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TRANSCRIPT VAN DE COMMISSIE BEHEER VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 9 december 2021 

 

0. Vragen voor het vragenuur 

1. Opening en mededelingen door voorzitter Jeroen Boer 

De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom bij de commissievergadering van de Commissie Beheer van 9 

december 2021. De laatste van het jaar. Ik ga gelijk ook een speciaal welkom heten aan de nieuwe wethouder, 

mevrouw De Raadt. Hartelijk welkom, mevrouw De Raadt. De Commissie Beheer, de leukste commissie van de 

gemeente Haarlem. Niet alleen vanwege de onderwerpen, maar zeker ook vanwege de commissieleden. 

Hartelijk welkom. We houden ervan om strak en kort te vergaderen. Dat zal u vast aanspreken. Doe uw 

voordeel ermee. Ik ga aan de commissieleden vragen of er mensen zijn met bericht van verhindering. Ik zie de 

heer Mohr, Hart voor Haarlem. 

De heer Mohr: Mevrouw Otten is iets later. 

De voorzitter: Mevrouw Otten van Liberaal Haarlem is iets later. Zijn er nog anderen met bericht van 

verhindering? Nee? Dan ga ik u erop wijzen dat er twee deelnemers zijn die digitaal deelnemen. Dat is 

mevrouw Baas-Oud en de heer Smit, beiden van OPHaarlem. Ik heb nog drie mededelingen voor u. De eerste 

mededeling is dat er hard wordt gewerkt aan de raadsmarkt over het dagelijks beheer van de stad. De heer 

Dreijer en Hulster zijn betrokken bij de voorbereiding. De raadsmarkt staat gepland op woensdag 12 januari 

aanstaande. Een lijst voor aanmelding voor deelname gaat zo rond. Dan kunt u daarop intekenen. Op 

maandag 17 januari om half zeven ’s avonds vindt er een technische sessie plaats over IVORIM. Een nota over 

dit onderwerp wordt geagendeerd in de commissie van 20 januari. Dan eventueel werkbezoek aan de wijk kan 

op een later tijdstip worden georganiseerd. Vooral ook omdat het nu donker en koud is om half zeven ’s 

avonds. Bovendien hebben we aansluitend fractieoverleggen. Op 17 januari om half zeven een technische 

sessie over IVORIM. Dan de derde mededeling. Dat is naar aanleiding van een eerder voorstel van wethouder 

Berkhout, die als waarnemer optrad van de portefeuille van de nu huidige wethouder De Raadt, dat er een 

technische sessie georganiseerd kan worden in februari over de uitwerking van de bomenverordening. Ik wilde 

even pijlen bij u, is daar behoefte aan? Het is namelijk een hele drukke periode in de verkiezingen. Ikzelf kan 

me ook voorstellen dat dit zeker zo handig is om deze sessie te organiseren als er een nieuwe raad zit. Kan dat 

op uw instemming rekenen? Ja? Dan verplaatsen we die technische sessie naar de nieuwe periode. Dank u 

wel.  

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Dan ga ik naar agendapunt 2. Dat is het vaststellen van de agenda. Kan de agenda conform 

worden vastgesteld? Ja? Prachtig.  

3. Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

De voorzitter: Dan ga ik naar agendapunt 3. Dat zijn de mededelingen van de commissieleden en de 

wethouders. Zijn er nog commissieleden met een mededeling? Ik zie de heer Abbasi, PvdA. Gaat uw gang. 
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De heer Abbasi: Dank u wel, voorzitter. Ik had een mededeling dat we op donderdag 23 december, dat is over 

twee weken de schouw in de Kruidenbuurt hebben gepland. Dat is misschien een beetje last minute, maar we 

zouden dat nog doen naar aanleiding van een bespreking een paar maanden geleden. Het is nu ingepland voor 

over twee weken om één uur ’s middags. Gaan we daar langs. Mijnheer Amand en ik, die zijn daar sowieso bij. 

Er zijn ook bewoners en vertegenwoordigers van verschillende wijkraden. Als er andere commissieleden zijn 

die dan aan kunnen sluiten, zou dat fantastisch zijn.  

De voorzitter: Dat is duidelijk. Een schouw van de Kruidenbuurt op donderdag 23 september om één uur. 

December. Wat zei ik? September. Ik probeer het even. Het is echt december. Excuses. Dan gaan we naar de 

wethouder. Wethouder De Raadt, u heeft twee mededelingen, als dat correct is. 

Wethouder De Raadt: Dat klopt, voorzitter. Zoals eerder aan u gemeld, in twee aan u gestuurde RIB’s, loopt de 

overeenkomst voor de verwerking van het Haarlemse restafval per 31 december 2022 af. Voor de 

duidelijkheid, deze mededeling gaat over AEB. Ik wil u op dit moment alvast informeren dat wij eind dit jaar, of 

voor einde van dit jaar een opzeggingsbrief naar AEB gaan sturen om deze overeenkomst ook per die datum te 

beëindigen. Het collegebesluit met die opzeggingsbrief komt in januari ter informatie naar de Commissie 

Beheer. Het streven is vervolgens om in de raadsvergadering van februari een raadsbesluit aan de raad voor te 

leggen met betrekking tot het kiezen van de strategische optie tot het vervolg van het inkoopproces. Dat was 

de eerste mededeling over AEB. Dat komt nog terug. Dan kunt u keuzes gaan maken in februari.  

De voorzitter: Dit roept een reactie op van de heer Rijbroek. 

De heer Rijbroek: Dank u wel, voorzitter. Even aanvullend. Wij behandelen zo meteen agendapunt 12. Dat is 

over die afvalscheiding. Is het dan misschien verstandig, ik weet het niet, om dat dan meteen, met wat u zegt, 

per 31 december, wethouder, beëindigen we het contract met AEB. Dan komen er nog nieuwe aanvullingen 

aan hoe we dat verder gaan invullen. Kunnen we dat dan niet meteen in een keer meenemen in het nieuwe 

jaar, vraagteken?  

De heer Boer: Nee, dat lijkt me een onverstandig voorstel. We gaan gewoon de agenda conform behandelen. 

Als er nieuwe informatie komt, dan bespreken we dat zoals de wethouder aankondigt. De heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Voorzitter, toch een vraag op dit punt. Want wij hebben eerder al een vraag gesteld over 

dat hele inkoopproces. We zouden dat eerder in principe bespreken, maar toen werd het uitgesteld. Nu merk 

ik dat het opnieuw wordt uitgesteld. Dat de bespreking pas na de opzegging gaat plaatsvinden. We hebben 

ook gevraagd om destijds nog input te kunnen leveren op dat hele proces. Ik vraag me af waar daar nog 

ruimte voor is op dat moment.  

De heer Boer: Wethouder. 

Wethouder De Raadt: De reden dat we nu moeten opzeggen voor het einde van het jaar, dat heeft ermee te 

maken dat er anders sprake is van een stilzwijgende verlenging. Maar omdat AEB natuurlijk verkocht is door 

Amsterdam, zou die stilzwijgende verlenging dan eigenlijk geen doorgang kunnen vinden. Het is eigenlijk 

voornamelijk een formaliteit. Wel is het idee om ruimte over te laten om nog eventueel verlengingsopties met 

AEB te onderhandelen. Dat wordt dan ook in die brief vermeld. De daadwerkelijke strategische keuzes kunt u 

dan maken in februari.  
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De voorzitter: U zegt toe dat de commissie hun input kan leveren in februari voor eventuele strategische 

keuzes. Heb ik dat goed begrepen? 

Wethouder De Raadt: Dat heeft u goed begrepen. Ik heb wel een foutje gemaakt. Ik zei volgens mij, die loopt 

af per 31 december aanstaande. Dat is niet waar. Hij loopt af per 31 december 2022. Maar er is een 

opzegtermijn van een jaar. Vandaar dat die brief voor het einde van het jaar eruit gaat.  

De voorzitter: Dat is een belangrijke toevoeging, denk ik. Gaat u verder met uw tweede punt. 

Wethouder De Raadt: De tweede mededeling gaat over de Bakenessergracht en de bakken daar. De 

Commissie Bezwaarschriften heeft het college geadviseerd om het besluit tot het plaatsen van de containers 

op de Bakenessergracht gemotiveerd in stand te houden. Maar ik ga daarover eerst in gesprek met de 

bewoners, zoals eerder al is toegezegd door mijn voorganger. Op dit moment wordt er gekeken door middel 

van proefsleuven of er nog een alternatief mogelijk is. Dat gaat komende week worden uitgevoerd. Vervolgens 

ga ik met de bewoners ook in gesprek. De beslissing op bezwaar is hiermee ook uitgesteld tot na het 

onderzoek en na het gesprek. De bezwaarden zijn hierover geïnformeerd. 

De voorzitter: Dank u wel.  

4. Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst – de lijsten zijn toegevoegd 

De voorzitter: Dan ga ik naar agendapunt 4. Dat is de agenda voor de komende commissievergaderingen, de 

jaarplanning en de actielijst. We verwachten op basis van de jaarplanning en actielijst ter advisering het 

warmtenet. De financieringsbesluiten over het warmtebedrijf. Tevens verwachten we IVORIM. Het vaststellen 

van het DO en het vrijgeven van het uitvoeringskrediet. Ter bespreking verwachten we het strategisch plan 

klimaatadaptatie en ook het stuk over de Bisschop Bottemanneplein, fase 1. Het bewonersinitiatief Stadspark 

KoepelKathedraal. Dan de vraag aan de commissie, heeft u nog ter kennisname stukken die u wilt agenderen 

voor een volgende keer? Dan graag gemotiveerd. Ik zie wat handen omhooggaan. Ik ga ze afwerken. De heer 

Bloem van de SP. 

De heer Bloem: Voorzitter, in eerste instantie 1.6. Vaststellen startnotitie fietsroute Lodewijk van Deijssellaan 

– Pim Mulierlaan. Daar is nogal wat over te zeggen. We hebben daar ook insprekers over straks. Ik denk dat 

het goed is om goede kaders mee te geven aan het college voordat het project verder gaat.  

De voorzitter: Dat argument dat er wel wat over te zeggen is, geloof ik vast, maar dat geldt voor ieder stuk. 

Maar u geeft vooral aan, omdat er straks insprekers komen … 

De heer Bloem: Voorzitter, dit is geen stuk waar consensus over is in de buurt. Ik denk dat het goed is dat er 

een politieke afweging plaatsvindt in deze commissie.  

De voorzitter: Dat klinkt als een steviger argument. Ik peil even bij de commissie. Is daar steun voor? Ja, daar is 

brede steun voor. Gaan we dat agenderen. Dan zag ik ook … O, gaat u verder, de heer Bloem. 

De heer Bloem: Dan onder 4.1 en 4.2, de brief rondom IVORIM, om die te betrekken bij de bespreking van 

IVORIM die u net aankondigde.  

De voorzitter: Dat lijkt me een verstandige suggestie. Is de commissie het daarmee eens? Ja? Daar zie ik ook 

genoeg handen voor. Dan ga ik verder naar de heer Aynan, Jouw Haarlem.  
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De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag 1.2, het vervangen van de 151 bijna of dode bomen willen 

agenderen. Ik probeer al weken te achterhalen op welke basis de kapvergunning verleend is. Het lukt maar 

niet. Ik wil nu toch wel en met de commissie en met de wethouder hierover van gedachte wisselen. We 

hebben net een nieuwe woonverordening vastgesteld. Volgens mij is het de bedoeling dat we bomen beter 

zouden beschermen. Dat lijkt nu niet te gebeuren.  

De voorzitter: Ik vraag aan de commissie of er steun is om dit onderwerp te agenderen? Ja, ik zie voldoende 

steun daarvoor.  

De heer Aynan: Voorzitter, eventjes. Want als u mij mist, dan zit ik bij de andere commissie. 

De voorzitter: Dan weten we waar u bent inderdaad. Dank u wel daarvoor. De heer Van Leeuwen, D66.  

De heer Van Leeuwen: Het lijkt mij van grote waarde dat we 1.5, onderzoek bestedingstempo investeringen 

openbare ruimte bespreken met elkaar. Ik laat het aan het presidium of dat hier gebeurt of in Commissie 

Bestuur, want daar is het ook aangeboden. Dat is ook met de andere domeinen, daar speelt hetzelfde heb ik 

begrepen.  Dat graag aan het presidium, want dit is wel de essentie van ons bestaan, namelijk wij leveren 

kaders af. Dat moet uitgevoerd worden. Maar hierin staat eigenlijk dat er niet echt uitgevoerd kan worden. 

Volgens mij is het redelijk belangrijk om het daarover te hebben met elkaar.  

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, als ik aan de andere kant zat, dan stak ik mijn hand op. Maar we zullen in 

het presidium bespreken waar dit terecht gaat komen. Dan bent u het eens met het voorstel om dat in het 

presidium te bespreken? Ja? Mooi. Ik zit daar ook. Dat is fijn. Dank u wel. Dames en heren, zijn er nog andere 

commissieleden die … Ik zie de heer Abbasi van de PvdA.  

De heer Abbasi: Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag 1.4 willen agenderen. Want we gaan het zo later in de 

commissie hebben over milieuzone voor bromfietser en snorfietser. Maar ik vind dat we ook met elkaar het 

erover gaan hebben of we dit ook willen invoeren op de wateren. Dat emissievrij varen ook ingevoerd wordt 

in Haarlem. Ik zou dat graag willen agenderen. 

De voorzitter: Is daar steun voor vanuit de commissie? Even kijken hoor. Ik zie de Actiepartij, ik zie Jouw 

Haarlem … 

De heer Visser: Ik heb een vraag daarover.  

De voorzitter: Gaat uw gang, de heer Visser. 

De heer Visser: Er staat volgens mij in het stuk dat het college in de geest van het stuk nog met een voorstel 

komt. Dan is mijn vraag, wanneer komt dat voorstel? Want als dat niet al te lang duurt, dan lijkt me het handig 

om dat te combineren. 

De voorzitter: Als zoiets in het stuk staat, dan lijkt me het sowieso verstandig om even op dat stuk te wachten. 

De heer Abbasi, bent u het daarmee eens? 

De heer Abbasi: Ja. 

De voorzitter: Ja? Dan wachten we dat stuk af. Dan kunnen we alsnog … U krijgt het woord. Mevrouw 

Schneiders, GroenLinks. 
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Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Want er staat ook in dat stuk dat de 

verordening daarop zal worden aangepast. Dan kun je je inderdaad afvragen of het dan niet beter is om het 

eerst te bespreken en dan de verordening aan te passen, omdat we anders een soort bomenverordening 

herhaling krijgen, waarin we het hele beleid in de verordening gaan zitten veranderen. Ik denk dat het beter is 

om het eerst te bespreken en dan de verordening gewoon als een hamerstuk daarna door te laten gaan.  

De voorzitter: Wethouder, wilt u daarop reageren of zal ik anders even het voorstel doen, omdat dit nu een 

beetje van links naar rechts gaat, dat ik eventjes samen met de griffie kijk van, wat is nu precies de status van 

het voorstel en wat is de volgorde van verordening en is daar dan nog tijd voor? Dat ik daar anders eventjes bij 

u op terugkom via de griffie of dat werkelijk dan nu geagendeerd worden voor een volgende keer, of dat het 

beter is om even te wachten? Bent u het eens met dat voorstel? Dan laat ik dat eventjes controleren bij de 

wethouder via de griffie, enzovoort. Zijn er nog anderen? De heer Hulster, Actiepartij.  

De heer Hulster: Ik wilde iets opmerken over de actielijst. Dat is ook dit agendapunt, als ik goed begreep.  

De voorzitter: Dan doe ik eventjes controleren of we qua agenderen klaar zijn. Mevrouw Schneiders, 

GroenLinks. Dan kom ik weer bij u terug, heer Hulster.  

Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel. Het is meer eigenlijk ook een vraag. Het is een beetje dubbel. 2.1 

gaat over de stedelijke distributie en de luchtkwaliteit. Ik heb niet gezien dat dat ergens ooit geagendeerd 

wordt, vanzelf al. Het is eigenlijk de afdoening van een motie. Maar ik vind wel dat we het daarover moeten 

hebben. Het kan dat het past bij een ander onderdeeltje van dit agendapunt. Anders dan vraag ik u om het nu 

te bespreken, want het gaat natuurlijk om iets waar we al heel lang mee bezig zijn en waar we nog steeds niet 

zoveel van zien.  

De voorzitter: Dames en heren, u hoort de argumenten van mevrouw Schnieders. Wilt u dit stuk dan 

agenderen of niet? Ik zie alleen de Actiepartij op dit moment. Dat is even niet voldoende. Dan ga ik nu verder. 

Zijn er nog andere commissieleden die iets willen agenderen? Nee? Dan ga ik naar de heer Hulster. U wilde 

iets zeggen over de actielijst. 

De heer Hulster: Dank u wel. Ik mis een toezegging van de wethouder in de actielijst. Op 27 november, bij de 

behandeling van de kadernota, hebben wij een amendement ingediend om te kijken of er een fiets- of 

voetgangersoversteek bij het kruispunt Amerikaweg, Schipholweg, wat heb je nog meer Prins Bernhardlaan 

zou kunnen komen. Dat amendement heeft het niet gehaald. Maar de wethouder heeft wel een toezegging 

gedaan om voor de kadernota met een voorstel naar de commissie te komen op dit punt. Dat lijkt me handig 

om dat ook op te nemen in de actielijst, zodat we dat niet vergeten.  

De voorzitter: De griffie gaat dat even uitzoeken. Als dat zo is zoals u zegt, dan wordt dat uiteraard op de 

actielijst geplaatst. Mocht daar een andere mening zijn, dan laat ik eventjes ze contact met u opnemen.  

De heer Aynan: Voorzitter, ik kan die lezing beamen.  

De voorzitter: Dat is heel fijn, maar de griffie gaat het toch nog steeds uitzoeken.  

De heer Aynan: Ik heb er vertrouwen in. 
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De voorzitter: Zijn er andere commissieleden die iets over de actielijst willen zeggen, of over de jaarplanning? 

Nee?  

5. Transcript commissie d.d. 4 november en 18 november 2021 (alleen naar aanleiding van) 

De voorzitter: Dan ga ik met u verder naar agendapunt 5. Dat is het transcript van de vergadering van 4 en 18 

november 2021. Zijn daar commissieleden met een opmerking over? Nee? Dat is mooi.  

Ter advisering aan de raad 

6. Reconstructie Slaperdijkweg, Vaststellen PVE (ER) 

De voorzitter: Dan ga ik gelijk met u naar agendapunt 6. Dat is de reconstructie van de Slaperdijk en het 

vaststellen van het Programma van Eisen. De Slaperdijk tussen de Vlietweg en de Redoute is grotendeels toe 

aan reconstructie en de bijbehorende herinrichting. In de initiatieffase van dit project zijn dilemma’s 

geconstateerd en verwoord in de startnotitie. Deze dilemma’s spelen zich af op het gebied van vrijliggende 

fietspaden versus fietsstraatinrichting, materialisering van het wegdek en de bodemstructuur. In de 

definitiefase is een Programma van Eisen opgesteld waarbij er voor de dilemma’s een aantal varianten zijn 

uitgewerkt, in principe dwarsprofielen. Met dit raadsbesluit wordt het plan van eisen vastgesteld. Daarmee 

wordt een keuze gemaakt voor het gedeelte vanaf de Vlietweg tot de bebouwde komgrens, nabij de 

Vergierdeweg, variant A, de fietsstraat verder uit te werken in de ontwerpfase. Het plan staat er advisering op 

de agenda. Wie kan ik als eerste termijn geven? De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel. Heel goed dat deze weg wordt gereconstrueerd. We zijn het eens met de 

vaststelling dat het vak wat het dichtst bij Haarlem ligt als fietsstraat wordt ingericht. Dat is althans het 

voorstel. We hebben er wat twijfels bij om het andere stuk wat buiten de bebouwde kom ligt als een 50 

kilometerweg met vrijliggende fietspaden in te richten. We zijn op zich wel voor de vrijliggende fietspaden, 

maar we vinden het toch merkwaardig dat hier voor 50 kilometer wordt gekozen. Het is een stiltegebied. Het 

is een gebied waar veel broedvogels zitten. Dan is het gek om de auto’s daar met hogere snelheid te laten 

rijden, zeker omdat de auto’s vervolgens de fietsstraat inrijden. Dat gaat naadloos in elkaar over. Daardoor 

eigenlijk gewend zijn aan die te hoge snelheid. Onze angst is een beetje dat de automobilisten dan moeite 

zullen hebben om die lagere snelheid aan te nemen zodra ze de fietsstraat inrijden. Daarom zou ons voorstel 

zijn om toch het gebied buiten de bebouwde kom ook als een 30 kilometerweg aan te merken, omdat dan de 

hele weg eigenlijk dezelfde uitstraling heeft en automobilisten weten wat er van hen verwacht wordt op de 

hele afstand die ze daar afleggen. Dank u wel.  

