Haarlem, 27 augustus 2020
Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

Geachte voorzitter van de Gemeenteraad in Haarlem,
Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad heeft de fractie van
GroenLinks Haarlem de volgende vragen aan het College van Burgemeester en wethouders.
De vragen hebben betrekking op de zomeropening van onze ijsbaan.
Er is deze zomer een handhavingsverzoek gedaan door Milieudefensie om een eind te maken aan de
zomeropening van de ijsbaan. ODIJ heeft het verzoek afgewezen. De rechtbank heeft het bezwaar
tegen de afwijzing ongegrond verklaard.
Naar onze mening is de vergunning wel degelijk van toepassing, voor de onderwerpen waaromtrent
niets is geregeld in het activiteitenbesluit, zoals de periode van opening.
Daarom is met de ongegrondverklaring door de rechtbank de kwestie naar de mening van
GroenLinks niet van de baan. Uit de reactie van ODIJ blijkt dat er wel degelijk een veel grotere CO2
belasting is door de zomeropening. En hoewel GroenLinks Haarlem sport belangrijk vindt en begrijpt
dat in tijden van Corona belangen op andere wijze moeten worden afgewogen, zijn wij van mening
dat deze zomeropening uit een oogpunt van luchtverontreiniging en CO2 reductie zeer onwenselijk
was.
Daarom hebben wij de volgende vragen aan de wethouder:
Ten aanzien van de ijsbaan:

1. Wordt de vergunning van de ijsbaan uit 2005 daadwerkelijk ingetrokken, zoals ODIJ toezegt
in haar reactie op het handhavingsverzoek van Milieudefensie ?
2. Indien deze wordt ingetrokken, wordt dan via andere weg met de ijsbaan overeengekomen
dat een zomeropening in 2020 een uitzondering was vanwege Corona ?
3. Wordt aan de ijsbaan een maatwerkvoorschrift ex artikel 2.15 Activiteitenbesluit opgelegd
om vast te leggen welke maatregelen de ijsbaan binnen welk tijdsbestek neemt om tot een
CO2 neutrale ijsbaan te komen.
Ten aanzien van andere milieuvergunningplichtige bedrijven in de gemeente Haarlem:
1. Hoeveel “oude” vergunningen voor type B en type C inrichtingen zijn er in Haarlem
2. Is er een planning om deze (oude) vergunningen (in geval van type C bedrijven) te herzien,
om daarin regels aan de bedrijven op te leggen, die aan de huidige klimaatdoelstellingen
beantwoorden. Worden vergunningen van type B bedrijven ingetrokken ?
3. In hoeverre wordt daarbij gelet op de energiebesparingsmaatregelen en wordt een
maatwerkvoorschrift overwogen om versnelde energiebesparing te bewerkstelligen ?

4. Kunnen de energiebesparingsmaatregelen, die bedrijven overeenkomstig artikel 2.15, eerste
en tweede lid moeten nemen en waarover zij moeten rapporteren, in het bijzonder van
energieverslindende bedrijven in Haarlem, aan de Raad inzichtelijk gemaakt worden ?
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