen organisatie zal blijven hangen. Daarbij is het 

volstrekt ongeloofwaardig om 30.000 euro uit te trekken voor een mantelzorgattentie 

voor een doelgroep die vermoedelijk ongeveer 23.000 mensen is. Dit staat wat ons betreft 

symbool voor het idee dat we er voor de toekomst zouden zijn met het uittrekken van 

slechts 100.000 euro voor het totale beleid voor mantelzorgondersteuning, waaronder de 

respijtvoorzieningen en andere concrete ondersteuning, en dan zouden kunnen spreken 

van een sociaal en solide beleid. Het mag duidelijk zijn dat wij totaal niet kunnen 

instemmen met het voorstel, waaraan al sinds 2007 wordt gewerkt. 

 

De VOORZITTER: Andere sprekers? Mevrouw Kropman van de PvdA. 

 

Mevrouw KROPMAN: Het is de eerste uitwerkingsnotitie in het kader van het Wmo-

beleidsplan en dat is fijn. We willen graag aan de slag en resultaat zien. Mantelzorgers is 
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een belangrijk onderwerp. De heer Vrugt riep een getal dat zou kunnen kloppen. zijn 

prioriteiten die wij kunnen onderschrijven. Het betreft veel mensen, die belangrijk werk 

doen. Het is tijd voor erkenning, herkenning, respect, begrip en steun. Aandacht is dus op 

zijn plek. 

 

De wethouder noemt in haar notitie drie speerpunten: informatie/advies, 

respijtvoorzieningen en de individuele ondersteuning. Het zijn prioriteiten die wij kunnen 

onderschrijven, maar eigenlijk zijn ze niet gelijk te stellen. We zien dat speerpunt 1 

voorafgaat aan speerpunten 2 en 3. Er is in de commissie veel gesproken over de 

budgetten die horen bij de speerpunten. Speerpunt 1 neemt inderdaad een flink deel van 

het budget in beslag. Als wij dit speerpunt efficiënter, slimmer of handiger kunnen 

inrichten, kunnen we meer geld inzetten op speerpunten 2 en 3. Dat zouden wij graag 

zien. Ik verzoek de wethouder om er goed en kritisch naar te kijken en er met de stofkam 

door te gaan, want ik heb het gevoel dat het beter kan.  

 

Wel wil ik opmerken dat het beoogde resultaat – misschien niet SMART geformuleerd, 

maar wel helder – absoluut boven tafel moet blijven. Zoals ik net zei, gaat speerpunt 1 

vooraf aan speerpunt 2 en 3. Zonder 1 kunnen we van 2 en 3 niet zoveel maken. 

 

Als laatste wil ik iets zeggen over speerpunt 3. In de commissie hebben we ook 

gesproken over specifieke, individuele voorzieningen voor mantelzorgers. Daar zie ik een 

hoop kansen liggen. Hoe gaan we om met gebruikelijke zorg bij de huishoudelijke hulp 

als er kinderen in het gezin zijn? Hoe gaan we om met aanpassingen in woningen van 

mensen die betrokken zijn bij mantelzorg? Kunnen we dat sneller realiseren? Dat maakt 

net het verschil tussen opname in een verzorgingshuis of thuis blijven wonen met 

mantelzorg om je heen. De wethouder heeft hierop gezegd dat we een en ander tegemoet 

kunnen zien in de verordening en daar zien we met veel plezier en nieuwsgierigheid naar 

uit. Verder wens ik de wethouder heel veel succes. Aan de slag, zou ik zeggen. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik wil mevrouw Kropman een vraag stellen. Mantelzorg is 

prestatieveld 4 van de Wmo. Misschien kunt u zich herinneren dat u de motie over de 

Wmo-bus hebt ingediend. We hebben dit jaar 1 ton uitgetrokken om deze bus te laten 

rijden. Het is in feite een rijdend Wmo-loket met flyers en zelfs iemand die met een 

computer in de bus gaat zitten. Waarom kunnen de folders voor mantelzorgers niet in de 

bus en waarom vindt u het best dat 175.000 euro wordt gereserveerd voor een 

reclamecampagne om mantelzorgers te bereiken? Bij elkaar is het 275.000 euro die 

gereserveerd is voor informatievoorziening in het kader van de Wmo. 

 

Mevrouw KROPMAN: Ik heb de wethouder net gevraagd om goed en kritisch te kijken 

naar speerpunt 1 en hoe ze het budget inzet. Inderdaad zou ik graag willen dat er iets 

overblijft dat naar speerpunt 2 en 3 kan (bij voorkeur naar 3). Uw suggestie over de 

Wmo-bus omarm ik van harte, want het is een van de redenen dat ik denk dat de Wmo-

bus moet gaan rijden. Misschien is dat iets waarop de wethouder een efficiencyslag kan 

maken bij speerpunt 1. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Bij de vorige kadernota hebt u de gelden voor de Wmo-bus bij 

elkaar gesprokkeld. Hebt u nu geen idee wat de informatiecampagne voor mantelzorgers 

u waard is? 

 

Mevrouw KROPMAN: Dat vind ik lastig, want nu gaan we op commissieniveau praten 

over pennen en fietszadelhoesjes. We hebben een half uur besteed aan deze 6000 euro. Ik 
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ben geen communicatiedeskundige of campagnemevrouw. Ik ga ervan uit dat de 

wethouder deskundigen heeft die haar hierover adviseren. Daarom zeg ik met nadruk dat 

het beoogde resultaat boven tafel moet blijven. We moeten die mensen zien te bereiken. 

Heel veel mantelzorgers weten niet dat ze mantelzorger zijn. Die mensen wil je ook 

ondersteunen en een mantelzorgcompliment geven. Laten we ze alsjeblieft zoeken. 

 

De VOORZITTER: De SP. 

 

De heer VAN DEN MANAKKER: De SP is zich terdege bewust van het 

maatschappelijke en het economische belang van de mantelzorgers. Daarom zijn we erg 

ingenomen met dit plan van aanpak. De speerpunten die worden genoemd, 

onderschrijven we van harte. Dat bij deze aanzet het accent gelegd wordt op speerpunt 1 

is voor ons een logisch gevolg. We moeten de mantelzorgers tenslotte kunnen vinden. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Mijnheer Van den Manakker, ik hoor u zeggen dat we ze 

moeten kunnen vinden. Sinds december 2007 staat er 364.000 euro op de rekening van de 

gemeente. U zit al jaren in het college. Hoe is mogelijk dat u nog steeds niet hebt kunnen 

vinden waar al die mensen zitten die hulp nodig hebben van u? 

 

De heer VAN DEN MANAKKER: Ze zijn niet genoeg voorgelicht, mevrouw Van 

Zetten. Dat gaan we nu doen.  

 

In de commissievergadering is over dit onderwerp veel en lang gesproken, zoals 

mevrouw Kropman aangaf. Ik heb me erover verbaasd dat er in de commissie zoveel 

campagnedeskundigen zaten. De een wist het nog beter dan de ander. Voor de SP is enige 

nuancering in het campagnebudget geen noodzaak, maar wel bespreekbaar. Verder heb ik 

alle lof. Ga lekker aan de gang. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik wil nog de mening horen van de heer Van den Manakker 

over de Wmo-bus, die zonder dit voorstel al 100.000 euro kost. Vindt u niet dat daarop 

bezuinigd moet worden? 

 

De heer VAN DEN MANAKKER: De bus is een uitstekend idee. We moeten het vooral 

uitvoeren. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: U wilt er nog 100.000 euro bovenop gooien voor de folders 

voor de mantelzorgers? Dat vindt u normaal? 

 

De heer VAN DEN MANAKKER: Ik zal eens kijken wat ik in mijn achterzak heb.  

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Waarschijnlijk niet zoveel, maar andere mensen betalen er 

belasting voor. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de VVD. 

 

De heer HAGEN: Wellicht dat er iets op de voorlichtingscampagne bespaard kan worden 

als D66 zich aanmeldt om vrijwillig foldertjes in brievenbussen te stoppen. 

 

De VVD heeft in de commissie kenbaar gemaakt dat ze met terughoudendheid heeft 

gekeken naar de verhouding die er ligt tussen de verschillende speerpunten. Voor ons 

speelt een rol dat daarbij veel incidenteel geld zit. Incidenteel geld aanwenden voor 
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uitgaven die een structureel karakter hebben, vindt de VVD nooit een goed idee. Het 

kernmerk van voorlichting is dat het bijna per definitie een incidenteler karakter heeft.  

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Mijnheer Hagen, bedoelt u te zeggen dat het normaal is dat wij 

175.000 euro uitgeven aan deze campagne, omdat het structureel is? 

 

De heer HAGEN: Nee, ik heb gezegd dat geld dat aan voorlichting wordt besteed bijna 

per definitie een incidenteel karakter heeft. Als het gaat om een budget dat grotendeels uit 

incidenteel geld bestaat, kunnen we begrijpen dat je dit aanwendt voor activiteiten die een 

incidenteel karakter hebben. De VVD vraagt van de wethouder om nog een keer te kijken 

naar de verhouding en te bezien waar het mogelijk is het voorlichtingsbudget te beperken 

door allerlei synergievoordelen, samenwerking met de Stadskrant en gebruikmaken van 

slimme methoden, zodat er meer kan vloeien naar speerpunten 2 en 3.  

 

We moeten wel bedenken dat het plan gaat over 2009 en 2010. Dat is een korte periode. 

Het is een nieuwe activiteit voor ons als gemeente en het is goed om dit in 2010 te 

evalueren. Dan kunnen we daarna altijd bekijken hoeveel structureel geld we 

daadwerkelijk nodig hebben. Dat is beter dan nu uren te gaan debatteren over pennetjes, 

paperclips en weet ik veel. Dank u zeer. 

 

De VOORZITTER: GroenLinks. 

 

Mevrouw DE JONG: Mantelzorgers zijn in onze maatschappij een onmisbare poot van 

ondersteuning. Ze besparen onze gemeenschap veel geld. Ook het Rijk onderkent dit en 

heeft in 2007 het Mantelzorgcompliment uitgevonden. Het Rijk wilde dat dit fikse budget 

rechtstreeks ten goede zou komen aan de mantelzorger. Het Rijk had allerlei regels 

bedacht voor hoe de mantelzorgers zich moesten aanmelden en dat is volstrekt mislukt. 

Toen mochten de gemeentes het doen. Het geld ligt vanaf 2007 bij ons op de plank en nu 

hebben we er een invulling aan gegeven. 

 

GroenLinks wil het hebben over twee zaken die bij dit onderwerp spelen. Ten eerste is er 

de motie die wij hebben ingediend toen het mantelzorgcompliment deze kant uit kwam. 

Wij vonden dat dit budget rechtstreeks ten goede moest komen aan de individuele 

mantelzorger. Ten tweede is er de verhouding tussen de drie speerpunten: verbeteren van 

informatie/advies, vergroten van de opvangmogelijkheid en de mogelijkheden voor 

mantelzorgers die op adem willen komen, en de verbetering van de individuele 

ondersteuning van mantelzorgers. 

 

Ik dank de wethouder dat in een nagekomen stuk aandacht is besteed aan de motie die 

GroenLinks toen heeft ingediend en door de meerderheid van de raad is gesteund. Daarin 

wordt gezegd dat de motie wordt uitgevoerd zoals de bedoeling was. Daar ben ik het niet 

helemaal mee eens, want de motie vroeg om samen met de mantelzorgers te bepalen wat 

er met het geld moest gebeuren. Nu staat er in het Wmo-advies het volgende: “Het 

mantelzorgcompliment – een budget dat in 2007 is vastgesteld, maar niet is uitgegeven – 

moet actief en daadwerkelijk worden besteed en ingezet voor de mantelzorgers. 

Aanbevolen wordt het voorbeeld van Zaanstad te volgen. In Zaanstad is het mogelijk om 

met een eenvoudig aanvraagformulier de mantelzorgbonus aan te vragen.” Ik vraag u of u 

denkt dat u met de bonus van € 3000 voor 23.000 mantelzorgers recht doet aan de motie. 

GroenLinks vindt van niet en wij vragen om het op een andere manier te doen. Daarmee 

kom ik op punt 2. 
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De heer HAGEN: Wat wilt u zelf?  

 

Mevrouw DE JONG: Daar ga ik nu op in.  

 

De heer HAGEN: U had hierover ideeën in uw motie.  

 

Mevrouw DE JONG: Ja, in samenspraak met de mantelzorgers. Ik kom nu op de 

verhouding tussen de drie speerpunten. 

 

De heer HAGEN: Andere mantelzorgers dan in de Wmo-raad zitten? De Wmo-raad 

wordt geacht ook de mantelzorgers te vertegenwoordigen. 

 

Mevrouw DE JONG: Ja, dit is het advies van de Wmo-raad. 

 

De heer HAGEN: Wat wilt u? U hebt een motie ingediend. U vindt dat die niet goed is 

uitgevoerd en ik vraag u wanneer u vindt dat hij wel goed is uitgevoerd. 

 

Mevrouw DE JONG: Als we het advies van de Wmo-raad hadden opgevolgd. Dat 

gebeurt dus niet. Er wordt geen eenvoudig aanvraagformulier ontwikkeld waarmee de 

mantelzorgbonus aan te vragen is. 

 

De heer HAGEN: Dan kom ik bij het punt dat ik wil maken. Over welke bedragen 

hebben we het als we dit wel doen? 

 

Mevrouw DE JONG: In ieder geval niet over 3000 euro per mantelzorger. Wilt u 

afwachten wat ik heb te vertellen, alstublieft? Voorzitter, ik ga verder. 

 

Ik kom nu op de verhouding tussen de drie speerpunten. U, mijnheer Hagen, vindt dat de 

verhouding scheef is. Er komt te veel nadruk te liggen op speerpunt 1, het verbeteren van 

informatie en advies. De insteek van GroenLinks is om daar goed naar te kijken en in 

ieder geval de 175.000 euro te verdelen over speerpunten 1, 2 en 3, of dit nu uit de 

informatiecampagne komt of ergens anders vandaan. Op die manier gaat het 

rechtstreekser naar de mantelzorger zelf. Daarnaast wil ik vragen om de 30.000 euro die 

is uitgetrokken voor een eenmalige mantelzorgattentie te betrekken bij het verhogen van 

het budget. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Keesstra van het CDA. 

 

Mevrouw KEESSTRA: Ik heb een kleine achterstand, want ik was niet aanwezig bij de 

commissiebehandeling van dit onderwerp. Ik probeer er toch iets over te zeggen. 

 

Het CDA is altijd een groot voorstander geweest van mantelzorg. We juichen de 

ondersteuning van deze mensen daarom heel erg toe. Deze nota laat zien dat er heel veel 

werk gestoken is in nadenken over hoe we dit het beste kunnen doen. Ik noem eerst een 

paar punten die hierbij betrokken zouden kunnen worden. 

 

Ten eerste staat ergens een opsomming van mensen en instanties die kunnen helpen bij 

het vergroten van de bekendheid van de ondersteuning, zoals huisartsen, 

welzijnsorganisaties enzovoorts. Daarin mis ik scholen. Ik denk dat je daarmee alle 

categorieën mensen kunt bestrijken, omdat de juf of meester altijd weet of een moeder 



2 juli 2009 

voor een demente opa zorgt, een kind voor een depressieve moeder of een ouder voor een 

kind met een beperking. Zou de wethouder scholen willen toevoegen aan dit lijstje? 

 

Een speciale groep zijn de psychiatrische cliënten. Ik wil de wethouder vragen om als 

gemeente actief beleid te voeren om dit bestand mee te krijgen. Niet alleen zodat mensen 

die in het bestand zitten mee kunnen gaan als ze denken dat ze zorg nodig hebben, maar 

zodat wij als gemeente weten wie de mensen in de bestanden van onder andere de 

Geestgronden zijn. Als we deze mensen in beeld hebben, komen de mantelzorgers er 

vanzelf bij. Ik vraag dit, omdat deze groep en hun mantelzorgers zich uit gêne heel vaak 

nergens melden. 

 

Dan kom ik op het verhaal van mevrouw De Jong over de motie van GroenLinks. Wij 

denken ook dat deze motie uitgevoerd moet worden op de manier die zij zegt. Wij denken 

ook dat de campagne van brieven en folders (speerpunt 1, informatievoorziening) 

goedkoper kan als er goed gebruikgemaakt wordt van scholen en huisartsen, die iedereen 

kennen. We zullen daarover een motie van D66 steunen. 

 

De VOORZITTER: D66? 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Er is al veel over gezegd en ik hoef dat niet allemaal te 

herhalen. Wij hebben samen met Actiepartij, CDA en GroenLinks een motie ingediend 

over het bedrag van 175.000 euro. Dat is ruim 50% van het bedrag dat sinds 2007 op de 

plank ligt te wachten. We willen dat dit veel efficiënter besteed wordt. Het geld dat 

daarmee bespaard wordt, kan wat deze motie betreft direct besteed worden aan extra 

respijtzorg. Als u daarnaast een beter idee hebt, is dat natuurlijk prima. Het gaat om de 

intentie niet alle 175.000 euro in informatievoorziening te steken terwijl we al de Wmo-

bus hebben rijden, waar eveneens heel veel geld in gaat zitten. 

 

Motie 19/1 Mantelzorg 

 

De vergadering van de Haarlemse gemeenteraad bijeen op 2 juli 2009;  

 

Constaterende dat: 

 sinds december 2007 364.212 euro op de rekening van de gemeente Haarlem staat 

bedoeld voor mantelzorgondersteuning; 

 ondersteunen mantelzorgers prestatieveld 4 is van de Wmo; 

 het plan van aanpak Verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers 

175.000 euro bestemt voor een informatiecampagne; 

 

Overwegende dat: 

 het budget het resultaat is van de regeling waardering mantelzorg, het zogenaamde 

mantelzorgcompliment, en bedoeld is voor daadwerkelijke mantelzorgondersteuning; 

 voorzieningen als respijtzorg, goed functionerende loketten (zowel fysiek als digitaal) 

– kortom alles dat bijdraagt aan waardering voor mantelzorg – daadwerkelijke 

ondersteuning is; 

 een informatiecampagne een onderdeel kan zijn, maar dan wel proportioneel; 

 de Wmo-bus als rijdend Wmo-loket en onderdeel van de informatiecampagne ook de 

mantelzorger kan bereiken; 

 

Besluit het college op te dragen het budget van de informatiecampagne vooral te besteden 

aan extra respijtzorg; 
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En gaat over tot de orde van de dag.” 

 

Ondertekening: Actiepartij, GroenLinks, D66, CDA 

 

De VOORZITTER: Zijn er nog andere sprekers? Die zijn er niet. Ik geef het woord aan 

wethouder Van der Molen. 

 

Wethouder VAN DER MOLEN: Er is in de commissie al een lange discussie geweest. Ik 

heb vandaag een aantal zaken gehoord die daar al aan de orde zijn geweest. Dat was niet 

aan dovemansoren besteed. Ik nam aan dat de fracties hier in de raad op zouden 

terugkomen en dus heb ik wat voorwerk gedaan. Het is mogelijk om een bezuiniging in te 

voeren op het voorlichtingsbudget. Tegelijkertijd heb ik een andere offerte aangevraagd 

bij Paswerk voor het drukken van de eenmalige huisbrief. Ik heb een aantal zaken 

gehaald uit het rijtje van pennen en zadeldekjes. Al met al kom ik op een behoorlijke 

bezuiniging, maar ik kan geen exact bedrag noemen. Het bedrag is wel substantieel en zal 

gaan naar speerpunten 2 en 3.  

 

Ik wil ingaan op bijvoorbeeld de gebruikelijke zorg. Na de zomer komt daar een totaal 

nieuwe verordening voor en ik ga ervan uit dat u hier blij mee zult zijn. Na 2011 hebben 

we 100.000 euro structurele financiën. Dat wordt het geld dat we structureel gaan inzetten 

voor deze drie speerpunten. Dat het Rijk zo weinig aanmeldingen heeft gekregen, was 

niet omdat de aanvraag zo ingewikkeld was. Het probleem is dat de mantelzorgers niet 

bereikt zijn en er daarom weinig aanvragen binnenkwamen. Mantelzorgers weten vaak 

namelijk niet dat ze mantelzorger zijn. 

 

Ik hoorde u zeggen 3000 euro voor de attentie, maar later verbeterde u zichzelf. Het gaat 

inderdaad om 30.000 euro. Het eenvoudige aanvraagformulier is in principe klaar, maar 

ik moet uw toestemming hebben om ermee door te gaan. Natuurlijk gaan we scholen, het 

centrum voor jeugd en gezin en alle andere organisaties die ons nog te binnen schieten 

inzetten om dit bekend te maken aan de mensen die het betreft. Hiermee kom ik bij de 

laatste zin in de motie van GroenLinks: “Het college op te dragen de verdeling en 

besteding van het mantelzorgcomplimentbudget met de mantelzorgers zelf te overleggen 

en dit zodanig in het Wmo-beleidsplan op te nemen.” Mevrouw De Jong, we hebben het 

samengesteld met de Wmo-raad, het Platform Belangenbehartiging, MEE, Tandem, het 

cliëntenbelangenbureau, een vertegenwoordiging van mantelzorgers voor psychiatrische 

mensen en vertegenwoordigers uit de regio. Breder kan het niet. Dit staat in de motie en 

als u iets anders bedoelde, had u het anders moeten opschrijven. 