De voorzitter: Ik zag mevrouw Schneiders van GroenLinks. Wilt u het woord? 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Ja, dank u wel. In de eerste plaats dank voor de uitgebreide beantwoording van 

de technische vragen die we hadden gesteld over dit punt. Ik heb begrepen in die technische vragen dat een 

aantal dingen worden meegenomen. Eigenlijk weet ik niet of ik daar nou een bevestiging van moet hebben 

van de wethouder. Ik vraag dat toch maar, omdat een van onze punten was dat de voetganger vergeten was in 

wegvak 3. Dat we heel graag willen dat dat uiteindelijk weer wordt rechtgezet. Inderdaad dat dat afremmen 

van voertuigen van 60 naar 30 eigenlijk niet goed nu nog geregeld is. Dat daar een manier voor moet worden 

gemaakt. Inderdaad wat de heer Hulster zegt, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid, dat we zeggen, we 

maken de hele weg gewoon 30. Dan hebben we daar ook eigenlijk helemaal geen problemen meer mee voor 

dat afremmen. Ik ondersteun de vraag van mijnheer Hulster waarom we dat niet doen. Verder vind ik het een 
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heel mooi verhaal. Ik denk dat het heel goed is dat we hier deze weg verbeteren en dat het een fietsstraat 

wordt in plaats van een gewone weg met vrijliggende fietspaden. De 64 parkeerplaatsen, daar hebben we ook 

nog wat vragen over gesteld. Volgens mij zijn daar nog wel wat vragen over te stellen, of er nou zoveel 

parkeerplaatsen nodig zijn. Maar ik hoop … Dat wil ik in ieder geval vragen nog aan de wethouder, mochten 

die plaatsen op een gegeven moment niet meer nodig zijn, of die dan gemakkelijk om te vormen zijn naar 

groen bijvoorbeeld.  

De voorzitter: Dan ga ik nu het woord geven aan mevrouw Baas-Oud van OPH. U heeft het woord. 

Mevrouw Baas-Oud: Dank u wel, voorzitter. Wij waren ontzettend verbaasd over dit stuk. Toen we het lazen 

dachten we, wij missen eigenlijk een deel. Mijn collega is ter plaatse geweest en heeft nagevraagd bij de 

bewoners in hoeverre zij voldoende op de hoogte zijn. Want wat er staat over het verdwijnen van de inritten 

en ook parkeerplekken van mensen die daar wonen, dat begrijpen wij niet helemaal. De bewoners die we 

gesproken hebben, geven eigenlijk aan dat zij een brief hebben ontvangen, dat zij nog terug bericht worden 

ergens begin komend jaar en dat ze dan mogen participeren. Maar we gaan hier nu al iets vaststellen en een 

keuze maken. Hoe kunnen zij daar nog meedenken over dat wat misschien anders zou moeten? Er is een 

mijnheer die woont daar al 81 jaar en heeft al die tijd dat hij een auto heeft gewoon de auto op de oprit 

geparkeerd. Het is een beetje de omgekeerde wereld naar ons idee, dat de mensen die daar nu wonen en hun 

auto daar parkeren moeten aantonen dat zij daar mogen parkeren. Het is al die tijd al zo. Waarom kan de 

gemeente niet in zijn eigen administratie zoeken naar dat dat gewoon zo is, naar ons idee, of waarom dat dan 

niet zo zou zijn. Niet de omgekeerde wereld, de mensen die daar wonen het nog een keer aan te laten tonen. 

Het lijkt wat ons betreft alsof daar niet goed is over nagedacht. Wij zien dat ook niet terug als punt in de brief 

die naar de bewoners is gegaan. Dat voelt eigenlijk een beetje gênant. Even kijken. Er staat ook iets in over het 

mobiliteitsbeleid, dat dan boven de HIOR zal gaan. Wij hebben daar wel een vraag over aan de wethouder, 

want wij zijn daar op zich niet van overtuigd. De vraag die wij zouden willen stellen, is het college bereid … 

Want dit stuk wat hier nu ligt is wat ons betreft echt niet oké, niet rijp om daar een besluit over te nemen. We 

zijn het er wel mee eens dat de weg aangepakt moet worden, maar niet zoals het er nu voorligt en de keuze 

die er nu gemaakt is, of het voorstel wat er ligt. Wij vragen of het college bereid is om dit pakket van eisen 

terug te nemen en open de participatie in te gaan en de status van de HIOR, daar zijn we benieuwd naar. Want 

is er een besluit genomen in het verleden waarbij het mobiliteitsbeleid of het mobiliteitsplan boven de HIOR is 

gesteld? Daar zijn wij benieuwd naar. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, dank u wel. Mooi dat deze weg wordt aangepakt. Hij kan echt zoveel beter. 

Mooi dat er meer ruimte komt voor de fiets. Daar zijn we natuurlijk vanzelfsprekend voor. Een punt wat net 

ook al werd aangestipt gaat wel over de inritten. Onze vraag is eigenlijk, college, kijkt u nou goed hoelang die 

al bestaan. We hebben al vaker geprobeerd iets te veranderen, maar dan bestond het vaak al vele tientallen 

jaren. Klopt dit nou echt dat dit inderdaad aangepast kan worden? Graag de aandacht ervoor bij de 

uitwerking. Voor ons is dat geen reden om dit stuk aan te houden en is het in goede handen bij het college om 

hiernaar te kijken. Dank u wel. 

De voorzitter: Ik zag de heer Rijbroek van Trots.  

De heer Rijbroek: Dank u wel, voorzitter. Reconstructie Slapersdijkweg. Vrij smal. Opgedeeld 3 wegvakken. 1, 

2, willen we inrichten als 30 kilometer per uur. Derde als 50 à 60 kilometer per uur. Er zijn nog wel een paar 

dingen waar je je wat bij moet afvragen. Dat is ten eerste handhaving. Wie gaat dat doen? Als je van wegvak 2 
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naar 3 gaat, dan weet ik wel waar het op uit zou kunnen lopen. Bescherm die fiets alsjeblieft ook, die fietser. 

Maar wat mij opvalt is in de planning. Dat is het volgende. De raad is mijns inziens niet in charge. Waarom dan 

wel niet? We zien in die planning dat wij een inbreng hebben in de definitiefase. Maar we hebben op 4 

november 2021 in deze commissie ook gesproken over het initiatiefvoorstel Haarlems Civiel Planproces, 

waarbij wij als raad in alle onderdelen van de fase betrokken zouden zijn. Ook bij een VO, DO en dergelijke. Ik 

zie steeds meer in andere plannen ook opduiken dat dat nog niet verwerkt is. Daar wil ik toch wel op wijzen. 

Als je dan werk gaat uitvoeren tot herinrichting, dan zeg ik, als je werkt, maak werk met werk. Betrek ook 

direct de nutsbedrijven van kabels, riolering en afwatering daarbij. Dit even als toevoeging. Dank u wel, 

voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. Het stuk gelezen te hebben een aantal puntjes vanuit de VVD. We zien 

dat participatie voornamelijk plaatsvindt met direct omwonenden. We vragen ons ook wel af of we dan ook 

goed luisteren naar de gebruikers van de weg, namelijk bewoners die die weg gebruiken om naar hun huis te 

komen, wat die van de plannen vinden. Ik zou graag een toezegging van de wethouder willen dat ook die 

meegenomen worden. Dan het snelheidsregime. Gezien de wat hogere verkeersintensiteit en vrijliggende 

fietspaden, vinden wij het advies van het college passend en gaan daarin mee. Een fietsstraat is voor ons een 

prima oplossing, mits we wel goed gaan kijken naar die verkeersproblematiek die daar momenteel speelt. Dat 

we dat op een juiste manier aanpassen eigenlijk, zoals het college voornemens is om te doen. Dank u wel. 

De voorzitter: Ik zag de heer Mohr, Hart voor Haarlem. 

De heer Mohr: Dank u wel. Ik sluit me aan bij de VVD en bij OPH. Wat we hebben gemerkt in de afgelopen 

maanden, jaren, is dat elke wethouder, we hebben er een aantal op deze portefeuille gehad, een eigen 

definitie heeft van participatie. Vraag aan de wethouder is, hoe verhouden die voldongen feiten van 

vanavond, het Programma van Eisen, zich tot de toegezegde participatie vanaf januari. Dank u wel.  

De voorzitter: De heer Bloem, SP. 

De heer Bloem: Voorzitter, de SP is het eens met de Actiepartij. Laten we het gewoon helemaal 30 maken. 

Heel Haarlem is ook buiten de bebouwde kom, wat ons betreft. Er is al wat gezegd over de inrit. Ik snap ook 

niet helemaal wat hier gebeurt. Ik snap wel dat het moeilijk is, met de keuze waar de SP ook achterstaat. Maar 

ik snap niet dat je daar gewoon niet meteen al het gesprek mee aangaat. Niet met de bewoners. Dat u een 

brief eruit doet, we gaan er mee bezig, maar niet vermeldt van, goh, dit kan weleens een probleempje 

worden, het gesprek aangaan. Moeten we dit stuk nou aanhouden tot het gesprek plaatsvindt? Ik hoop dat de 

wethouder toe wil zeggen, u gaat hiermee akkoord, maar rondom die inritten, een goede oplossing samen 

met de inwoners, daar kom ik op terug en die ruimte is er nog, ook om gewoon misschien toch net een andere 

keuze te maken voor het ontwerp. Dat is wat ik van het college vraag.  

De voorzitter: Mevrouw Schouten, PvdA. 

Mevrouw Schouten: Dank u wel, voorzitter. De PvdA kan zich prima vinden in het voorstel en de variant A die 

nu voorgelegd wordt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het op een goede manier opgepakt gaat worden. 

Uiteraard gaan we ervan uit dat er met de bewoners op een goede manier gecommuniceerd wordt en 

betrokken worden in dit proces. Maar we staan pas aan het begin. We gaan ervan uit dat dat goed 

vormgegeven gaat worden. We wensen de wethouder alle succes met het uitvoeren van dit.  
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De voorzitter: De heer Visser, ChristenUnie.  

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons grotendeels aan bij de opmerking van de Actiepartij. We 

zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder over de mogelijke snelheidsverlaging. De fietsstraat vinden 

wij een goed idee, maar graag de bevestiging dat het dan ook echt een fietsstraat in rood asfalt wordt. Want 

dat stond nog niet helemaal duidelijk in de stukken. Wij maken ons nog wel zorgen over het punt van de 

inritten, waar verschillende partijen over zijn begonnen. Ook hoe nou de aansluiting bij de Vlietweg gaat 

gebeuren. Want dat is een heel druk, best wel gevaarlijk, kruispunt. De fietsstraat komt eigenlijk op het 

huidige gedeelte van de autoweg. Hoe gaan we dat aansluiten, want uiteindelijk moeten de fietsers daar naar 

links als ze naar Santpoort verder willen fietsen. Dat kan best wel een onoverzichtelijke situatie worden. Graag 

aandacht voor het kruispunt. Dank u wel. 

De voorzitter: Volgens mij heb ik iedereen gehad. Klopt dat? Nee, de heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Dank u wel. Voorzitter, ik hoef niet veel meer te zeggen over de inritten. Dan gaan we 

allemaal wel merken. We zijn het eens dat wegvak 1 en 2 als fietsstraat wordt ingericht. Er wordt ook gekeken 

hoe de overgangen goed en veilig gemaakt worden. Dat is allemaal al in … Dat wordt allemaal uitgezocht nog. 

Ik heb vertrouwen erin dat het goed gebeurt. Asfalt op wegvak 3 ten westen van de Westlaan, dat ziet er op 

het oog nog prima uit. Ik neem ook aan dat daar serieus naar gekeken wordt, of er wellicht dat asfalt kunnen 

laten liggen en niet in één keer het hele wegvak eruit frezen. Tenzij het natuurlijk een hele andere inrichting 

wordt. Dan heb ik nog een vraag misschien om even naar te kijken. Dat is het plaatsen van de keerlus. Daar 

staat nu eigenlijk over de volle breedte van de weg een hekwerk. Ik vraag me af of daar misschien niet ook 

voor het zicht een vernauwing kan plaatsvinden met meer groen of zo, met een kleine doorgang voor één auto 

voor de hele dienst eventueel. Dat was het. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij heb ik nu echt iedereen gehad. Wethouder De Raadt, u heeft het 

woord. 

Wethouder De Raadt: Dank u wel, voorzitter. Ik heb mee geschreven. Ik moet nog even een eigen systeem 

ontwikkelen, maar ik denk dat ik de meeste vragen heb kunnen noteren. Er zijn wel een aantal dezelfde vragen 

gesteld. Ik wilde eventjes in het algemeen dan alvast een paar dingen zeggen. De Actiepartij en de SP en ook 

Trots en de ChristenUnie, die sloten zich daarbij aan. Die vroegen van, kan wegvak 3 niet ook 30 kilometer 

worden? Dit ligt buiten de bebouwde kom. Dan zijn er eigenlijk maar 2 smaken. Dat is 60 kilometer en 80 

kilometer. Wij hebben hier expliciet voor de laagste snelheid gekozen. Dat is dan 60 kilometer. Maar we willen 

daar wel bij zeggen dat we extra aandacht zullen hebben voor de overgang die dan plaats gaat vinden van 60 

kilometer naar de nieuwe fietsstraat.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Voorzitter, ik zou toch de wethouder willen vragen om nog eens te kijken of er niet 

voorbeelden elders in het land zijn. Want er zijn hier wel twee bijzondere omstandigheden. Ten eerste gaat 

het om een dijk … 

De voorzitter: Ho, ho, ho. Niet ten eerste. Een interruptie is heel kort. 

De heer Visser: Voorzitter, het zijn twee dingen. Twee dingen waar ik de reactie van de wethouder op wil. Ten 

eerste … 
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De voorzitter: Nu doet u het weer. Dit gaan we niet doen. Dat mag er dan in de tweede termijn doen. 

Mevrouw De Raadt, of wethouder De Raadt.  

De heer Visser: Misschien is de tweede termijn helemaal niet nodig, voorzitter. Kom op.  

De voorzitter: Wethouder De Raadt, gaat u verder. 

Wethouder De Raadt: U vraagt mij om te kijken of er elders in het land voorbeelden zijn van een 30 

kilometerweg buiten de bebouwde kom. Dat wil ik voor u nagaan of dat inderdaad bestaat. Even kijken wat ik 

nog meer kan combineren hoor. Ik denk de participatie. Dat is ook wel meermaals genoemd. Dit is een plan 

van eisen. Dat zit nog in de definitiefase. De reden dat wij dit nu aan u voorleggen, dat is omdat er sprake was 

van een dilemma. Een conflict tussen het HIOR en het later en meest recente vastgestelde mobiliteitsbeleid. 

Dat is ook direct de reden dat het mobiliteitsbeleid, in ieder geval wat ons betreft, voorrang zou moeten 

krijgen op het HIOR. Vandaar dat wij ook voorstellen om hier een fietsstraat van te maken conform het 

mobiliteitsbeleid. Dat is de reden dat het nu hiervoor ligt, zodat uw raad ook … Dat wij tegemoetkomen aan 

uw kaderstellende rol. U mag er nog wat van vinden. Maar dit is nog geen ontwerp. Dit is gewoon een 

Programma van Eisen. Hierna gaan we de ontwerpfase in. Dan ook direct de participatiefase. Er zijn inderdaad 

partijen die mij hebben gevraagd van, ga nou met die bewoners ook in gesprek. Laat die bewoners 

participeren over hun inritten. Dan is het antwoord ook ja, dat zit in de planning. Dan, even kijken, GroenLinks 

die vraag dat we de voetgangers voor vak 3 ook kunnen meenemen. Ook dat kan ik bevestigend aan u 

antwoorden. Daar gaan we naar kijken. Er is niet heel veel ruimte voor, want er komen dan vrijliggende 

fietspaden en de weg. Maar dat is wel waar we naar willen kijken. Daar gaan we ook serieus naar kijken. Dat 

komt bij de ontwerpfase ook terug. U vraagt ook, parkeerplaatsen, kunnen die makkelijk worden omgevormd 

naar groen? Als dat zou voorkomen … Want onze insteek is wel om gewoon het parkeerprobleem dat daar al is 

te gaan oplossen. Maar mocht dat onverhoopt zo zijn, dat inderdaad iedereen die daar woont, want het is een 

doodlopende straat, zijn auto wegdoet, dan kunnen die parkeerplaatsen inderdaad worden omgevormd naar 

groen. Even kijken. De PvdA zegt alle vertrouwen. Daar kan ik alleen maar dank u wel op zeggen. Extra 

aandacht voor de overgang. Dat heb ik genoemd. De ChristenUnie vraagt naar, of het inderdaad … Of ik kan 

bevestigen dat het rood asfalt wordt. Ja, dat kan ik ook bevestigen. Ik kan daar direct bij bevestigen dat we 

ook extra aandacht zullen geven aan het kruispunt met de Vlietweg. Dan heb ik ook nog een vraag van het 

CDA, of eigenlijk meer een opmerking, die geeft aan dat het asfalt in vak 3 er nog best wel goed uitziet. Of we 

dat dan eventueel mee kunnen nemen in de ontwerpfase. Dat kunnen wij natuurlijk doen, maar als het 

ontwerp dusdanig anders is, dan zal ook dit asfalt vernieuwd worden. Ik hoop dat ik zo alle vragen heb 

beantwoord, maar als er een is blijven liggen dan hoor ik het graag. 

De voorzitter: Ikzelf dacht dat er best wel veel aandacht werd gevraagd voor de inritproblematiek. Heb ik u 

daar nog niet over gehoord, of klopt … 

Wethouder De Raadt: Ik dacht dat ik dat in die zin had genoemd. Dit is het plan van eisen, de definitiefase. De 

volgende fase, dat is de ontwerpfase, dat is ook direct de participatiefase. Dan worden inderdaad de 

omwonenden ook hierin meegenomen. Dan wordt ook de inrittenproblematiek besproken met deze 

omwonenden, bewoners. 

De voorzitter: Mooi. Dan gaan we even kort de tweede termijn doen. De heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Misschien was ik niet duidelijk in mijn eerste termijn. Mijn vraag ten aanzien van de 

inrit ging ook over verjaring. Want we hebben al eerder is geprobeerd in Haarlem iets nieuws te maken, maar 
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dan bleek het verjaard te zijn met het huidige gebruik. Mijn vraag is om voordat je naar buiten gaat en in 

gesprek gaat met je bewoners, om echt te dubbelchecken, kan het überhaupt? Want, een ander raadslid zei 

het net ook al, als het inderdaad zo is dat iemand er al 80 jaar woont en dit al 80 jaar op deze wijze gebruikt, 

kan ik me voorstellen dat er iets van een gewoonterecht is ontstaan. Graag even dat nader uitzoeken voordat 

u in gesprek gaat.  

