Gemeente
Haarlem

Aan de directie van de ijsbaan Haarlem

Ons kenmerk
Datum

T.a.v. de heer R. Kleefman

Afdeling

Ijsbaanpad 2

Contact

2024 AV HAARLEM

Telefoon
E-mail
Bijlage(n)

2020/908589
30 september 2020
VTH
A. Bexkens
023-5113537
abexkensi® haarlem.nl
Motie

Onderwerp: Motie over ijsbaan in zomerperiode

Geachte heer Kleefman,
Hierbij stuur ik u, ter informatie, de motie 'Met een duurzaam sportbeleid is Haarlem op een
duurzame toekomst voorbereid' die in de vergadering van de gemeenteraad van 17 september jl.
aangenomen.
Graag spreken wij in het volgend overleg met u over deze motie in relatie het onderwerp
duurzaamheid,
Het leek ons goed u hiervan alvast op de hoogte te stellen.
Hoogachtend,

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
[Kies adres]
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MOTIE "Met een duurzaam sportbeleid is Haarlem op een duurzame toekomst voorbereid"
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 17 september 2020,
Constaterende dat:
Ijsbaan Haarlem dit jaar voor het eerst zomerijs heeft gemaakt in de maanden juli en
augustus, dat bevroren blijft tot de start van het winterseizoen op 1 oktober;
het zomerijs niet toegankelijk was voor het Haarlemse publiek, maar alleen voor kleine
(veelal internationale) groepen kinderen, die in Haarlem een zomerschaats-trainingskamp
volgden;
Overwegende dat:
Haarlem in 2030 klimaatneutraal wil zijn en deze bestuursperiode zoveel mogelijk Duurzaam
wil Doen;
duurzaamheid daarom een belangrijke afweging moet zijn bij elke tak van beleid van de
gemeente, ook het Haarlemse sportbeleid;
zomerijs en zomerschaatsen veel extra C02 uitstoot veroorzaken, boven de normale C02
uitstoot van de ijsbaan;
de ijsbaan sinds 2018 valt onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer;
het besluit de mogelijkheid geeft aan het bevoegd gezag (het college)
maatwerkvoorschriften te stellen, onder meer in het kader van het voorkomen of tegengaan
van nadelige gevolgen voor het milieu door het in werking zijn van de inrichting (zorgplicht
van artikel 2.1.);
dat een reden voor zo'n maatwerkvoorschrift kan zijn het niet doelmatig gebruik van
energie;
dat het maken van zomerijs niet doelmatig gebruik van energie is.
Verzoekt het college om:
Alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de ijsbaan een volgend jaar weer kan besluiten
zomerijs te gaan maken, bijv. door een maatwerkvoorschrift op te stellen dat zomerijs niet is
toegestaan vanwege het niet doelmatig gebruik van energie.
En gaat over tot de orde van de dag.
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