 

Mevrouw DE JONG: Ik heb het helemaal niet anders bedoeld. Natuurlijk hebt u overlegd, 

maar u hebt het advies van de Wmo-raad niet opgevolgd. Ik kan niet zien wat de andere 

mantelzorgorganisaties hebben aangegeven. Dit stond in het stuk en op basis daarvan zeg 

ik dat het niet zo is gegaan als wij hadden bedoeld, namelijk dat het advies van de 

mantelzorgers zelf wordt opgevolgd. 

 

Wethouder VAN DER MOLEN: De Wmo-raad heeft een advies gegeven. Over het 

algemeen is de Wmo-raad het wel eens met deze nota. Uit de andere groeperingen, 

landelijke onderzoeken, ons eigen omnibusonderzoek, kwalitatief onderzoek uit de 

veiligheid- en leefbaarheidmonitor komt allemaal hetzelfde antwoord: voorlichting. Er is 

te veel onbekend en dus is het speerpunt 1. 

 



2 juli 2009 

Het Wmo-busje start in augustus 2009. U krijgt allemaal een uitnodiging voor de 

opening. Volgens mij heb ik hiermee de meeste vragen beantwoord. Ik zeg u toe dat het 

bedrag substantieel omlaaggaat. 

 

De VOORZITTER: De tweede termijn. PvdA? 

 

Mevrouw KROPMAN: Ik wil graag reageren op de eerste termijn van wethouder Van der 

Molen. U zegt dat het een substantieel bedrag is. Het gaat bij speerpunt 1 om 

225.000 euro. Substantieel is daarvan een flink deel en ik juich dat van harte toe. 

Misschien is het prettig als u terugkoppelt naar de commissie als u het een en ander 

duidelijker in beeld hebt, zodat we weten hoe groot het substantiële bedrag is, wat er 

geschrapt wordt en vooral waaraan we het overgebleven bedrag besteden.  

 

Ik haak daarmee direct in op de motie van Actiepartij, CDA, GroenLinks en D66. Ik wil 

dat het geld dat bespaard wordt naar speerpunt 3 gaat en daarom kan ik het besluit niet 

helemaal ondersteunen. Ik denk dat we nu een flinke slag maken en ik blijf eraan 

vasthouden dat we voorlichting en advies belangrijk vinden. Wij zullen de motie daarom 

niet steunen. 

 

De VOORZITTER: Anderen? De VVD. 

 

De heer HAGEN: We vinden het goed dat de wethouder dit opgepakt heeft naar 

aanleiding van de discussie in de commissie. We hebben er vertrouwen in dat ze er 

blijvend aandacht voor zal hebben dat het geld landt bij de mensen voor wie het bestemd 

is. Dat geeft ons geen reden om de motie te steunen. We zullen daarom het 

collegevoorstel steunen. Ik dank de PvdA voor de spreektijd die ik heb mogen gebruiken 

om dit voorstel te doen. 

 

Mevrouw KROPMAN: Die tijd willen we graag terug. 

 

De VOORZITTER: GroenLinks. 

 

Mevrouw DE JONG: Ik heb een reactie op wethouder Van der Molen. U bent niet 

ingegaan op de motie, maar in wezen hebt u al toegezegd wat de motie vraag en zou u 

dus geen bezwaar kunnen hebben tegen het aannemen van deze motie. 

 

Wethouder VAN DER MOLEN: Ik moet u eerlijk zeggen dat ik de motie nog niet heb 

gezien. 

 

De VOORZITTER: Wie wil er nog meer in tweede termijn spreken? D66. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: De wethouder heeft de motie nog niet gezien en ik zou graag 

haar reactie horen. 

 

Wethouder VAN DER MOLEN: Ik ben het in wezen eens met mevrouw Kropman. U 

wilt het geld alleen naar speerpunt 2 laten gaan en ik wil het ook graag laten gaan naar 

speerpunt 3, de individuele ondersteuning.  

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Het gaat ons erom dat het budget rechtstreeks ten goede komt 

aan de mantelzorgers en dat niet 50% van het budget naar informatievoorziening gaat. 
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Daar was het compliment voor bedoeld. Als u met een redelijk voorstel komt om het geld 

te besteden aan speerpunt 3, kunnen wij daar ook mee instemmen. 

 

De heer HAGEN: Als u vindt dat de wethouder in voldoende mate tegemoetgekomen is 

aan de motie, kunt u deze toch intrekken?  

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Het is goed dat u mij daaraan herinnert. Welk percentage 

denkt u nu aan het campagnebudget te besteden, aangezien de Wmo-bus ook rijdt? 

 

De VOORZITTER: Zijn er nog anderen in tweede termijn? Nee? Dan is het woord aan 

wethouder Van der Molen. 

 

Wethouder VAN DER MOLEN: Mevrouw Van Zetten, de Wmo-bus heeft niets te maken 

met dit mantelzorgcompliment. Het valt onder de Wmo, maar het is een ander voorstel. 

Natuurlijk betrekken we de Wmo-bus bij het voorlichten van mantelzorgers, maar hij 

komt niet in iedere straat in Haarlem. Ik ga nog geen percentage noemen. Er zit een week 

tussen de commissie en de raad. Ik heb gezegd dat het substantieel is en dan heb ik het 

grofweg gesproken over 30.000 tot 50.000 euro. Ik weet het niet precies en kom hierover 

bij u terug. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik wil graag schorsen om met de mede-indieners van de motie 

te bespreken of we dit voorstel kunnen steunen. 

 

De VOORZITTER: Oké, twee minuten. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Het woord is aan 

mevrouw Van Zetten. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Om de wethouder tegemoet te komen, hebben we aan het 

besluit om het college op te dragen het budget van de informatiecampagne vooral te 

besteden aan extra respijtzorg toegevoegd ‘en/of individuele ondersteuning’. Ik neem aan 

dat dit helemaal in de lijn van het betoog van de wethouder is en dat u het voorstel nu 

kunt steunen. Ik wil dit ook vragen aan de andere partijen. 

 

De VOORZITTER: Dus de motie wordt gehandhaafd? 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Met de aanvulling ‘en/of individuele ondersteuning’. Dat is 

dus speerpunt 2 en 3. We geven u ook de ruimte met ‘vooral te besteden’, want of 

‘vooral’ 30% of 40% is, laat ik over aan het college. 

 

De VOORZITTER: U vraagt de raad hierop te reageren, maar daarmee vraagt u eigenlijk 

om een derde termijn. Wilt u dit echt of zullen we stemmen? 

 

Mevrouw DE JONG: We willen wel een advies van de wethouder. 

 

De VOORZITTER: Dat lijkt me ook. Wethouder Van der Molen? 

 

Wethouder VAN DER MOLEN: Wat mij betreft brengt u de motie in stemming, maar 

mij lijkt hij overbodig. Ik heb mijn toezegging gedaan. 
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De VOORZITTER: Nu moet u zeggen of u de motie handhaaft. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Laten we maar stemmen. 

 

De VOORZITTER: Wil iemand een stemverklaring afgeven over de motie? 

 

De heer HAGEN: Met deze toevoeging staat er in de motie niets anders dan wat de 

wethouder net heeft toegezegd. Het is een zinloze motie en de VVD zal deze niet steunen. 

 

Mevrouw KROPMAN: Ik kan me aansluiten bij de woorden van de heer Hagen. Ik denk 

dat we het budget voor de informatiecampagne moeten besteden aan de 

informatiecampagne. Zoals de motie nu geformuleerd is, komt dat niet helemaal uit de 

verf. De rest heeft mevrouw Van der Molen toegezegd, dus laten we maar van start gaan. 

 

De heer HILTEMANN: Het is eigenlijk al gezegd, maar wij zullen de motie ook niet 

steunen. Wij vinden dat het geld vooral besteed moet worden aan de informatiecampagne. 

Er mag wat af, maar dat heeft de wethouder al toegezegd en daar kunnen we mee leven. 

 

De VOORZITTER: We gaan stemmen. Willen degenen die de motie steunen hun hand 

opsteken? GroenLinks, CDA, Ouderenpartij, Actiepartij en D66. Verworpen. 

 

Heeft iemand een stemverklaring over het voorstel? Nee. Wie steunt het? Dat is de hele 

raad met uitzondering van de Actiepartij. 

 

20. VERKOOP NUON-AANDELEN 

 

De VOORZITTER: Wie wil hierover spreken? De heer Özcan van de Partij van de 

Arbeid. 

 

De heer ÖZCAN: Het is natuurlijk enigszins mosterd na de maaltijd. We hebben eerdere 

gesprekken over Nuon en wat te doen met de aandelen altijd gevoerd met het idee dat we 

hier als gemeenteraad nog iets over te zeggen hadden of in ieder geval invloed erop 

konden uitoefenen. Dat is dit keer anders. Dat neemt niet weg dat het voor de Partij van 

de Arbeid nog steeds de moeite waard is om dit onderwerp plenair in de gemeenteraad te 

bespreken. Daarom hebben we de oproep daartoe in de commissie gesteund.  

 

Voorzitter, ik wil terugkomen op de aanloop naar nu. De argumenten die de Partij van de 

Arbeid eerder heeft gecommuniceerd over de marktwerking voor dit soort belangrijke 

voorzieningen voor de samenleving. We hebben het op een gegeven moment een 

primaire levensbehoefte voor de moderne samenleving genoemd. We hebben gezegd dat 

vermarkting niet betekent dat het goedkoper wordt voor de consument en ga zo maar 

door. Deze argumenten staan wat ons betreft nog steeds overeind. 

 

Dat neemt niet weg dat er op dit moment een analyse voorligt, waarvoor geldt dat ik er 

ontzettend van baal dat wij hier niet de beschikking over hadden toen wij hier als 

gemeenteraad plenair over spraken. We hebben het college meerdere malen gevraagd wat 

de exacte gevolgen zijn van voor- of tegenstemmen en ik moet bekennen dat de juridische 

analyse van de positie van de gemeente Haarlem of een ander als 

minderheidsaandeelhouder heel interessante en belangrijke inzichten biedt. Nogmaals, ik 

vind het ontzettend jammer dat ons college in een eerder stadium niet in staat is geweest 
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om ons die informatie te geven en we het nu naderhand, uit een andere bron, moeten 

krijgen. Nogmaals, het is verhelderend en verschaft nieuwe inzichten, maar het is 

jammer. 

 

De heer REESKAMP: Mag ik de PvdA daarop interrumperen? Wij hebben het finale 

collegebesluit ook gelezen, maar ik vind de informatie die er in staat niet schokkend 

afwijken van wat ons eerder is aangereikt. 

 

De heer ÖZCAN: Dat vind ik wel. 

 

De heer REESKAMP: In welk opzicht? 

 

De heer ÖZCAN: Uit de stukken blijkt dat je als minderheidsaandeelhouder geen enkele 

positie hebt in de nieuwe organisatie. 

 

De heer REESKAMP: Was dat voor u een grote verrassing? 

 

De heer ÖZCAN: Dat is voor ons een grote verrassing. 

 

De heer REESKAMP: Als dat voor u een grote verrassing was, ga ik me echt zorgen 

maken over de grootste fractie in deze gemeenteraad. 

 

De heer ÖZCAN: Het is in die zin een grote verrassing, dat er verschil is tussen iets te 

zeggen hebben en geen enkel instrument hebben om enige invloed uit te oefenen. Wij 

hebben in deze discussie altijd gezegd dat een minderheidspositie als aandeelhouder in 

een zo grote onderneming niet betekent dat je niets te zeggen hebt. Dat is ons 

uitgangspunt geweest en dat hebben wij meerdere malen in de gemeenteraad gezegd. Het 

ging ons erom dat je nog steeds invloed zou kunnen hebben met de 20% die hopelijk zou 

overblijven. Uit de stukken kun je opmaken dat dat niet aan de orde is. Ik heb het daarbij 

niet over de praktische uitoefening van invloed, maar de juridische mogelijkheid die er 

niet is. 

 

De heer REESKAMP: Er is nooit een juridische mogelijkheid. Bij 

aandeelhoudersvergaderingen beslist de meerderheid. 

 

De heer ÖZCAN: Dat is waar u de fout in gaat. Hier beslissen we ook op basis van 

meerderheden, maar u als kleine partij hebt de mogelijkheid om te grijpen op de agenda 

en de besluitvorming. U kunt met moties komen. U kunt interpellaties aanvragen. Ga zo 

maar door. 

 

De heer REESKAMP: Wij gaan ons aandeel dan ook niet verkopen. 

 

De heer ÖZCAN: Deze mogelijkheden resten ons niet als aandeelhouder van Nuon. Dat 

kunt u in de stukken lezen, maar was niet eerder duidelijk gemaakt door het college.  

 

Ik ga verder op de positie van een minderheidsaandeelhouder. Meerdere malen heeft de 

bedrijfsleiding – ook in de gemeenteraad – gezegd dat het een goede deal was en we veel 

geld zouden krijgen als we de aandelen zouden verkopen. Nu blijkt dat de deal in 

financiële zin misschien prima is geweest, maar dat het voor de 

minderheidsaandeelhouders eigenlijk een sell-out is. We zijn als 

minderheidsaandeelhouders verkocht en dat neem ik de bedrijfsleiding van Nuon ernstig 
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kwalijk. Zij heeft geen enkel oog gehad voor haar aandeelhouders, maar alleen voor het 

eindresultaat van de opbrengsten. Dat is de conclusie die ik trek.  

 

De heer REESKAMP: Als ik probeer te raden waar de PvdA naar toe gaat, denk ik dat ze 

hier aan meedoet. Het zijn allemaal aandeelhouders die ieder voor zich afwegingen 

maken en geen van allen de meerderheid hebben. Ik voel echter dat u een draai gaat 

maken door te zeggen dat u eerst tegen was, maar het nu heel verstandig vindt wat het 

college doet. 

 

De heer ÖZCAN: Als u mij laat uitspreken, kunt u dat concluderen. De Partij van de 

Arbeid concludeert in ieder geval dat we gezamenlijk met een aantal fracties in deze 

gemeenteraad en in het land een politieke strijd hebben verloren van Das Kapital. We 

hebben het verloren van het grote geld. Dat steekt, maar het is de realiteit. Het zorgt bij de 

Partij van de Arbeid in ieder geval voor veel begrip voor de inhoud van de keuze van het 

college om om vijf minuten voor twaalf toch te besluiten om de Nuon-aandelen te 

verkopen. 

 

Dat gezegd hebbende, kom ik op het proces. Daarvoor heeft de Partij van de Arbeid 

minder begrip. We wachten de termijn van het college af, waarin het hopelijk het een en 

ander kan uitleggen. Het is een interessante casus. We hebben in de gemeenteraad vaker 

gezien dat het college een besluit neemt op basis van zijn bevoegdheden zonder de raad te 

consulteren. Daar is op zich niets mis mee, maar er is ook zoiets als politieke sensitiviteit. 

Daarmee kom je naar de gemeenteraad om te consulteren en dergelijke. Nu heeft het 

college ons geconsulteerd, maar het merkwaardige is dat het college in de afgelopen 

maand geloof ik vier verschillende standpunten heeft gehad. Eerst was het college voor 

de verkoop. Daarna lag er een persbericht waarin stond dat men tegen was. Daarna was 

men ‘tegen, tenzij’. Dit maakt het voor ons erg onduidelijk en al helemaal toen we met 

een aantal andere fractieleden de motie indienden. Op verzoek van het college is deze 

aangepast en in aangepaste vorm is de motie aangenomen. Het is verrassend dat er daarna 

een besluit wordt genomen zonder dat de raad nogmaals wordt geconsulteerd.  

 

Ik zou graag van het college vernemen wat de uiterste datum was waarop men die 

aandelen kon aanbieden aan Nuon. In de stukken, die enigszins verhelderend zijn, staan 

verschillende data: 25 juni, uiterlijk 26 juni, voor 26 juni, 27 juni... Ik ben erg benieuwd 

naar wat de uiterste datum was en welke poging u hebt ondernomen om de gemeenteraad 

te consulteren voordat u de verkoop hebt laten plaatsvinden. Ik zou dit graag willen horen 

van het college. 

 

De VOORZITTER: De SP? 

 

De heer HILTEMANN: De heer Özcan heeft het meeste eigenlijk al gezegd en ik kan me 

op de meeste vlakken bij hem aansluiten. Het enige punt is dat wij als SP principieel 

tegen de verkoop van deze aandelen blijven. Waarom? Met de heer Özcan zijn wij van 

mening dat deze basisvoorzieningen in de invloedsfeer van de overheid moeten blijven. 

We moeten zelf invloed kunnen blijven uitoefenen op zaken als water, gas en licht, maar 

deze geven we nu weg. Wij houden vast aan dit principe. Wij vinden het heel jammer dat 

de meerderheid van het college heeft besloten om de Nuon-aandelen te verkopen, 

ondanks de motie aangenomen door de raad. We vinden het ook heel jammer dat het 

college heeft besloten dat te doen zonder de raad vooraf te consulteren. Verder worden 

het herhalingen van wat de heer Özcan gezegd heeft, met het verschil dat wij achteraf niet 
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concluderen dat het toch goed is geweest. Wij blijven principieel tegen verkoop van de 

Nuon-aandelen. 

 

De VOORZITTER: GroenLinks.  

 

De heer MULDER: GroenLinks was een van de fracties die de motie heeft ingediend om 

de aandelen niet te verkopen of ter verkoop aan te bieden aan Nuon. Daarvoor hadden we 

gegronde redenen, die zojuist zijn genoemd. De motie is met grote meerderheid 

aangenomen. 

 

Toen bleek volgens de informatie van het college dat meer dan 80% van de Nuon-

aandelen al in handen zou komen van Vattenfall. Op dat moment ontstond er een nieuwe 

situatie. Zoals wethouder Van Velzen heeft gezegd, geldt voor dit besluit de 

zwarevoorhangprocedure. Dat betekent dat u de raad in raadsverband moet raadplegen 

over wat hij ervan vindt. U hebt dit niet gedaan. U hebt wel een brief geschreven dat u op 

25 juni 2009 's ochtends in spoedvergadering bij elkaar bent gekomen en hebt besloten 

om toch te verkopen, omdat het niet meer viel tegen te houden. Op dat moment had u ook 

kunnen besluiten om tijdens de avondvergadering van de commissie Bestuur ons 

daarover te raadplegen. Als u dat had gedaan, hadden wij er als GroenLinks begrip voor 

getoond. Als je het niet meer tegen kunt houden, moet je de aandelen helaas maar 

verkopen. Ik vind het een kwalijke zaak dat u het niet hebt gedaan, want u had de 

mogelijkheid.  

 

Het besluit kan nu niet meer teruggedraaid worden. We kunnen daar lang en breed over 

praten, maar dat wil ik nu niet doen. Wij spreken onze afkeuring uit over het feit dat deze 

procedure niet goed is doorlopen en willen het hierbij laten. 

 

De VOORZITTER: D66? 

 

De heer REESKAMP: Ik wil op het laatste aansluiten. Er is altijd een vertrouwensband 

tussen raad en college, tenzij het tegendeel gaat ontstaan. Als het goed is, is er ook een 

vertrouwensband tussen het college en de raad. Kennelijk heeft het college gemeend de 

raad niet te moeten informeren. Tijd kan daarbij niet het enige aspect zijn, want er zijn 

twee dagen weggeglipt. Ik vraag me af waarom het college zo terughoudend is om een op 

zich verstandig besluit – gezien de veranderde omstandigheden – op dinsdagavond of 

woensdagochtend telefonisch te communiceren. Dan was er misschien meer duidelijkheid 

ontstaan en had het finale besluit – wat inderdaad de bevoegdheid van het college is – 

meer democratische legitimiteit gekregen. We vinden dat dit geen schoonheidsprijs 

verdient. In volgende gevallen doen wij beroep op het college om mededeelzaam te zijn 

en de raad te informeren als dat van belang is. 

 

De VOORZITTER: Anderen? Actiepartij. 

 

De heer VRUGT: Actiepartij stond in eerste instantie neutraal tegenover wel of niet 

verkopen, maar toen duidelijk werd dat andere aandeelhouders massaal overgingen tot 

verkoop, steunde onze fractie uiteraard de motie van het CDA, die opriep tot verkoop 

over te gaan. Het principestandpunt van de partijen SP, PvdA, GroenLinks en Partij 

Spaarnestad zou de gemeenschap anders erg duur komen te staan. 