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel. De wethouder is nog nieuw en misschien weet ze het nog niet zo, zit ze er nog 

niet helemaal in, maar 30 kilometerzone buiten de bebouwde kom is weldegelijk mogelijk. We zouden toch 

graag willen dat de wethouder die optie onderzoekt en meeneemt in dit stuk.  

De voorzitter: De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Voorzitter, in aanvulling op de Actiepartij. De twee punten die ik daarover nog wilde maken 

was ten eerste, het gaat hier om een smalle dijk. Dat betekent dat als er verkeer van de dijk afraakt, dan zijn 

de consequenties toch behoorlijk groot. Ten tweede, de wethouder had het steeds over de komgrenzen. Maar 

hier is natuurlijk het geval dat de beide komgrenzen aan de kant van Haarlem en aan de kant van Spaarnedam 

wel heel erg dicht bij elkaar liggen. Het is niet zo van, je rijdt de stad uit en je bent de hele tijd buiten de stad. 

Dat maakt toch wel de situatie wat anders, waardoor wij denken van, het kan weleens verstandig zijn om hier 

naar een snelheidsverlaging te kijken. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Rijbroek, Trots. 

De heer Rijbroek: Dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk eerder een opmerking of vraag. Wij worden 

betrokken, zoals ik eerder zei ook, in de eerste termijn definitiefase. Wat is eigenlijk de reden waarom wij niet 

als raad betrokken worden bij de ontwerpfase. Nogmaals, we hebben eerder het initiatiefvoorstel Haarlem 

Civiel Planproces besproken. We zijn het er met zijn allen over eens dat we meer in charge moeten zijn. Wat is 

de keuze daarin geweest dat we niet worden betrokken bij de ontwerpfase? Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Bloem, SP.  

De heer Bloem: Voorzitter, 30 kilometer buiten de bebouwde kom kan. Zeker als het een heel kleine stukje 

bebouwde kom is, zoals de ChristenUnie al zei. Mijn vraag aan de wethouder is, kan de wethouder toezeggen 

dat het gewoon als reële optie meegenomen wordt en ook uitgelegd wordt waarom het wel of niet in het VO 

komt, of dat we daartoe een amendement in moeten dienen? 

De voorzitter: Anderen nog? De heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Eigenlijk zouden we een soort debatje moeten doen, want als je natuurlijk gaat vragen om 30 

kilometer, gaan we dan ook de vrijliggende fietspaden opheffen? Welk wegmodel is er waarbij dat weer kan? 

Want het bestaat nog steeds niet natuurlijk, vrijliggende fietspaden op 30 kilometer. Als je daarvoor kiest, dan 

moet je ook wel een beetje consequent zijn, vind ik. Ik weet niet of jullie dat ook dan bedoelen. Vandaar dat ik 

ook een beetje richting de commissie vraag voor de helderheid. 

De heer Visser: Ik kan het wel verduidelijken. Het verschil is hier ook weer dat het een smalle dijk is. 

Tegemoetkomend verkeer, ga daar maar eens een fietser tussendoor persen. Er is hier echt voldoende reden 
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om ook historisch, alleen al als je het over cultuurhistorisch hebt, om het vrijliggende fietspad te handhaven. 

Volgens mij zou dat ook qua erfgoed echt heel dom zijn om hier dat fietspad onderaan de dijk weg te halen. 

De voorzitter: De heer Hulster wil nog reageren op de heer Dreijer. 

De heer Hulster: Je zou natuurlijk het model van de Professor Eijkmanlaan kunnen toepassen. Rabbatstroken 

aan de zijkant die remmend werken voor het verkeer. Dan kun je nog steeds prima met vrijliggende fietspaden 

werken.  

De voorzitter: Mooi. Volgens mij heb ik iedereen gehad. Dan ga ik nu weer het woord geven aan de 

wethouder.  

Wethouder De Raadt: Dank u wel, voorzitter. Even kijken. D66 vraagt van, kan nog goed worden uitgezocht of 

het inderdaad … De inritten zouden op dit moment strijdig zijn met het bestemmingsplan. U vraagt eigenlijk 

van, kan zoiets niet verjaren? Naar mijn weten kan dat niet, anders dan bijvoorbeeld inderdaad bij oneigenlijk 

grondgebruik. Maar ik ga u toezeggen dat we er nogmaals goed naar zullen kijken. Dan de 30 kilometer en of 

dat dan inderdaad wel of niet kan buiten de bebouwde kom. Inderdaad, dat moet u mij dan maar vergeven. Ik 

heb inderdaad bij mijn theorierijlessen altijd geleerd dat 30 kilometer alleen kan binnen de bebouwde kom. U 

geeft aan, het gebeurt wel elders in het land. Nu is het natuurlijk wel zo dat op het moment dat het ergens 

anders elders in het land fout gebeurt, hoeft dat nog niet te betekenen dat wij dat dan ook op die manier 

verkeerd moeten gaan toepassen. Maar ik wil u wel zeggen, we kunnen er nog naar kijken of het ook 

daadwerkelijk meegenomen wordt in het ontwerp, is mijn vermoeden inderdaad op dit moment dan van niet, 

omdat het niet mag. Even kijken. Dan nog de vraag van Trots, of de … De raad is hier natuurlijk op dit moment 

al extra geïnformeerd. Maar wij kunnen u natuurlijk ook vanzelfsprekend blijven informeren. Dat lijkt me geen 

enkel probleem.  

De voorzitter: Nog een interruptie van de heer Rijbroek. 

De heer Rijbroek: Dank u wel, voorzitter, voor de gelegenheid. Heel kort. Kijk, als het als participatie bij de 

burgers terechtkomt, bij die Haarlemmers daar, dan willen we invloed kunnen uitoefenen moeten we het 

vooruit kunnen zien en kunnen beoordelen zo’n voorlopig ontwerp, afgekort VO, eventueel DO. als we niet 

mee worden genomen in de ontwerpfase, staan wij buitenspel en blijft het alleen tussen het college, 

gemeente, en natuurlijk de bewoners. Terwijl wij de volksvertegenwoordigers zijn. Zo zie ik dat. Sorry, excuus. 

De voorzitter: Maar volgens mij beschrijft u nou gewoon precies hoe het hier werkt. Uiteraard krijgt u nog 

invloed op een VO of een DO. Wethouder. 

Wethouder De Raadt: Natuurlijk. Als u het VO besproken wil zien in de commissie, dan kan dat 

vanzelfsprekend.  

De voorzitter: Dit gaat men nu weer een stapje te ver, persoonlijk. Maar het wordt gewoon ter kennisname 

aangeboden en dan kan de commissie dat agenderen als dat nodig is. Wethouder, was u klaar of bent u nog 

bezig met uw beantwoording? 

Wethouder De Raadt: Ik dacht dat ik alle vragen had gehad. 
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De voorzitter: Mooi. Volgens mij is het zo voldoende besproken. Ik heb de wethouder een flink aantal 

toezeggingen horen doen. Dat ze serieus gaat kijken naar de rechten qua inritproblematiek. Ze gaat kijken 

naar die 30 kilometervariant, elders in het land. Ze gaat kijken naar de voetgangers in vak 3. Daar gaat ze 

serieus naar kijken. De wethouder … 

Wethouder De Raadt: Ik niet persoonlijk. Maar daar is aandacht voor in de ontwerpfase. 

De voorzitter: Ik maak graag een grapje. Even kijken. Dat was het, volgens mij, als ik het goed heb begrepen. 

De heer Bloem. 

De heer Bloem: Voorzitter, het spijt me te zeggen, maar ik vond de toezegging niet duidelijk genoeg. Als bij 

voorbaat al eindigt de toezegging, maar we gaan het waarschijnlijk toch niet doen, dan ben ik genoodzaakt om 

toch een amendement in te dienen. Dan wordt het een bespreekpunt. 

De voorzitter: Dat staat u altijd vrij. Dan hoef ik u ook niet meer te vragen hoe we dit naar de raad gaan sturen, 

want dan gaat het als een bespreekpunt naar de agenda, met de aankondiging van een amendement van de 

heer Bloem, SP.  

7. Vaststellen DO verkeersmaatregelen Keizerstraat-Barrevoetestraat-Botermarkt en aanvraag 

uitvoeringskrediet voor realisatie (ER) 

De voorzitter: Dan ga ik met u naar agendapunt 8. 7. Ik probeer het. Even kijken. Dat is het vaststellen van het 

DO verkeersmaatregelen Keizerstraat … Pardon? Keizerstraat-Barrevoetestraat-Botermarkt en de aanvraag 

voor het uitvoeringskrediet voor de realisatie. Ze worden allemaal heringericht, die straten. Het definitief 

ontwerp is afgerond. Hiermee is de ontwerpfase afgerond en kan er worden gestart met de 

voorbereidingsfase voor de uiteindelijke realisatie. Om de aannemer hiervoor te kunnen contracteren, is het 

uitvoeringskrediet nodig. In het uitvoeringsprogramma 2020-2040 van de structuurvisie openbare ruimte is 

aangegeven dat voor de uitvoeringsmaatregelen naar aanleiding van het verkeersonderzoek Vijfhoek 

1.146.000 euro aan budget nodig is. Aan de raad wordt gevraagd vanuit dit krediet 865.000 euro vrij te geven 

voor de uitvoering van de herinrichting van de Keizerstraat, Barrevoetestraat en de Botermarkt. Het plan staat 

ter advisering op de agenda. Wie kan ik als eerste termijn geven? De heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft, het CDA, is het een prima plan. Het is conform wat 

we al gezien hebben. Ik heb nog wel een paar vragen. Op de Botermarkt worden alle … In alle drie de straten 

worden alle gewone parkeerplaatsen verwijderd en vervangen door enkele laad- en losplaatsen. Bij de 

Botermarkt heb je drie laad- en losplekken en een invalidenparkeerplek. Juist voor de enige woning in dat stuk 

wordt ook een laad- en losplek gecreëerd. Dat is juist het huis wat niks met laden en lossen te maken heeft. 

Daar is overigens nu een invalidenparkeerplek op kenteken. Het verzoek is om gewoon die 

invalidenparkeerplek te handhaven op die plek. Die ene laad- en losplek te verplaatsen richting nummer 4 of 

nummer 2. Want daar zat dan ook genoeg ruimte. Nog even, fijn dat er een omgekeerd dakprofiel gemaakt 

wordt. Dat betekent dat het water naar het midden van de straat gaat lopen, in de Barrevoetestraat. Dat 

scheelt weer allerlei ongewenste putjes waar de fietsers overheen moeten rijden. Ik had nog een opmerking. 

Heel jammer natuurlijk dat de groenslingers afgeraden worden, achteraf, omdat het te gevaarlijk zou zijn voor 

het verkeer. Ik vraag me af, als voorstel, om in ieder geval ook misschien wat meer aan te moedigen om de 

groenslingers langs de gevels aan te maken, of te laten doen door de bewoners, in plaats van dwars over de 

weg, in plaats van geveltuinen op de smalle stukken. Want het zijn toch best wel smalle stoepjes. Geveltuinen, 

dat gaat alleen maar de mensen in een rolstoel of rollator erg beperken. Graag aandacht daarvoor. Wat ik niet 
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gezien heb in het DO, op de tekening, is eigenlijk nog een stukje uit de VO, is de locatie van de borden die 

geplaatst gaan worden om aan te duiden waar de laad- en losplekken komen. Ik had het de vorige keer ook al 

gezegd, zet ze niet naast de laad- en losplekken, maar zet ze dan ervoor, omdat dan de stoep anders veel te 

nauw gaat worden. Dat nog even als opmerking, als het in de definitieve technische fase uitgewerkt gaat 

worden. Dank u wel. 

De voorzitter: Wie wil dan het woord? Mevrouw Schneiders, GroenLinks. 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel. Ook wij zijn heel blij met de voortgang van dit plan en ook met de 

uitwerking ervan. Hartstikke mooi. Fijn dat het gaat gebeuren. Ook ik heb nog een paar vragen. Dat is, als dat 

duidelijk beschreven is dat er geen parkeerplaatsen meer komen langs de Botermarkt, maar dat lijkt nog wel 

ingetekend te zijn. De roze vlakjes achter de laad- en losplekken. We willen wel zeker weten dat de tekening in 

overeenstemming is met de tekst. Dat er inderdaad geen parkeerplekken voor auto’s meer komen. Die 

groenslingers, inderdaad, misschien is dat een idee van wat het CDA voorstelt om verticaal … Verticaal lijkt mij 

ook heel goed. Ik begreep dat het heel erg duur was. Dat dat ook een van de redenen was om het niet te 

doen. Maar in overleg met de buurt zou het toch moeten kunnen dat de mensen dat dan zelf gaan 

onderhouden, zodat dat geen extra kosten voor de straat hoeft te zijn. Ik weet niet of u dat al hebt 

onderzocht. Dat zou ik graag willen weten. Verder is mijn laatste vraag eigenlijk, wanneer kunnen we de rest 

verwachten? Want er is natuurlijk nog autoloos, het autovrijgebied wat er komt, of het autoluw gebied wat er 

verder komt in de Vijfhoek. We hadden ook nog voorgesteld om een zebrapad te maken bij de Gierstraat. Dat 

dan gewoon in één keer aansluiten met het zebrapad wat er nu bij de Grote Houtstraat is. Een groot zebrapad 

te maken. Weet u al hoe het verder gaat? Wanneer dat dan komt? 

De voorzitter: De heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Eindelijk een plan wat de buurt natuurlijk graag wil, maar wij hebben 

toch ook wel een paar kanttekeningen. Ik hoorde net het CDA zeggen, invalidenplek met kenteken. Als je heel 

slecht ter been bent, dat zijn een hoop Haarlemmers, dan mag je toch wel vragen of ze daar een paar 

parkeerplekken voor mensen met een handicap maken. Dat willen wij toch wel even zien. Prachtig. We hopen 

ook dat de ondernemers tevreden zijn. Dat we niet zo meteen een situatie krijgen als in de Cronjéstraat, jaren 

geleden. Dat willen we toch even meegeven dat we toch wel een evaluatie doen, na een jaar, hoe de 

ondernemers en de bewoners erin staan. Dat willen wij toch wel even zien. We hebben natuurlijk al gezegd, 

het is heel slecht daar, vooral voor vrachtwagens die daar moeten laden en lossen. Dat is natuurlijk een ramp 

daar. Maar daar moeten we toch even aan wennen. We zullen toch niet het hele verkeer in Haarlem dood 

moeten zwijgen, want we kunnen daar niet van buiten ook voor de ondernemers en ook voor de mensen, de 

oudere inwoners daar in die buurten … Die moeten we toch een beetje ontzien. Wij willen toch wel even graag 

aan de wethouder vragen, kijk nou uit voor die invalidenplekken. Ik hoor zeggen, op kenteken. Prima. Maar 

zorg ook voor de gewone man, die gewoon met zijn kaartje daar wil … Of vrouw, die daar wil parkeren. Dank 

u.  

De voorzitter: De heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. Dit definitieve ontwerp bekijkende zien we nog wel een aantal 

problemen waar we ook de wijk in horen. Een van de problemen die we zien, is dat er best wel een groot 

aantal parkeerplekken verdwijnt. Dat daarmee echt wel ruimte voor snel winkelend publiek verdwijnt. Ik zou 

me voor kunnen stellen dat we daar zo’n alternatief voor aanbrengen, door bijvoorbeeld te gaan kijken of we 
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niet met een snelle stop, even langs rijden en dan winkelen en dan weer wegrijden, zouden kunnen werken. 

Dat zou in ieder geval de winkeliers aldaar een stuk beter helpen.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Schneiders. 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Mijnheer Aerssens, dat hebben we toch op de Grote Houtstraat, een paar … Of 

op de Gedempte Hoge Gracht hebben we toch een paar parkeerplekken? Dan is het zonde om dat in die 

smalle straatjes ook te hebben, of niet? 

De heer Aerssens: Nee, ik denk dat dat prima hier ook zou kunnen. Die laad- en losplekken overigens zijn 

prima. Maar er verdwijnt ook een algemene invalidenparkeerplaats. Er wordt geen alternatief voor geboden. 

Dat vind ik erg jammer. Dat is een gemiste kans. Ik denk dat het goed is om de stad bereikbaar te houden, ook 

voor mensen die slechter ter been zijn. Ik had daar graag van de wethouder een alternatief geboden gezien 

voor deze mensen. Daarnaast doen we het wel erg makkelijk af dat parkeerruimte in de Raaks kan. Het is best 

nog wel een klein stukje lopen, zeker voor die mensen die slechter ter been zijn. Die parkeerplaatsen daar 

worden op dit moment best flink gebruikt. Kunnen we daar niet echt met een makkelijkere manier ervoor 

zorgen dat die winkels toch makkelijk bereikbaar blijven? Het verdwijnen van die parkeerplaatsen is ook daar 

flink en breed uitgemeten in de wijk. Ook daar zouden we toch echt meer mee moeten dan gewoon nu 

zeggen, joh, ze verdwijnen, gaat u maar naar de Raaks. Want dat is niet voor iedereen een alternatief.  

De voorzitter: De heer Bloem, SP. 

De heer Bloem: Voorzitter, het is een prachtig ontwerp. Een mooie stap. Toch jammer dat zo’n groenslinger 

weer in de bureaucratie dreigt te stranden, want je kunt hem toch ook wat hoger hangen? Je kunt ook ervoor 

zorgen dat je hem niet van staalkabels maakt. Mocht er toch onverhoopt een veel te hoge vrachtwagen 

doorheen rijden, dat hij dan niet de pui meetrekt, maar gewoon meegeeft. Mijn vraag aan de wethouder is 

dan ook om toe te zeggen. Er zijn inwoners, want dat is mooi, inwoners die willen aan de slag met groen in die 

straat, om die straat nog mooier en groener te maken. Verticaal groen is een idee, maar gewoon een pilot. Een 

kleine groenslinger. Een groenslinger toestaan aan de bewoners om die daar op te hangen. Om dan niet 

meteen handhaving erop af te sturen om dat ding weg te knippen, want daar is altijd wel budget voor. Echt 

gewoon de bewoners in staat stellen om … Dit zijn de uitdagingen. Het moet niet te hoog. Het moet niet de 

pui lostrekken, als er onverhoopt toch een grote vrachtwagen is. Kunt u daar ruimte voor geven? Dan hoeven 

wij dat niet in het ontwerp vast te stellen, of ook geen amendementen en dergelijke, of motie vreemd in te 

dienen. Maar kunnen we toch kijken of we deze mooie vorm van groen, die in andere steden heel goed 

mogelijk is, toch ook in Haarlem mogelijk kunnen maken.  

De voorzitter: De heer Visser, ChristenUnie.  

De heer Visser: Voorzitter, mooi dat deze straten eindelijk worden aangepakt. Wij zien het als een eerste stap 

voor het verder autoluw maken van de rest van de Vijfhoek. Er is eigenlijk maar een pijnpunt, dat zijn die 

groenslingers. Want daar waren wij vorige keer erg enthousiast over. Toen kwam ineens de vorige wethouder 

met de mededeling van, helaas, het kan niet, echt niet, het kan niet, veiligheid. Ik had het ook wel graag 

gewild, maar het kan niet. Als ik nu in stukken kijk die ik vandaag krijg, dan staat dat er helemaal niet. Er staat 

dat er verschillende gedachten over zijn, vanuit verschillende invalshoeken. Dan is de conclusie, uit de 

gesprekken met de betrokkenen komt een lichte voorkeur om de groenslingers op deze locatie niet toe te 

passen. Er staat helemaal geen absoluut nee. Voor de veiligheid staat er, ze kunnen een beetje doorzakken. 

