
Beste raadsleden, 

 

In de commissie Beheer van 13 juni staat op de agenda onder de  

Ter kennisname meegezonden stukken onder 1.3: Informatienota voortgang 

duurzaamheidsprogramma. Hierbij hoort Bijlage 1-duurzaamheidsmonitor 2018. 

 

In deze duurzaamheidsmonitor blijkt, zoals wij van 

Milieudefensie al eerder hadden geconcludeerd, dat Haarlem 

klimaatneutraal 2030 is opgegeven. In plaats van 100% CO2-

reductie is het doel ineens 50% geworden. Daarmee is Haarlem 

ineens geen koploper meer, maar een gemeente die alleen nog 

maar doet wat wettelijk verplicht is. De klimaatwet gaat immers 

uit van 49% CO2-reductie in 2030, tov 1990. Van Haarlem 

koploper naar Haarlem klaploper *). 

Wij van Milieudefensie vinden dat dit niet zomaar kan. 

Klimaatneutraal 2030 staat prominent in het coalitieprogramma. 

GroenLinks beloofde vorig jaar de kiezer nog om zich 100% in te zetten voor een 

klimaatneutraal Haarlem in 2030. En nu schaft het college dit, iets meer dan een jaar na de 

verkiezingen, geruisloos af. Deze grote koerswijziging gebeurt zonder toelichting. De burger 

(en kiezer) hoort er niets van en de gemeenteraad moet het zelf halen uit een ter kennisname 

gestuurd stuk bij een overvolle agenda in een commissie. In het Haarlems Dagblad van een 

maand geleden ontkende de wethouder zelfs nog dat het doel verlaten was. En in antwoorden 

op vragen van Frits Garretsen van de SP zegt hij dat de 50% resterende CO2 gecompenseerd 

gaat worden. Dat is een kansloze missie  en er staat ook niets over in de diverse nota’s. 

 

Wij zien ook wel dat het nu wel heel erg moeilijk is geworden om echt klimaatneutraal te zijn 

in 2030. Er is namelijk de afgelopen 10 jaar (het raadsbesluit klimaatneutraal werd in 2009 al 

genomen) veel te weinig gedaan om dit doel te bereiken. Maar gezien de grote broek die 

Haarlem aan heeft getrokken met zijn klimaatneutraal 2030-verhaal vinden wij  het niet 

acceptabel dat de gemeente die ambities en verkiezingsbelofte ineens loslaat en terugvalt tot 

het minimaal verplichte. 

 

We roepen u als commissieleden op om meer te eisen van het college. Als 100% CO2-

reductie in 2030 dan niet haalbaar is, wat is dan wel mogelijk. Maak er dan 75% van, of 

desnoods 60%. Daarvoor bestaan mogelijkheden genoeg. Milieudefensie kan daarbij 

adviseren. 

De raad kan het naar onze mening niet over zijn kant laten gaan dat het college zijn 

klimaatbelofte aan de burger niet nakomt en terugvalt tot het wettelijk minimum Zo’n 

ambitieus coalitieprogramma vraagt meer daadkracht van de gemeente. Maakt de belofte aan 

de kiezers/burger waar! 

 

Vriendelijke groet, 

Karel van Broekhoven, milieudefensie Haarlem, voorzitter. 

Tel 5245876 

 

 

*) 

Hieronder een plaatje uit de landelijke Klimaatmonitor. 

Duidelijk is te zien hoezeer Haarlem al achter loopt bij de rest van de provincie. 
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