 

Over de besteding van de opbrengst heeft Actiepartij bij de kadernota aangegeven dat wat 

ons betreft de helft geïnvesteerd zou moeten worden in een eigen, duurzame 
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energievoorziening voor de stad Haarlem, in navolging van gemeentes als Rotterdam. 

Over de besteding zal nog menig debat worden gevoerd en daar gaat het nu niet over. 

Duidelijk mag zijn dat Actiepartij van mening is dat het college een verstandig besluit 

heeft genomen. Ook over de procedure delen wij niet de kritiek die sommige fracties 

uiten. 

 

De VOORZITTER: Het CDA. 

 

De heer PEN: Ik kan me aansluiten bij de laatste woorden van de heer Vrugt. Wij zijn 

vooral blij dat het college tijdig heeft ingegrepen om de maximale opbrengst te pakken. 

Natuurlijk verdient de procedure geen schoonheidsprijs, maar in dit geval vinden we de 

inhoud en de opbrengst even belangrijk.  

 

Ik hoorde de Partij van de Arbeid spreken over de macht van het grootkapitaal, maar 

iedereen lijkt te vergeten dat dit grootkapitaal nodig is om de grote investering in 

duurzaamheid te doen. Nuon redt het alleen niet, blijkt uit diverse interviews. Dit vergeet 

men steeds. 

 

De heer HILTEMANN: Mijnheer Pen, hebt u vandaag de krant gelezen waarin stond dat 

Vattenfall nu al van plan is om investeringen die bij Nuon op de rol stonden, terug te 

draaien, omdat ze te veel geld kosten? 

 

De heer PEN: Eerst zien, dan geloven. 

 

De heer HILTEMANN: Dat ligt waarschijnlijk aan uw partij. 

 

De heer PEN: Gelukkig geloven wij ergens in. Je hebt ook geloven tegen beter weten in, 

zoals de SP soms doet. 

 

Ik wil ook iets zeggen over de 80%. Het is een zwaktebod, want het is bekend dat voor 

gemeentes die overblijven de zogenaamde uitrookprocedure gaat gelden. Ook de PvdA is 

ervoor verantwoordelijk dat hiervoor een meerderheid is. In allerlei Staten en gemeentes 

heeft de PvdA meegestemd en ik vind het te makkelijk om hiervoor te verwijzen naar de 

Nuon. 

 

De heer ÖZCAN: U daagt ons nu uit om te komen met een lijstje over het stemgedrag 

van CDA'ers in het land en in hoeverre dat consistent is. Volgens mij is het dat ook niet. 

U zit hier als CDA Haarlem zonder last en ruggespraak, net zoals wij hier als Partij van 

de Arbeid Haarlem zitten. We zitten hier, omdat we eigen inzichten en opvattingen 

hebben en samen een unieke groep vormen. Als u dat ook doet, wordt het misschien nog 

wat. 

 

De heer PEN: Zo. Ons inzicht is dat we zo weinig aandelen hebben en zulke grote 

schulden, dat we voor de opbrengst gaan. U wist dit allang en u had gewoon beter moeten 

informeren. 

 

De VOORZITTER: De ChristenUnie/SGP? 

 

De heer VREUGDENHIL: De discussie is gevoerd. Het college heeft een beetje een 

zigzagbeleid gevoerd. Er was een aparte motie van de coalitiepartijen, waarvan nu blijkt 

dat deze niet erg realistisch was. Wij vinden het stuk van de Provincie ook verhelderend. 
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De Provincie heeft allerlei voorstellen gedaan om de voorwaarden te verbeteren, maar 

veel van de voorstellen zijn niet geaccepteerd door Vattenfall. Voortzetting van de 

aandelenpositie brengt veel risico's met zich mee voor de gemeente en is dus niet 

opportuun. Had het college nog een keer de voorhangprocedure moeten volgen? Voor een 

deel wellicht wel, maar ik denk dat iedereen materieel wist wat er stond te gebeuren. Ik 

ben wel met de heer Özcan eens dat deze zaak laat zien hoe je in deze wereld 

overgeleverd bent aan de machten van het vrije kapitaal. Dat stelt ook mij in zekere zin 

teleur. 

 

De VOORZITTER: Er zijn verder geen sprekers meer. U weet dat wethouder Van Velzen 

niet aanwezig is. Hij wordt vervangen door wethouder Divendal. 

 

Wethouder DIVENDAL: Dank voor het feit dat het college de gelegenheid krijgt om in te 

gaan op hoe het college gehandeld heeft en waarom. Zoals in het verleden is gezegd, 

heeft het college hiermee geworsteld. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens de discussies in de 

commissie Bestuur aan de hand van een discussienotitie van het college. Uiteindelijk 

heeft het college op 12 mei 2009 een besluit genomen dat in de raad van 28 mei 2009 is 

besproken.  

 

Dat besluit gaf de worsteling van het college en de raad aan: is het alleen een principiële 

kwestie of spelen er ook andere dingen mee die de financiële belangen van de gemeente 

raken? De raad heeft op 28 mei 2009 een motie aangenomen, die voor het college leidend 

is geweest en is uitgevoerd. 

 

Wat is er gebeurd? Op dinsdagochtend 23 juni 2009 bleek dat Provinciale Staten de 

avond daarvoor hadden besloten om de aandelen te verkopen. Dat was voor het college 

aanleiding om op drie punten nadere informatie te vragen aan de organisatie vanwege de 

urgentie. De vragen die we uitgezocht wilden hebben, waren: 

 Klopt het vermoeden dat gemeente Haarlem de enige overgebleven partij zou zijn 

die niet zou verkopen? 

 Wat zijn de financiële prognose en overige inhoudelijke consequenties als Haarlem 

als enige partij niet zal gaan verkopen? 

 Tot wanneer kan het, als Haarlem wel besluit te verkopen? 

 

De antwoorden op deze vragen kwamen in de loop van woensdag en donderdagochtend 

binnen. De complete antwoorden hebben we op de vergadering van B en W op 

donderdagochtend besproken. Daaruit bleek dat Haarlem de enige overgebleven partij 

was. Het advies van Pels Rijcken, dat in opdracht van de Provincie is gemaakt, gaf 

preciezer aan wat de financiële consequenties zouden zijn: de aandelen zouden 

aanzienlijk minder waard worden en inhoudelijk zouden we in een buitenlands bedrijf een 

superkleine aandeelhouder worden, die niets te zeggen zou hebben. Uiterlijk vrijdag 

26 juni 2009 zou Haarlem de kans hebben om de aandelen in de aanbieding te doen, maar 

misschien is onderbelicht gebleven dat daar een stap aan vooraf diende te gaan. Om de 

aandelen te kunnen aanbieden, is het ook nodig om toe te treden tot een fusie-nv, die een 

en ander moet afbouwen. Daarvoor is toestemming van Gedeputeerde Staten nodig. Die 

moest op donderdag verkregen worden, omdat de aandelen anders niet op vrijdag 

aangeboden zouden kunnen worden. Kortom, het had haast. 

 

Hoe heeft het college gehandeld in relatie tot de eerdere besprekingen in commissie en 

raad? Het college zegt dat het een bevoegdheid is van het college, maar dat het een 

belangrijk besluit is waarbij de opvatting van de raad gepeild dient te worden. Het college 
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heeft gemeend dat een procedure die niet het meest scherp zou blijven, bij de feitelijke 

gang van zaken altijd zou leiden tot discussie.  

 

Er is gezegd dat deze procedure niet de schoonheidsprijs verdient, maar het college is van 

mening dat er geen schone procedure mogelijk is geweest. De commissie bij elkaar 

roepen, maar niet vragen om een uitspraak van de raad zou een gekunstelde procedure 

zijn geweest. Het college heeft de afweging gemaakt of het nodig was een nieuwe 

procedure te starten. Het college heeft gemeend dat dit om twee redenen niet zo is. De 

haast en slagvaardigheid maakten het noodzakelijk dat het college aan de gang ging en 

het college heeft gevonden dat de voorhangprocedure heeft plaatsgevonden. Op basis van 

de voorhangprocedure heeft de raad een motie aangegeven, waarin het college een advies 

krijgt. Het college kan op basis van de procedure een advies naast zich neerleggen. Wij 

vonden van harte dat we dit op inhoudelijke gronden moesten doen en dat we aan de raad 

kunnen verantwoorden waarom we zijn afgeweken van het advies dat in de 

voorhangprocedure naar voren is gekomen. 

 

De VOORZITTER: Zullen we een tweede termijn doen? We beginnen met D66. 

 

De heer REESKAMP: De wethouder zegt dat het college niet veel zin had in het opnieuw 

volgen van de procedure. 

 

Wethouder DIVENDAL: Ik heb niet gezegd dat we geen zin hadden. Echt niet. 

 

De heer REESKAMP: Laat ik het zo formuleren: dat het niet zinvol zou zijn om de 

procedure opnieuw op te starten. Daar kan ik iets bij voelen, maar aan de andere kant 

hebben we een toezegging van het college bij monde van wethouder Van Velzen, dat hij 

vooruitlopend op de situatie die toen zou ontstaan aan de raad zou melden wat de 

consequenties zouden zijn als Haarlem een minderheidspakket zou krijgen. Ik denk dat u 

de week daarvoor, anticiperend op wat in de Staten besloten zou worden, met informatie 

had kunnen komen. 

 

De VOORZITTER: GroenLinks. 

 

De heer MULDER: De wethouder zegt dat het college de raad heeft gehoord en de 

voorhangprocedure heeft toegepast. Dat klopt, maar daarna is een nieuwe situatie 

ontstaan en de nieuwe situatie is diametraal anders dan de situatie van daarvoor. Daarin 

hebt u zelf aangegeven dat u de mening van de raad, in meerderheid uitgesproken bij 

motie, om niet te verkopen, zult respecteren. Als u hoort dat wij als enige zijn 

achtergebleven en u bevestiging krijgt op uw vragen aan de organisatie, is er een nieuwe 

situatie ontstaan, waarvoor u volgens ons en de voorhangprocedure opnieuw naar de raad 

moet komen. U had daar de gelegenheid voor en ik vind het flauw dat de wethouder nu 

zegt dat het college van tevoren had gehoord wat de raad vond. Daarom zeggen wij dit 

juist. De raad wilde niet verkopen en daarom had u opnieuw naar ons toe moeten komen. 

 

De VOORZITTER: Geen andere sprekers? Het woord is aan wethouder Divendal. 

 

Wethouder DIVENDAL: Ik denk dat het een interpretatieverschil is. Ik kan me 

voorstellen dat u dit vindt, maar... 
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De heer MULDER: Nou, een interpretatieverschil... We kunnen net als bij de UPC-affaire 

van een paar jaar geleden de commissie-Elzinga inschakelen en de vraag voorleggen of u 

alsnog naar de raad had moeten komen. 

 

Wethouder DIVENDAL: Het college vindt dat die vergelijking niet opgaat. Er heeft een 

procedure plaatsgevonden. Nood breekt wet. Het college is bevoegd en moet dat zijn om 

verantwoordelijkheid te nemen als dagelijks bestuur van de stad. Bij 

verantwoordelijkheid nemen hoort verantwoording afleggen en daar zijn we altijd volop 

toe bereid. We hebben u natuurlijk binnen een uur na het collegebesluit geïnformeerd 

over ons besluit en er is gelegenheid geweest om dit 's avonds te bespreken. 

 

De heer MULDER: U voert dit aan alsof het iets positiefs is dat u ons meteen na het 

collegebesluit hebt geïnformeerd. Een kwartier later lag het persbericht er al. U had ons 

voor uw besluit moeten informeren. Dat is de clou. 

 

Wethouder DIVENDAL: Er is een verschil van opvatting over de vraag of we u hadden 

moeten consulteren of informeren. Het college heeft de verantwoordelijkheid om een 

besluit te nemen en is bereid voor die verantwoordelijkheid verantwoording af te leggen. 

Dat doen we graag. 

 

De VOORZITTER: Anderen? Nee. Ik denk dat het punt voldoende is besproken. Het is 

bij dezen afgehandeld. Laten we nu pauzeren en daarna verder gaan met de discussie over 

de tunnel. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

21. HAALBAARHEID TUNNEL ZUIDTANGENT 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik heropen de vergadering. De heer Heiliegers heeft 

mij gevraagd of de VVD als eerste het woord mag voeren en dat verzoek wil ik graag 

honoreren. 

 

De heer HEILIEGERS: In mijn betoog ga ik in op vier aspecten: het oordeel over het 

raadstuk, de nuances binnen de VVD, hoe nu verder en... 

 

Mevrouw HOFFMANS: U bedoelt de onenigheid binnen de VVD? 

 

De heer HEILIEGERS: Laat ik beginnen met het oordeel. Het behoeft geen verdere uitleg 

dat een onderwerp als dit in de fase van ontwikkeling van de stad en de macro-

economische bewegingen veel stof doet opwaaien. Het onderwerp is ingrijpend, om het 

zo te zeggen. Afwegingen zijn daarbij heel moeilijk. Alle politieke partijen worstelen 

ermee en ook de VVD. De worsteling zegt iets over het belang van het onderwerp. Ik 

denk dat de worsteling bij de VVD het meest zichtbaar is. Dat past misschien wel bij de 

kracht van de individuen die de VVD verenigt, want de vier woorden van de Volkspartij 

voor Vrijheid en Democratie geven ruimte. Vrijheid van mening, heeft binnen de VVD-

fractie geleid tot acceptatie van verschil van mening. 

 

De heer REESKAMP: Dat zeiden wij tijdens de vorige periode ook en daar moest uw 

fractie altijd heel hard om lachen. 

 

De heer HEILIEGERS: Ik was daar volgens mij niet bij, mijnheer Reeskamp. 
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Het betekent dat vijf fractieleden een bepaalde mening hebben en twee fractieleden ook 

een bepaalde mening hebben. 

 

De heer MULDER: Bent u daar blij mee, mijnheer Heiliegers? 

 

De heer HEILIEGERS: Dat ga ik u straks vertellen. 

 

De heer DE VRIES: Hoe kunt u dat allemaal besturen? 

 

De heer HEILIEGERS: Dat ga ik u ook straks vertellen. 

 

Het overgrote deel van de fractie ondersteunt het voorliggende stuk. Daarmee kom ik bij 

de nuances. Ik pak drie onderdelen bij de kop: de metropoolregio Amsterdam, de lokale 

bereikbaarheid en natuurlijk de financiën. 

 

De VVD is van mening dat Haarlem zich moet blijven inzetten voor de aansluiting op 

veel van wat er in de metropoolregio gaande is. Dat vinden alle fractieleden van de VVD. 

Wij zitten als Haarlem ten westen van Schiphol geklemd tussen de Bollenstreek Aalsmeer 

en de havens in de IJmond, midden in het groeigebied van de metropoolregio 

Amsterdam. Ik denk dat iedereen weet dat de veelal hoogopgeleide bevolking van 

Kennemerland al haar werk in de motoren van Nederland en Europa in dit gebied vindt.  

 

Haarlem kan ook een motor van de economie van Nederland worden. Wat de VVD 

betreft is daarvoor een optimaal voorzieningenniveau nodig. Dat zijn uitspraken die ook 

de ondernemende vertegenwoordigingslichamen doen en waar wij als VVD vol achter 

staan. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Dit kunt u niet menen. U kunt niet menen dat u vol staat achter 

de uitspraken die onder andere door het MKB zijn gedaan. Als u dat meent, bent u het 

volgens mij volkomen eens met de twee andere VVD-leden en kan uw conclusie niet 

anders zijn dan wat ik mevrouw Bosma in de commissie heb horen vertellen. 

 

De heer HEILIEGERS: Dat is uw interpretatie. Verder in mijn betoog wordt duidelijk 

waar de nuances zitten en waarover we verschillen van mening.  

 

Lokale bereikbaarheid is ook niet onbelangrijk, vindt de hele fractie van de VVD, en is 

voor ons nog steeds een zorgenpunt. Vervoer, verkeer en bereikbaarheid zijn 

superbelangrijk voor onze stad en regio. De slechte bereikbaarheid vereist volgens de 

VVD – mevrouw Bosma heeft dit meerdere keren bepleit – een en-en aanpak. Dat wil 

zeggen dat je moet investeren in de auto, in de fiets en natuurlijk ook in het hoogwaardig 

openbaar vervoer.  

 

De meerderheid van de VVD-fractie vindt dat het bereikbaarheidsprobleem en de 

aansluiting op de metropoolregio niet opgelost worden door alleen een bustunnel. In het 

raadstuk dat nu voorligt, treffen we acties aan voor deze bredere aanpak. Die bredere 

aanpak hebben we ook gezien bij de bespreking van de kadernota. Twee fractieleden van 

de VVD, mevrouw Bosma en mevrouw Funnekotter, willen deze afwijkingen van waar 

het in de keuzes om zou moeten gaan (variantkeuze voor een benoemde tunnel, 

bijvoorbeeld de ZuiderBuitenSpaarne) nu uitspreken als beleid, en daar geld voor 

aanwenden. Daar zit de nuance voor de rest van de VVD-fractie. 
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Mevrouw VAN ZETTEN: Ik heb een vraag, want ik begrijp dit niet goed. Uw fractie is in 

haar geheel lang voor de lange tunnel geweest. Op een zeker moment is er een omslag 

gekomen. In mei 2009 was u volgens mij nog allen voor een tunnel. U was met zijn 

zevenen en nu is het vijf tegen twee. Ik ben benieuwd naar wanneer die omslag heeft 

plaatsgevonden. 

 

De heer HEILIEGERS: Dat is een mooi bruggetje naar mijn laatste onderwerp: financiën. 

Daardoor heeft voor een groot deel de omslag bij het merendeel van de fractie 

plaatsgevonden.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Want de financiële situatie is nu anders dan in mei 2009? 

 

De heer HEILIEGERS: Ik ga u de reden vertellen, mevrouw Hoffmans. De VVD heeft 

voor de kadenota ontzettend veel informatie verzameld. De tering naar de nering zetten 

en op de knip passen, is het motto. Wethouder Van Velzen heeft aangegeven dat hij ons 

op de hoogte zal houden van waar het naar toe beweegt. Dat is mogelijk scenario 3 en dat 

is zorgelijk. We houden hem eraan dat hij ons op de hoogte houdt. 

 

De heer PEN: Mijnheer Heiliegers, u hoorde de wethouder in de commissie net zeggen 

dat het al bijna naar scenario 5 of 6 tendeert. Ik hoor u 3 zeggen. Hebt u meer informatie? 

Gaat het plotseling weer de goede kant op? Hebt u een glazen bol? 

 

De heer HEILIEGERS: Op dit vlak heb ik dezelfde informatie als u. In de kadernota zijn 

drie scenario's aan de orde, die min of meer zijn uitgerekend. Voor je het weet, ga je naar 

scenario 3. Ik denk dat we hierover allemaal de informatie krijgen van het Centraal 

Bureau voor Statistiek en de VNG. We moeten dus voorzichtig zijn. Uiteindelijk ligt dit 

(inclusief het informeren) bij het bestuur, en wethouder Van Velzen heeft beloofd dat hij 

na het reces snel de informatie zal geven. 

 

De heer PEN: Ik kan me heel goed herinneren dat u in een toelichting hebt gezegd dat we 

beter moeten kijken naar projecten waar we aan kunnen verdienen. U vindt dit geen 

verdienend project? 

 

De heer HEILIEGERS: Ik denk dat de nuancering vooral zit in de informatie die we nu 

hebben. De informatie die we nu hebben, geeft geen ongedekt ja. Zo komt het bij ons 

over. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Mijnheer Heiliegers, vindt u dit geen kortetermijndenken? Uit 

de eindrapportage Tunnelstudie kunnen we opmaken dat de tunnel ons vooral heel veel 

oplevert aan bereikbaarheid van Haarlem en in de metropoolregio. De tunnel is ook goed 

om mensen binnen te halen en voor de economie. Op termijn zal de tunnel ons dus veel 

opleveren. Vindt u het niet kortzichtig om te zeggen dat we niet investeren voor de 

toekomst, omdat er nu een economische crisis is? 

 

De VOORZITTER: Tijdens de behandeling van de kadernota heb ik gezegd dat we 

moeten oppassen dat we niet ongebreideld uitgeven. 

 

Mevrouw HOFFMANS: We gaan toch niet ongebreideld uitgeven? We hebben toch een 

gefundeerde rapportage? We zeggen in deze raad al jaren dat we hoogwaardig openbaar 

vervoer moeten faciliteren. Dat is toch niet ongebreideld uitgeven? 
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De heer HEILIEGERS: De heer Pen noemde andere voorbeelden. Daar moet eerst 

duidelijkheid over komen. Als u mij mijn betoog laat afmaken, komen we bij de nuances 

die binnen de VVD aan de orde zijn. Ik denk dat daar behoefte aan is. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: De heer Heiliegers grijpt terug op de kadernota, maar ik kan 

me herinneren dat een van de punten uit uw elfpuntenplan, dat u uitgebreid in de pers 

hebt gepresenteerd, was investeren in infrastructuur. 