Maar ik denk dan van, als ze een beetje kunnen doorzakken, dan hang je ze toch even iets hoger. Dan zakken 
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ze niet voldoende door en dan kunnen de hulpdiensten er gewoon onderdoor. Er staat nergens een keihard 

nee vanuit de veiligheid. Hoe zit het nou? Vorige keer kwam die boodschap, het kan niet. Toen zaten we hier 

allemaal te treuren dat het niet kon. Nu krijgen we de stukken voor het ontwerp en dan staat er, het kan wel. 

We hebben een lichte voorkeur om het niet te doen. Ik zal u zeggen, ik heb een lichte voorkeur, ik heb een 

sterke voorkeur om het wel te doen. Ik sluit me eigenlijk aan bij de SP. Doe minimaal één zo’n groenslinger. 

Maar laten we als Haarlem nou eens laten zien dat wij echt in staat zijn om de binnenstad te vergroenen. Laat 

het een mooie pilot zijn, die landelijk als voorbeeld dient voor een andere steden. Als we er dan achter komen 

dat het echt niet kan, dan kunnen we het altijd nog weghalen. Maar ik denk dat dit een heel mooi succes kan 

worden, wat landelijk in allerlei gidsjes van vergroening van steden, mooie foto’s en mooie Haarlem promotie 

gaat opleveren. Wethouder, doe het alstublieft wel. Wij overwegen op dit punt een amendement. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Hulster Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn heel blij dat we deze smalle straat, waar je je leven als fietser 

en voetganger nauwelijks zeker bent, nu eindelijk wordt heringericht en ook autoluw wordt gemaakt. Want 

zoals Trots al zei, er rijden daar allerlei hele grote vrachtwagens doorheen. Dat is echt een heel slecht verhaal. 

We hopen dat dat in ieder geval tot de verleden tijd behoort. Dat daar nu het primaat aan de bezoekers en de 

bewoners wordt gegeven van de stad. Niet alleen maar aan de ondernemers, die gewoon te beroerd zijn om 

een klein vrachtwagentje in te zetten. Wij zijn heel blij met dit ontwerp. Wij sluiten ons aan bij de 

opmerkingen, wij sluiten ons niet aan bij de SP, maar we sluiten ons wel aan bij de opmerkingen van de SP en 

ChristenUnie om te kijken of er groenslingers toch wel mogelijk zijn daar. Want inderdaad wat hoger of een 

kabel gebruiken die als je er tegenaan rijdt gewoon knapt, knap zegt en niet de hele gevel naar beneden trekt. 

Dat klinkt allemaal echt als in tijden waarin we naar de maan kunnen, toch als mogelijke oplossingen. Ik heb 

nog een aanvulling. We zien dat de laad- en losplaatsen en de parkeerplaatsen helemaal dicht getegeld zijn. 

Dat vinden we ontzettend belangrijk in Haarlem, om alles van gevel tot gevel dicht te tegelen. Hier zou, net als 

net bij het ontwerp van de Slaperdijk, half open verharding kunnen worden gebruikt. Daarmee is er ook weer 

extra ruimte voor waterberging en kan er toch ook wat gras tussen de tegels groeien. Dat ziet er toch weer 

wat vriendelijker uit. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Dank u wel, voorzitter. Het VO van dit stuk is natuurlijk niet lang geleden besproken. Ik 

probeer niet al te veel in herhaling te vallen. Maar wat hier al een paar keer gezegd is, ook wij werden de 

vorige keer onaangenaam verrast door de vorige wethouder die hier verkondigde dat die groenslingers niet 

zouden komen. Laat dit nou bij uitstek een plek zijn in Haarlem was heel erg versteend is. We hebben nu een 

kans om het te vergroenen. Ook vanuit ons de vraag, zijn er geen alternatieven, als het echt niet mogelijk is 

om er groenslingers op te hangen, om de straat op een andere manier te vergroenen? Want we hebben nu de 

kans om iets te doen. Laten we ook gewoon doorpakken. Het tweede punt waar ik ook graag aandacht voor 

wil is, wij zijn heel blij dat grote delen van de Haarlemse binnenstad autoluw worden. Er zijn ook heel veel 

Haarlemmers die gewoon met de fiets en een ander vervoersmiddel dan de auto naar de stad kunnen komen. 

Maar er is natuurlijk ook een deel mensen die wat slecht ter been is, die dat niet kan. Hoe kunnen we zorgen 

dat dit gedeelte van Haarlem ook voor de mindervalide mensen bereikbaar blijft. Dank u wel. 

De voorzitter: Liberaal Haarlem, mevrouw Otten. 

Mevrouw Otten: Dank u wel, voorzitter. De buurt kan zich grotendeels vinden in het plan. Het is mij ook zeker 

duidelijk dat er aanpassingen moeten komen in deze buurt. Maar er zijn wel een paar aantekeningen, wat mij 
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betreft. Er wordt gesproken over veel groen. Dat is natuurlijk allemaal prachtig en heel mooi, maar is er wel 

voldoende ruimte voor rollators en rolstoelen? Hoe gaat u dat garanderen in een wijk waar veel bewoners 

toch de rest van hun leven ook blijven wonen? Hoe gaat u de verkeersveiligheid in de fietsstraten garanderen? 

Is die aangepast voor elektrische fietsen, die 30 kilometer per uur gaan? Want wat is eigenlijk het verschil 

tussen een elektrische bakfiets en een auto die beiden 30 rijden? Kunt u dat aan mij uitleggen? Er verdwijnen 

parkeerplek. Dat is heel vervelend. Wat is het alternatief wat u betreft? Als laatste, de bereikbaarheid voor 

auto’s van de winkels … 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Bloem, SP. 

De heer Bloem: Voorzitter, toch even een korte checkvraag. Denkt u dat er verschil tussen zit, tussen 

aangereden worden met een auto en met een fiets, qua hoeveel massa dat is en hoeveel kinetische energie 

daarmee meekomt? 

Mevrouw Otten: Ik heb inderdaad over de massa nagedacht. Het ligt er zeker aan wat voor een auto je wordt 

aangereden. Maar een elektrische bakfiets is natuurlijk net zo raak als een, weet ik veel wat voor een auto. 

Maar dat mag duidelijk zijn.  

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van de heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: U zegt dat er meer ruimte voor mensen met scootmobielen en rolstoelen moet komen. Maar 

als de auto’s uit deze straat gaan, dan kunnen de scootmobielers en de rolstoelen gewoon over het rijvlak 

gaan rijden. Er komt juist heel veel meer ruimte voor mensen die zich op deze manier moeten voortbewegen.  

Mevrouw Otten: Dan platgereden worden door een bakfiets, elektrische? 

De voorzitter: Gaat u verder, mevrouw Otten. 

Mevrouw Otten: Ik was bijna klaar met mijn eerste termijn. Ik wilde nog even weten hoe u kan garanderen dat 

winkels goed bereikbaar blijven voor auto’s. Dat was mijn eerste termijn. Dank u. 

De voorzitter: Mooi. Volgens mij heb ik iedereen gehad. De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, dank u wel. Ik ga natuurlijk alle punten over het vergroenen, het goed 

contact houden met de wijk en de ondernemers en ook de gehandicaptenparkeerplaats, om even het goede 

woord te gebruiken vandaag, niet herhalen. Wat ik nog niet heb gehoord, dat vond ik eigenlijk een beetje 

zonde, in de nota van beantwoording, was de vraag die ook door een van de bewoners of omwonenden was 

gesteld over de auto’s van de zaterdagmarkt. Want dat is dan prachtig. We gaan hier wat plaatsen weghalen 

en op zaterdag, ik kom er vrijwel elke zaterdag, is het soms best een rommeltje met de auto’s die ergens 

geparkeerd moeten worden. Dan staat er in de beantwoording, dat komt later. Daar komt een antwoord op 

als we het uitbreiden van het voetgangersgebied in de Vijfhoek gaan uitwerken. De vraag aan de wethouder is, 

als we nu iets doen met laad- en losplekken, als we iets doen met de herinrichting, zouden we dan toch ook 

niet minimaal iets van rekenschap moeten geven aan hoe het dan op een zaterdag werkt, wat toch een best 

intensief gebruikte dag is met de auto’s van de marktkooplui. Dank u wel.  

De voorzitter: Dan ga ik het woord geven aan de wethouder. Excuses, dat ga ik niet doen, want mevrouw 

Baas-Oud, volgens mij wilt u ook nog iets zeggen. Excuses. U heeft het woord. 
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Mevrouw Baas-Oud: Graag. Dank u wel, wethouder. Ik ben natuurlijk online. Ik snap dat je me een beetje 

vergeet af en toe. Dat maakt niet uit. Ik wil me aansluiten bij wat er is gezegd, in ieder geval over de 

gehandicaptenparkeerplaatsen. Op naam en nummer prima, maar inderdaad, er moet ook ruimte zijn voor 

mensen die daar gewoon een dagje komen en ook dichtbij willen parkeren om goed te kunnen winkelen. Wat 

mevrouw Otten zei inderdaad over de stoepen. Ook de ruimte die er moet blijven voor mensen met een 

rollator of ook mensen met kinderwagens of anderszins slecht ter been. Die zou ik ook inderdaad graag willen 

horen, welke mogelijkheden daarvoor zijn. Ik sluit me ook wel aan bij de zorgen van de VVD die aangeeft, de 

parkeerplekken weg. Aan de ene kant is dat mooi. Er moet iets gebeuren in die wijk. Aan de andere kant, wat 

er gezegd wordt, makkelijk in de parkeergarage de Raaks of een andere misschien. Is dat allemaal echt 

haalbaar en welke alternatieven zijn er voor misschien nog een enkele parkeerplek redelijk in de buurt voor 

snelle parkeerders, of snelle winkelaars bedoel ik? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder, nu heeft u echt het woord. 

Wethouder De Raadt: Dank u wel, voorzitter. Ik heb wat zoets en ik heb wat zuurs voor u. Laten we dan maar 

direct met het laatste beginnen. Dat zijn inderdaad de groenslingers. In ieder geval als eerste, uiteindelijk gaat 

u hier natuurlijk zelf over. Maar de reden dat wij het in ieder geval als college afraden, dat heeft met een 

aantal zaken te maken. Dat is inderdaad in eerste instantie de kosten. Het ophangen van de groenslingers, dat 

is niet zozeer het probleem. Dat is zo’n 18.000 euro. Maar het onderhoud daarentegen, dat is een stuk 

duurder. Dat zal de eerste paar jaar ook nog niet zo’n probleem zijn. Maar op het moment dat die groenslinger 

natuurlijk lekker vol is, dan kan Spaarnelanden dat alleen onderhouden door middel van een hoogwerker. Die 

slingers moeten op minimaal 5,5 meter hoogte worden gehangen. Dan heb je die hoogwerker nodig. Dan ga je 

al snel naar onderhoudskosten van zo’n 35.000 euro per jaar. Dat komt ook elk jaar terug. Naast het feit dat 

die hoogwerker dan die slingers moet onderhouden, moet die straat ook dicht. Die moet dan een dag dicht, 

elke twee weken. Volgens mij is dat best een forse belasting. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Bloem, SP. 

De heer Bloem: Voorzitter, ik ben echt positief verrast dat Spaarnelanden wel in staat zou zijn om zo vaak 

groenonderhoud te doen. 

De voorzitter: Neem ik gelijk maar even een interruptie van de heer Hulster mee. 

De heer Hulster: Zoals u misschien weet, hangen er overal in Haarlem bakken aan masten met planten erin. 

Die en worden ook gewoon met een hoogwerker water gegeven. Ik ben heel benieuwd wat de kosten daar 

dan van zijn en hoe lang de straten daarvoor dicht moeten. Tot nu toe kan ik daar gewoon omheen rijden. 

Maar goed. 

De voorzitter: De heer Visser en daarna gaat de wethouder weer verder. 

De heer Visser: Daarop aansluitend voorzitter, bij onderhoud kan ik me iets voorstellen van snoeiwerk, maar ik 

heb nog nooit gehoord van planten die elke twee weken gesnoeid moeten worden. Dit komt me echt heel raar 

over. 

De voorzitter: Misschien moeten ze water krijgen. Mevrouw De Raadt. 
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Mevrouw De Raadt: Zoals ik al zei, ik begin met het zuur. Dit is wat wij hebben gehoord van Spaarnelanden, 

elke twee weken moeten die slingers worden gesnoeid. Dan moet ook die straat een dag worden afgezet. 

Nogmaals, u gaat er zelf over. Geen probleem als u deze informatie in twijfel trekt. Maar de kosten die staan 

vast en die zijn 35.000 euro per jaar. Ik heb nog wel wat andere argumenten ook. Het ritme met de 

feestverlichting, die wordt onderbroken op het moment dat we zouden kiezen voor zo’n groenslinger. Als 

laatste, dat is dan denk ik … In ieder geval, wat mij betreft kwam dat dan over als het beste alternatief voor 

zo’n groenslinger, dat is inderdaad, werd al genoemd volgens mij door het CDA, het verticale groen langs de 

gevels. Dat kan gewoon door de bewoners zelf ook worden onderhouden. Dat even over de groenslingers. Dan 

het CDA. Dan ga ik maar meteen naar het zoet. Het CDA had een vraag over de invalidenparkeerplaatsen en de 

laden- en losplekken op de Botermarkt. Ik ben vanmiddag zelf ook even gaan kijken. Ik ben het eigenlijk met u 

eens. Ik kan u dan ook toezeggen dat de invalidenparkeerplek kan blijven waar hij nu is. Dat is voor dat 

woonhuis op nummer 10. De laden- en losplek, die komt dan op nummer 4. Daar zit geen woonhuis achter. 

Het voordeel daarvan is dat die laden- en losplek, dat is een derde laden- en losplek ook nog wat dichterbij 

Mabrouk is. Dat kan ik u toezeggen. U vroeg ook specifiek om dat verticaal groen. Ook dat kan ik u toezeggen. 

Dat lijkt ons in ieder geval een goed alternatief voor de groenslingers.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Bloem, SP. 

De heer Bloem: Voorzitter, ik begrijp dat het definitief ontwerp toch niet zo definitief was. U kunt in ieder 

geval voorafgaand aan de raad dit dan ook verwerken in de verbeelding en ons toezenden. 

Wethouder De Raadt: Het verticale groen? 

De heer Bloem: Nee. 

Wethouder De Raadt: Zeker. Dan gaan wij verwerken voor de raad. Dan kunt u dat gewoon vaststellen, 

inclusief de optimale verdeling invalidenplek, laden- en lossenplek.  

De voorzitter: Zullen we nu even de wethouder door laten gaan, want ik moet haar ook eigenlijk over vijf 

minuten naar bestuur sturen. Wethouder. 

Wethouder De Raadt: Ik ben wel op de fiets. Dat scheelt. Ik kan heel snel fietsen. Ik ga snel door. Even kijken. 

GroenLinks vroeg, kan ik garanderen dat er geen parkeerplek … De parkeerplekken gaan inderdaad weg. Even 

kijken. Dat is dan voor de VVD weer misschien niet het positieve antwoord, maar dat is wel conform de wens 

van de raad natuurlijk om hier een autoluw gebied van te maken. O ja, er was ook nog een vraag over de 

algemene gehandicaptenparkeerplaats. Die gaat inderdaad verdwijnen. Maar ik heb mij laten vertellen dat 

een houder van de gehandicaptenparkeerkaart in principe overal mag parkeren. Die kunnen dan nog steeds 

op die laden- en lossenplekken terecht. Even kijken. Mevrouw Otten, die vraagt van, is er dan nog wel genoeg 

ruimte voor de rollators en de rolstoelen? Ook dat kan ik positief beantwoorden. Er is in dit nieuwe ontwerp 

juist meer ruimte voor voetgangers en fietsers dan daarvoor. Dat is positief. Het verschil tussen een bakfiets 

en een auto. Volgens mij is die vraag al door de SP beantwoord. De winkels, of die goed bereikbaar blijven met 

de auto? Tussen zes en elf kan het gebied worden betreden met een auto. Dan kunnen ook de winkels worden 

bereikt. Parkeren in de Raaks, dat is een optie, maar dat is niet een noodzakelijkheid, want er kan ook nog 

verderop de buurt geparkeerd worden. Ik denk dat ik het meeste in ieder geval gehad heb, voorzitter.  

De voorzitter: Hele korte tweede termijn dan. De heer Hulster. 
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De heer Hulster: Niet in tweede termijn. Ik had een vraag gesteld of het mogelijk was om half open verharding, 

dat zijn stenen waartussen groen kan groeien, ik leg het maar even uit, gebruikt kan worden bij de laad- en 

losplaatsen en de parkeerplaatsen, omdat je daarmee extra capaciteit voor waterberging toevoegt aan het 

gebied en ook wat meer groen en de uitstraling van de straat ook wat vriendelijker maakt. 

De voorzitter: Ik zag ook een handje van mijnheer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Ik had even een vraag aan de wethouder nog. We hadden twee 

parkeerplaatsen op het eind van de Botermarkt. Daar hebben ze nu eentje met een kenteken geplaatst. De 

ander is los. Maar die ander is ook weg. Ik weet niet, hoe gaat u dat oplossen? Natuurlijk, al die 

parkeerplekken, zegt u zelf, hier mogen op laad- en losplaatsen … Mogen invalide mensen gaan gebruiken, 

zoals u het nu zegt. Als ik het verkeerd zeg, moet u me even corrigeren. Waar gaan die mensen dan heen? Hoe 

komen ze in godsnaam dan uit die auto om die buurt in te gaan? Kunt u me dat eens even vertellen? 

De voorzitter: Ik zag mevrouw Otten, Liberaal Haarlem. 

Mevrouw Otten: Ik wil allereerst de heer Bloem van de SP feliciteren met zijn rol als assistent-wethouder. 

Maar alle gekheid op een stokje. Ik vroeg aan de vraag aan u wethouder. Ik meende het ook heel serieus. Ik 

begrijp ook eigenlijk niet dat ik de enige ben die het erover heeft. Maar een elektrische bakfiets is bijna of op 

zijn minst net zo erg als een auto. Het heeft me nog even op een andere gedachte gebracht. Ook het parkeren 

van elektrische bakfietsen is bijna net zoveel ruimte als een auto. Ik wil een serieus antwoord van u. Dank u. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, D66.  

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, dank u wel. Ik had nog een vraag gesteld over het verkeer van de 

zaterdagmarkt. 

De voorzitter: De heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. Twee punten. Ik verbaas mij enigszins over het antwoord van de 

wethouder met betrekking tot die laad- en losplekken. Volgens mijn informatie mag een houder van een 

gehandicaptenkaart helemaal niet staan op een laad- en losplek. Als die regel in Haarlem anders is dan in de 

rest van het land, dan zou ik heel graag horen van de wethouder dat dat zo is en waar dat staat. Het andere 

punt is het alternatief voor automobilisten en voor bewoners van deze wijk die een vergunning hebben en wat 

we met deze bewoners gaan doen. Anders gaan we weer ook hier een waterbedeffect creëren. Ik zou toch 

echt wel van de wethouder willen horen dat zij die bewoners een alternatief aanbiedt, bijvoorbeeld het 

parkeren in de Raaks parkeergarage, maar dan met een vergunning aldaar. Dat we dat niet alleen maar 

gewoon hebben, maar dat we dat ook echt actief dan aanbieden. Dank u. 

De voorzitter: Dan wethouder heeft u het woord. 

