
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

De uitvoering van het Haarlems milieubeleid wordt jaarlijks vastgelegd in het 

wettelijk verplichte milieuwerkprogramma.  

De uitvoering van projecten in het kader van Haarlem Klimaatneutraal neemt een 

centrale plaats in het milieuwerkprogramma 2009. Daarom is de naam veranderd in 

Duurzaamheidsprogramma 2009. Het nu voorliggende Duurzaamheidsprogramma 

2009 is een opsomming van alle milieutaken die in dit jaar zullen worden 

uitgevoerd. 

Op grond van de Wet milieubeheer (art. 4.16 tot en met 4.19 en  4.20), moet het 

Duurzaamheidsprogramma 2009 door de gemeenteraad worden vastgesteld.  

 

Voorstel aan de raad 

Het Duurzaamheidsprogramma 2009 vast te stellen. 

 

Beoogd resultaat 

Met de Milieumonitor en het Duurzaamheidsprogramma 2009 wordt 

verantwoording afgelegd over het Haarlemse milieubeleid. 

 

Argumenten 

Met het Duurzaamheidsprogramma kan beter sturing worden gegeven aan het 

integraal milieubeleid in Haarlem. Het nu voorliggende Duurzaamheidsprogramma 

2009 is een opsomming van alle taken die in dit jaar zullen worden uitgevoerd. 

 

Kanttekeningen 

Een duurzame ontwikkeling kan alleen worden bereikt als problemen integraal 

worden aangepakt. Daarom volgen zowel de hoofdlijnennotitie als het 

Duurzaamheidsprogramma een integrale benadering. Dat betekent dat bij het 

opstellen en uitvoeren ervan, naast de afdeling Milieu, verschillende andere 

afdelingen betrokken zijn. Elke betrokken afdeling is en blijft zelf verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de opgenomen doelstellingen en taken. 

 

Financiële paragraaf 

Het duurzaamheidsprogramma wordt gedekt vanuit het milieuwerkplan en de 

gemeentelijke begroting (9.1.). De activiteiten van de overige afdelingen zijn gedekt 

in de respectievelijke begrotingsonderdelen. Daarnaast is extra financiering 

geregeld vanuit Haarlem Klimaatneutraal.  Er zal sprake zijn van een gefaseerde 
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aanpak en uitbreiding van accountmanagement met voldoende regie. In eerste 

instantie zullen medefinancieringen gegenereerd worden ter dekking van nieuw 

personeel. Verplichtingen worden pas aangegaan op het moment dat voldoende 

zekerheid over subsidie- en medefinancieringen worden geleverd. Wel kunnen 

verschuivingen in activiteiten aangebracht worden, maar deze zullen te allen tijde 

gefinancierd/ gedekt zijn. De consequentie is dat in het projectenaanbod in overleg 

met partners een fasering zal moeten worden aangebracht. 

 

Uitvoering 

Het duurzaamheidsprogramma wordt jaarlijks opgesteld. 

 

Bijlagen 

Duurzaamheidsprogramma 2009. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

het Duurzaamheidsprogramma 2009 vast te stellen. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 
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