 

De heer HEILIEGERS: Dat gaat nu ook gebeuren. In de kadernota is besloten om een 

aantal infrastructurele aspecten op te pakken. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Precies. U hebt ergens tussen februari en mei 2009 een omslag 

gemaakt en dat is waar ik mee zit. 

 

De heer HEILIEGERS: Laat ik mijn betoog afmaken, want ik denk dat dit helderheid 

geeft over de nuance waarmee de VVD hierin zit.  

 

De informatie die de VVD nu ter beschikking heeft, zegt ons dat we voorzichtig moeten 

zijn met een ongedekt ja. Ook daarover zijn nuances te vinden binnen de VVD. Die 

hebben te maken met investeringen die pas later zouden plaatsvinden en het gemis aan 

detailontwerpen, risicoanalyses of de nuances die er over de deelname van andere 

belanghebbenden zijn, zoals de Provincie. Wellicht heeft de Provincie nog meer oog voor 

waar Haarlem met zijn financiën staat. Misschien kan de gangbare bijdrage van Haarlem 

in dit soort grote projecten naar beneden. Dat zou ook helpen. 

 

De heer PEN: Voorzitter, ik heb een vraag. 

 

De VOORZITTER: We hebben net afgesproken dat de heer Heiliegers zijn betoog 

afmaakt. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Nee, dat hebben we niet afgesproken. Dat hebt u net gezegd. 

 

De VOORZITTER: Precies. Het lijkt me het beste om dat te doen, want als we alles 

kapot interrumperen, komt er niets van de grote lijn terecht. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Debat is niet kapot interrumperen.  

 

De VOORZITTER: Daarover verschillende we van mening. 

 

De heer DE VRIES: Mijn complimenten, mijnheer de voorzitter. 

 

De VOORZITTER: U hebt tot 23.00 uur alle gelegenheid voor debat, maar mensen 

moeten wel de gelegenheid krijgen om een verhaal neer te zetten.  

 

De heer HEILIEGERS: Ik ga door, voorzitter. Dank voor de gelegenheid. 

 

De nuance zit ook in het proces, de lobby en de gang naar Den Haag, wat een aantal keer 

aan de orde is geweest in de commissie. Hoe gaan we fatsoenlijk verder? Het is erg 

belangrijk dat Haarlem op verschillende vlakken aanhaakt en aan blijft haken bij de 

metropoolregio Amsterdam . Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het huidige 
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college met een voormalige ondernemer en VVD'er in het bestuur het belang daarvan niet 

goed ziet. Hij zit dit. Het raadstuk dat voorligt, is wat mij betreft multi-interpretabel, maar 

straalt uit dat het stadsbestuur door wil. Ik acht het bestuur sterk genoeg om de positie 

van Haarlem met verve en moed te bespreken bij de provincie. Het voorliggende raadstuk 

in twijfel trekken, komt wantrouwig over. Het bestuur de gelegenheid geven om hieraan 

de komende tijd te werken, is fatsoenlijk van ons als gemeenteraad.  

 

Als laatste wil ik zeggen dat de uitspraak ‘de fooi van Mooij’ geen recht doet aan de 

enorme inspanning die Haarlemmers, bedrijven, organisaties, en ambtenaren van 

gemeente en Provincie in dit ondersteunende proces plegen.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Dit besluit doet daaraan ook geen recht, mijnheer Heiliegers. 

 

De heer HEILIEGERS: Het is echt van belang dat leden van Provinciale Staten en hun 

ondersteunende korps oprecht ervaren dat Haarlem worstelt, maar heel graag meedoet in 

het provinciale en metropoolbeleid. Dat zou de PvdA-wethouder in deze raad nogmaals 

moeten bevestigen, net als wij raadsleden. De VVD doet het bij dezen. Dit was mijn 

betoog en uitleg van de positie van de VVD. 

 

De heer PEN: Ik wil iets zeggen over de ongedekte cheque. U weet toch hoe deze 

procedure gaat? Legt u eens kort aan het volk op de tribune uit hoe een dergelijke 

procedure gaat. Het beeld van een ongedekte cheque klopt helemaal niet bij deze 

procedure. Legt u eens uit hoe u het ziet. 

 

De heer HEILIEGERS: Ik mag aannemen dat wethouder Nieuwenburg serieus naar de 

procesgang heeft gekeken om te weten wat haalbaar is. U suggereert dat dit niet de 

manier is waarop het gebeurt. Ik kan me niet voorstellen dat dit aan de orde is. 

 

De heer PEN: U hebt alle reacties gezien. De Provincie (Provinciale Staten inclusief uw 

VVD) eist een duidelijk besluit van Haarlem. Zonder een duidelijk besluit, kun je thee 

drinken met Eurlings tot je erbij neervalt, maar je krijgt nul op het rekest. Dat weet u ook. 

Alles wat u anders zegt, is geen ongedekte cheque. Als je minder krijgt, kun je altijd 

teruggaan. 

 

De heer HEILIEGERS: Mijnheer Pen, ik denk dat iedereen het stuk op zijn probleem 

leest. 

 

De heer PEN: Dat is het probleem. Iedereen gaat aan de haal met objectieve feiten en 

procedures. U interpreteert het zoals het u goed uitkomt, maar een dergelijke procedure 

ligt vast. Het is kletskoek. 

 

De heer HEILIEGERS: Dat is uw interpretatie. De VVD kiest ervoor om het stuk dat er 

ligt te ondersteunen conform de verdeling die ik zojuist heb toegelicht. 

 

Mevrouw HOFFMANS: U zegt dat u vindt dat de opmerking ‘de fooi van Mooij’ geen 

recht doet aan de inspanningen die er zijn gedaan in de stad, maar dit multi-interpretabele 

besluit is dat ook. Dat u zich erbij neerlegt dat het multi-interpretabel is, vind ik al... 

 

De heer HEILIEGERS: Uit de discussies blijkt dat je je daarbij niet kunt bij neerleggen. 

Wethouder Nieuwenburg is in de laatste commissievergadering volgens mij duidelijk 

geweest over hoe hij erin staat. Het is een keuze die hij voorlegt. 
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Mevrouw HOFFMANS: Maar ondertussen begrijpt niemand waar het college het proces 

mee ingaat. De wethouder is op de een of andere rare manier niet in staat om het aan ons 

uit te leggen. We kunnen daar toch niet mee akkoord gaan? We zijn toch verplicht aan 

alle mensen die zich hebben ingespannen voor dit proces om een eenduidig en helder 

besluit voor te leggen? 

 

De heer HEILIEGERS: Mevrouw Hoffmans, u ziet hoe complex het is en hoe het van 

verschillende kanten geïnterpreteerd wordt. 

 

Mevrouw HOFFMANS: U maakt het complex. De wethouder maakt het complex. Het 

college maakt het complex. U maakt het complex. 

 

De heer HEILIEGERS: Dat is uw interpretatie. 

 

Mevrouw HOFFMANS: In feit wordt van ons een heel simpele keuze gevraagd. 

 

De heer HEILIEGERS: Ik zie de heer Nieuwenburg al schrijven. Hij zal waarschijnlijk 

nog een poging wagen om uit te leggen wat de positie van het college is. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ik hoop het niet, want het maakt echt niets meer uit. We hebben 

het zes uur lang geprobeerd. Wethouder Nieuwenburg kan het nog een keer proberen, 

maar dan zal hij echt met andere woorden en een andere uitleg moeten komen, en niet 

met een herhaling van zetten. 

 

De heer DE VRIES: Mijnheer Heiliegers, ik heb net gehoord dat de VVD de tunnelstudie 

breder wil trekken door het autoverkeer erbij te betrekken. Mijn vraag aan u is waarom u 

dat niet naar voren hebt gebracht bij de aftrap van de tunnelstudie in 2007. Uw 

gedeputeerde, de heer Mooij, wilde dat niet, maar waarom hebt u zich er toen niet voor 

ingezet om de studie breder te maken? Nu wil het college het ook, maar het is erg laat. 

 

De heer HEILIEGERS: Ik begrijp dat u zo reageert, maar het is nu actueel. 

 

De heer DE VRIES: In 2007 was het ook actueel. 

 

De heer HEILIEGERS: In de aanloop merk je dat bereikbaarheid een onderwerp is van 

bijna iedere politieke partij. 

 

De heer DE VRIES: In 2007 ook. 

 

De heer HEILIEGERS: Dat klopt. 

 

De heer DE VRIES: We hebben de studie dus voor niets gedaan. 

 

De heer HEILIEGERS: Dat denk ik niet. 

 

De heer DE VRIES: We hadden het meteen mee kunnen wegen. 

 

De heer HEILIEGERS: U doet daarmee onrecht aan degenen die hier hard aan gewerkt 

hebben. Ik denk dat het college met het stuk dat er nu ligt een studie gemaakt heeft die... 
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De heer DE VRIES: U geeft mij geen antwoord. Waarom hebt u zich in 2007 niet ingezet 

voor het meenemen van het autoverkeer in deze studie? 

 

De heer HEILIEGERS: Omdat het op dat moment niet aan de orde was in de discussie. 

 

De heer DE VRIES: Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Zijn er nog andere vragen aan de heer Heiliegers? 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik heb de wethouder horen zeggen dat de raad als laatste aan 

zet is. Ik krijg de indruk dat de heer Heiliegers er niet helemaal uitkomt. Het besluit is 

multi-interpretabel, zegt u. Uw fractie is verdeeld. U bent van een collegepartij en ik ga 

ervan uit dat u meer informatie hebt gekregen dan de partijen in de oppositie. Anders kan 

ik niet verklaren de inzet die er in februari 2009 was en het uiteengaan van de partij in 

mei 2009. Kunt u mij uitleggen hoe dit kan en hoe wij als oppositie een besluit moeten 

nemen over een vraag die niet duidelijk is? 

 

De heer HEILIEGERS: Als u een besluit wilt nemen over iets dat er niet ligt, is dat aan u. 

Vijf leden van de VVD-fractie kunnen uit de voeten met dit stuk en zullen voorstemmen. 

Of vier. 

 

De VOORZITTER: Verder geen vragen meer? Welke fractie wil nu spreken? De PvdA? 

 

Mevrouw LANGENACKER: De Partij van de Arbeid is altijd duidelijk geweest over hoe 

wij staan in hoogwaardig openbaar vervoer, en de discussie over de lange tunnel en de 

korte tunnel.  

 

Laten we beginnen bij hoogwaardig openbaar vervoer. De Partij van de Arbeid heeft haar 

idealen voor het hoogwaardig openbaar vervoer in Haarlem nooit onder stoelen of banken 

gestoken. We hebben onze idealen altijd uitgedragen en ze staan wat ons betreft nog 

steeds. Een aantal zaken dat ook naar voren komt in het besluit van het college 

ondersteunen we daarom graag. We willen ook een regionale verbinding met de Zuidas 

en we vinden hoogwaardig openbaar vervoer onvolledig als het stopt bij het Centraal 

Station, zoals we altijd hebben gezegd. Een verbinding met de IJmond richting Velsen is 

wat ons betreft essentieel. Tijdens de behandeling van de kadernota hebben we 

aangegeven dat een verbinding richting Noord participatie van de mensen in Noord 

vereist en dat we de Rijksstraatweg nog niet zien als het tracé waarmee we straks verder 

gaan. Met de bewoners daar moeten we dat verder onderzoeken. Dat vinden we een prima 

onderdeel van dit besluit. Daarnaast hebben we altijd gezegd dat we op termijn richting 

lightrail willen gaan. Dit staat in het stuk en dat ondersteunen we van harte. We denken 

dat het hoogwaardig openbaar vervoer prima is verwerkt in dit stuk. 

 

De heer REESKAMP: Ik heb thuis geluisterd naar de commissiebehandeling en volgens 

mij zegt u nu veel dingen opnieuw. Dat is goed, want nu kan ik erop ingaan. Stel dat er 

uit de tunnelstudie was gekomen dat we zouden moeten kiezen voor de lange tunnel. Het 

had 800 miljoen euro gekost en Haarlem had op zijn best 40 miljoen euro (5% van 

800 miljoen euro) moeten bijdragen. U zegt dat de PvdA graag een lange tunnel wil en 

dus vrede had gehad met dat resultaat? U had met uw collega's willen praten over hoe we 

40 miljoen euro gaan omzetten in het investeringsplan? 
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Mevrouw LANGENACKER: U stelt een als-vraag. Ik heb uw collega mevrouw Van 

Zetten in de commissie horen vragen naar het budget dat de gemeente bijdraagt aan een 

korte tunnel. Dat weten we niet. In het stuk staat een percentage, maar we weten niet wat 

er zou gelden voor de lange tunnel. Dat is niet eerder aan de orde geweest. 

 

De heer REESKAMP: U ontwijkt de vraag een beetje. Ik vraag dit, omdat u mij verweet 

visieloos te zijn toen bij het initiatief voor de langetunnelstudie D66, Actiepartij en later 

GroenLinks voorzichtiger waren met ambities voor de lange tunnel. Nu noemt u heel veel 

punten die wij twee jaar geleden noemden en nu zijn die plotseling fantastisch. Waar hebt 

u een slag gemaakt? 

 

Mevrouw LANGENACKER: Dat is onzin. U geeft aan wat ik bevestig: onze visie is nu 

hetzelfde als twee jaar geleden.  

 

De heer REESKAMP: Dus u bent nog steeds voorstander van een lange tunnel? 

 

Mevrouw LANGENACKER: Ja. 

 

De heer REESKAMP: U komt straks dus met een amendement voor de lange tunnel. Hoe 

gaan we dit dekken?  

 

Mevrouw LANGENACKER: Mijnheer Reeskamp, er ligt hier een uitgebreid besluit met 

allerlei onderdelen. Er wordt nu niet aan de raad gevraagd... 

 

De heer REESKAMP: De wethouder heeft in de commissie gezegd dat het college een 

besluit neemt, maar dat het laatste woord aan de raad is. Ik weet niet of u het door hebt, 

maar u bent raadslid en nog wel van de grootste fractie. Ik vraag van u een duidelijk 

perspectief op wat de raad volgens u moet doen. U zegt dat we doen wat het college wil. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Nee, dat zeg ik niet. De raad stemt in met het voorstel dat 

vanavond voorligt.  

 

De heer REESKAMP: Dat is toch geen visie? 

 

Mevrouw LANGENACKER: Mijnheer Reeskamp, er zitten allerlei aspecten in van de 

visie die wij hebben voor de stad Haarlem. 

 

Mevrouw HOFFMANS: In het besluit staat ook dat het college op zoek gaat naar 

financiering voor een middellange tunnel. Bent u daar voor?  

 

Mevrouw LANGENACKER: Nee, zo staat het er niet. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Oh! Hoe staat het er dan? Misschien kunt u duidelijkheid 

verschaffen, want het is de wethouder niet gelukt in de zes uur dat we erover gepraat 

hebben.  

 

De heer DE VRIES: In ieder geval staat in dit stuk niet dat het college voor de 

langetunnelvariant gaat, mevrouw Langenacker. Waarom niet? Omdat het Rijk niet 

meebetaalt. U van de Partij van de Arbeid gelooft nog steeds in de onmogelijke lange 

variant, terwijl daar geen geld voor is. 
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Mevrouw HOFFMANS: Misschien kan mevrouw Langenacker eerst ingaan op mijn 

vraag. Hoe interpreteert de Partij van de Arbeid besluitpunt 3? Dat maakt misschien veel 

duidelijk. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Ik zal mijn betoog afmaken. Als u vindt dat het daar niet in 

naar voren komt, moet u erop terugkomen. 

 

Het volgende onderdeel van mijn betoog is de lange tunnel. Wij hebben anderhalf jaar 

geleden inderdaad aangegeven dat we daarvoor zijn. We zijn daar nog steeds voor. 

Natuurlijk hebben we het rapport gelezen en natuurlijk hebben we gelezen dat men op dit 

moment aangeeft dat het financieel niet haalbaar is. 

 

De heer REESKAMP: Maar waarom komt u niet met een voorstel? U bent voor en gaat 

daar toch voor vechten? Als de raad voor een lange tunnel is, hebben we duidelijkheid 

waarmee de gemeente naar de Provincie toe kan gaan.  

 

Mevrouw LANGENACKER: Wij zijn altijd voor de lange tunnel geweest. Wij zijn 

uitgelachen omdat we zeiden dat we voor een lange tunnel zijn. Veel partijen zeiden dat 

dit niet haalbaar was. 

 

De heer REESKAMP: U werd door een minderheid uitgelachen. U had gewoon door 

moeten zetten. 

 

Mevrouw LANGENACKER: We hebben tot op het laatste moment doorgezet en in mijn 

betoog geef ik aan dat de lange tunnel voor de Partij van de Arbeid niet van de baan is. 

Het college krijgt wat ons betreft de opdracht mee om er verder mee aan de slag te gaan 

en zo staat het in het besluit. In het besluit staat dat we voor Haarlem hoogwaardig 

openbaar vervoer willen en dat we dit op een zo goed mogelijke manier willen. Ik heb in 

mijn betogen steeds aangegeven dat wat ons betreft de lange tunnel nog steeds ideaal is. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Het is heel makkelijk om te pleiten voor een lange tunnel als je 

weet dat die niet haalbaar is. Het lijkt erop dat de Partij van de Arbeid niets wil. U zegt 

eigenlijk dat u wil dat Haarlem wordt aangesloten op Haarlem-Noord en de verbinding 

wordt doorgetakt. U hebt in de eindrapportage kunnen lezen dat dit niet mogelijk is 

zonder een ondergrondse Spaarnepassage. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Wat zegt u nu?  

 

Mevrouw HOFFMANS: De doortakking naar Haarlem-Noord is vanwege de 

reizigersgroei niet haalbaar zonder de Spaarnepassage. Dat staat letterlijk in het rapport. 

U moet het maar eens nalezen. U zegt eigenlijk dat u voor een lange tunnel bent, maar we 

weten ook dat die financieel niet haalbaar is en dus doen we niets voor het openbaar 

vervoer en de bereikbaarheid van Haarlem. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Dat is uw conclusie. Wat ons betreft is de lange tunnel niet 

van de baan. Het betekent alleen dat we hem misschien niet nu krijgen, maar in de 

toekomst. 

 

De heer PEN: Dus u gaat uw stinkende best doen om voor de komende collegeperiode 

met de hele stad te communiceren dat u een lange tunnel wilt? U moet kleur bekennen: ja 

of nee. 
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De heer REESKAMP: Tot aan het Delftplein. 

 

Mevrouw LANGENACKER: De PvdA is altijd bezig om de thema's rond 

bereikbaarheid... 

 

De heer PEN: Nee, u moet er niet omheen draaien. U wilt een lang tunnel en u gaat 

ervoor. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Precies. We zullen de lange tunnel ook opnemen in ons 

volgende verkiezingsprogramma. 

 

De heer PEN: Succes. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, het is prettig als een fractiewoordvoerder een 

betoog kan neerzetten. Nu valt het uiteen in flarden. Ik vraag u om mevrouw Langenacker 

uit te laten spreken. Daarna krijgt u, net als bij de heer Heiliegers, de gelegenheid om uw 

vragen af te vuren. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Over de lange tunnel heb ik het meeste al gezegd. Wij 

vinden dat het openbaar vervoer hiermee op de beste manier gefaciliteerd wordt en het de 

leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad het meest ten goede komt. 

 

Laat ik nu iets zeggen over de korte tunnels. Ook daar heb ik een jaar geleden al zaken 

over gezegd. We hebben de varianten in het rapport goed bekeken. Wat ons betreft 

verdient elke tunnel het om goed bestudeerd te worden. De Turfmarkt hebben we in de 

vorige periode al afgewezen. De Kamp hebben we afgewezen en we vinden ook de 

andere variant die voorligt niet geschikt.  

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Mag ik daar iets over vragen? 

 

De VOORZITTER: Eigenlijk niet. Als u het opschrijft, krijgt u straks het woord. 

 

Mevrouw LANGENACKER: We vinden dat je ook iets moet doen als je met een 

investering van bijna 300 miljoen euro nog steeds een aantal knelpunten hebt in het 

traject richting station. De bus moet namelijk door het centrum rijden en zich daar met 

ander vervoer mengen en er is het obstakel station. Zeker het laatste half jaar is de 

bevolking in de wijken nauwelijks meegenomen. Wij vinden dat deze korte varianten 

daar niet aan tegemoetkomen.  

 

Daarnaast hebben we altijd aangegeven dat het inpassen van de korte tunnel in het 

centrum van Haarlem wat ons betreft onevenredig grote schade aanbrengt in de buurten 

waar hij komt. Daarom worden deze varianten niet door mij gesteund. 