Wethouder De Raadt: Dank u wel, voorzitter. Dan begin ik even bij de laatste in dit geval. U zegt, volgens mijn 

informatie mogen houders van een gehandicaptenparkeerkaart niet overal parkeren. Mij is het tegendeel 

aangegeven. Voor zover ik weet mogen de houders van de gehandicaptenparkeerkaart gewoon overal 

parkeren. Maar ik wil dat met alle liefde nog even voor u nazoeken. Dan zegt u, de Raaks. De Raaks, dat is een 

alternatief om te gaan parkeren. Dat is niet onze parkeergarage. Ik kan die bewoners daar ook geen 

abonnement voor toezeggen. Even kijken. Mevrouw Otten, die wilde van mij een serieus antwoord op het 



 

 21 

 

verschil tussen een bakfiets en een auto. Ik denk echt wel dat daar enkele honderden kilo’s, zo niet duizenden 

kilo’s verschil tussen zit. Ik ben het met de SP eens dat de impact van een aanrijding echt wel anders voelt op 

je lichaam. De auto’s van de zaterdagmarkt, daar vroeg D66 naar. Dat moet ik eventjes zien. In ieder geval, 

voor mijn informatie parkeren de marktkoopmensen op de Botermarkt zelf. Ik hoop dat dat antwoord genoeg 

is op uw vraag. Heb ik nu alles gehad? Nee, vast nog niet. De Actiepartij, excuus. 

De heer Hulster: Ik heb het een vraag gesteld, twee keer nu al, over halfopen verharding en dat op de 

parkeerplaatsen en de laad- en losplekken. 

Wethouder De Raadt: De open tegels, de groenbetontegels, heet dat, grasbetontegels. Ik ben me de ‘…’ nog 

eigen aan het maken. Ik ga dat voor u nazoeken.  

De voorzitter: Prima. Volgens mij is dit dan zo voldoende besproken. Wethouder heeft toegezegd te kijken 

naar de grasbetontegels. Gaat uitzoeken hoe dat zitten met parkeren op laad- en losplaatsen. De 

invalidenplaats gaat naar nummer 10 en laad- en losplaats komt op nummer 4. Hoe zullen we dit stuk naar de 

raad sturen? 

De heer Aerssens: Als bespreekpunt. 

De voorzitter: Als bespreekpunt, want … 

De heer Aerssens: Bij dezen een aankondiging voor een motie met betrekking tot alternatieven voor parkeren, 

voorzitter. 

De voorzitter: Prima. De heer Visser. 

De heer Visser: Wij komen ook met een amendement over de groenslingers. 

De voorzitter: Een amendement aangekondigd en een motie. Dan gaat dit als bespreekpunt naar de raad. 

Dank u wel. 

8. A. Raadsjaaragenda 2022 (RB) – onderwerpen portefeuille wethouder De Raadt 

De voorzitter: Dan gaan we snel, of zo snel mogelijk, naar agendapunt 8A. Blijft u nog even zitten, mevrouw De 

Raadt. Het gaat over de raadsjaaragenda. Aan de raad wordt verzocht de raadsjaaragenda 2022 vast te stellen 

en de Commissie Beheer wordt gevraagd met aandacht de eigen agenda voor 2022 te oordelen op inhoud, 

planning en te adviseren in de verdere besluitvorming. Dan gaat het over onderwerpen die horen bij 

wethouder De Raadt. Heeft deze commissie daar nog op- of aanmerkingen over? Nee? Anders dan … De heer 

Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Ik zat heel even in overleg. Het gaat over de raadsagenda toch? Om punten aan te merken. Ik 

heb daar een keer een technische vraag over gesteld, over de evaluatie van de Formule 1. Dat zou nog een 

keer gaan komen. Het lijkt me heel zinvol om de evaluatie … Niet zozeer hoe leuk het feestje daar was, maar 

het ging mij meer om hoe ze natuurlijk de hele mobiliteit hebben opgelost met parkeren, P+R’s, P+B’s en dat 

soort dingen. Ik zou graag een evaluatie over dit onderwerp op de agenda willen hebben, als dat kan.  

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. 
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De heer Hulster: Ik had net al bij de actielijst aangegeven dat er een voorstel zou komen hoe de oversteek bij 

de Amerikaweg zou worden opgelost. Dat verwacht ik eigenlijk ook in de raadsjaaragenda, als die toezegging 

in de raad gedaan is, want dan komt dat stuk eraan. Dan zou ik dat ook in de agenda verwachten.  

De voorzitter: Dat is goed dat u dat nog even opmerkt naar aanleiding van uw eerdere opmerking. De heer 

Amand. 

De heer Amand: Een vraag eigenlijk. Onderzoek en Programma van Eisen Prins Bernhardlaan. 

De voorzitter: Wat wilt u daarmee? 

De heer Amand: Ik wil eigenlijk weten, het Programma van Eisen, wat dat allemaal gaat betekenen. Openbare 

ruimte, mobiliteit. 

De voorzitter: Mevrouw Schneiders, GroenLinks. 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel. Ik was eigenlijk nog op zoek naar het Emmaplein. Want daar hebben 

we ooit gezegd dat we dat moesten gaan vergroenen. Er is laatst iemand komen inspreken. Maar ik zie het 

nergens terug. Niet in de raadsjaaragenda, maar ook niet in onze eigen agenda. Ik wilde even vragen om dat 

toch te agenderen, zodat we kunnen praten over wat daar nou voor plannen liggen en hoe we die uiteindelijk 

gaan uitvoeren. 

De voorzitter: Volgens mij had ik bij de ter bespreking-stukken van de komende commissievergadering toch 

gezegd Bisschop Bottemanneplein, bewonersinitiatief stadspark KoepelKathedraal. Is dat niet wat u bedoelt? 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Ik wist niet dat dat ook het Bisschop Bottemanneplein heette. Maar als dat 

hetzelfde is, dan is het helemaal goed. 

De voorzitter: Dat denk ik. Dat vermoed ik. Mooi. Is dat ook uit de weg geholpen. Dan de heer Dreijer 

nogmaals. 

De heer Dreijer: Even in aanvulling op de vraag van GroenLinks. Bisschop Bottemanneplein is natuurlijk maar 

een heel klein onderdeel eigenlijk van het grote plan wat de buurt voor ogen af. Ik vraag me af of er nog 

verder gedacht gaat worden over de totale invulling van het vergroenen van het Emmaplein, of blijft het 

hierbij? Graag ook bij die bespreking misschien een klein voorzetje van hoe we daar verder mee gaan.  

De voorzitter: Zijn er nog andere commissieleden met een opmerking over de jaaragenda? Nee? Wethouder 

De Raadt, wilt u hierop reageren? 

Wethouder De Raadt: Ik moet eerlijk zeggen dat dit nieuw voor mij is, dat er daadwerkelijk een wethouder is 

gekoppeld aan het vaststellen van de raadsjaaragenda. Maar de punten die genoemd zijn, voor zover ze er nog 

niet opstaan of nog niet op de oude agenda staan, die kunnen we natuurlijk meenemen. Die zullen we 

verwerken.  

De voorzitter: Dat is duidelijk. De heer Hulster. 
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De heer Hulster: Ik was er nog een vergeten. Dat is de Spaarnwoudestraat. Daar ligt al een oud ontwerp voor. 

De wethouder heeft toegezegd om met de buurt te gaan spreken, om te kijken of daar een nieuw ontwerp 

voor komt. De vraag is of dat ook op de raadsjaaragenda kan. 

Wethouder De Raadt: Wat mij betreft wel. 

De voorzitter: Mooi. Dan is de wethouder daar heel duidelijk over geweest. Dan worden die punten verder 

verwerkt in de raadsjaaragenda. Dan dank ik wethouder De Raadt voor haar eerste optreden in de Commissie 

Beheer. Ik hoop dat u het net zo leuk heeft gevonden als wij, maar dat zal vast wel. Mag u nu op de fiets naar 

de ietsje minder leukere commissie, Commissie Bestuur.  

Eetpauze 

De voorzitter: Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan even een eetpauze houden. Het is nu 32. Ik stel voor dat 

we, even kijken, om 7 uur weer hier verder gaan met de voortzetting van deze commissievergadering. Dank u 

wel. 

Ter advisering aan de raad 

8     B. Raadsjaaragenda 2022 (RB) – onderwerpen portefeuille wethouder Berkhout 

De voorzitter: Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van de Commissie 

Beheer. We gaan beginnen aan agendapunt 8B, dat is de raadsjaaragenda. Maar deze keer is dat voor de 

onderwerpen betreffende de portefeuille van wethouder Berkhout. Zijn er commissieleden die iets willen 

zeggen over de raadsjaaragenda met betrekking tot de portefeuille van wethouder Berkhout? Nee? Geen … Ik 

zie de heer Dreijer van het CDA. Gaat uw gang. 

De heer Dreijer: Die vraag over de Formule 1 was natuurlijk meer bestemd voor wethouder Berkhout. Omdat 

ik geen stukken erbij zag, denk ik van, dat gaat allemaal in een keer door, maar het was eigenlijk voor de 

wethouder Berkhout. 

De voorzitter: Zullen we dan zo nog even een reactie vragen aan de wethouder. Zijn er nog andere 

commissieleden die een opmerking hebben over de raadsjaaragenda met betrekking tot de onderwerpen van 

wethouder Berkhout? Nee? Wethouder, net is uw collega-wethouder De Raadt hier geweest natuurlijk over de 

raadsjaaragenda. Ik weet niet of u heeft gehoord, maar er werd al eerder een vraag door het CDA gesteld over 

de Formule 1, over het evalueren daarvan dan met betrekking natuurlijk met mobiliteit vooral. Wethouder 

had toegezegd om dat in orde te gaan maken, maar het is natuurlijk uw portefeuille, als ik het goed begrijp. Ik 

wil eventjes dat u daar ook kennis van heeft genomen dat u eventueel nog kunt reageren. De vraag kwam van 

het CDA, van de heer Dreijer. 

Wethouder Berkhout: Laat ik vooropstellen dat ik het een hele logische vraag vindt, want volgens mij is dat de 

winst van de Formule 1, dat daar iets … Dat ging ongelofelijk goed. Dat was dat hele mobiliteitsplan. Drie 

dagen was er weer een zonnige stranddag en toen ging het weer helemaal niet goed, omdat er geen 

mobiliteitsplan was. Wat kunnen we daarvan leren? Ik heb dat ook al meerdere keren bestuurlijk aan mijn 

collega’s van Zandvoort gevraagd. Ik ga eventjes kijken in welke vorm dat verschijnt. Volgens mij zijn ze met 

meerdere evaluaties bezig. Hoe we u daarin mee kunnen nemen. Ik ben het helemaal eens op inhoud. Ik kan 
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even niet zo gauw zien in welke vorm. Vanuit Zandvoort heeft daar de leiding over de evaluatie, hoe we dat 

ook bij u onder de aandacht kunnen brengen.  

De voorzitter: Mooi. Dan is dat duidelijk. Dan is dit agendapunt zo voldoende besproken. Dan wil ik alleen nog 

aan u vragen, hoe zullen we de raadsjaaragenda agenderen in de raad? Zal ik dat als hamerstuk doen? Ja? Dan 

doen we dat. Een hamerstuk. Dank u wel voor uw medewerking.  

9. Voorstel tot vaststellen van de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (RB) 

De voorzitter: Dan ga ik met u naar agendapunt 9. Dat is het voorstel tot het vaststellen van de 

Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. De Bereikbaarheidsvisie is een toekomstvisie op hoofdlijnen van de 

in een gemeenschappelijke regeling samenwerkende gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en 

Zandvoort. Een vastgestelde visie stelt de regio in staat zich duidelijk te profileren bij andere overheden, bij 

provincie en het Rijk, samenwerkingsverbanden zoals de MRA en stakeholders, vervoersbedrijven, 

maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en haar positie in de samenwerking met belangrijke 

partners te versterken. Het college stelt de raad voor de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland vast te 

stellen en het raadsbesluit van vorig jaar aangaande Bereikbaarheidsvisie in te trekken. De commissie 

adviseert de raad over het collegevoorstel en over de wijze van agendering natuurlijk van dit raadsstuk in de 

raadsvergadering. Nog eventjes qua proces. Een eerdere versie van de Bereikbaarheidsvisie is in 2020 

voorgelegd aan de vier gemeenteraden. Deze is toen vastgesteld door de raden van Bloemendaal en Haarlem. 

De raden van de gemeenten Heemstede en Zandvoort hadden echter bedenkingen bij het voorstel. Dit heeft 

uiteindelijk geleid tot een inhoudelijk voorstel om de Bereikbaarheidsvisie op bepaalde punten te wijzigen. 

Deze wijzigingen zijn vervolgens aan de hand van een aanpassingsvoorstel van de gemeenschappelijke raden 

doorgevoerd in de voorliggende Bereikbaarheidsvisie. Wie wil als eerste termijn hierover. De heer Aerssens, 

VVD.  

De heer Aerssens: Dank u, mijnheer de voorzitter. Ook complimenten aan de voorzitter die naast u zit van de 

commissie die dit heeft doen schrijven. Wel een aantal opmerkingen vanuit onze kant. Allereerst had ik heel 

graag gezien dat we ook grote projecten mee hadden genomen. Bijvoorbeeld waar is een tunnel onder 

Haarlem door? Een tram of het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Daar hebben we het eerder al weleens 

over gehad, maar dat zou je toch ook hierin verwachten. Dat er in ieder geval een ambitie staat om ook aan 

dat soort projecten te werken. Daarnaast gaan we het ook nog zo meteen hebben over P+R. Ik zal er dan ook 

nog bij stilstaan. Maar er zijn er momenteel twee ingetekend op het kaartje van Haarlem. Maar waar zijn die? 

Dat is nou de grote vraag, want ze staan niet in het volgende stuk. We zijn erg benieuwd waar de wethouder 

die denkt in te tekenen en wanneer we die gaan realiseren. Onze regio blijft tenslotte groeien, maar we 

investeren daar nog niet genoeg voor. Wel zet dit stuk zeker een … Geeft het een eerste aanzet om echt wel 

aan de slag te gaan. Maar zeker ook de autobereikbaarheid, daar moeten we aan blijven werken.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, een mooie vraag aan de VVD. Want u bent een volkspartij voor vrijheid en 

democratie. Wij hebben met elkaar besloten om meer woningen te bouwen, want woning is echt het 

probleem op dit moment in onze stad. Er moeten meer woningen bij. Bent u het met D66 eens dat als we op 

dezelfde blijven reizen, dat dan heel Haarlem sowieso vaststaat, hoeveel tunnels, bruggen of andere ingrepen 

u ook doet? Zouden we niet veel meer in moeten zetten op OV en fiets? Hoe ziet de heer Aerssens dat? 
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De heer Aerssens: Mijnheer Van Leeuwen, als u het stuk heeft gelezen, dan zult u daar ook inzien staan dat we 

inzetten op alternatieven. Daar complimenteerde ik de voorzitter van dit al over, want daarzo zijn we het 

uiteraard over eens. Echter blijft de auto gewoon een essentieel vervoersmiddel op dit moment en is hij nog 

niet uit ons mobiliteitsbeeld weg te denken. Moeten we ook daarvoor de juiste investeringen doen. Al het 

doorgaand verkeer wat door de stad gaat momenteel, daar moet gewoon een alternatief voor zijn. Want 

mensen gaan nog altijd met de auto reizen. Daarom die tunnel bijvoorbeeld. Maar een tram of het 

doortrekken van de Noord/Zuidlijn lijken me prima alternatieven, ook om juist het openbaar vervoer te 

stimuleren. Om juist die alternatieven aan te bieden. Een buslijn vanuit Schalkwijk, om maar wat te noemen. 

Daar zijn wij ook zeer voor, maar wij kijken wel het brede plaatje.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Aerssens, bent u het eens met ons dat het juist ook beter is 

om in die alternatieve vervoersmiddelen te investeren? Want als je dat doet, dan komt dat ook ten goede van 

de doorstroming van de auto. Uiteindelijk heb je twee vliegen in een klapt. Je investeert in OV en andere 

mogelijkheden, fietsen en andere vervoersmogelijkheden, waardoor er minder auto’s op de weg zijn. Als die 

auto’s die dan toch nog rijden, die staan midden in de file. Bent u het daar niet mee eens? 

De heer Aerssens: Ik denk dat wat ik net gezegd heb op de vraag van de heer Van Leeuwen, dat het eigenlijk 

precies ook hier het antwoord gaat zijn. Namelijk dat alternatieven moeten geboden worden. We moeten het 

aanmoedigen. Niet afstraffen, maar aanmoedigen om ook andere vormen van mobiliteit te kiezen. Maar ook 

de auto, het gebruik daarvan blijft nog toenemen momenteel, dat is gewoon iets wat we in trends zien, ook 

daar moeten we rekening mee houden en juist alternatieven voor bieden en juist ervoor zorgen dat die auto 

de stad door blijft kunnen gaan. Al met al, voorzitter, een redelijk positief, maar wel nog die grote lijnen, die 

grote projecten, daar had ik toch net even wat meer van de wethouder verwacht. Dank u wel.  

De voorzitter: Wie dan? Niemand? O, de heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Dank u wel, voorzitter. Vooropgesteld, de PvdA was blijer, tevreden met de vorige visie. De 

visie die we met zijn allen de vorige keer hebben vastgesteld, waarin we eigenlijk het beleid dat we in Haarlem 

voeren, namelijk dat we bij herinrichtingsprojecten, bij allerlei andere infrastructurele projecten kiezen voor 

de voetganger, de fietser en het OV en dan pas de auto. In de vorige visie stond ook dat we het zouden 

hebben over prioritering van nieuwe investeringen. Dat gaan we helaas veranderen in integrale afweging. 

Daar kunnen we mee leven. Dat kunnen we zo invoeren. Maar ik wil wel heel duidelijk erbij vermelden dat we 

in Haarlem wel kiezen voor de voetganger en de fietser. In Haarlem willen we dat mensen vaker die auto laten 

staan. We willen dat alternatieven aantrekkelijker worden gemaakt, zodat het ook aantrekkelijk is om die auto 

te laten staan. Inderdaad, met de VVD is … Het hoeft niet zo te zijn dat het gebruik van de auto bestraft wordt, 

maar het moet zo zijn dat als je met de bus of met een ander OV-middel naar je werk gaat, dat je sneller daar 

bent dan wanneer je de auto pakt. Waardoor je goed bezig bent. Als je bijvoorbeeld ook met ketenmobiliteit 

gaat werken, kan je ook een ander vervoersmiddel pakken om daar bij een OV-station te komen. Ik denk dat 

we wel echt moeten blijven communiceren dat we in Haarlem kiezen voor dat soort mobiliteit en minder voor 

de auto. Als we dan gaan kijken naar die kleine aanpassingen die dan ingevoerd zijn, is dat prima. Maar wel 

echt met de kanttekening dat wij hier wel een prioritering aanleggen met de focus op andere, schonere 

vervoersmiddelen dan de auto. Dank u wel. 

De voorzitter: Interruptie van de heer Aerssens, VVD. 
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De heer Aerssens: Voorzitter, dank u wel. Mijnheer Abbasi, bent u het dan met ons eens dat we iets als het 

doortrekken van de Noord/Zuidlijn of die tram ook in deze visie kunnen gaan verwerken? Dat zijn toch precies 

de alternatieven waar u dan om vraagt. Die staan er momenteel niet in. Zullen we die er samen inzetten? 

De heer Abbasi: Dat vind ik prima. Volgens mij staat in ons mobiliteitsbeleid, wat ik misschien nog wel een 

belangrijker document vindt dan dit document, dat we wel naar een lightrail willen gaan. Ik denk dat ook, als 

we gaan kijken naar mobiliteitsvraagstukken, dat soort documenten heel belangrijk zijn voor ons. We hebben 

een heel mooi mobiliteitsbeleid in Haarlem, waarin we die mobiliteitstransitie in willen zetten. Daar hoort 

bijvoorbeeld een lightrail inderdaad ook bij.  

