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Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de Raad.
Behoort bij motie 25.5 Met een duurzaam sportbeleid is Haarlem op een
duurzame toekomst voorbereid. 2020/898575 in de raadsvergadering van 17
september 2020.
Bijlagen

Motie 25.5 inzake zomerijs

Op 3 december jl. hebben de wethouders Snoek en Berkhout een gesprek gehad met de ijsbaandirectie.
Wethouder Snoek heeft hier op dezelfde avond in de commissie Samenleving een mededeling over gedaan.
In het gesprek heeft de directie van de IJsbaan aangegeven in principe niet het voornemen te hebben om in
de toekomst weer zomerijs te maken. Het ging hier om een uitzonderingssituatie in verband met Covid. Het
was een actie op verzoek van de nationale kunstschaatsbond. De kunstschaatsers trainen normaal gesproken
in een overdekte ijshal in de zomerperiode. De ijsbaan Haarlem heeft ze in de gelegenheid gesteld te trainen
in de half overdekte hal in Haarlem, omdat de geheel overdekte banen in andere gemeenten niet open
mochten zijn.
Verder is het onderwerp ‘verduurzaming’ aan de orde geweest. De ijsbaan heeft grote ambities op het gebied
van verduurzaming. Onderzocht wordt of het financieel haalbaar is om genoeg zonnepanelen te plaatsen om
energie op te wekken voor eigen gebruik en de directe omgeving.
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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 CO2 uitstoot veroorzaken, boven de normale CO2
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.
PvdA Haarlem GroenLinks
John Oomkes Sacha Schneiders

Actiepartij
Gertjan Hulster

OPHaarlem
Frans Smit