 

Wij willen graag blijven meedenken met het college en de Provincie over de 

bereikbaarheid van Haarlem. Net als het college in dit voorstel, vinden wij dat dit breder 

is dan de keuze voor een korte tunnel. Maar de korte variant die nu voorligt, is voor ons 

niet het antwoord dat de knelpunten oplost. Wij willen veel goeds voor onze stad, maar 

zijn ook realistisch. Nogmaals, wij vinden dat de investering voor de korte tunnel niet 

voldoet.  
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Laat ik ten slotte iets zeggen over het proces. Daar hebben we ook in de commissie 

uitgebreid over gesproken. In de inspraakreacties en de commissie is gesproken over 

waar de raad voortijdig moet ingrijpen in een proces. Ik zie ook in het rapport terug dat 

het het laatste half jaar heel snel is gegaan. Er hebben eigenlijk geen grote bijeenkomsten 

meer plaatsgevonden. Misschien waren er een paar werkateliers, maar wij vinden dat 

zeker het laatste half jaar de mensen in de wijken niet of nauwelijks zijn meegenomen 

Hetzelfde geldt voor de raad. De laatste bijeenkomst was volgens mij in januari 2009. Je 

kunt zeggen dat er een open proces is en dat daarbij hoort dat niet iedereen geïnformeerd 

raakt, maar wij vinden dat het college hier een steek heeft laten vallen. 

 

Mij viel ook op dat een aantal insprekers van belangenorganisaties (mensen die 

professioneel betrokken zijn bij het proces) zeggen dat zij de laatste variant die 

toegevoegd is niet hebben gezien en er niet over zijn gehoord, omdat ze toen al niet meer 

meededen. Het lijkt er dus op dat de laatste variant zonder veel bijdragen van bewoners is 

toegevoegd. 

 

De VOORZITTER: Wilt u afronden, mevrouw Langenacker? Uw spreektijd is om. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Wat ons betreft is dit voldoende voor de eerste termijn. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik heb twee vragen. U zei dat er inderdaad veel te weinig met 

de stad is gecommuniceerd. U zegt dat u de korte tunnels hebt bekeken en dat die 

varianten allemaal niet deugen. Het probleem is dat de ZuiderBuitenSpaarnevariant nooit 

in het openbaar en met de raad is besproken. Hoe kunt u dan zeggen dat die variant niet 

goed zou zijn? 

 

Mevrouw LANGENACKER: Hoe kun je zeggen dat hij wel goed is?  

 

Mevrouw VAN ZETTEN: U bent heel erg voor de lange variant, maar die komt ook 

ergens boven de grond. Ik krijg het idee dat u de korte varianten afschiet, omdat u op 

korte termijn problemen verwacht bij de uitgangen. Maar bij de lange variant komen 

mensen ook boven de grond. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Bovendien wordt de lange variant geboord en dat geeft veel 

meer risico's dan de bouwmethode die voor de korte variant wordt gehanteerd. U spreekt 

over onevenredig veel schade, maar als iets risico geeft op onevenredig veel schade, is dat 

de lange tunnel. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Er zijn natuurlijk risico's. We hebben bij de bespreking van 

de lange tunnel ook aangegeven dat er duidelijk onderzoek moet plaatsvinden. Dat heeft 

met dit rapport plaatsgevonden. In het rapport wordt aangegeven dat het beheersbaar is. 

Ik snap best dat er altijd risico's in zitten, maar de risico's zijn beheersbaar.  

 

De heer DE VRIES: Mevrouw Langenacker, we kunnen niet alleen bij de VVD 

gevarieerd stemgedrag verwachten. Ik krijg de indruk dat dit ook het geval is bij de 

PvdA, want ik heb gehoord dat mevrouw Zoon verrukt is van variant A. U bent voor de 

lange variant. Wij zijn erg benieuwd. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Volgens mij heeft mevrouw Zoon gezegd dat ze 

voorstander is van tracé A. Dat is het tracé dat de bus nu rijdt. Als u de band beluistert, 

zult u dit horen. 
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De heer REESKAMP: Tracé A heeft de raad al in 2003 als tracé gekozen, maar dat 

terzijde. Ik heb goed opgelet, zowel op de geluidsopname van de commissie als nu. U zei 

dat u bij voorbaat niet bent tegen een middellange tunnel. Op een gegeven moment 

corrigeerde u zichzelf en zei u dat u tegen de drie middellange tunnels bent die in dit 

voorstel staan.  

 

Nu moet u punt 3 eens meelezen. Daarin staat dat het u het college opdracht gaat geven 

om veel te doen voordat de Spaarnepassage in de vorm van een middellange tunnel 

volgens tracé A. Stuurt u het college niet op weg met een mission impossible? U geeft nu 

al aan dat de PvdA over twee, drie of vier jaar nee zal zeggen als het college de 

provinciale en rijksbijdrage voor elkaar krijgt en het hele verlanglijstje onder punt 2, 

omdat u tegen middellange tunnels bent.  

 

Mevrouw LANGENACKER: Wij zeggen dat we als Partij van de Arbeid meedenken met 

het college en dat we het college de mogelijkheid geven om... 

 

De heer REESKAMP: Dan moet u niet instemmen met besluitpunt 3, want dat staat er 

niet. Er staat dat u het college op weg stuurt om financiering bij elkaar te sturen, 

voorafgaand aan een mogelijke oplossing Spaarnepassage met een middellange tunnel 

volgens tracé A. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Ik denk dat het college goed heeft gehoord wat de Partij 

van de Arbeid vindt van de middellange variant. 

 

De heer REESKAMP: Nee, het college heeft in de commissie gezegd dat het weet wat het 

wil, maar dat het de raad vraagt om een definitieve beslissing te nemen. U moet niet 

steeds het balletje heen en weer slaan als tijdens een saai pingpongspel. Zo komt de stad 

niet verder. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ik begrijp uit uw verhaal dat u straks akkoord gaat met 

besluitpunt 3. U zegt daarmee eigenlijk: college, gaat u geld regelen bij het Rijk voor de 

middellange tunnel volgens tracé A en op het moment dat u die financiering rond hebt, 

gaan wij niet akkoord met die tunnel. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Dat is uw interpretatie. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ik wil nu heel graag uw interpretatie horen. 

 

De VOORZITTER: Andere vragen? Nee. De volgende spreker is de heer Hiltemann van 

de SP. 

 

De heer HILTEMANN: Gelukkig kan ik u melden dat mijn fractie unaniem mee zal gaan 

met het voorstel van het college. Ik heb het daarmee makkelijker dan mijn collega van de 

VVD.  

 

De heer DE VRIES: U kunt zo meedoen met de VVD, want daar mag je alle kanten op 

stemmen. 
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De heer HILTEMANN: In principe kan ik heel kort zijn over dit voorstel. In het 

coalitieakkoord is vastgelegd dat de Spaarnepassage de vorm zou krijgen van een brug en 

niet van een tunnel. Wij zijn altijd tegen een tunnel geweest. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Voorzitter, mag ik een vraag stellen? De SP heeft zeker 

anderhalf jaar lang ingestemd met onderzoek naar een lange tunnel. U was daar helemaal 

niet tegen. 

 

De heer HILTEMANN: Wij wilden niet direct deuren dicht gooien.  

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Deuren dicht gooien? U bent toch ook voor duidelijke, heldere 

politiek? Waarom hebt u de Actiepartij en D66 niet gesteund toen wij indertijd zeiden dat 

de lange tunnel onzin is? 

 

De heer HILTEMANN: De lange tunnel was in principe geen onzin en was het 

onderzoeken absoluut waard. Stel je voor dat uit de studie gekomen was dat het wel 

haalbaar was. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Laat ik zeggen dat het onrealistisch was. 

 

De heer PEN: De heer Hiltemann zegt: stel je voor dat het wel rendabel was. Gaat u dan 

met de PvdA tijdens de verkiezingen pleiten voor een lange tunnel? 

 

De heer HILTEMANN: Ik denk dat wij best voor een lange tunnel zouden kunnen zijn. 

 

Mevrouw HOFFMANS: We zullen zien wat de SP doet als de stad gaat steigeren. 

 

De heer PEN: Interessant. Gaat u dit ook uitleggen in De Kamp met al uw mooie folders? 

 

Mevrouw HOFFMANS: En in de Stationsbuurt. 

 

De heer HILTEMANN: Ik denk dat we misschien onder het station door kunnen gaan als 

we doorgraven bij de fietsenkelder. 

 

Wij hebben in principe ingestemd met het onderzoek naar de lange tunnel om geen 

deuren dicht te gooien. Naar onze mening blijft de brug echter de enige goede oplossing.  

 

Het onderzoek naar de tunnel is niet weg. Er is heel veel informatie uitgekomen. We 

hebben zeven of acht verschillende tracés gekregen en die schat aan informatie kunnen 

we nog steeds gebruiken. Wij zullen de mogelijkheid van een lange tunnel zeker in 

overweging nemen als er in de toekomst, na toetsing van het college, een mogelijkheid 

blijkt te zijn. Maar indachtig het coalitieakkoord en het voorliggende voorstel zullen we 

ons op dit moment niet uitspreken voor een korte, middellange of lange tunnel. We 

blijven ons vasthouden aan het coalitieakkoord en zijn van mening dat het voorstel van 

het college daarvoor een opening laat. Variant tracé A biedt de mogelijkheid om dit te 

onderzoeken. Zeker met dit voorstel zitten we niet vast aan de middellange tunnel.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Dus de SP houdt alle opties open? 

 

De heer HILTEMANN: Wij zijn nog steeds voorstander van de (dubbele) brug. 
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Mevrouw HOFFMANS: Ik neem aan dat u dan tegen besluitpunt 3 gaat stemmen. 

 

De heer HILTEMANN: Nee, want besluitpunt 3 impliceert niet onoverkomelijk een 

tunnel. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Met besluitpunt 3 stuurt u het college naar het Rijk met de 

opdracht om financiering te regelen voor de tunnel. 

 

De heer HILTEMANN: Dat leest u verkeerd. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Leest u het dan voor mij voor. 

 

De heer HILTEMANN: Ik denk ondertussen dat het aan u ligt en niet aan de andere 

partijen. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ik denk dat de meningen daarover verschillen. 

 

De heer HILTEMANN: Ik wil wel pleiten om op voorhand aan de gang te gaan met de 

Zuidtangent. Ik heb afgelopen vrijdag een aantal ritten met de Zuidtangent gemaakt en 

kom uit op het feit dat de Zuidtangent alleen in Haarlem gemiddeld 2,5 minuut voor rode 

lichten staat. Dat is geen groot probleem als er verkeer was, maar op dat moment staat 

alles stil. Op de Parklaan heb ik drie keer 57 seconden voor een licht gestaan terwijl er 

geen beweging was. Daarnaast is mij opgevallen dat de boel zodanig is afgesteld, dat de 

bus aan komt rijden, bijna moet stoppen voor het licht en het licht dan op wit gaat, zodat 

de bus weer mag optrekken. Over hoogwaardig openbaar vervoer gesproken! Laten we 

hier eerst eens naar kijken. 

 

De heer PEN: Mijnheer Hiltemann, dit staat letterlijk in de studie. U hebt die niet gelezen. 

De tunnel is bedoeld om verkeersstromen te scheiden. Dan kunt u lekker doorrijden in uw 

busje in plaats van een dom verhaal op te hangen. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Pen, ik vind niet dat raadsleden tegen elkaar moeten 

zeggen dat iemand een dom verhaal houdt.  

 

De heer VRUGT: Zeker als het niet klopt, want het verhaal van de SP is gewoon helder. 

 

De heer HILTEMANN: Ik denk dat we ons er nog vele jaren voordeel mee kunnen doen, 

voordat we op de uiteindelijke oplossing komen. Die hebben we morgen niet voor elkaar, 

mijnheer Pen. Ik laat het hier bij. 

 

De VOORZITTER: Wil iemand een vraag stellen aan de heer Hiltemann?  

 

De heer DE VRIES: Mijnheer Hiltemann, uw fractievoorzitter is momenteel aan het 

zeilen en dat gunnen we hem. Hij heeft echter een keer gezegd dat we een tunnel gaan 

graven tot het geld op is en dat we te zijner tijd weer doorgraven.  

 

De heer HILTEMANN: Dat zijn uw woorden. Het is kennelijk heel lang geleden, want ik 

kan ze me niet herinneren. U zit hier kennelijk al een lange tijd. 

 

De VOORZITTER: Ik geloof dat ik de heer De Vries had beloofd dat hij zijn visie op de 

tunnel kon geven. 
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De heer DE VRIES: Dat weet ik te waarderen. 

 

Wij hebben uiteraard ook kennisgenomen van deze prachtige eindrapportage 

Tunnelstudie Haarlem. Ik kan u vertellen dat Partij Spaarnestad al bij de aftrap van de 

tunnelstudie in 2007 er ernstig op heeft aangedrongen om deze studie breder te trekken. 

Beperk de studie niet tot alleen de Zuidtangent, maar – VVD – haal ook het autoverkeer 

bij de studie. Helaas was daarvoor toen geen meerderheid in de raad en zeker niet bij 

gedeputeerde Mooij. 

 

Dat het college twee jaar later, nu het eindrapport op tafel ligt, ook de wens te kennen 

geeft om de studie breder te trekken. Wij vinden het zeer mooi dat het college onder 

andere de regionale autoverbinding tussen de Westelijke Randweg en Schipholweg mee 

wil nemen, maar het getuigt wel van een uiterst trage visie van het college. De vraag is 

waarom u deze belangrijke wens niet vooraf, in 2007, kenbaar hebt gemaakt opdat deze 

belangrijke maatregel meegewogen had kunnen worden in de tunnelstudie. 

 

Het rapport heeft ons nogal verbaasd. Er is veel tijd en aandacht besteed aan veel lange 

varianten, terwijl men op voorhand wist dat het Rijk niet bereid is om bij te dragen aan 

een van die lange varianten. De vraag aan de wethouder is waarom u opdracht hebt 

gegeven deze langetunnelvarianten te laten besturen als we vooraf konden weten dat het 

Rijk niet bereid is daaraan financieel bij te dragen. 

 

De heer VRUGT: Mijnheer De Vries, ik denk dat het komt doordat de raad dit verzocht 

aan de wethouder. Aan D66 en Actiepartij heeft dit niet gelegen, maar de raad heeft tegen 

het college gezegd dat het de lange tunnel moest onderzoeken. 

 

De heer DE VRIES: Dat zal het zijn. Het heeft 750.000 euro gekost en dat had niet 

gehoeven. 

 

Uiteraard onderschrijven wij ook de regionale voorstellen uit het eindrapport vanuit het 

belang voor de regio en in het verlengde daarvan de bereikbaarheid van Haarlem. 

Uiteraard onderschrijven wij het belang van de hov-aansluiting tussen Haarlem en 

IJmond, Schiphol en Zuidas Amsterdam. Wat ons betreft, moeten deze voorstellen 

voortvarend worden uitgewerkt en gerealiseerd, ongeacht of de schakel Haarlem moet 

worden voorzien van een tunnelvariant. 

 

Ten aanzien van de Zuidtangent schakel Haarlem heeft Partij Spaarnestad zich altijd 

verzet tegen de route via de Gedempte Oude Gracht. Wij kunnen ons zeer vinden in de 

visie van de Historische Vereniging Haarlem, dat we binnen de historische binnenstad 

van Haarlem bouwrisico's tot een minimum moeten beperken, zo niet geheel moeten 

uitsluiten. Daarom geeft Partij Spaarnestad de voorkeur aan een bovengrondse lightrail 

om de oude binnenstad heen. Wij zijn zeer gecharmeerd van de route die de heer Fijn 

meerdere keren naar voren heeft gebracht, te weten de Zuidtangent via Heemstede. Hij 

heeft naar voren gebracht de Schouwbroekerbrug, de Heemsteedse Dreef, 

Wilhelminastraat en het station van Haarlem. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Pen, CDA. 

 

De heer PEN: Ik begin met twee excuses. Allereerst aan de voorzitter. In de commissie 

heb ik een aantal forse uitspraken gedaan over een stuk in het Haarlems Weekblad. U was 
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niet aanwezig en in het vervolg moet ik die in het openbaar aan u richten. Ik zal dit 

voortaan rechtstreeks met u in de commissie of raad communiceren. Ook aan de heer 

Hiltemann wil ik mijn excuses maken. Ik zal dit soort woorden in het vervolg verre van 

mij houden. U snapt dat ik het niet over uw persoon had, maar ik vond het verhaal een 

beetje lastig – een echte CDA-term.  

 

De heer DE VRIES: Ik vroeg me af of één oefening van berouw voldoende zou zijn voor 

de heer Pen. 

 

De heer PEN: Ik denk dat het goed komt, want ik heb er een heel reces voor. 

 

Na het betoog van de PvdA kunnen wij de PvdA volgens mij goed helpen. We hebben 

een motie klaar liggen die heet Communicatie, communicatie, communicatie. Daarin 

vragen we het college om voor de behandeling van de begroting de raad erover te 

informeren wat het vond van het communicatieproces rondom de tunnelstudie en voor de 

behandeling van de begroting te komen met een verbeterplan om de communicatie van de 

gemeente met de stad echt te verbeteren. We blijven er ons als raad over opwinden. Het 

moet echt beter. 

 

Motie 21/3 Communicatie, communicatie, communicatie 

 

De vergadering van de Haarlemse gemeenteraad bijeen op 2 juli 2009;  

 

Overwegende: 

 dat bij de start van de tunnelstudie vrijwel raadsbreed is ingestemd met een 

interactief proces en uitgebreide participatie; 

 dat de communicatie rond de tunnelstudie met de burgers en de omliggende wijken 

in het bijzonder onder de maat en onvolledig is geweest; 

 dat reacties van burgers en organisatie duidelijk laten zien dat men onvolledig is 

geïnformeerd; 

 dat vele burgers, organisaties en bedrijven de afgelopen ruim anderhalf jaar veel tijd 

en energie hebben geïnvesteerd in de tunnelstudie en recht hebben op een 

fatsoenlijke communicatie over de afronding; 

 dat er bij de Begroting 2009 raadsbreed draagvlak was dat de communicatie beter 

moest; 

 

Verzoekt het college de raad voor de behandeling van de Begroting 2010 te informeren 

over wat hij vond van het communicatieproces rond de tunnelstudie en voor de 

begrotingsbehandeling voor 2010 te komen met een verbeterplan om de communicatie 

van de gemeente met de stad nu echt te verbeteren; 

 

En gaat over tot de orde van de dag.” 

 

Ondertekening: CDA 

 

Dan mijn betoog. Haarlem is ooit belangrijk geworden. Alle trots die we nu hebben, 

kwam voort uit de eerste lijn tussen Amsterdam en Haarlem, met daartussen Halfweg. 

Volgens mij staan we nu weer voor een historische keuze. We moeten weer onderdeel 

worden van het hov-netwerk in de hele westflank. Volgens mij staat de regiofunctie van 

Haarlem zwaar onder druk en daar moeten we iets mee. Elke studie toont dit aan en 

volgens mij is er raadsbreed overeenstemming over. We moeten nu de stap voorwaarts 
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zetten om onszelf op de kaart te zetten. In documenten over de Noordvleugel staat 

Haarlem nauwelijks. Ik denk dat de Provincie lof verdient, want ze heeft haar nek 

uitgestoken om Haarlem op de kaart te houden. De Provincie houdt al twee of drie jaar de 

100 miljoen euro vast om in Haarlem te investeren. En wat doen wij? Wij maken allerlei 

verwijten naar Mooij. Het zijn de Provinciale Staten die dit hoog houden. We hebben 

keihard gelobbyd, ook bij de provinciale CDA. Op een gegeven moment raakt het geduld 

op. Men heeft dit twee of drie jaar hoog gehouden en dat mag ook gezegd worden, in 

plaats van al deze verwijten. Volgens mij is dit wat we als Haarlem nodig hebben en niet 

allerlei sneren over wie er slecht is. 

 

Wij zeggen in verschillende programma's al lang ja tegen vertramming. Haarlem heeft 

zijn groei bereikt. GroenLinks heeft die discussie heel goed op de kaart gezet. We kunnen 

niet veel meer uitbreiden en dus heeft Haarlem goede achterlandverbindingen nodig. 

Hieraan werken is de enige manier om als stad enigszins een positie te behouden en de 

portefeuillehouder Economie een goede citymarketingcampagne te laten voeren. Zonder 

achterlandverbindingen heb je die niet. 

 

Wij zeggen ja tegen een duurzamer Haarlem en dus meer hov. Volgens mij is iedereen 

het erover eens dat we die keuze niet meer hebben en dat we duurzamer moeten 

investeren. De wethouder heeft in de commissie allerlei argumenten genoemd voor de 

noodzaak van hov. De binnenstad staat onder druk. Winkeliers willen dit. Alle 

georganiseerde ondernemers willen dit. De regio wil dit. We zijn het er ook over eens dat 

het cruciaal is om Haarlem de beste binnenstad te laten houden.  