De voorzitter: Wie wil dan het woord? Trots, de heer Rijbroek. 

De heer Rijbroek: Dank u wel, voorzitter. Op veel van de genoemde terreinen in die Bereikbaarheidsvisie Zuid-

Kennemerland, zoals de woningbouwopgave, zowel economie, bereikbaarheid, duurzaamheid, krijg ik toch 

een beetje de indruk, ben ik een beetje benauwd voor het feit dat de invloed van Amsterdam veel groter zal 

zijn. Kijk naar de woningbouwopgave in Haarlem. Dan bouwen we meer voor mensen uit Amsterdam dan voor 

de eigen Haarlemmers. Dat kun je die mensen zelf niet verwijten, maar het is wel zo. Welke invloed zal 

Haarlem kunnen uitoefenen? We horen vaak van, we zullen ons best doen. We nemen het mee. Nog steeds 

geen inhoudelijke oplossing tot op heden wat we doen met het besluit van de Raad van State. Ik heb het al 

eerder gememoreerd in vergadering. PFAS-besluit. Gerechtelijke uitspraak van de rechters. CO2-omissie. Die 

Omgevingswet. Tekort aan bouwmaterialen en mensen. Even in een adem gezegd. Daar komt bij het laatste 

nieuws. Dat wordt echt wel iets voor iedereen, toch wel een hoofdbreken. Hebben we kunnen vernemen via 

de media dat het Rijk zich heeft vergaloppeerd in Schiphol. Het aantal vliegbewegingen moet inkrimpen. 

Boeren zouden daarvoor, omdat we toch te veel uitstoot hebben, moeten worden uitgekocht.  

De voorzitter: Mijnheer Rijbroek, zullen we het even hebben over de Bereikbaarheidsvisie Zuid-

Kennemerland? Het NOS Journaal kunnen we allemaal zelf kijken. 

De heer Rijbroek: Daarbij verduurzaming is ook belangrijk. Dat we ons in dit kader van bereikbaarheid, want 

daarin wordt ook genoemd verduurzaming … Dat wij ook rekening houden met de mensen en de bedrijven. 

Het is veel meer, lijkt het op afdwingen in het kader van het gas af. Dat zie je steeds meer in die lijn. Als we het 

hebben over financiering, dat hoor ik ook al een paar memoreren. We hebben het in het verleden met tunnels 

gezien en met lightrail. Het is meer van, we zijn afhankelijk van derde partijen, terwijl het moet zijn, laat zien 

die ambitie, die visie en die verdere invulling, die financieringsstroom. Want nu krijg je min of meer, dan 

verkoopt u toch anders de boot. Dat is niet wat we willen. Denk daaraan alstublieft. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Dank u wel. We hebben het hier al heel vaak over gehad. Wat ons betreft geen 

aanpassingen meer, want dan moet hij weer langs alle vier de gemeenteraden. Het is een prachtig mooi 

verhaal wat inderdaad recht doet aan wat ik net ook al in een interruptie zei, we willen hier woningen 

bouwen, want iedereen wil wonen in dit deel van Nederland. Als we woningen bouwen en we blijven rijden 

zoals we doen, dan past het simpelweg niet. Dan heb ik het nog niet eens over gezondheid en hoe fijn het is 

om te fietsen en het fijnste van dat soort dingen. Maar het past gewoon niet. Daar doet deze mobiliteitsvisie 

recht aan. Met dit stuk in de hand verwachten wij natuurlijk dat onze wethouder samen met zijn collega-

wethouders zowel naar de MRA als naar ons nieuwe kabinet over een paar weken op pad gaat om te zorgen 

dat die metrolijn wordt doorgetrokken, of een bus rapid system, hebben we laatst in een technische sessie 
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deze week mogen begrijpen, oftewel dat het OV in ieder geval beter wordt. Wat ons betreft, helemaal mooi. 

Ga zo door.  

De voorzitter: Mooi. Dank u wel. De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Actiepartij is het vaak niet zo erg eens met de VVD als het over 

mobiliteit gaat, maar vanavond hoorde ik de heer Aerssens echter heel wijze dingen zeggen. Als hij inderdaad 

daar ook met een amendement of een motie over komt, zal ik hem daar zeker in steunen. Want ik vind dit een 

heel goede visie. Maar ik mis inderdaad nu de urgentie om echt de volgende stap te gaan zetten. Als ik nu kijk 

wat we moeten doen om de auto, de congestie op de weg te verminderen in deze stad, is het inderdaad niet 

nog meer wegen bouwen, maar zet in op fiets en OV. Dat lezen we ook. Maar bij de OV wordt er toch nog 

gedacht in drie stappen. Zie je eigenlijk dat we nog de daadwerkelijke aardappel voor ons uit schuiven, terwijl 

dat … Als wij nu het voor elkaar zouden krijgen om een goede OV-verbinding met Zuid op de agenda te krijgen, 

dan zijn we nog acht jaar aan het wachten voordat hij er ook daadwerkelijk is. Als we het nu weer voor ons 

uitschuiven, dan stellen we dat nog langer uit. Terwijl, we moeten een keer een begin maken. Het is fijn dat er 

nu al zo’n langetermijnvisie instaat. Maar eigenlijk vind ik dat ook wel een gemiste kans. Ik had eigenlijk 

gehoopt dat in deze visie alle gemeentes waarmee we samenwerken in de regio Zuid-Kennemerland door 

zouden hebben dat het onvermijdelijk is, dat het nu moet gebeuren, dat we echt niet meer kunnen wachten, 

dat echt de problemen met de leefbaarheid voor de stad met alle bussen die hier doorheen rijden, dat dat qua 

bereikbaarheid voor de stad onmogelijk is om nog langer te wachten met deze optie. Dan vind ik het echt 

jammer dat we het toch nog steeds als een punt op de horizon hebben staan en niet in deze visie zetten, wij 

moeten al onze pijlen nu richten op het verbeteren van, het versterken, het toevoegen van … Of misschien 

niet het toevoegen, maar laten we het gewoon noemen, een systeemsprong in het OV te realiseren. Dat had 

wat ons betreft bovenaan de verlanglijstjes moeten staan. Dat zie ik er niet in staan. Dat vind ik echt jammer. 

Maar goed, het staat op de horizon. Dat is dan het goede nieuws, moet je altijd maar denken. Ooit zal het wel 

een keer komen, maar het duurt allemaal nog eventjes. Voor de rest een prima visie. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Schneiders, GroenLinks. 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel, voorzitter. Ik ben het met de vorige sprekers eens dat het een prima 

visie is. Dat we ook nu absoluut niet meer iets willen veranderen, omdat het al zo ontzettend lang duurt en we 

allang blij zijn dat hij eindelijk eens een keer wordt vastgesteld. Maar inderdaad, omdat onze wethouder daar 

toch best een vinger in de pap heeft, in dat geheel, hopen we als voorzitter, kunnen we hem nog best iets 

meegeven. Inderdaad, het OV wat versnellen, dat ben ik het helemaal eens met de Actiepartij en ook met de 

VVD. Wat wij ook misten, ik hoop dat u dat toch mee wil nemen, wethouder, dat is de hele 

stikstofproblematiek. We hebben het wel over klimaatproblematiek, maar dat is alleen maar CO2. Geen 

ecologie, geen natuur, geen stikstof. Dat vinden we eigenlijk gek. Ik hoop dat u dat in uw achterhoofd 

meeneemt. Vaak doet u dat toch al. Dat u dat daarom toch in zult brengen. Verder gaan wij akkoord. 

De voorzitter: De heer Bloem, SP. 

De heer Bloem: Voorzitter, ik heb als technische vraag gesteld, omdat ik ook een beetje lui ben, want zo eerlijk 

ben ik wel, van, kunt u mij de verschillen aangeven tussen de een en twee. Ik heb daar geen antwoord op 

gehad. Ik vind dat toch wel jammer. Want dat maakt mijn werk wel wat simpeler. Zeker als je niet altijd 

evenveel in dit dossier zit. Los daarvan kan ik heel erg aansluiten wat ik heb gehoord aan aanpassingen, zijn 

niet per se aanpassingen die de SP had gewild, maar daar ligt een stuk waar mee te werken is. Och, het is nog 

maar een visie. 
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De voorzitter: De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Vorige vergadering hebben wij een brief gehad waarin al die wijzigingen 

staan. Op zich, heel veel dingen zijn tekstueel. Een aantal wensen die worden gehonoreerd die geven toch wel 

iets meer ruimte voor de auto waar wij denken van, dat is misschien ontkennen van het probleem. Maar als 

het nodig is om de andere gemeenteraden mee te krijgen, prima. Dit stuk is vooral als grondslag om mee aan 

de slag te gaan. Wat ons betreft is het nu ook een kwestie van aan de slag gaan met gewoon een hele concrete 

projectenlijst. Gewoon echt zeggen van, dan gaat dat project gerealiseerd worden, dan gaat dat project 

gerealiseerd worden. Gewoon een doe-mentaliteit. We willen er nog wel op wijzen dat de opmerkingen die 

over het spoor staan, dat dat niet bij de gemeentegrenzen ophoudt. Als wij willen dat er meer sprinters en 

meer intercity’s naar Amsterdam komen, dan moeten we als de wiedeweerga met de gemeente Amsterdam 

gaan praten. Want dan moet er echt met name juist in het Amsterdamse op het spoor nog heel veel gebeuren 

en moeten we eigenlijk voor elkaar gaan krijgen dat de gemeente Amsterdam voor ons gaat lobbyen bij het 

Rijk. Dat is nog best wel ingewikkeld. Ik zou de wethouder echt adviseren om met zijn Amsterdamse collega te 

gaan praten, zeker als er straks ook na de verkiezingen, formatie ook in Amsterdam komt. Dan zou het heel 

mooi zijn als de Haarlemse belangen ook in het coalitieakkoord van Amsterdam komen te staan. Dat zou ik 

graag de wethouder meegeven, want er is echt wel een fly-over nodig in Amsterdam en een extra perronnetje 

bij bepaalde stations om meer treinen naar Haarlem te krijgen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Mijnheer Visser, u zegt dat het heel ingewikkeld is om Amsterdam te bewegen om te lobbyen 

voor een andere stad. Maar we hebben toch gezien dat Amsterdam bij het Rijk aan het lobbyen is, zodat 

Hoofddorp een aansluiting op de metro krijgt? 

De heer Visser: Ja, daar kan de wethouder zijn charmes inzetten van, wat fijn dat Amsterdam zo hard loopt 

voor Hoofddorp. Overigens is dat vooral omdat ze Schiphol zo belangrijk vinden. Maar laat Amsterdam ook 

eens hard gaan lopen voor Haarlem. Er zijn echt op Amsterdams grondgebied een aantal ingrepen nodig waar 

Amsterdam ook blij van wordt, maar zeker Haarlem blij van wordt. Alleen het probleem is dat Amsterdam ook 

nog deels andere belangen heeft die Amsterdam ook heel belangrijk vindt. Ze moeten zorgen dat die 

Haarlemse belangen … Dat Amsterdam gaat ervaren, wij vinden dat ook belangrijk. Dat is denk ik de uitdaging 

voor deze wethouder de komende tijd. Voor de rest nu snel aan de slag. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Dreijer, het CDA. 

De heer Dreijer: Dank u wel, voorzitter. Ook even reactie op de PvdA. Natuurlijk gaan wij in Haarlem zelf over 

de volgorde, prioritering, voetganger, fietser, OV et cetera. Daar gaat deze visie niks aan afdoen. Er wordt 

gesproken meerdere malen wel over de tram. Maar inderdaad, je ziet in de volgordelijkheid hebben ze het 

natuurlijk over die strategie, in drie stappen. Ik ga ervan uit, wethouder, misschien kunt u dat beamen of 

anders niet, dat die driestappenstrategie eigenlijk wel naast elkaar lopen. Ik snap natuurlijk wel dat als de 

huidige infrastructuur beter wil benutten, dat is een hele snelle, relatief korte maatregel. Een tram aanleggen, 

dat is iets wat je natuurlijk … Waar heel veel jaren overheen gaat. Maar dat je wel alle drie de stappen eigenlijk 

synchroon laat lopen, gelijktijdig gaat uitvoeren. Voor de rest, het is een visie en we zien uit echt naar de 

uitvoeringsagenda op dit punt. Dat we dan ook kunnen zien dat we inderdaad bezig zijn, met name in die drie 

stappen. Dank u wel. 

De voorzitter: Iemand anders nog? Nee? Wethouder Berkhout, u heeft het woord. 
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Wethouder Berkhout: Dank u wel, voorzitter. We hebben het hier in de commissie van 7 oktober ook over 

gehad. Toen stond de bespreking in het teken van de was/wordt-lijst. Mijnheer Bloem, ik heb ook 

meegekregen dat u gister de beantwoording zou moeten hebben gehad. In ieder geval de belangrijkste 

wijzigingen zijn volgens mij ook redelijk overzichtelijk. Van prioriteren naar integrale afweging. Autoluw wordt 

duurzaam bereikbare kustzone. Dat waren volgens mij de hoofd … Volgens mij hebben we van de Zeeweg, 

Randweg ook een brede mobiliteitsverkenning gemaakt. Dat lag gevoelig. Dat waren eigenlijk de highlights van 

de wijzigingen. Die hebben we 7 oktober met elkaar besproken. Laat duidelijk zijn, u heeft hem, net als 

Bloemendaal, eerder vastgesteld. Deze maand zit hij ook weer in alle gemeentelijke commissies en uiteindelijk 

in de gemeenteraden. Want een halve visie is geen visie. Met een hele visie kunnen we de boer op om onze 

doelen te realiseren en gewoon aan de slag. We doen het ook samen met elkaar. Ons lokale beleid blijft ons 

lokale beleid, maar ons regionale beleid is wel een afspiegeling van de vier gemeentes samen. Is ook de lijn 

van de governance, die we met elkaar in Zuid-Kennemerland hebben afgesproken. Dat betekent soms water 

bij de wijn, maar vooral samen verder. Ik proef dat in ieder geval heel erg op bestuurlijk niveau. Ik hoop ook 

dat de gemeenteraden ons met deze bekrachtiging van de visie, deze bouwsteen geven aan deze regio om 

samen de boer op te gaan naar de provincie, naar het Rijk, naar de MRA om uiteindelijk die doelen te gaan 

realiseren. Dat in algemene zin. Dan eventjes in reactie op de … Ga ik even de vragen af. De VVD. De tunnel 

staat er niet in. Maar de tunnel staat ook niet meer in het mobiliteitsbeleid van Haarlem, wat is aangenomen 

hier. Hij staat wel weer in de Stemwijzer, heb ik vernomen, maar in ons beleid staat hij niet meer. Ook niet 

meer in de regionale visie. Daarnaast staat de tram er 21 keer in, P+R 51 keer, Noord/Zuidlijn 7 keer en Nieuw-

Zuid als busstation 13 keer. Als u zegt, ik mis die grote stappen, de OV-bushub staat er prominent in. Ook 

pagina 27 is wellicht zeer verhelderend. Ik denk dat die aantakkingen op die Noord/Zuidlijn, veel ook over 

gehad, daar zien we de kansen voor de lightrail of de vertramming. We zien ook met name die centrale hub bij 

de Schipholweg als een mooie plek. Ook regionaal wordt dat erkend. Ik denk dat deze visie weldegelijk ook op 

die grotere thema’s een antwoord geeft. Dan eventjes, ik denk dan ook in reactie misschien op de Actiepartij 

en de ChristenUnie. Kijk, de vervolgstap is de actieagenda. Als u zegt, nu aan de slag of de doe-mentaliteit, die 

zitten in zo’n actieagenda waar je gewoon zo’n lijst krijgt waar we mee aan de slag gaan. Volgens mij hebben 

we eerder ook gezegd, dat is ook trouwens een aanpassing die we 7 oktober langs hebben zien komen, van 

een uitvoeringsprogramma is het nu toch naar een actieagenda gegaan. Dat is ook logisch. Dat past ook bij de 

omvang van de GR-bereikbaarheid. Het is, er zit geen hele programmaorganisatie achter. De verwachtingen 

daarvoor moet je dan ook managen. Het is een lobby-entiteit en het is ook een versnelling met het 

mobiliteitsfonds voor bestaande projecten of opgevoerde prioriteiten. Ik denk dat we daar op deze manier 

ook weer recht aan doen, maar wel met een opgefriste visie, want de oude was alweer bijna tien jaar oud. Dan 

stikstof. Dat klopt, dat staat niet in de visie. Ik denk dat het een relevant thema is. Ik zal hem als voorzitter in 

mijn achterzak meenemen, maar die komt ook op andere tafels, denk ik, bij de woningbouw bijvoorbeeld 

terug. Maar prima. Dan in reactie nog op de ChristenUnie. Ik heb volgende week dinsdag een afspraak met de 

Amsterdamse wethouder De Vries. Ik zal al mijn charmes inzetten om onze Haarlemse ambities te realiseren. 

Tot zover, voorzitter. 

De voorzitter: Mooi is dat. Volgens mij is dit stuk zo voldoende besproken. Hoe zullen we dit naar de raad 

sturen? Kan dit als hamerstuk, hamerstuk met stemverklaring? Wat wilt u? Hamerstuk? Hamerstuk. Dan 

noteer ik dat.  

10. Parkeren op afstand, o.a. P+R (RB) 

De voorzitter: Dan ga ik verder naar agendapunt 10. Dat is parkeren op afstand, onder andere de P+R’s. Het 

college stuurt de opinienota ter bespreking naar de Commissie Beheer. Het college wil van de commissie graag 
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horen wat zij belangrijk vindt voor de verdere uitwerking van het concept parkeren op afstand. Of ze 

hoofdlijnen ook bereid is om de benodigde flankerende maatregelen te treffen wanneer dit aan de orde komt 

in concrete beleidsvoorstellen. Er wordt niet gevraagd om een keuze te maken voor een specifieke variant. 

Het doel is een open gesprek, waarin de commissie op basis van de verstrekte informatie in de nota en de drie 

hulpvragen waarom, voor wie en onder welke voorwaarden richting kan bepalen voor verdere uitwerking. Ik 

wil de wethouder wel graag vragen, omdat dit zo een open gesprek gaat worden, om aan het einde samen te 

vatten wat hij heeft gehoord en wat hij gaat meenemen, zodat dat voor de commissie en ons en de luisteraars 

duidelijk is. Wie wil hier als eerste het woord over voeren? De heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Park and Ride, hartstikke mooi allemaal. We hebben de vorige 

wethouders in de vorige episode ook al gehoord hoe we het allemaal gaan oplossen. De fietsenstalling in 

Haarlem krijgen we niet eens voor elkaar onder Vroom en Dreesmann. Wij willen toch weleens zien wat nou 

echt het beleid gaat worden. Park and Ride, prachtig allemaal. We zouden ook alles in de polder krijgen bij 

Ikea. We zien er eigenlijk niks van terug. Goede busverbinding van Ikea naar Schalkwijk. Wij zien er helemaal 

niks van terug. Wij willen toch meegeven dat de MRA, hoor ik de wethouder zeggen, wij zijn er niet vol van. 

