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1. Inleiding 

De uitvoering van het Haarlems milieubeleid wordt jaarlijks vastgelegd in een 

Duurzaamheidsprogramma. Het Duurzaamheidsprogramma 2014 (bijlage A) beschrijft alle 

milieutaken die in het jaar 2014 binnen de verschillende beleidsvelden van de gemeente 

zullen worden uitgevoerd. Het vormt daarmee een belangrijk beheersinstrument voor een 

integraal Haarlems milieubeleid, en legt de jaarlijkse uitwerking vast van de Kadernota 

Haarlem Duurzaam. Conform de aanpak in voorgaande jaren wordt het 

Duurzaamheidsprogramma aan de Raad ter vaststelling voorgelegd. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 Het Duurzaamheidsprogramma 2014 vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met het Duurzaamheidsprogramma wordt jaarlijks een overzicht gegeven van het in dat jaar 

uit te voeren Haarlemse duurzaamheidsbeleid. 

 

4. Argumenten 

Het Duurzaamheidsprogramma 2014 geeft de uitwerking voor 2014 van de Kadernota 

Haarlem Duurzaam. 

In het Duurzaamheidsprogramma 2014 zijn de ambities vanuit de Kadernota Haarlem 

Duurzaam verwerkt. Het Duurzaamheidsprogramma geeft per jaar aan door middel van 

welke activiteiten en projecten in 2014 aan de realisatie van deze ambities wordt gewerkt. De 

projecten zijn daartoe ingedeeld op basis van de speerpunten uit de Kadernota Haarlem 

Duurzaam.  

 

Het Duurzaamheidsprogramma geeft een overzicht van het integrale milieu- en 

duurzaamheidsbeleid van Haarlem 

Een duurzame ontwikkeling vereist dat milieuvraagstukken vanuit alle relevante 

beleidsterreinen worden aangepakt. Zodat kansen optimaal gezien en benut kunnen worden. 

Het Duurzaamheidsprogramma weerspiegelt een integrale benadering van het milieu- en 

duurzaamheidsbeleid. Het levert een overzicht van de activiteiten in dit kader op alle 

beleidsterreinen van de gemeente en van de dwarsverbanden daartussen.  

 

Het Duurzaamheidsprogramma levert de basis voor de voortgangsmeting in de 

Duurzaamheidsmonitor 

Na afloop van het jaar worden in de Duurzaamheidsmonitor de voortgang en resultaten van 

de in het Duurzaamheidsprogramma omschreven projecten gerapporteerd. Op basis daarvan 

kan het duurzaamheidsbeleid dan waar nodig worden aangevuld of bijgesteld.  

 

Financiële paragraaf 

De activiteiten beschreven in het Duurzaamheidsprogramma worden gedekt vanuit de 

betreffende programma’s in de gemeentelijke begroting.Wel kunnen verschuivingen in 

activiteiten aangebracht worden, maar deze zullen te allen tijde gedekt zijn. 
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5. Kanttekeningen 

- 

 

6. Uitvoering 

Het duurzaamheidsprogramma wordt jaarlijks opgesteld. 

 

 

7. Bijlagen (ter inzage) 

A: Duurzaamheidsprogramma 2014 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 Het Duurzaamheidsprogramma 2014 vast te stellen. 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 
 