 

We zeggen ook ja tegen minder files en bussen door wijken. Daarover is niet goed 

gecommuniceerd. Heel veel bewoners in wijken krijgen minder bussen, terwijl nu een 

paar bewoners – met alle respect – het debat domineren. In andere wijken komt er minder 

overlast, maar daarover is niets gezegd.  

 

Het is een eerste stap om te komen tot een echt hov-netwerk en daar zeggen we ook ja 

tegen. Natuurlijk moet het hov naar Noord en het station geslecht worden, maar de 

middelen daarvoor hebben wij en het Rijk niet. We moeten een stap zetten. Als we nu 

kiezen voor Noord en de rest niet doen, kunnen we ook tegen zijn, omdat het station en 

de tunnel onder het Spaarne nog moeten komen. Met dit soort kip-en-eidiscussies kom je 

niet verder. Volgens mij moeten we een stap verder. Nu ligt iets voor waarmee we een 

van de knelpunten kunnen oplossen. 

 

Wij zeggen dus ja tegen wat voor tunnel dan ook. Uit de studie blijkt dat de lange tunnel 

geen haalbare kaart is. Niemand gaat er aan bij lappen en we moeten dit dus gewoon niet 

doen.  

 

Over de dekking moeten we het later hebben. Er zijn ideeën over en misschien moeten we 

daarover met de VVD in discussie. 

 

Waar we heel hard nee tegen zeggen, is het nodeloos ongerust maken van burgers door 

met name PvdA en SP. Er melden zich nog steeds mensen die denken dat huizen gaan 

inzakken en dat monumenten omvallen. Uit de studie blijkt dat dit niet het geval is. U 

moet communiceren over de lange tunnel, want die wordt niets. Daarvan krijgen mensen 

pas scheuren in hun huizen. Nu gaat het om een paar mensen en wij kunnen als raad 

vaststellen dat we heel ruim kunnen compenseren. 

 



2 juli 2009 

De heer DE VRIES: Een paar mensen? Hele wijken! 

 

De heer PEN: Voor dit soort projecten heb je heel ruimhartige compensatiebeginselen. 

 

De heer DE VRIES: Dat kennen we van dit college. 

 

De heer PEN: Daar gaan we als raad over. 

 

De heer DE VRIES: Dit college heeft een buitengewoon slechte naam op het gebied van 

het compenseren van gedupeerden. Ik denk daarbij aan de vele havens in deze stad. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Mijnheer Pen, u geeft aan dat er iets moet gebeuren voor de 

bereikbaarheid van Haarlem. Het maakt u eigenlijk niet uit wat de oplossing is, als deze 

er maar komt. Begrijp ik dat goed? 

 

De heer PEN: We zijn voor vertramming en vertramming komt er nooit zonder een 

tunnel. Als u zegt dat u die niet wilt, moet u ook gedag zeggen tegen de vertramming.  

 

Mevrouw LANGENACKER: Vertramming kan ook met een brug. 

 

De heer PEN: Daar geloven wij niet in.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Niet met het aantal reizigers dat de Zuidtangent in de toekomst 

zal aantrekken en de frequentie die in de toekomst nodig is voor hoogwaardig openbaar 

vervoer. 

 

Mevrouw LANGENACKER: U zegt dat de bewoners niet goed worden geïnformeerd, 

omdat er bijvoorbeeld niet gesloopt wordt. U hebt voor een deel meegestemd met de De 

Kampvariant. 

 

De heer PEN: Ikzelf niet en dus kan ik gelukkig vrij het woord voeren. Op grond van 

onvolledige informatie hebben we toen een besluit genomen, terwijl veel dingen nog niet 

duidelijk zijn. Misschien vinden sommigen het laf dat ik wegliep, maar ik ben er vrij in. 

Ik vind het zeer ongelukkig als niet alle informatie op tafel ligt om een besluit te nemen. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Namens wie spreekt u nu? U spreekt nu toch ook namens 

de CDA-fractie? U zegt dat de CDA-fractie heeft meegestemd, terwijl u bent 

weggelopen. Dat geeft aan dat ook uw fractie op dat moment tegen de De Kamp-variant 

was, omdat het te veel overlast zou bezorgen bij die mensen en het zou betekenen dat er 

gesloopt zou worden. 

 

De heer PEN: Het mooie is dat op grond van de informatie die nu voorligt, wij ook niet 

voor de De Kamp-variant zijn. Die leidt inderdaad tot sloop. De andere varianten echter 

niet en dat moeten we heel duidelijk zeggen. De schade die bewoners ondervinden, kun je 

meer dan wettelijk compenseren. De waardedaling van een huis kun je ruimhartig 

compenseren als raad. Daarvoor zijn middelen. 

 

De heer HILTEMANN: Als ik het bij elkaar optel, vind ik dat u erg makkelijk omgaat 

met de belangen van het volk. 

 

De heer PEN: Dat zijn uw woorden. 
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De heer HILTEMANN: Dat waren uw woorden. 

 

De heer PEN: Voor dit soort regelingen is er heel ruimhartige compensatie, maar 

daarover is nooit gesproken. 

 

De heer HILTEMANN: Voor de doorsnee-bewoner van Haarlem staat geld niet in 

verhouding tot waar ze wonen.  

 

De heer PEN: Wij willen in ieder geval zeer ruimhartig mogelijke overlast voor de buurt 

compenseren. Dit kan via een speciaal fonds, zoals bij andere projecten als Schiphol 

gebeurt. Je kunt investeren in omliggende wijken met extra groen en door maatregelen te 

nemen, zodat het leefbaar blijft.  

 

De heer VRUGT: Als ik het goed begrijp, denkt u met die mededeling mensen gerust te 

stellen terwijl diverse varianten nog in de lucht hangen. U zegt dat mensen ongerust 

werden gemaakt door een hetzerige campagne. Denkt u dat u die mensen hebt 

gerustgesteld? 

 

De heer PEN: Ik heb het niet over geruststellen. We moeten een heldere technische 

analyse maken van hoe het precies zit. In de studie staat duidelijk dat er niet wordt 

gesloopt. 

 

De heer VRUGT: Dat staat er niet zo in. 

 

De heer PEN: Bij de meest gewenste variant staat dat er niet gesloopt wordt. Er is inbreuk 

op het uitzicht van een aantal woningen en voor die mensen moet je zeker iets doen. Ik 

neem dat zeer serieus, want het is zeer zorgelijk voor die groep mensen. We moeten als 

partij echter niet alleen denken aan de angst. Natuurlijk is het voor die wijk heel pijnlijk 

en moeten wij het maximale voor hen doen, maar er liggen ook bredere belangen. We 

hebben ook een milieutaakstelling en wat dacht u van de overlast van zevenhonderd 

bussen voor de Schalkwijkerstraat? Ook dat gaat ondergronds en er zijn impulsen op 

andere plekken waar je rekening mee moet houden.  

 

Het is een pijnlijke keuze voor die buurt en als we hiervoor kiezen, moeten we maximaal 

inzetten op goed compenseren en goed kijken wat je stedenbouwkundig kunt doen, zodat 

het leefbaar blijft. Niemand mag er een cent op achteruitgaan en dat kun je als keiharde 

voorwaarde neerzetten, mits er helder gecommuniceerd wordt hoe het precies zit. Dat 

moet hierna allemaal gaan gebeuren. Ik maak me juist veel zorgen om de bewoners. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Mijnheer Pen, ik concludeer dat u spijt hebt van het feit dat 

u toen niet hebt meegestemd met de motie, want u geeft aan dat u niet voor de sloop bent 

die daar had moeten plaatsvinden. 

 

De heer PEN: Ten tijde van die besluitvorming heb ik geen voldragen, afgeronde studie 

gezien op basis waarvan ik een duidelijke keuze kon maken. Op grond van de eindstudie 

die er nu ligt, kies je niet voor sloop. Op grond van de tunnelstudie hoeft er geen woning 

in Haarlem gesloopt te worden. Je kunt garanderen dat er geen enkel huis is dat omvalt. 

Bij de De Kamp-variant werden meerdere huizen gesloopt en dat is gewoon slecht. 
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Een aantal fracties heeft gezegd dat het makkelijk is om het college aan te vallen. Het is 

juist niet makkelijk om hier voor te zijn, want we snappen dat dit veel onrust veroorzaakt. 

Maar we snappen ook dat we iets moeten doen als deze stad zich wil blijven ontwikkelen. 

 

Over het interactieve proces hebben we, denk ik, al genoeg gezegd. Het laatste half jaar is 

dit niet goed gegaan en daardoor leven er veel ideeën die niet kloppen. Daarom dienen 

wij de motie over communicatie in. Ik ben heel benieuwd hoe de wethouder hier naar 

kijkt. Ik heb net al iets gezegd over het afschieten van een variant terwijl er nog geen 

eindstudie ligt. Dat is gewoon niet handig en past niet binnen een brede interactie met 

verschillende partijen. Laat ik het daarbij houden. 

 

De heer DE VRIES: Ik heb de heer Pen duidelijk horen zeggen dat het voor het CDA een 

worst is welke tunnel het wordt zolang er een tunnel komt. Hebt u geen kleine voorkeur 

voor een van de kleine varianten?  

 

De heer PEN: De analyse is heel duidelijk over wat het meeste oplevert voor de stad. Dat 

is de ZuiderBuitenSpaarnevariant, ook omdat er geen woningen voor worden gesloopt. 

De Kamp is geen goede variant, want je krijgt er zeker geen draagvlak voor in de wijk. 

 

De heer DE VRIES: En wat vindt het CDA van de lange tunnel die de PvdA wil? 

 

De heer PEN: Dat is niet realistisch. Als je hiervoor gaat, sta je voor aap bij het Rijk. De 

stad gaat niet langer open op dat gebied. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Spreekt u nu namens uw hele fractie? 

 

De heer PEN: Wij zijn zeer verenigd. We hebben een brede vergadering gehad met onze 

leden en daar was breed draagvlak. 

 

De heer VRUGT: U hebt dekking van de leden, maar wat vindt u van het voorstel? In het 

begin van uw betoog hoorde ik u zeggen dat u dit nog moest zien, maar juist u ken ik als 

iemand die zich – terecht – grote zorgen maakt over de financiële situatie van deze 

gemeente. We hebben het over een bijdrage van minimaal 20 miljoen euro, die deze 

gemeente zal moeten leveren, terwijl we binnen enkele jaren op een schuldenlast van 

540 miljoen euro zitten. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Het gaat helemaal niet om een bijdrage van minimaal 20 miljoen 

euro, mijnheer Vrugt. Dat is echt onzin. 

 

De heer VRUGT: Misschien kunt u mij het juiste bedrag noemen? 

 

Mevrouw HOFFMANS: Het staat in de eindrapportage van de tunnelstudie. 

 

De heer VRUGT: Als het gaat om percentages van het totaal, kom je uit op 18 tot 

20 miljoen euro, mevrouw Hoffmans. 

 

Mevrouw HOFFMANS: 18 miljoen euro wordt genoemd, niet minimaal 20 miljoen euro. 

 

De heer VRUGT: Prima, u houdt vast aan 18 miljoen euro, maar de praktijk wijst uit dat 

het altijd meer wordt. Laten we dat buiten beschouwing laten. De heer Pen weet dat er 

nog veel risico's lopend zijn, zoals het Reinaldapark. Daarbij gaat het ook om miljoenen 
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euro's. Ik vind het verrassend dat het CDA, dat zich daar – terecht – zo druk om maakt, 

vindt dat die 20 miljoen euro wel komt. 

 

De heer PEN: Dat zeg ik niet. Wij hebben hier grote problemen mee, omdat we bij de 

kadernota op de schuldpositie zijn gaan zitten. Juist nu moet je investeren in verdienende 

projecten . Haarlem betaalt tussen de 15 en 20 miljoen euro en hogere overheden 

investeren meer dan 230 miljoen euro in de economie van onze stad. Dat betekent banen, 

meer ozb-inkomsten, impuls voor 023, impuls voor Schalkwijk en impuls voor het 

station. Dit zijn allemaal inkomsten waardoor projecten beter op de kaart staan en het 

imago van de stad beter wordt. Ik vind dat de kosten niet opwegen tegen de enorme baten 

van de stad. We hebben ideeën voor de dekking, maar die dienen we nu niet in, omdat 

GroenLinks hierover een prima motie heeft. We willen bijvoorbeeld de Nuon-

opbrengsten labelen voor hov. We hebben gezegd dat het naar rentmeesterschap moet. 

Het moet naar de schuldenlast of iets voor de duurzame toekomst van Haarlem.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Hoffmans, voert u het woord namens GroenLinks? U zit al 

lang te wachten. 

 

Mevrouw HOFFMANS: De voorzitter van de commissie Beheer concludeerde na afloop 

van de juist afgeronde commissiebehandeling dat de wethouders en de fracties elkaar niet 

weten te raken en niet nader tot elkaar komen ten aanzien van de formulering van 

besluitpunt 3. Naar nu blijkt, geldt dit ook voor de fracties onderling. Ik wil de wethouder 

bijna complimenteren met het feit dat het hem gelukt is om een besluit zo te formuleren, 

dat er na zes uur debatteren nog steeds geen consensus is over wat er in staat. Dat is te 

triest voor woorden als het om een onderwerp gaat dat zo belangrijk is als dit. Ik zie de 

wethouder nee schudden, maar het is u in de commissie niet gelukt om een uitleg te 

geven die iedereen hetzelfde opvat. Dat is een feit. We praten hierover al zes uur en we 

worden het niet eens over wat er in besluitpunt 3 staat. Dat wil ik geconcludeerd hebben. 

 

Ik begrijp uit de discussie dat iedere fractie haar eigen conclusies trekt en dus zal ik nu de 

conclusies van GroenLinks trekken. Uit het raadstuk, besluitpunt 3 en de termijn van de 

wethouder tijdens de commissie concludeer ik dat het college voor een middellange 

tunnel is volgens tracé A en dat het een slag om de arm houdt voor de financiering. In 

feite willen we dus hetzelfde. Besluitpunt 3 is erg omslachtig geformuleerd en we zijn het 

niet eens over de weg die we willen behandelen. GroenLinks wil daar samen met D66, 

CDA en wellicht een aantal fractieleden van de VVD graag verheldering in aanbrengen 

door een motie in te dienen waarin wij het college de opdracht geven om de intentie 

lightrail inclusief ondergrondse Spaarnepassage volgens tracé A eenduidig voor te leggen 

aan de Provincie en gezamenlijk op te trekken naar het Rijk voor financiering. 

Vervolgens wordt deze intentie uitgewerkt met betrokken bewoners volgens de procedure 

werkatelier en daarbij wordt rekening gehouden met alle consequenties. Als ik de 

wethouder goed heb gehoord, wilt u uiteindelijk dat er een middellange tunnel komt 

volgens tracé A. Dat willen wij met deze motie graag bestendigen. 

 

Motie 21/4 Tunnel Zuidtangent 

 

“De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen donderdag 2 juli 2009; 

 

Constaterende dat: 
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 het college kennisneemt van de eindrapportage Tunnelstudie Zuidtangent zonder een 

concreet besluit te nemen om de bereikbaarheid van Haarlem en de regio 

daadwerkelijk te versterken; 

 een eenduidig besluit essentieel is voor een volwaardige rol in metropoolregio 

Amsterdam; 

 

Overwegende dat: 

 een concreet besluit voorwaarde is voor subsidies van Rijk en Provincie; 

 uit de studie blijkt dat lightrail een reële optie is; 

 zonder ondergrondse Spaarnepassage, lightrail niet mogelijk is; 

 een middellange tunnel volgens tracé A de meest effectieve oplossing is; 

 dit ook de doorstroming van het overige verkeer ten goede komt; 

 daarmee bijdraagt aan doelstelling Haarlem Klimaatneutraal; 

 

Besluit: 

 het college opdracht te geven de intentie lightrail inclusief ondergrondse 

Spaarnepassage volgens tracé A eenduidig voor te leggen aan de Provincie en 

gezamenlijk op te trekken naar het Rijk voor financiering; 

 deze intentie met experts en betrokken bewoners uit te werken volgens procedure 

werkatelier, daarbij rekening houdend met alle consequenties 

 

En gaat over tot de orde van de dag.” 

 

Ondertekening: CDA, GroenLinks, D66 

 

De VOORZITTER: Zijn er nog andere sprekers? D66. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik kan me natuurlijk van harte aansluiten bij de tekst van de 

motie die mevrouw Hoffmans noemde. Het is een verheldering van besluitpunt 3. Daar 

hoef ik het niet nog een keer over te hebben. 

 

Wat mij opvalt na alle uren vergaderen met de wethouder is het gebrek aan 

bestuurskracht van het college. Ik vind dat we dat kunnen lezen uit het besluit dat voor 

ons ligt en wat we hebben gehoord aan inbreng van alle fracties. Het besluit is multi-

interpretabel en over punt 1 en 2 gaan we niet eens, laat staan dat we er een dekking voor 

zouden hebben. 

 

De heer ÖZCAN: Hebt u de discussie over de Nuon meegekregen? Over 

bestuursslagvaardigheid gesproken. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Waar hebt u het over? 

 

De heer ÖZCAN: U hebt het dus niet meegekregen? 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Er is een besluit genomen tegen uw zin in. 

 

In de kranten lezen we de laatste tijd dat Almere van het Rijk 4 tot 6 miljard euro eist 

voor hov. In Maastricht wil men een dubbele tunnel en eist men ook 2 miljard euro van 

het Rijk. Amsterdam heeft honderden miljoenen euro's extra nodig en zet ook zijn eisen 

op tafel. Deze wethouder heeft net gezegd dat zijn werk begint als wij een besluit hebben 

genomen. Ik vraag me dan weer af of het college het werk met zijn vieren aankan. We 
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hebben twee jaar lang een open proces met de stad gehad, maar we hebben de wethouder 

niet meer in de stad gezien toen duidelijk werd dat de lange tunnel een onhaalbare kaart 

was, nadat in januari 2009 tijdens een atelier duidelijk werd dat de De Kamp-variant naar 

voren kwam. We zagen hem wel als het om woning ging, maar het is de vraag of u zich 

voor 100% hebt kunnen inzetten voor de bereikbaarheid. 

 

Ik ben heel benieuwd wat zich na februari 2009 heeft afgespeeld. Ik kom elke keer op 

deze vraag terug, maar heb er nog steeds geen antwoord op. In februari 2009 gold punt 3 

(overleggen met Provincie en Rijk over de financiële dekking) nog in combinatie met de 

lange tunnel waar u in die tijd nog volop voor ging. In die zin heeft mevrouw 

Langenacker van de Partij van de Arbeid altijd een consistent beleid gevoerd. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Ik ben blij dat u dat bevestigt. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: U hebt best een compliment verdiend. 

 

In februari 2009 werd gezegd dat het zoeken naar geld heel urgent was en voor de zomer 

gebeurd moest zijn. We doen alsof de spades volgende jaar de grond ingaan, maar het is 

natuurlijk een langetermijnvisie. We moeten nadenken over hoe we over twintig jaar 

verder willen met deze stad. Wat dat betreft moeten we hier een tactisch besluit nemen. Ik 

vind het heel merkwaardig dat het college niet klip en klaar zegt wat het belangrijk vindt 

voor de stad en uitlegt waarom het zo twijfelt. Ik vind dat u ineens heel bescheiden bent 

geworden. Ik herken de figuur die twee jaar geleden voluit voor de lange tunnel ging niet 

meer terug. Misschien kunt u er een kleine toelichting op geven.  

 

Wij hebben samen met GroenLinks en CDA de motie ingediend en daar wil ik het bij 

houden. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de Actiepartij. 

 

De heer VRUGT: Tijdens de commissievergadering van een paar uur geleden viel mij op 

dat de wethouder een steeds verstandiger opstelling heeft ten aanzien van de financiën. 

Hij wil helaas niet onomwonden zeggen dat het geld er niet is. Misschien dat er daarom 

verwarring is ontstaan over het collegevoorstel, dat hij er allerlei dingen bijhaalt om het 

positiever te doen lijken.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Mijnheer Vrugt, hoe weet u dat het geld er niet is? Daar is 

namelijk nog helemaal geen onderzoek naar gedaan. 

 

De heer VRUGT: Ik vind het fantastisch als u zegt dat er een potje is met 20 miljoen euro 

dat we hieraan kunnen uitgeven, met in het achterhoofd onze enorme schuldenlast en alle 

andere kerntaken van deze gemeente waarin we ook geld moeten investeren. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Zo werkt het niet, mijnheer Vrugt. Het is altijd zo dat we als 

raad besluiten dat we iets willen en daarna op zoek gaan naar een manier om dit te 

financieren, zeker met projecten als deze. 