Wij vinden het een baantjescarrousel, maar dat zal de toekomst uitwijzen dat wij toch gelijk krijgen. Het wordt 

nu zo natuurlijk dat wij te veel afhankelijk zijn van onze vriendin in Amsterdam. Dat is niet zo’n goed punt. Wij 

willen zelf natuurlijk ook een mening hebben en meegeven. Wij willen toch van de wethouder, als hij gaat 

praten met die persoon daar in Amsterdam, dat hij goed gaat vragen dat Haarlem niet helemaal volgebouwd 

gaat worden, of richting Haarlem komen. De parkeertoestand, dat wordt alleen maar drukker. Je ziet het in 

Schalkwijk, in Meerwijk. Er zijn nog nooit zoveel auto’s verkocht. Ik refereer eraan. Ik zit rond de 35 procent, 

hoor ik van de dealers en van de autohandelaren. Wat gaat dit B&W en college hieraan doen? Want dit is toch 

een dingetje wat gaat spelen. We kunnen natuurlijk alles wel afbouwen en heel mooi vertellen, maar gaan we 

dat die kiezers echt waarmaken? Dat is nogal eens een vraag, die zou ik persoonlijk eigenlijk willen stellen, hoe 

gaat u dat regelen in de volgende episode? Want daar zal dan vaart in moeten komen. Wij willen toch weleens 

weten of hij echt door gaat zetten, de volgende periode? Of dit allemaal meekomt? Dank u. 

De voorzitter: Ik vind het wel prettig dat we wel met respect praten over onze collega’s in Amsterdam. Dan ga 

ik nu het woord geven aan de heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, dank u wel. Wat een mooi begin van een open gesprek over een Park and 

Ride-voorziening in Haarlem. Het college vraagt ons om te kiezen. Dat doen ze aan de hand van drie vragen. 

Welke doelstellingen van parkeren op afstand vindt u het meest belangrijk? Welke doelgroepen wilt u 

bedienen? Hoe kijkt u aan tegen de benodigde flankerende maatregelen? Het is natuurlijk heel flauw, maar we 

zijn hier met elkaar een heel politiek gesprek aan het voeren, midden in een gigantische mobiliteitstransitie 

die nodig is om onze stad bereikbaar te houden. Het meest makkelijke en korte antwoord wat ik in het open 

gesprek zou willen voeren, is alles en iedereen. Oftewel, leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid, 

bewoners en bezoekers. Wat is er nou nodig? Het is eerst eens nodig dat we ze aan gaan leggen. Even een 

voorbeeld. Ik zal eerlijk toegeven, de heer Van de Raadt, die heeft dat al jaren geleden genoemd, ook gewoon 

Park and Ride-voorzieningen binnen de stad voor tweede auto’s. Stel je woont nu in de Indische buurt of de 

Transvaalbuurt en je kan de tweede auto waar je een keer per week eens naar de schoonouders in het oosten 

van het land gaat … Die kan je nooit kwijt. Hoe mooi zou het zijn als er een goed verzorgde parkeergarage was, 

bijvoorbeeld in de Waarderpolder, waar je dan zegt, dan ben ik best bereid om die veilige garage mijn tweede 

auto neer te zetten, ook al is het bij ons nog niet eens vergunningsparkeren. Maar daar staat hij veiliger. Daar 

staat hij beter dan in de smalle straatjes. Eigenlijk vind ik wat extra fietsparkeren, een mooie boom en wat 

ruimte om te spelen voor de kinderen in mijn straat ook best oké. Maar dat alternatief is er nog niet. Voordat 
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we gaan beginnen te praten over flankerende maatregelen, zou ik ook dat soort bewonersgarages, waarbij je 

bewoners uitnodigt om hun auto ergens anders te parkeren, op wat meer afstand … Wat als gevolg heeft dat 

ze ook voor de bewegingen onder de twintig kilometer vaker op de fiets stappen. Want als je auto voor de 

deur staat, pak je die als er ook maar een drup uit de lucht komt. Staat hij net op vijf minuutjes lopen, wat 

helemaal niet erg is. Dan pak je de fiets. Hoe mooi zou het zijn als we op een paar plekken in de stad, waar we 

zien dat we gaan verdichten, dat we zien dat het nu eigenlijk al knelt, dat we wel al actief het aan gaan bieden 

om Haarlemmers een alternatief te bieden. Want, iemand anders, de heer Hulster zei het ook al vandaag, ook 

ik ben het wel met de VVD eens. De auto blijft er wel. Het is niet zo dat de auto ineens helemaal niet meer 

bestaat. Ik zag van de week wel een prachtig filmpje op LinkedIn over al zelfrijdende auto’s, die inderdaad 

gewoon helemaal computergestuurd kunnen rijden. Maar ook die moeten ergens vandaan komen. Ook al 

gaan we naar een andere automobiliteit toe, dan moet er ergens wel een hub zijn waar dan toch dat blik staat. 

Hoe mooi zou het zijn als we daar een alternatief voor aanbieden. Dat is even over het parkeren voor 

bewoners in de stad en dat we daar al heel lang over praten, minimaal acht jaar, want zolang zit ik hier 

ongeveer, maar dat er nog weinig is gebeurd. Graag een reactie van de rest van de commissie, of we dan ook 

bereid zijn om daar kavels voor te reserveren. Soms wat verlies te nemen. Want dat betekent dat je je kavel 

niet kan verkopen aan een andere partij. Om uiteindelijk wel daar ruimte te creëren om die auto te parkeren, 

ook al is je die maar een keer in de week of een keer in de maand nodig hebt en hem toch zelf wil hebben. 

Want dat is natuurlijk altijd de vraag die er nog achter zit. Want ik denk dat inderdaad het bezit vaak ook wat 

duurder wordt dan het gebruik. Dan vind ik wel interessant wat in het stuk staat, het feit dat P+R 

Spaarnwoude op dit moment vooral gebruikt voor herkomst parkeren. Ik kan me voorstellen dat vanuit het 

perspectief van Haarlem, dat dat als onwenselijk wordt gezien. Maar stel je hebt inderdaad toch drie kinderen. 

Je zit in de rush van de ochtend om die kinderen naar twee verschillende kinderdagverblijven of scholen te 

brengen. Dan kies je ervoor om niet naar Amsterdam-Zuid te gaan met de auto, maar op station Haarlem-

Spaarnwoude te parkeren. Dat vind ik voor de regio, als we even de regionale bril opzetten … Ik had liever dat 

die kinderen in een bakfiets zaten en dat dan de bestuurder naar het station was gegaan. Maar als die 

mijnheer of mevrouw ervoor kiest om in ieder geval de rest van de reis met het OV te maken, vind ik dat wel 

een ketenmobiliteitsaanbod, oftewel gewoon klein stukje met de auto, daarna negentig procent van de reist 

met het OV, vind ik best oké. Ik vind het heel bijzonder, ik ben heel benieuwd ook hoe de rest van de 

commissie daarover denkt, dat het herkomst parkeren op die plek als onwenselijk wordt beschreven, want het 

liefst zie ik mensen lopen of fietsen naar het station. Maar voor heel de regio ben ik best blij dat ze negentig 

procent van hun reis wel met het OV doen. Ik ben ook heel benieuwd hoe de rest van de commissie dat ziet. 

Ook natuurlijk hoe het college dat ziet. Dan nog even voor bezoekers en bewoners. We hebben het hier ook al 

vaak over garages voor bezoekers. Hopelijk gaat het goed met de ‘…’ garage. We hebben hem in ieder geval in 

de begroting opgenomen. Want dat zou nou echt zo’n uitgelezen kans zijn, zowel voor de bewoners daar, 

maar zeker ook voor bezoeker. Want nu zijn nog veel van onze bezoekersgarages, of het nou Stationsplein is 

of de Raaks of De Appelaar, zitten eigenlijk nog midden in het centrum. Sterker nog, ook midden in de 

milieuzone die we in gaan voeren. Hoe mooi zou het zijn voor onze stad als die garages in onze binnenstad wat 

meer voor bewoners worden en de garages of de P+R-locaties aan de buitenkant wat meer voor bezoekers. 

Dat is even zo mijn schot voor de boeg voor dit open gesprek over Park and Ride-voorzieningen, waarbij ik 

eigenlijk een hele flauwe boodschap heb, maar wel gemeend. Eigenlijk zijn alle doelgroepen belangrijk. 

Eigenlijk zijn ook alle doelen belangrijk wat D66 betreft. Want we moeten echt met elkaar vormgeven aan het 

anders reizen, want hoe we het deden gaat gewoon echt niet meer passen. 

De voorzitter: De heer Aerssens, VVD. 
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De heer Aerssens: Voorzitter, ik word vandaag heerlijk blij dat iedereen het met me eens is. Dat moeten we 

vaker doen. Een goede voorbode voor volgende periode. P+R voorzitter, we zien inderdaad in het stuk 

beschreven staan dat de P+R bij Spaarnwoude onvoldoende effect heeft, onvoldoende werkt. Daar moeten we 

wat aan gaan doen. Er staan een aantal mogelijkheden in. Ik denk ook echt dat het een keer tijd wordt om 

actie te ondernemen. De heer Van Leeuwen zei het net ook al, er wordt hier heel erg lang over gesproken, wat 

er ontbreekt is daadwerkelijke actie. Als we dan deze visie bekijken, dan staat daar in dat we op de hub zelf 

betaald parkeren gaan invoeren. Maar vervolgens staat er niks beschreven over hoe verder. Je zou toch 

verwachten dat er op zo’n moment, net zoals wat je bijvoorbeeld in de P+R in het Arenagebied in Amsterdam 

ziet, dat als je vervolgens een OV-kaartje koopt je makkelijk en goedkoop daar je auto kan laten. Ik zou toch 

verwachten dat dat ook voor de P+R’s in Haarlem geldt. Ook zien we dat die ene P+R nog niet voldoende is. 

Dat er echt wel meer moet gaan gebeuren dan slechts investeren in de P+R bij Spaarnwoude. Ook daarin 

verwachten we eigenlijk van de wethouder een actievere rol, waarin hij duidelijk aangeeft waar hij die andere 

P+R’s dan wil zien. Dat hebben we ook al eens eerder aangegeven, zouden we ook graag de mogelijkheden 

voor de fiets meenemen, zodat die Park and Ride veel meer een Park and Ride and Bike wordt. Ook 

mogelijkheden voor fietsparkeren, om daar zo … Zijn ook echt belangrijk bij die P+R’s. De woorden, de heer 

Van Leeuwen is er niet meer, die hij net zei, daar kunnen we ons aardig bij aansluiten. We hopen echt dat we 

gewoon hierzo nu eindelijk concrete actie gaan zien. Dat is eigenlijk wat we net ook bij het vorige punt al een 

beetje hadden verwacht. Concrete actie is voor ons gewoon erg belangrijk. Inderdaad, wat willen we nou per 

se met een Park and Ride bereiken? Dat er uiteindelijk een goed alternatief geldt waar je de auto kan 

neerzetten als je vervolgens verder reist met het OV. Dank u wel.  

De voorzitter: De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, de heer Van Leeuwen was er nog wel, was even water pakken. Is de VVD 

het met D66 eens dat het heel mooi zou zijn dat we in gebieden waar we gaan intensiveren, dat het heel goed 

zou zijn dat we op enige afstand daar parkeergelegenheid gaan bieden, zodat mensen iets verder bij hun weg 

nog wel een auto zouden kunnen parkeren? Bijvoorbeeld in de Waarderpolder, als voorbeeld. 

De heer Aerssens: Ik denk dat die mogelijkheid er moet zijn, maar dat je zeker op dit moment niet wil tornen 

aan de parkeernormen die momenteel gelden. Daar wijken we al iets te vaak van af en iets te veel en te vaak, 

wat mij betreft, dat we die naar beneden bijstellen. Ik denk dat je daar niet aan kan beginnen op dit moment. 

Op termijn, als er eenmaal fatsoenlijke alternatieven zijn, dan is die mogelijkheid er ongetwijfeld. Maar laten 

we nou eerst die alternatieven regelen en dan pas gaan kijken van waar kan je eventueel aanpassingen maken. 

Maar echt eerst die alternatieven. Daar gaat het om. 

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Dank dat we het nu over Park and Ride gaan hebben. Laat ik er eerst 

even dit over zeggen. Natuurlijk is een probleem dat zo’n Spaarnwoude P+R dan vooral wordt gebruikt voor 

mensen die naar Amsterdam gaan. Die door Haarlem heenrijden en hun auto bij de P+R bij Spaarnwoude 

zetten om naar Amsterdam te gaan. Terwijl dat je eigenlijk zou willen dat die parkeerplaatsen, die P+R 

gebruikt wordt door mensen die naar Haarlem willen, want er rijdt daar vier keer per uur een prima trein. 

Daarmee sta je gewoon meteen in het centrum van de stad. Ik denk dat dat alleen maar kan als we een beetje 

afgaan van het P+L-beleid wat we hier in Haarlem hebben. Want wij hebben hier een heel goed Park en 

Lopen-beleid. We hebben namelijk overal rond het centrum fantastische … Of in het centrum hebben we 

fantastische parkeergarages gebouwd. Waarom zou je aan de rand van de stad parkeren, als je gewoon met 

de auto hup, bam, tot onder de Grote Markt kan rijden en daar je auto neer kan zetten?  
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De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Interruptie in een open gesprek klinkt zo vervelend. Maar mijnheer Hulster, bent u het met 

de VVD eens dat die parkeergarages kosten best wel veel, als je een OV-kaartje koopt op het moment dat je 

buiten de stad, aan de rand, op zo’n P+R staat, dat dan verder daar geen parkeerkosten voor zouden hoeven 

gelden? 

De heer Hulster: Het is natuurlijk veel verstandiger om je parkeergarages te bouwen op een wat goedkopere 

plek aan de rand van de stad dan op de duurste plek van je stad. Want het kost ons ongelofelijk veel geld. Ik 

bedoel, we laten de bezoekers een klein gedeelte daarvan betalen. Maar ik heb begrepen dat misschien De 

Appelaar nog een beetje kostendekkend is, maar de andere parkeergarages kosten ons bakken met geld. We 

hadden echt een fantastische OV kunnen hebben in Haarlem als we dat geld hadden in kunnen zetten voor 

OV, maar dat hebben we allemaal in hele dure parkeergarages gestopt. Nu hebben we die parkeergarages en 

dat is prima, want die zijn heel goed voor de bezoekers. Dan kunnen we het straatparkeren verminderen in de 

stad. Voor de bewoners bedoel ik. Niet voor de bezoekers, maar juist voor de bewoners wil je die hebben, 

zodat we het straatparkeren kunnen verminderen. Maar voor de bezoekers wil je het parkeren steeds meer 

naar de randen van de bebouwde kom verschuiven. Net als, mijn voorganger heeft het al een keer gezegd, het 

is net als met de stadspoorten, die verschuif je steeds verder naar de randen van de stad. Datzelfde moet 

gewoon met parkeergarages gebeuren. Wat ons betreft, als wij willen dat P+R’s beter worden benut door 

Haarlemmers of door de bezoekers van de stad, dan moeten we ophouden met het P+L-beleid te stimuleren. 

Nog een laatste punt, kijk ook vooral naar het succes van het P+R-beleid bij de Formule 1. Daar bleek het 

prima te werken. Laten we vooral daarop voortbouwen. 

De voorzitter: U zag het al zelf qua spreektijd. Prima. Mevrouw Schneiders, GroenLinks. 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Wij zitten daar toch een beetje anders in. Op 

zichzelf begrijp ik wel dat we … Is het wel beter om die auto’s uit het centrum te houden en ze daarom in 

plaats van de stad in te rijden dat je ze op een parkeerplaats aan de rand van de stad zet. Maar als ik dat MRA-

verhaal lees, dan blijkt dat daar helemaal niet gebruik van wordt gemaakt. Dat het eigenlijk bewoners zijn die, 

zoals inderdaad mijnheer Van Leeuwen zegt, naar hun werk gaan met de trein en dan niet dat stukje naar dat 

station fietsen, maar daarvoor dan die auto gebruiken. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, want dan 

ga je juist in de stad … Wordt dan juist met auto’s gereden.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Dreijer, het CDA. 

De heer Dreijer: U zegt dat de P+R’s niet goed gebruikt worden. Dat heb ik ook gelezen. Weet u ook wat de 

reden is waarom ze niet goed gebruikt worden? Want dat staat namelijk ook in het stuk. 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Ik zeg nu niet dat ze slecht gebruikt worden, want die van Spaarnwoude wordt 

natuurlijk heel goed gebruikt, alleen die staat altijd vol met een ander soort mensen. Maar als we bijvoorbeeld 

de Cronjé ook een soort van P+R noemen, dan wordt die inderdaad heel slecht gebruikt. Wat daarvan de 

reden is, heb ik er niet zo uit kunnen halen. Maar ik zie alleen dat dat stuk ook zegt, er zijn maar drie procent 

van de mensen die meer dan tien minuten fietsen van een OV zitten, van een HOV zitten zelf. Dat zijn dan de 

mensen die echt zo’n P+R nodig zouden hebben. Moeten we het daarvoor wel doen? Is het dan wel nodig om 

… Moeten we dan de afweging maken van, we maken daar P+R-terrein in plaats van we bouwen daar 

woningen op dezelfde grond die we hebben? Ik vind het een lastig dilemma. Ik zou zeggen van, die van 

Spaarnwoude dat is natuurlijk naast dat station, dat is best een handige plek en die hebben we nou eenmaal 
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al. Dan denk ik inderdaad dat je ook allerlei flankerende maatregelen moet gaan nemen, omdat het anders 

niet lukt. Want als we het gratis hebben, dan gaan allemaal mensen daar staan die daar hun tweede of een 

derde of een vierde auto neerzetten. Die ze daar parkeren, inderdaad ook zoals mijnheer Van Leeuwen zegt, 

die ze dan eens in de maand nodig hebben. Of wij daar dan onze dure Haarlemse grond voor moeten 

gebruiken in plaats van dat we daar woningen zouden kunnen bouwen, dat denk ik eigenlijk niet. Daar moeten 

we het niet voor willen. We moeten het eigenlijk dan hebben voor de mensen die naar Haarlem komen. Het 

blijkt, die gaan liever zover mogelijk. Die doen, wat mijnheer Hulster zegt, P+L. Die gaan midden in de stad. 

Dan heb je alleen nog … Dan heb je de mensen die de stad uitgaan. Daar is het ook niet aantrekkelijk voor. Of 

tenminste, daar is het wel aantrekkelijk voor, maar dan is de vraag of wij dat moeten gaan faciliteren. Dan vind 

ik het een lastig dilemma. Ik vind dat we het eigenlijk niet moeten doen voor de mensen, voor de bewoners en 

ook eigenlijk niet moeten doen voor de bezoekers, tenzij we onze parkeergarages in de stad op zouden heffen. 

Want dan zou je kunnen zeggen, veel fijner als die bezoekers niet met hun auto de stad in komen. Maar die 

hebben we al. Ik weet niet of dat ook een optie is.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Ik vind het wel heerlijk politiek worden. Fijn. Dank u wel, voorzitter. U heeft liever dat 

een inwoner van onze gemeente in Spaarndam-West bijvoorbeeld, die ‘s morgens twee kinderen naar twee 

verschillende scholen moet brengen, dat die dan liever met de auto doorrijdt naar Amsterdam-Zuid, naar zijn 

of haar werk, dan dat diegene die auto parkeert bij station Haarlem-Spaarnwoude? 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Die enkeling, dat is op zichzelf prima. Daarom zeg ik ook, Spaarnwoude, dat is een 

… Die hebben we nou eenmaal. Daar moet je dan wel iets voor betalen. Je moet het omringende gebied ook 

laten betalen, moet je vergunning parkeren maken, want anders gaan de mensen niet op die P+R staan, omdat 

je daarvoor moet betalen, dan gaan ze in het gebied daaromheen staan. Je moet er dan wel van alles voor 

doen. Maar voor een enkeling die meer dan tien minuten fietsen van een OV zit, dat zijn die mensen in 

Spaarndam, daar kan ik het me van voorstellen. Maar voor de rest denk ik dat we dat niet moeten doen. Dan 

heb je Spaarnwoude wel. Maar of we dan ook in Noord een P+R zouden moeten gaan ontwerpen, die nu als 

een zoekplaatje wordt aangegeven, terwijl de Cronjé leegstaat, ik kan me niet zo goed voorstellen dat dat 

goed is. Dat het alleen maar meer autobewegingen uitlokt dan minder. We willen er eigenlijk juist minder. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen nog een keer. 

