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1. Inleiding 

 

Haarlem heeft de ambitie om een duurzame stad te worden, een stad waarin het voor de 

huidige en toekomstige burgers goed leven en werken is. Waarin duurzame ontwikkeling het 

standaard uitgangspunt is voor beleid en keuzes van het Haarlemse stadsbestuur, inwoners, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

 

In 2008 heeft de gemeente met het Plan van Aanpak Haarlem Klimaatneutraal (STZ/Mil 

2008107519) een beleid gestart met duidelijke doelen:  

- Haarlem CO2-neutraal in 2030,  

- gemeentelijke organisatie CO2-neutraal in 2015. 

 

Om dit te bereiken is al een groot aantal initiatieven uitgevoerd op het gebied van 

energiebesparing en het breed onder de aandacht brengen van duurzame energie.  

Daarbij is veel ervaring opgedaan met faciliteren en stimuleren van derden in de stad om de 

doelen op het gebied van duurzaamheid te behalen.  

 

In 2011 is in de Kadernota Haarlem Duurzaam (STZ/MIL/2011/261872) besloten dat ook op 

andere duurzaamheidsthema’s dan energie en klimaat moet worden ingezet. Dit 

duurzaamheidsprogramma is een voortzetting van dat besluit.  Prioritering en focus worden 

aangebracht waarmee de doelen op langere termijn (2030) kunnen worden behaald.  

 

Tot 2015 heeft een jaarlijkse vastlegging van projecten en activiteiten plaatsgevonden in een 

duurzaamheidsprogramma. Nu wordt gekozen voor een programma over de periode van 2015 

tot en met 2019, er vindt dan dus geen jaarlijkse vastlegging meer plaats.  

Het  Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 (bijlage A) bevat een management samenvatting. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 Het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 wordt een overzicht gegeven van de 

prioriteiten en doelen van het Haarlemse duurzaamheidsbeleid. 

 

4. Argumenten 

Het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 past binnen het ingezet beleid.  

Het programma geeft uitwerking aan de Kadernota Haarlem Duurzaam, met inbegrip van de 

doelstellingen van  Haarlem Klimaatneutraal.  In het Duurzaamheidsprogramma is de aanpak 

beschreven voor de jaren 2015 – 2019.  

 

Het programma is opgedeeld in acht speerpunten.  Per speerpunt wordt eerst een algemene 

beschrijving van de opgave gegeven. Daarna volgt een aantal prioriteiten en de gestelde 

doelen, zowel voor 2019 als voor de lange termijn.  
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Het is niet meer nodig een gedetailleerd,  jaarlijks programma op te stellen 

In de afgelopen 6 jaar zijn al veel initiatieven en activiteiten uitgevoerd om duurzame keuzes 

en ontwikkelingen te bevorderen. Tot nu toe zijn die jaarlijks vastgelegd in een programma. 

Hierbij werden ook de doorlopende projecten en de wettelijke taken meegenomen.  

 

Het jaarlijkse programma zorgde voor integraliteit van beleid, over uitlopende beleidsvelden. 

Het borgde de duurzaamheid binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Een groot deel 

van die activiteiten is inmiddels in beleid geïntegreerd. Duurzaamheid is steeds meer het 

kernwoord bij nieuwe ontwikkelingen geworden, zowel in de markt als bij de overheid. De 

ervaring die de afgelopen zes jaar is opgedaan zorgt voor minder noodzaak tot bijsturing.  

 

De focus komt nu te liggen op de prioriteiten voor de komende jaren tot 2019. Het 

programma geeft een duidelijke routekaart richting een duurzaam Haarlem.  

 

Het Haarlemse beleid wordt voortgezet, de Duurzaamheidsmonitor geeft een jaarlijks 

integraal beeld 

Naast het duurzaamheidsprogramma geeft de gemeente de Duurzaamheidsmonitor uit. Deze 

monitor blijft jaarlijks een beeld geven van alle relevante verduurzamingsactiviteiten. Dit 

betekent dat de voortgang nog jaarlijks wordt bekeken. In de Duurzaamheidsmonitor zit ook 

de CO2-monitor.  

 

Samen met de stad, draagvlak en het goede voorbeeld geven 

De Haarlemse aanpak kenmerkt zich door het zoveel mogelijk betrekken van inwoners, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties bij verduurzaming. De gemeente stimuleert en 

ondersteunt initiatieven vanuit de Haarlemse samenleving en bevordert  de onderlinge 

samenwerking. De gemeente faciliteert, organiseert en draagt haar informatie en expertise bij.  

Naast dit alles wil de gemeente het goede voorbeeld geven met de bedrijfsvoering en 

taakuitoefening van de eigen organisatie.  

Deze aanpak is in lijn met het coalitieprogramma ‘Samen doen’.  

 

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. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Circulaire economie is ten dele in het programma verwerkt 

Het principe van de circulaire economie krijgt op dit moment veel aandacht. Het gaat om het 

gebruik in plaats van het verbruik van hulpbronnen. Hergebruik en waardecreatie staan 

centraal; vernietiging wordt vermeden. Dit geldt voor materialen, energie, en  leefmilieu maar 

ook voor menselijke, sociale hulpbronnen en waarden 

 

Het principe van de circulaire economie is al deels in het huidige programma verwerkt. Maar 

het college is van mening dat hier meer op kan worden ingezet. De komende tijd onderzoekt 

het college de verdere invulling van deze ambitie.  

 

6. Uitvoering 
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De wijze van uitvoering van de verschillende speerpunten staat beschreven in het 

programma.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage a: Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 (met management samenvatting) 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

8. Raadsbesluit 
 

 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 Het Duurzaamheidsprogramma 2015 vast te stellen. 

 

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

 

De griffier    De voorzitter 

 

 

 

 

 

 