 

De heer VRUGT: Ik wil een stukje met u meegaan. Het komt op mij inderdaad vreemd 

over dat het geld nog niet gevonden is, aangezien aan het begin van de studie het idee was 

dat niet alleen de technische, maar ook de financiële haalbaarheid onderzocht zou 

worden. Dat zijn echter wel de feiten. 
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Mevrouw HOFFMANS: Het is dus niet zo dat we nu zeker weten dat er geen financiering 

is.  

 

De heer VRUGT: Ik vind het geweldig dat u de financiële situatie van de gemeente een 

stuk rooskleuriger inziet dan de wethouder die het in de commissie over scenario 5 of 6 

had, terwijl bij de behandeling van de kadernota al gesproken werd over scenario 3. 

 

In de commissie heb ik duidelijk aangegeven waar onze fractie staat in het debat. Gelet 

op de uitermate slechte financiële positie van de gemeente achten wij het niet 

verantwoord om ons in een volgend duur project te storten wanneer daartoe de strikte 

noodzaak ontbreekt. De huidige openbaarvervoersvoorziening Zuidtangent voldoet 

uitstekend. Deze week konden we in de krant nog lezen dat afgelopen jaar de 

tevredenheid van klanten over het openbaar vervoer is toegenomen. Weliswaar viel er een 

afname van stiptheid en betrouwbaarheid te melden, maar openstaande bruggen kwam als 

reden daarvoor niet voor. Dat is goed ook, want ieder uur passeren zestien treinen de 

spoorbrug over het Spaarne. Onze fractie is niets bekend over treinen die vertraagd of 

gehinderd worden door de opening van deze brug. Gelukkig blijkt dit geen 

onoverkomelijke belemmering te zijn. 

 

In een bij dezen in te dienen amendement stelt Actiepartij voor om zo spoedig mogelijk 

verbetermaatregelen te treffen voor de hele route van de Zuidtangent, waaronder de 

efficiëntie van de brugbediening als detail is meegenomen. We hopen met dit 

amendement op enige realiteitszin tegenover het verdere pakket aan maatregelen dat in 

het collegevoorstel verwoord staat.  

 

Amendement 21/1 Bereikbaarheidsbesluit  

 

“De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 2 juli 2009,  

in beraadslaging over het collegevoorstel naar aanleiding van de eindrapportage 

Tunnelstudie;  

 

Constaterende: 

 dat in het voorliggende voorstel een pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen ter 

nadere uitwerking wordt voorgesteld, dat met name aanvullend is op de bestaande 

ov-verbinding Zuidtangent; 

 dat ten aanzien van die reeds bestaande verbinding en het bestaande tracé onderkend 

wordt, dat de nodige maatregelen ter verbetering mogelijk en wenselijk zijn; 

 

Overwegende:  

 dat het daartoe niet noodzakelijk is uit te gaan van een andere passage van het 

Spaarne dan over een brug, zoals ook is vastgelegd in het coalitieakkoord; 

 dat het pakket verbetermaatregelen bijzonder ambitieus genoemd kan worden, gelet 

op het vrijwel ontbreken van enige financiële dekking; 

 

Besluit akkoord te gaan met het collegevoorstel, met dien verstande dat besluitpunt 3:  

 

'Voordat een mogelijke oplossing voor de Spaarnepassage in de vorm van een 

middellange tunnel volgens tracé A alsmede de mogelijke financiële dekking ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd, eerst de gemeentelijke, 

provinciale en rijksbijdrage aan deze oplossing gezamenlijk met de minister te toetsen op 
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haalbaarheid, gezien de omvang ervan en in concurrentie met andere investeringen in de 

metropoolregio en in Nederland.' 

 

Als volgt komt te luiden:  

 

'Budgettair neutrale maatregelen ter verbetering van het huidig tracé, waaronder de 

Spaarnepassage, zo spoedig mogelijk ten uitvoer te brengen en ten aanzien van de overige 

maatregelen de mogelijke financiële dekking ter besluitvorming aan de gemeenteraad 

voor te leggen, nadat eventuele gemeentelijke, provinciale en rijksbijdrage hieraan, 

gezamenlijk met de minister zullen zijn getoetst op haalbaarheid, gezien de omvang ervan 

en in concurrentie met andere investeringen in de metropoolregio en in Nederland, 

waarbij ook een duidelijke prioritering zal worden aangebracht.' 

 

En gaat over tot de orde van de dag.” 

 

Ondertekening: Actiepartij 

 

Terugkomend op de financiële positie geeft Actiepartij prioriteit aan investeren in 

achterstallig onderhoud van in de eerste plaats het sociale beleid in onze stad en zaken als 

groen en handhaving. Het is niet erg reëel om te veronderstellen dat we ook verantwoord 

miljoenen euro's aan gemeentelijke bijdrage kunnen investeren in infrastructurele 

projecten. Hoewel we veel van de voorstellen wenselijk vinden, nemen we deze 

vooralsnog ter kennisgeving aan als wensenlijstje voor de lange termijn. Juist de 

veronderstelde noodzaak tot ondertunneling van het Spaarne wordt niet door ons gedeeld, 

omdat we beslist willen starten met de regionale ov-verbindingen die nog niet aanwezig 

zijn. Ik bedoel daarmee de tak naar de IJmond, en de tak naar Schiphol en de Zuidas, die 

volgens ons over grotendeels bestaande infrastructuur niet dwars door de stad, maar aan 

de west- en oostkant zeer nuttige aanvullingen zouden zijn op de nu bestaande 

verbinding, die al wel dwars door de binnenstad gaat en de verbinding vormt naar 

Schalkwijk, Hoofddorp en verder. 

 

Voor alle zekerheid dient onze partij een motie in die zich expliciet uitspreekt tegen de 

middellange tunnelvariant naar het Zuiderbuiten Spaarne, zoals vorige week 

aangekondigd. Ook het Rozenprieel heeft recht op duidelijkheid van deze raad. 

 

Motie Geen Onrust in De Roos 

 

“De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 2 juli 2009, 

 

in beraadslaging over de eindrapportage Tunnelstudie Haarlem; 

 

Constaterende dat er veel onrust is ontstaan over de mogelijkheid van een tunnel 

uitkomend in De Roos, zoals eerder het geval was rond een tunnel uitkomend in De 

Kamp; 

 

Overwegende: 

 de consequenties van de ‘ZuiderBuitenSpaarne-variant’ voor direct betrokkenen, met 

name de bewoners van De Roos; 

 dat aan deze variant grotendeels gelijkluidende bezwaren kleven als aan de varianten 

Turfmarkt en De Kamp, waarover de raad zich in een eerder stadium (negatief) heeft 

uitgesproken; 
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 dat het college in zijn voorstel aan de raad geen keuze maakt ten aanzien van een van 

de middellange varianten; 

 dat mede op basis van het gelijkheidsbeginsel en principes van behoorlijk bestuur 

geen rechtvaardiging gevonden kan worden waarop de raad als betrouwbare 

volksvertegenwoordiging niet een zelfde duidelijkheid zou scheppen als t.a.v. de 

varianten in De Kamp; 

  

Spreekt zich ondubbelzinnig uit tegen de realisatie van de ‘ZuiderBuitenSpaarnetunnel’ 

en draagt het college op deze uitspraak te verwerken in het gemeentelijk beleid; 

 

En gaat over tot de orde van de dag.” 

 

Ondertekening: Actiepartij 

 

De VOORZITTER: ChristenUnie/SGP. 

 

De heer VREUGDENHIL: Wij hebben voor ons liggen twee studies naar de tunnel- en de 

maaiveldmogelijkheden. We hebben boeiende discussies gehad in ateliers en workshops 

en we hebben op deskundige wijze met belanghebbenden (bevolking en organisaties uit 

de stad) kunnen spreken over de mogelijkheden. Later zijn er varianten bijgekomen als de 

ZuiderBuitenSpaarnevariant.  

 

We vinden het jammer dat het onderzoeksproces vroegtijdig is onderbroken door het 

vroegtijdig ingrijpen van een aantal politieke partijen die een aantal mogelijkheden 

afschoten. Dat betreuren wij. We vinden dat je een onderzoek moet voltooien als je er de 

opdracht toe geeft en dat je na afloop van het onderzoek tot een conclusie moet komen. 

Nu is het moment – althans, een moment – waarop we ons over de studies kunnen uiten.  

 

Naar een ander element dat ik zo zal noemen, heeft voor mijn fractie de bereikbaarheid 

altijd centraal gestaan. We verstaan hieronder de brede bereikbaarheid. We willen ons 

niet beperken tot de mogelijkheden voor openbaar vervoer. Ook de auto-bereikbaarheid 

zou meteen meegewogen moeten worden. Een belangrijk punt waar we als gemeente nu 

tegenaan lopen, maar waar mijn fractie altijd oog voor heeft gehad, is de financiële 

haalbaarheid. De financiën zijn cruciaal. Ik had hier een motie over, maar ik zie dat in 

beslispunt 2 en 3 van het besluit van het college elementen terugkomen van de financiële 

verantwoording en het financieel bewustzijn van het college. Ik denk daarom dat ik de 

motie nog even binnenhoud.  

 

Ik vind het een goed idee dat het college in gesprek gaat met ministeries en andere 

overheden om te kijken of er subsidies en financiering te regelen is. Zolang er financiële 

onduidelijkheid bestaat, wil mijn fractie in principe de opties openhouden. Dat ontneemt 

het college echter niet de plicht om te trachten zo snel mogelijk definitieve standpunten in 

te winnen. Dat moet inderdaad proefondervindelijk. 

 

Ik mis echter iets in de vele varianten die worden genoemd. Sommige varianten zijn half 

uitgewerkt, zoals variant F1, die mij erg aanspreekt, geboren en getogen zijnde in de 

Amsterdamse Buurt. Er wordt gezegd dat er veel dingen nog niet onderzocht worden en 

Ontwikkeling van de Waarderpolder nemen we niet mee. Dat vind ik jammer, want juist 

de oostkant heeft een impuls nodig. Je zou uitstekend aan kunnen takken op 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en vervolgens naar Noord. Je zou tussen de twee 

stations een lightrail kunnen maken, die doorgetrokken kan worden naar Zandvoort, 
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Velsen en allerlei andere mogelijke richtingen. Ik vind het jammer dat dat in deze 

discussie allemaal niet naar voren komt. Ik wil voorstellen om dit te onderzoeken. 

 

We hebben eerder ook een motie ingediend over de verbinding van de Zuidtangent met 

de IJmond. We willen aan het college meegeven om bij de concessie-inbreng voor de 

nieuwe periode te pogen de Zuidtangent richting het noorden/IJmond goed te realiseren. 

Misschien kan het in eerste instantie nog niet via de ideale oplossing van een tunnel, maar 

via de geëigende banen. We vinden in ieder geval dat de voortgang in de ontwikkeling 

van de Zuidtangent niet stopgezet moet worden, omdat daarop actie moet worden 

ondernomen. 

 

De heer DE VRIES: Ik wil mijn buurman een vraag stellen. Ik hoor hem zeggen dat hij 

gecharmeerd is van een oostelijke zuidroutevariant, maar dat betekent dat u met de 

Zuidtangent niet eens het centraal station van Haarlem aandoet.  

 

De heer VREUGDENHIL: Dat is het kritieke punt, dat ik vanaf het begin van deze 

discussie heb geuit. De route over de Schalkwijkerstraat en de Gedempte Oude Gracht 

roept zeer veel vragen op. Diverse sprekers hebben al naar voren gebracht dat er voor de 

buurt veel te veel bussen gaan over de Schalkwijkerstraat. Als je hiervoor een oplossing 

wilt vinden, kom je bij een tunnel. Maar daarmee kom je op de Gedempte Oude Gracht 

en ook dat probleem is niet opgelost. U weet dat de route over de Gedempte Oude Gracht 

veel te gevaarlijk is voor de Zuidtangent en dat je er eigenlijk veel langzamer zou moeten 

rijden. Dat wordt nooit iets. 

 

De heer DE VRIES: Beste buurman, u hebt nooit naar het pleidooi van de heer Fijn en de 

Historische Vereniging Haarlem geluisterd. Wij willen via de Wilhelminastraat rijden. 

 

De heer VREUGDENHIL: Dan scheept u de mensen van Heemstede op met ons 

probleem. 

 

De heer DE VRIES: Nee, die willen ook reizen. Ze werken ook op Schiphol. 

 

De heer VREUGDENHIL: Ik wil graag de Zuidtangent helemaal door Haarlem laten 

lopen. 

 

De heer DE VRIES: Dat hoor ik u zeggen, maar veel mensen moeten naar het Centraal 

Station van Haarlem en u vergeet dat. 

 

De VOORZITTER: Ik stel voor dat we afronden. 

 

De heer DE VRIES: Volgens mij heeft de heer Pen gezegd dat de eerste spoorbanen zijn 

ontstaan tussen Haarlem en Amsterdam. Ik heb de tijd meegemaakt dat er een tram ging 

van Amsterdam naar Zandvoort. Vroeger ging er ook een trein vanaf de 

Haarlemmermeer, die vanaf de oostkant het station binnenkwam. Al die mogelijkheden 

kunnen zo gerealiseerd worden. 

 

De VOORZITTER: Volgens mij hebben we de termijn van de raad gehad. Ik vraag 

wethouder Nieuwenburg om te reageren. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ik zal proberen in mijn beantwoording kort en bondig te 

zijn. Vorige week hebben we het onderwerp behandeld in commissie Ontwikkeling en 
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voorafgaand daaraan in commissie Beheer. Hopelijk heb ik de vragen die gerezen zijn 

naar behoren kunnen beantwoorden. Ik ben blij om te constateren dat de raad het 

offensief van het college van burgemeester en wethouders voor bereikbaarheid van en in 

de regio ondersteunt. Ik denk dat dit belangrijk is, want wij hebben voor het besluit dat 

genomen is daaraan tegemoet te komen. Ik zeg erbij dat de eindrapportage daar 

aanleiding voor geeft. De opdracht aan het college was de lange tunnel onderzoeken: niet 

van de ene naar de andere kant van de stad, maar met name om onderzoek te doen naar de 

verbetering van de bereikbaarheid van hoogwaardig openbaar vervoer.  

 

Wij hebben bewust gekozen voor de besluiten die er nu liggen. Dat houdt inderdaad een 

breed pakket aan maatregelen in. Wij hopen dat we met dit pakket gezamenlijk kunnen 

optrekken met de provincie Noord-Holland naar het Rijk om een antwoord te vinden op 

de regionale bereikbaarheid. Ik heb in de commissie gezegd dat het niet alleen een 

Haarlemse opgave is, maar ook een opgave voor deelnemende gemeentes in 

Kennemerland en de IJmond. Ik wil het besluit dat er nu ligt van harte aanbevelen, want 

daarmee kan dit college aan de gang.  

 

Er is uiteraard discussie over financiën, maar u kunt het ons college niet verwijten dat 

twee jaar geleden bij de start van de discussie over de hov-bereikbaarheid de 

economische situatie in ons land fundamenteel anders was. Ik heb in de commissie 

gezegd dat de Haarlemse bijdrage nog steeds behoorlijk is. Ik heb uitgelegd dat het gaat 

om 18 tot 20 miljoen euro. Ik heb de heer Heiliegers horen zeggen dat het een licht op de 

zaak werpt. 

 

De heer REESKAMP: Het komt dus allemaal door de crisis? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Het komt niet allemaal door de crisis, maar wij zijn ons 

als college wel bewust van onze verantwoordelijkheid. Wij en verschillende mensen 

binnen uw raad hebben gezegd dat je bewust moet zijn van de afweging die je moet 

maken op het moment dat je tot keuzes komt of op welke manier dan ook geforceerd 

wordt tot keuzes. Dat hebben wij als college met recht en rede gedaan. We hebben daar 

uiteraard de voorbereiding van de kadernota en uw bijdrage bij betrokken. Dat vinden wij 

geen schande. Als u zegt dat we de tering naar de nering moeten zetten, betekent dit dat 

het college dit ook vindt en daarvoor maatregelen moet treffen.  

 

De heer REESKAMP: Dat is in ieder geval duidelijk. Dat u met dit wiebelige besluit bent 

gekomen, heeft een puur financiële oorzaak. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Het getuigt van irrealisme als u zou zeggen dat het college 

er niet van doordrongen is dat dat op dit moment belangrijk is. 

 

De heer REESKAMP: In februari 2009 betoogde u nog dat de lange tunnel er moest 

komen. Toen was het land al diep in crisis. U zegt eigenlijk dat we beter 800 miljoen euro 

kunnen uitgeven dan 300 miljoen euro. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: U moet mijn woorden niet verdraaien. Ik heb toen gezegd 

dat we gaan voor een lange tunnel uit strategische overwegingen. Dat heeft vooral te 

maken met wat we bij het Rijk kunnen losmaken aan financiën. 

 

De heer REESKAMP: Oh, het zijn strategische overwegingen? 

 



 

2 juli 2009 

Wethouder NIEUWENBURG: Natuurlijk is dat zo. Het is ook de reden dat de 

gedeputeerde in een vroeg stadium met minister Eurlings om de tafel heeft gezeten om te 

praten over een bijdrage. De bijdrages van de Provincie en het Rijk zijn heel hoog. Dat 

weten wij als regio en als gemeente Haarlem.  

 

Los van de economische situatie van onze stad en land, worden alle investeringen op 

termijn bekeken naar realiseringsgehalte. Daarbij betrekt het Rijk de investeringen die 

gedaan moeten worden omdat ze nodig zijn en omdat er sprake is van feitelijke... 

 

De heer REESKAMP: Dat is toch reden te meer om te zeggen dat we ons kunnen 

veroorloven heel duidelijk te zijn? Als er een wal is, keert de wal het schip vanzelf. U 

spreekt uzelf tegen. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Dat zeg ik niet. Wij vinden als college dat het opkomen 

voor de Gedempte Oude Gracht nog een groot aantal knelpunten met zich meebrengt als 

je het hebt over een schakel in de bereikbaarheid van de regio. De onderzoeksrapportage 

heeft dit ook uitgewezen. Er is gekozen voor een duurzame variant. Het Rijk zal deze 

ambitie hierop toetsen. Wat wij willen, is in dit stadium naar het Rijk om te luisteren, 

kijken en horen wat men ervan vindt en dit afzetten tegen wat er op dit moment van deze 

regio gevraagd wordt voor hoogwaardig openbaar vervoer. Dat getuigt van realisme. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Stel dat het Rijk de eindrapportage Tunnelstudie leest. De 

conclusie daarvan is dat de middellange tunnel de beste oplossing is. U gaat dus voor 

financiering voor de middellange naar het Rijk, maar vervolgens komt u terug in deze 

raad, waar drie van uw coalitiefracties bij voorbaat hebben gezegd dat ze de middellange 

tunnel niet willen. Hoe voelt dat? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Hoe voelt dat? Als het Rijk zegt dat het hier 300 miljoen 

euro in wil steken, kom ik terug naar uw raad en doe ik een voorstel waarvan ik denk dat 

er draagvlak voor is. Het gaat niet van de ene dag op de andere en komt niet als een rijpe 

appel uit de lucht vallen. Het betekent dat ik er met u over communiceer. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Dus u hebt er vertrouwen in dat u de coalitiefracties kunt 

overtuigen van het belang van de middellange tunnel op het moment dat er financiën 

zijn? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Dat heeft te maken met de argumenten die op dat moment 

spelen. Dat is toch logisch? In dit debat valt me op dat u allemaal uw eigen aanbevelingen 

doet. Ik heb hier heel veel respect voor. Ik heb ook respect voor GroenLinks dat vanaf 

dag 1 heeft gezegd dat het voor een korte tunnel is en geen onderzoek nodig heeft.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Dat is niet waar. Wat u nu zegt, is feitelijk echt onjuist. Het 

enige dat wij hebben gevraagd, is een onderzoek naar maaiveldvarianten om dit af te 

kunnen zetten tegen de langetunnelvariant en te kijken of het met hetzelfde resultaat 

goedkoper kan. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Beste mevrouw Hoffmans, dit hebben wij naar eer en 

geweten gedaan. Mevrouw Van Zetten vroeg waarom het onderzoek langer heeft 

geduurd. Er was gevraagd om een onderzoek naar een lange tunnel, maar ik heb op basis 

van het coalitieakkoord en uw bijdrage in de commissie gezegd dat ik de 

maaiveldvarianten daar tegenover wil kunnen zetten, omdat ik de raad daarover wil 
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kunnen informeren met feiten, cijfers en onderzoeksresultaten. Daar kom ik nu mee. Het 

is aan u om een afweging te maken, met moties te komen en het besluit van het college al 

dan niet te volgen. U zegt dat het besluit niet duidelijk genoeg is, maar dat betwist ik. Ik 

denk dat het wel duidelijk is. Als u vindt dat u een motie moet indienen, doet u dit maar. 

Ik merk het wel. 

 

De heer PEN: Dit was een heel mooi en emotievol betoog. Zo kennen we u in de regio. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Nee. 

 

De heer PEN: Het is positief bedoeld! 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Het is goed dat u dit zegt. Volgens mij was het mevrouw 

Van Zetten die zei dat de effecten van dit college op de bereikbaarheid van de regio 

miniem zijn. Dat is per definitie niet waar, mevrouw Van Zetten! Zal ik u wat vertellen? 

Op het moment dat wij als college aantraden, was er nog geen sprake van de 

metropoolregio Amsterdam.  Er was geen sprake van het op de kaart zetten van een 

verbinding richting de Zuidas en er werd nog steeds gesteggeld over de verbinding 

richting Velsen. Op dit moment ligt er een raadsbesluit van de gemeente Velsen, die zegt 

dat ze door haar kern hoogwaardig openbaar vervoer wil. Zover zijn we in deze regio nog 

nooit gekomen. Dit onderzoek en deze eindrapportage hebben hiertoe bijgedragen. Het 

zijn effecten en het college wenst hier op een normale manier op beoordeeld te worden. 

Hier wil ik het bij houden. 

 

De VOORZITER: Blijft u even staan voor vragen. 

 

De heer PEN: Dank voor nog een gloedvol betoog. Ik begrijp echter niet dat u de signalen 

van de Provincie ontkent dat men dit geen goed besluit vindt. Die weerspreekt u bij 

dezen?  

 

Wethouder NIEUWENBURG: Weet u waar ik zoveel moeite mee heb? Ik ben 

professioneel bestuurder. Natuurlijk heb ik de afgelopen weken op mijn tong moeten 

bijten bij alle publicaties en uitspraken van Statenleden en (vertrekkende) gedeputeerden, 

maar ik wil u het laatste woord geven. Dat vind ik ordentelijk bestuur. Ik vind er van alles 

van, maar ik heb in de commissie duidelijk gezegd dat ik ga met het besluit dat u in de 

gemeenteraad neemt naar de Staten en de nieuwe gedeputeerde die er ongetwijfeld op 

verkeer en vervoer komt. Dan praten we met elkaar over de bereikbaarheid van de regio. 

Ik ga niet voor mijn beurt praten. 

 

De heer PEN: Mijn vraag is of u denkt dat u met dit besluit met een gerust hart naar 

Provinciale Staten kunt gaan. Meer niet.  

 

Wethouder NIEUWENBURG: Anders zouden wij het niet nemen. Dat betekent niet dat 

ik vooruitloop op een keuze van Provinciale Staten, want zij gaan daarover. Wij weten 

dondersgoed dat er in de Staten mensen zitten die in Amstelveen of het Gooi wonen. 

 

De heer PEN: Hier wil ik afstand van nemen. De Provincie houdt dit geld al drie jaar voor 

Haarlem vast. Ze wil een besluit van u. Meer niet. U vindt dit een besluit en hebt er dus 

vertrouwen in. 
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Wethouder NIEUWENBURG: Dit besluit gaat over investeringen in hoogwaardig 

openbaar vervoer. 

 

De heer PEN: U hebt daar vertrouwen in? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Me dunkt. Als ik ze voor die tijd niet kan overtuigen, zal 

ik met verve in de Statencommissie zeggen dat wij inzetten op een offensieve strategie. 

 

De heer PEN: Als u deze emotie daar toont, hebben wij er een voorzichtig vertrouwen in. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Dank u. 

 

De heer PEN: U moet een zo gloedvol betoog houden. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer De Vries? 

 

De heer DE VRIES: Mijnheer de wethouder, ik hoor u net weer zeggen dat de lange 

varianten uw lievelingen waren. U bent nog niet bij het Rijk geweest en u weet dus nog 

niet hoeveel geld daar is. U bent dus eigenlijk nog altijd voor die lange varianten? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Wij voorzien in het samen optrekken met de Provincie 

naar het Rijk. De burgemeester heeft de voormalig gedeputeerde gebeld en heeft 

gevraagd of we dat samen kunnen doen. 

 

De heer DE VRIES: Waarom geeft u geen antwoord op mijn vraag? Het wordt weer een 

woordenbrij. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ik geef antwoord. Luister even. De gedeputeerde heeft 

zeer zuinigjes gereageerd. Wij willen dat we in regionaal verband naar het Rijk gaan. We 

zijn ervan overtuigd dat we een goede eindrapportage hebben liggen op basis waarvan we 

naar het Rijk kunnen en die we rechtstreeks met minister Eurlings kunnen bespreken. 

 

De heer DE VRIES: Maar welke variant is uw lievelingsvariant? 

 

De VOORZITTER: Wie wil de volgende vraag stellen? 

 

De heer REESKAMP: We moeten altijd vooruitkijken, dus laten we hopen dat het deze 

wethouder gaat lukken om Provinciale Staten mee te krijgen. Op wat voor termijn gaat 

dat u lukken, denkt u? U bent het toch met ons eens dat zonder een gedeputeerde en 

daarachter Provinciale Staten de gang naar het Rijk tot mislukken gedoemd is? Schetst u 

voorzichtig het traject. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Het is lastig. 

 

De heer REESKAMP: Dat is besturen. U hebt hier tweeënhalf jaar de tijd voor gehad. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Laat me nu antwoord geven, mijnheer Reeskamp.  

 

De heer REESKAMP: Als u uw antwoord begint met ‘dat is lastig’, weet ik al dat er geen 

antwoord komt. 
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Wethouder NIEUWENBURG: U kent mij als realist. Mag ik dat een keer uiten? Het is 

lastig om de doodeenvoudige reden dat ik weet dat de Staten hierin een cruciale rol 

vervullen. Ik heb u net gezegd dat de Staten weerbarstig zijn en we dus een gedeputeerde 

nodig hebben die ons standpunt met verve wil ondersteunen. 

 

De heer REESKAMP: U wijst weer naar een ander. Net zei u dat de Statenleden uit 

Amstelveen en Amsterdam komen en gaf u aan dat het daarom niet goed zal lopen. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Mijnheer Reeskamp, ik zeg niet dat het niet goed gaat 

lopen. U moet echt mijn woorden niet verdraaien. Als je het hebt over investeringen en 

infrastructuur moet je altijd naar de Staten toe om te zorgen dat je de investeringen naar je 

toe haalt – of je nu wethouder in Haarlem, Oostknollendam, Den Helder of het Gooi bent. 

Daarom komen we met het besluit dat er nu ligt. Daar is helemaal niets nieuws aan. 

 

Natuurlijk kan ik niet voorzien wat de Staten hiervan vinden en ik vind het niet reëel als u 

me op dat resultaat afrekent. Op dit moment moeten wij met de nieuwe gedeputeerde 

gezamenlijk praten over de wijze waarop we dit naar de Staten en het Rijk insteken. Ik 

heb goede hoop dat dit zal lukken. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: U bent al geweest, mijnheer De Vries. 

 

De heer DE VRIES: Nee, er staat nog een vraag open. Het college blijft ervoor om de 

tunnelstudie breder te trekken en u haalt er ineens de Mariatunnel bij. Ik heb gevraagd 

waarom u dit niet hebt gedaan in 2007. Dan waren we nu een stuk verder. Dat was toch 

veel slimmer geweest? 

 

De VOORZITTER: Dat is een kwestie van als-als-als. 

 

De heer DE VRIES: Nee, ik wil een antwoord. Waarom hebt u dat niet gedaan? Of had u 

toen de visie nog niet? Twee jaar is erg lang. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Daar had u mijn voorgangers ook op aan kunnen spreken. 

 

De heer DE VRIES: In 2007 waren er ook altijd problemen met die autootjes. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Mijnheer De Vries, ik heb veel respect voor uw 

standpunt. Daar gaat het helemaal niet om. 

 

De heer DE VRIES: Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer De Vries is tevreden. Hij zei: dank u wel. Dit is een 

raadsvergadering en de wethouder hoort zich daarin bescheiden op te stellen. Als de heer 

De Vries dank u wel zegt, is dat het einde van het debat. 

 

Omdat we al ruim de tijd genomen hebben, is mijn voorstel om nu niet te beginnen aan 

een tweede termijn. Het is bijna 23.00 uur en ik stel voor dat we gaan stemmen. 

 

De heer PEN: Ik wil graag een korte toelichting geven op de motie Communicatie, 

communicatie, communicatie. 
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De heer VRUGT: Ik heb ook een punt van de orde. Ik dacht dat GroenLinks repte over 

een motie voor de dekking. Misschien heb ik dit verkeerd begrepen, want ik zie er geen 

liggen. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Nee. 

 

De VOORZITTER: Dat hebt u verkeerd begrepen. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Het staat in de motie die wij samen met D66 en CDA indienen. 

 

De heer PEN: Ik heb een korte toelichting op wat we bedoelen met de eerste zin van het 

verzoek. In de eerste zin staat dat we willen dat het college zelf een evaluatie maakt van 

het communicatieproces van de tunnelstudie. 

 

De VOORZITTER: Prima. Zijn we er klaar voor? 

 

De heer REESKAMP: Krijgen we de gelegenheid om goed een stemverklaring af te 

leggen? 

 

De VOORZITTER: Zeker, dat is altijd het geval. De eerste motie waarover we stemmen, 

is motie Geen onrust in de roos van de Actiepartij. 

 

De heer VRUGT: Van de orde. Ons andere voorstel is een amendement en dat zou 

eigenlijk eerst in stemming gebracht moeten worden. 

 

De VOORZITTER: De griffier en ik hebben daar naar gekeken en we denken dat dit 

elkaar niet bijt. We kunnen net zo goed op volgorde van binnenkomst stemmen. 

 

De heer REESKAMP: Als het amendement van de Actiepartij wordt aangenomen, wordt 

het collegevoorstel ondergraven. 

 

De heer VRUGT: Zo wil ik het niet zeggen. Het gaat mij erom dat we de motie niet meer 

in stemming hoeven te brengen als het amendement wordt aangenomen. 

 

De VOORZITTER: We houden het praktisch en doen eerst het amendement 21/2 

Bereikbaarheidsbesluit. Hebt u dit allemaal voor u? Wie wil er een stemverklaring 

afleggen? Niemand. Wie steunt het amendement? De Actiepartij en de Ouderenpartij. 

Verworpen.  

 

Motie 21/1 Geen onrust in de Roos. Wil iemand een stemverklaring afleggen? 

 

De heer REESKAMP: Hoewel D66 vindt dat er goed gecommuniceerd moet worden met 

de mensen van het Rozenprieel en we inzien dat het besluit van het college de onrust daar 

de komende tien jaar zal laten voortduren, kunnen we deze motie niet steunen. Het is een 

motie en geen amendement. 

 

De heer DE VRIES: Dit is een heel logische motie en natuurlijk wordt hij door de hele 

Partij Spaarnestad ondersteund. 
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De VOORZITTER: Willen degenen die de motie steunen hun hand opsteken? Dat zijn 

Actiepartij, Partij Spaarnestad en de Ouderenpartij. De motie is niet aangenomen. 

 

Motie 21/3 Communicatie, communicatie, communicatie van het CDA. Wie wil daarover 

een stemverklaring afleggen? 

 

De heer RUTTEN: Voor de VVD is communicatie uiteraard belangrijk. Ik denk dat het 

een understatement is. Het is absoluut belangrijk dat er lering wordt getrokken uit wat er 

hier gebeurt en wij vinden dat het college ook de rol van de raad in het 

communicatieproces mee mag wegen in de evaluatie. De VVD zal deze motie steunen. 

 

De heer REESKAMP: Wij zullen deze motie steunen, met de belangrijke aantekening dat 

er goed gecommuniceerd is met de burger met uitzondering van de uitwerking van de 

laatste drie varianten. 

 

De heer VRUGT: Ik kan me helemaal aansluiten bij de verklaring van D66. Het begon 

heel goed, maar aan de eind van de rit trok men zich terug in achterkamertjes of iets 

dergelijks. 

 

Mevrouw LANGENACKER: Wij zullen deze motie niet steunen. De raad heeft tijdens de 

behandeling van de begroting of kadernota al een motie aangenomen over communicatie. 

Wij vinden het nog steeds ontzettend belangrijk en willen nog steeds dat die motie wordt 

uitgevoerd door het college. Daarnaast hebben we specifiek over dit proces aangegeven 

dat we inderdaad vinden dat de communicatie het laatste half jaar slecht is geweest. Als 

we nog een keer een soortgelijk proces ingaan, moeten we daar inderdaad op letten. Deze 

motie geeft daar echter niet voldoende antwoord op. 

 

De heer DE VRIES: Partij Spaarnestad is van mening dat de tunnelstudie maandenlang 

alleen ging over lange varianten, die nooit gesteund zouden worden door enige financiële 

tegemoetkoming van het Rijk. Pas in de laatste paar maanden kwamen de korte varianten 

eruit. Het CDA heeft volkomen gelijk. Er is helemaal niet met de bewoners gesproken. 

 

De VOORZITTER: Wie steunt de motie? GroenLinks, CDA, Partij Spaarnestad, 

ChristenUnie/SGP, Actiepartij, D66 en VVD. Dat zijn 19 stemmen. De motie is 

aangenomen. 

 

Dan hebben we motie 21/4 Tunnel Zuidtangent van GroenLinks en D66. Wie wil 

hierover een stemverklaring afleggen? 

 

De heer DE VRIES: Omdat er zo weinig is gecommuniceerd met de burgerij kunnen wij 

natuurlijk niet meegaan met deze motie. 

 

De VOORZITTER: Wie steunt deze motie? GroenLinks, CDA, D66 en twee leden van 

de VVD. Verworpen. 

 

Wil iemand een stemverklaring afleggen over het besluit? 

 

Mevrouw HOFFMANS: GroenLinks zal tegen dit besluit stemmen, omdat wij het niet 

eens zijn met de routing die het college kiest. Wij vinden dat wij ons eerst uit moeten 
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spreken voor een tunnel en dan financiering moeten regelen. Op deze manier dreigt een 

debacle en gebeurt er niets.  

 

Mevrouw BOSMA: Ik wil graag een citaat aanhalen uit Pieter Bas, het bekende boek van 

Godfriend Bomans: “Pieter Bas, die later minister werd, zei: 'De zaak is zo simpel als een 

knikker. De zaken worden gewoonlijk vanuit het verkeerde standpunt beschouwd. Kies 

het goede standpunt en de zaak is in orde en zeg eenvoudig: hebt u wel aan het 

verbindend principe gedacht?’” Daar moest ik de laatste tijd regelmatig aan denken. Het 

Haarlemse college beschouwt de tunnelstudie vanuit het verkeerde standpunt. Het kiest 

niet, bestuurt niet en dat kan deze stad zich niet permitteren. Bovendien doet de VVD niet 

wat zij altijd heeft uitgedragen. Het moge duidelijk zijn dat ik, als initiatiefneemster van 

het op de agenda zetten van de tunnel, het voorliggende voorstel niet kan steunen. 

 

Mevrouw FUNNEKOTTER: Tot mijn spijt heb ik als VVD'er in hart en nieren moeten 

ervaren dat een deel van mijn fractie een eerder unaniem ingenomen standpunt voor de 

middellange tunnel verlaten heeft en een tegengesteld standpunt inneemt, zonder dat er 

een enkel feit veranderd is. De afgelopen tijd heb ik mijn oor goed te luisteren gelegd in 

de stad en bij de mensen die hier zijn geweest om in te spreken bij het stadsgesprek. De 

natuurlijke achterban – de ondernemers van Haarlem – wegen voor mij erg zwaar. Los 

van de gunstige effecten op veel gebieden, die beschreven worden in de inmiddels 

overbekende tunnelstudie, ben ik het eens met de diverse groeperingen van ondernemend 

Haarlem dat de tunnel van groot belang is voor de economische bereikbaarheid van de 

stad. Ondernemers weten als geen ander dat de kost voor de baat uitgaat. Investeren in 

een goede bereikbaarheid is essentieel voor het floreren van onze mkb. Daarnaast wordt 

van het college niet gevraagd om nu, ten tijde van de crisis, direct de portemonnee te 

trekken. De bijdrage van Haarlem aan dit project komt pas aan de orde over een aantal 

jaren, als we de huidige economische crisis achter de rug hebben. Met de oplossing van 

tracé A, die geboden wordt in de eindrapportage Tunnelstudie, bereiken we mijns inziens 

het doel van economische bereikbaarheid. Ik zal mijn stem bepalen op basis van het in 

eerste instantie unaniem ingenomen fractiestandpunt dat zich voor de middellange 

tunnelvariant uitspreekt. 

 

De heer REESKAMP: Onze stemverklaring is iets prozaïscher. Wij vinden dat het 

college niet de juiste weg bewandelt, maar het is duidelijk dat eerst het tegendeel 

bewezen moet worden. De boel komt snel voor de Staten en wij willen het zeker een 

politiek gevolg geven als blijkt dat de ramkoers die het college volgt tot ongelukken leidt. 

Wij zullen dit voorstel, waar wij niet in kunnen geloven, niet steunen. 

 

De heer VRUGT: Met hoge verbazing constateer ik dat met name PvdA en SP geen 

voorstander zijn van de middellange tunnel. Dat heb ik ze vanavond horen zeggen. Ze 

hebben onze verhelderende motie en amendement daarover niet gesteund. In het voorstel 

staat de middellange tunnel duidelijk wel vermeld. Ik zeg duidelijk, want ik ben het met 

mevrouw Hoffmans eens dat het voorstel als geheel niet duidelijk is. Om die reden en 

omdat de middellange tunnel er wel in genoemd staat, kan onze fractie uiteraard niet 

instemmen met het voorstel. De gemelde maatregelen zijn grotendeels wenselijk, maar 

het is een soort wensenlijstje voor Sinterklaas, zonder dat duidelijk is hoe we het ooit 

willen gaan doen. 

 

De heer DE VRIES: Partij Spaarnestad is van mening dat deze studie bovenmatig slecht 

is uitgevoerd. Dat komt niet door het bureau, maar doordat de opdrachtgevers (de 

Provincie en het college) de opdracht bovenmatig slecht hebben geformuleerd. Daarbij is 
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slecht gecommuniceerd met de burgerij. Het is van de zotte geweest om twee derde of 

meer van de studie te focussen op lange nonsensvarianten, waarvan we konden weten dat 

ze nooit steun zouden krijgen. De laatste paar maanden is het rapport ineens afgeraffeld 

met allerlei korte varianten, die helemaal niet zijn besproken met de burgerij. Wij vinden 

verder dat de korte varianten te grote risico's hebben, want ze gaan allemaal door de 

mooie, oude kern van de stad. Daarom kunnen wij niet meegaan met dit stuk. 

 

De heer PEN: Helaas kan het CDA ook niet instemmen met dit besluit. Na 

voorgesprekken met het CDA bij Provincie en Rijk vinden we dit besluit niet voldoende 

om door te gaan. Wij hopen dat de wethouder met zijn emotie die hij net uitte de 

Provinciale Staten om krijgt, maar de zuivere procedure is dat we eerst naar het Rijk gaan 

en dan kijken wat Haarlem kan dragen. De Provincie weet hoe we ervoor staan. Daarna 

moeten we kijken hoeveel miljoen euro we nodig hebben om de wijk te compenseren 

voor mogelijke overlast; zeker na deze communicatieprocedure. 

 

De heer VREUGDENHIL: Aan het einde van het verhaal staan drie besluitpunten. 

Kennisnemen volgens besluitpunt 1 doen we graag. Besluitpunt 2 bestaat uit een aantal 

maatregelen. Met a, b, c en d kunnen we instemmen, maar e (het verbeteren van de 

huidige verbinding) niet. Ik vraag me af wat er nog te verbeteren is bij de 

Schalkwijkerstraat en de Gedempte Oude Gracht. Dat zal heel moeilijk gaan. We zouden 

een alternatieve route moeten bedenken. Ik geef de suggestie mee om F` eens grondig te 

onderzoeken. Daarmee kom ik bij besluitpunt 3. Wij zijn niet tegen een korte tunnel, 

maar ook hiervoor geven we de suggestie mee om verder te zoeken naar 

maaiveldvarianten en F`. Daar is veel meer uit te halen dan in dit onderzoek is gedaan.  

 

De VOORZITTER: Mag ik vragen aan degenen die het voorstel steunen om hun hand op 

te steken? Dat zijn PvdA, ChristenUnie/SGP, vier leden van de VVD en SP. Daarmee is 

het voorstel aangenomen. 

 

Dames en heren, de raadsvergadering is ten einde en ik wens u een welverdiend en zeer 

zonnig reces toe. 

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.15 uur. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van   2009.  

 

De griffier,      De voorzitter, 

 

 

 

mr. B. Nijman      mr. B.B. Schneiders 

 