De heer Van Leeuwen: Ik vind het gewoon … Ik ben sociaal wetenschapper van huis uit. Ik kijk gewoon altijd 

wat er gebeurt in zo’n stad. Wat je al ziet gebeuren, al sinds jaar en dag, bijvoorbeeld bij de Zuid ‘…’, de 300 

halte bij Van der Valk. Daar gaan mensen parkeren, die dan daarna naar Schiphol gaan met de bus. Het 

gebeurt al. De vraag aan ons is volgens mij als politici, hoe gaan we dat in goede banen leiden? We kunnen het 

wel ontkennen dat het gebeurt, maar voor mij is veel meer de vraag, hoe gaan we het doen dat we het een 

beetje kunnen sturen? Want nu is het gewoon, dan kunnen mensen niet meer bij hun huis voor de deur 

parkeren. Bij de Kruidenbuurt, waar we binnenkort langsgaan. Omdat er allemaal mensen staan die met de 

bus zijn naar Schiphol. Hoe gaan we ook dat soort vervoer, wat u betreft, in goede banen leiden? 

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, kort en krachtig de interrupties graag. Zeker. Ik ben ook helemaal voor. 

Ik vind het reuze-interessant, maar om de vaart erin te houden en het scherp te houden, help dat. Mevrouw 

Schneiders. 
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Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel. Daar moet je een andere oplossing voor zoeken dan dat die mensen 

in hun auto dwars door de stad gaan rijden naar Van der Valk, die dat helemaal niet willen hebben. Die 

allemaal slagbomen voor hun parkeerterrein hebben gemaakt om te voorkomen dat mensen dat gaan doen. 

Dat was een ideetje. Dat is de vraag of het werkt. Je kan ook vanaf het station met de bus naar het Spaarne 

Ziekenhuis gaan in Hoofddorp en daar dan overstappen op die 340 naar Amsterdam, naar Schiphol. Dat is veel 

handiger en dat werkt net zo goed. Of op het station Hoofddorp kan het ook. We moeten mensen wel 

alternatieven bieden. Die zijn er volgens mij. Die moeten de mensen misschien nog een beetje vinden. Maar 

dat is, naar mijn mening heeft P+R dan niet een voorkeur. 

De voorzitter: De heer Dreijer, het CDA. 

De heer Dreijer: Termijn, voorzitter. Net zoals de Actiepartij volgens mij ook al zei van, het is jammer dat we 

natuurlijk de Formule 1-evaluatie nog niet hebben gehad, want daar zullen beslist hele interessante zaken 

uitkomen. Ik zal gewoon eerst even antwoord geven op de eerste twee vragen. Welke doelstellingen van 

parkeren op afstand vindt u het meest belangrijk? Wat ons betreft, het is verminderen van het autoverkeer 

door en in Haarlem. Dat is volgens ons de doelstelling. Welke doelgroepen wilt u voornamelijk bedienen? Dat 

is dan echt wel de bezoeker van buiten Haarlem, die op bezoek komt in Haarlem. Wat willen we niet? Een P+R 

om forensen die richting Amsterdam gaan te faciliteren en daarmee het functioneren als herkomsthub, is 

volgens ons onwenselijk. Echter, om de forensen tegemoet te komen zou er een goede overdekte 

fietsenstalling bijvoorbeeld moeten zijn, want die ontbreekt namelijk ook bij Spaarnwoude. Ik kan me ook wel 

voorstellen dat mensen een auto pakken. Dat zijn ook de zaken die benoemd zijn in het stuk, waarom worden 

P+R’s toch niet zo goed gebruikt? Dat komt onder andere door dit soort dingen. Dat een P+R te ver af ligt voor 

een aansluiting op een stuk OV. Dat soort dingen moeten natuurlijk wel geregeld zijn, anders wordt het niet 

interessant voor de mensen. Dat zijn ook die flankerende maatregelen. Interessant voorstel ook van D66, op 

een paar plekken in de stad beveiligde parkeerplekken maken voor bewoners. Ik zou dan wel willen beginnen 

met die P+R te maken. Om te kijken of we inderdaad minder auto’s in de stad gaan krijgen. Overigens is het 

wel zo dat de huidige parkeergarages nog best wel veel vrije plekken hebben. Houtplein bijvoorbeeld, op 36 

uren in 2 jaar tijd na, hebben ze 200 plekken beschikbaar. Daar is echt nog wel ruimte om ook nog bewoners 

naartoe te brengen. In die volgorde zou ik er ook graag naar willen kijken. Bladzijde 3 staat bij de opmerkingen 

waarom het niet goed werkt. Dat is moeilijk te voorspellen of er plek is op een P+R. Er is geen eenduidig 

concept. Gebrek aan multimodale aanpak. Dat zijn zaken, die moet je echt regelen wil je het een succes laten 

worden. De onbekendheid is volgens mij ook nog steeds een probleem. Maak het duidelijker en je gaat meer 

reizigers krijgen. Gratis hoeft het ook niet allemaal. Het mag best wel wat geld kosten, maar het hoeft ook niet 

de hoofdprijs te zijn. Nog een ding. Ik zie bij de zoeklocaties een P+R de kruising Schipholweg, Prins 

Bernhardlaan. Ik weet niet wat daarmee beoogd wordt, maar het lijkt me niet een logische locatie. Een P+R in 

de zin van fiets en vervolgens overstappen op OV, bijvoorbeeld bij Nieuw Zuid, dat is ook een soort P+R 

eigenlijk. Alleen je komt dan niet met de auto. Die moet je ook eigenlijk zo gaan inrichten daar. Tenslotte 

voorzitter, als je toch bij Spaarnwoude die P+R echt goed gaat inrichten, maak dan gelijk de Amsterdamse 

Vaart open richting het Spaarne, dan kunnen ze fijn met hun bootje … Een P+B is het dan misschien, maar is 

ook leuk om te doen natuurlijk. Maar het staat ook in de visie. Is ook een visie die we hebben vastgesteld. Dat 

was het, voorzitter. 

De voorzitter: De heer Bloem, SP.  

De heer Bloem: Voorzitter, er wordt hier echt al jaren over gepraat. Nu nog een keertje. Nog een stuk. Nu pas 

wordt er om een richting gevraagd. Ik vind dat wel een beetje jammer dat dat nu pas is. Maar goed, we zijn er 
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nu. Ik denk dat wat de SP betreft bezoekers wel prioriteit één staat. Daar moeten we echt leren van het 

wonder van Zandvoort, vind ik, in eerste instantie, hoe we dat toch best oké hebben kunnen managen. Er zijn 

ook dingen niet goed gegaan. Als regio, want inderdaad, ook mobiliteit moet je gewoon iets breder zien in dit 

geval, denk ik dat als we investeren in Park and Ride en ook wat flankerende maatregelen daarvoor treffen, 

voor bezoekers echt wel nog dingen kunnen bereiken. Minder auto’s door de stad. Ook meer capaciteit voor 

bezoekers om te komen. Er mag ook best in geïnvesteerd worden, wat de SP betreft. Daar staan we helemaal 

achter. Als het gaat om bewoners, vind ik lastig. Kijk, ik vind het leuk om te horen dat D66 eigenlijk een extra 

parkeergarage voor bewoners wil in de Waarderpolder. Dat GroenLinks vervolgens wonen in de 

Waarderpolder wil. Het klinkt goed. Vooral dat wonen in de Waarderpolder, daar zijn wij heel erg voor. Heeft 

liever woningen, hoor ik, op die plek. Prima. Maar of wij echt die inwoners kunnen verleiden om daar hun auto 

neer te gaan zetten, permanent, daar twijfelen wij wel een beetje aan. Kortom, de focus voor de SP is 

bezoekers en gewoon ook eens een keerwerk ervan maken. Doe eens een keer een pilot. Richt eens een keer 

wat in. Ga eens een keer kijken in een drukke periode of wat, of een pendelbus aanslaat met een goede 

marketingcampagne. Laat zien. Doe iets en ga dan evalueren in plaats van dat we constant in het abstracte 

over Park and Ride aan het spreken zijn en Trots elke vijf minuten weer een motie in moet dienen.  

De voorzitter: Mevrouw Baas-Oud, van OPH. U heeft het woord. 

Mevrouw Baas-Oud: Dank u wel, voorzitter. Wij vonden de vraag best lastig. Ik heb wel wat goede dingen 

gehoord. Inderdaad, als je het hebt over bezoekers, zou ik ook denken aan de P+R. Is ook wel hoe ik hem zelf 

gebruik in steden. Makkelijk parkeren aan de rand van de stad. Dan met een goedkoop of een goed te betalen 

OV-kaartje de stad in, zodat je niet met je auto helemaal de stad in hoeft. In Haarlem is dat natuurlijk wel 

mogelijk. Op zich vind ik het ook niet zo gek dat de bezoekers in Haarlem dat doen, gebruik maken van de 

parkeergarages die er zijn. In het stuk staat ook dat inderdaad, voor wie is dan een P+R? Kunnen de bewoners 

van Haarlem met een tweede auto daar dan ook hun auto kwijt? Hoe handig is dat. Zeker de Waarderpolder. 

We hebben daar onze vraagtekens ook wel bij, of dat op die manier ook echt zo gebruikt zal gaan worden. 

Daarbij, hoeveel bewoners hebben een tweede auto die je dan daar kwijt zou willen en hoeveel bezoekers? 

Om welke aantallen gaat het? Misschien heb ik die gemist in het stuk. Maar om hoeveel aantal, of welke 

aantallen gaat het? Zodat je kunt zeggen van, inderdaad, hoe groot zou zo’n plek dan moeten zijn? Het idee 

om de parkeergarages in het centrum dan meer voor bewoners te maken dan bezoekers, dat zou best eens 

een optie kunnen zijn. De maatregelen. Wat wij wel lastig vinden, is dat, op pagina 11 wordt dat volgens mij 

ook al aangegeven, invoeren betaald parkeren. Een aanvulling is dan, parkeer reguleren rond om de hub, in 

verband met het waterbedeffect. Dan ook nog flinke parkeertarieven. Daar kunnen wij ons niet zo goed in 

vinden. Het moet echt betaalbaar en haalbaar zijn voor iedereen. Het voelt eigenlijk wel een beetje als geld 

binnen harken. Ik snap ook dat het wel ergens van betaald moet worden, maar dat hoeven dan niet de 

hoogste bedragen te zijn. Ik denk dat je juist faciliterend moet zijn, zodat mensen er echt gebruik van gaan 

maken. Anders dan heeft het nog geen zin. Ik vind het een lastig onderwerp. Maar de 

bezoekersbereikbaarheid, we zijn er nog niet helemaal uit. Maar ik luister nog graag naar wat de andere 

collega’s zeggen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Een mooi stuk over P+R-locaties. Eigenlijk kan ik me wel voor een 

belangrijk deel vinden in de analyse van de Actiepartij. Het is natuurlijk op het ogenblik heel aantrekkelijk om 

in de binnenstad in een garage te parkeren. Waarom zou je als je van buiten Haarlem komt al eerder 

uitstappen? Inderdaad, ga kijken of je die parkeergarages in het centrum stapsgewijs wat meer kunt benutten 
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voor bewoners, in uitruil van inleveren van parkeerplaatsen bijvoorbeeld in de Vijfhoek, zodat je daar een veel 

leefbaarder binnenstad krijgt. Dat is stap één.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Mijnheer Visser, vind ik op zich heel interessant. Die opperde ik net. Toen kregen we te 

horen dat er geen mogelijkheid was. Ik heb het in de tussentijd even opgezocht dat die mogelijkheid er wel 

was in de Raaks parkeergarage. Bent u het ermee eens dat we dan voor die mensen die nu uit de Vijfhoek 

gedrukt worden daar een parkeerplek gaan aanbieden? 

De heer Visser: Dat is best wel een optie. Sterker nog, er is een aangenomen motie of amendement van de 

ChristenUnie, die heeft gezorgd dat bijvoorbeeld binnenstadse bewoners een abonnement in de Cronjé garage 

kunnen krijgen. Ik ben ook benieuwd naar de stand van zaken daarvan. Maar misschien kunnen we dat 

inderdaad ook wel in de Raaks garage doen. Maar ik ga nog even naar stap twee van, waarom doen we 

eigenlijk die P+R? Daar ziet D66 wel iets interessants. U zei, kunnen we niet iets in de Waarderpolder doen 

voor de tweede auto. Toen dacht ik van, als we mensen zover krijgen om hun tweede auto in een 

parkeergarage in de Waarderpolder te zetten, kunnen we die mensen dan niet ook zover krijgen om dan niet 

een tweede auto te doen, maar een deelauto. Dat is denk ik nog veel beter. Maar misschien moeten mensen 

dan eerst aan het idee wennen. Als je dan zo’n garage in de Waarderpolder hebt en daar staat je tweede auto. 

Maar daarnaast zie je een deelauto staan en je denkt van, ik kom hier maar een paar keer per jaar. Waarom 

doe ik niet die deelauto? Doe ik die tweede auto weg. Dan krijg je een leuk vliegwieleffect. Maar ik denk wel 

dat we vanuit die visie moeten denken. Want als we eigenlijk alleen maar garages gaan bouwen voor tweede 

auto’s, dan wordt het wel heel erg een yuppenstad. Maar voorzitter, P+R, we delen wel de conclusie van het 

college van, het moet inderdaad echt gaan van de mensen die van buiten Haarlem komen. Hoe gaan we dan 

zorgen dat Spaarnwoude daar veel meer voor wordt benut? Volgens ons zijn er twee steekwoorden die allebei 

bij P+R aansluiten. Dat is ten eerste promotie en ten tweede premium-gevoel. Allereerst de promotie. Je moet 

weten dat je daar je auto kwijt kan en dat het heel aantrekkelijk is om niet met de auto naar Zandvoort te 

rijden, maar je auto daar te laten staan en daar op de trein te stappen. Dat kan inderdaad met die 

gecombineerde kaartjes die de VVD ook al noemde. In Amsterdam is het een enorm succes. Je koopt een OV-

kaartje voor de tram. Aan het eind stop je die in de automaat. Dan kan je goedkoper parkeren. Of andersom. 

Zo’n combinatiedeal zou je eigenlijk moeten maken. Eigenlijk inderdaad een soort betaald parkeren, maar wat 

toch goedkoop is door de combinatie met het OV. Als je dan zegt van, jongens, u kunt beter uw auto bij 

Haarlem-Spaarnwoude zetten, want A, u bespaart benzine en B, parkeren is goedkoper dan in Zandvoort en u 

kunt heel ontspannen in de trein zitten. Dan is dat heel aantrekkelijk. Er moet zo’n promotiepakket komen. 

Maar je moet dan ook wel ergens kunnen komen. Eerlijk gezegd kan je vanaf Spaarnwoude op bepaalde 

plekken niet meer komen. Net werden de duinen genoemd. Zie maar bij De Kennemerduinen te komen. Dat 

kan niet vanaf Spaarnwoude.  Want de bus naar De Kennemerduinen, lijn 81 en lijn 84, zeg ik even uit mijn 

hoofd, die start op station Haarlem. Een kleine kunst, laat die bus niet op station Haarlem starten, maar op 

station Spaarnwoude. Zodat je bij station Spaarnwoude je auto neerzet, maar dan gelijk rechtstreeks de bus 

nam ‘t Wed kunt nemen. 

De voorzitter: Mijnheer Visser, even een servicemomentje. U heeft nog ietsje minder dan drie minuten. En 

SPA komt er ook nog aan. Let u op uw tijd? 

De heer Visser: Voorzitter, tenslotte, misschien komt in de toekomst wel de belangrijkste P+R van Haarlem 

helemaal niet in Haarlem te liggen. Als de wethouder namelijk volgende week toch met de wethouder van 

Amsterdam zit, dan zou ik hem willen vragen om eens te overleggen over een P+R bij Lijnden. Precies 
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halverwege die nieuwe, mooie buslijn van Haarlem naar Amsterdam-West. Dat is namelijk zowel voor mensen 

die naar Amsterdam gaan een mooie locatie, want dan gaan ze met de auto Amsterdam niet in, als het is een 

mooie locatie voor mensen die naar Haarlem toe gaan, dat ze niet met de auto Haarlem ingaan. Pal aan de A9, 

bij een mooie HOV-knoop. Laat daar de mensen uit de auto gaan en in het OV naar Haarlem of naar 

Amsterdam gaan. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Dank u wel, voorzitter. Een P+R is uiteraard een heel interessant concept binnen het 

ketenmobiliteitidee. Het liefst zou je een P+R ook gebruikt willen zien, dat bezoekers met de auto naar je 

gemeente komen, naar je stad komen en vanaf daar een ander vervoersmiddel, zoals de bus, maar 

bijvoorbeeld ook een fiets of een bakfiets pakken, om vervolgens naar hun eindbestemming te gaan. Als je 

kijkt naar ons idee om hier in Haarlem een mobiliteitstransitie te bewerkstelligen, past het daar op zich wel bij. 

Maar wat ik mis in de gesprekken van mijn collega-commissiegenoten en wat ik toch wel heel graag ter sprake 

wil brengen, is ruimtegebrek. Hebben wij in Haarlem wel ruimte voor een P+R? De drie locaties die ik zie, 

namelijk Delftplein, Oostpoort en inderdaad een best wel vreemde locatie tussen de Ringvaart en de kruising 

Amerikaweg-Schipholweg, lijken mij niet heel interessant. Vooral Delftplein en die locatie bij de Ringvaart. Bij 

Delftplein gaan huizen gebouwd worden. Ik weet niet of daar ruimte voor is. Ik vraag me ook af waarom er 

gedacht wordt aan de Ringvaart en Amerikaweg en Schipholweg, want ik zie daar niet een goede connectie 

met de P+R. De enige die overblijft, is inderdaad Oostpoort. Dat zou je op het eerste gezicht ook goed kunnen 

uitvoeren, maar als de PvdA moet kiezen tussen ruimte voor woningbouw en ruimte voor P+R, dan kiezen we 

toch voor woningbouw. We hebben in Haarlem en eigenlijk in heel Nederland, maar voornamelijk hier in deze 

regio, een enorm volkshuisvestingsprobleem. We moeten iedere ruimte die we kunnen gebruiken, gebruik om 

huizen te bouwen. Als een P+R bouwen ten koste gaat van het bouwen van die huizen, dan kiezen we daar 

helaas niet voor. Daarom vind ik het idee van de heer Visser over een P+R in Lijnden heel erg interessant. Zou 

ik eigenlijk aan de wethouder willen vragen, hebben wij ruimte voor een P+R hier in Haarlem? Als we dat niet 

hebben, kunnen we kijken naar een regionaal P+R. Dank u wel.  

De voorzitter: Iemand anders nog? O, een interruptie van de heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Een beetje flauw, maar ik zie de heer Abbasi zoekt een tegenstelling op. Maar volgens 

mij ziet u in de hele raadscommissie en de hele raad die wil dat we bouwen, bouwen, bouwen en ook huizen 

bouwen, bouwen, bouwen. Maar als die mensen eenmaal in hun huis zitten en ze dan nergens meer komen, 

dan valt er ook niet zoveel te doen. Ik vind de tegenstelling een beetje scherp aangezet. Natuurlijk willen wij 

ook huizen bouwen. Maar het is ook goed om na te denken hoe we die mensen kunnen laten reizen. P+R kan 

daar een rol in spelen. Zodat niet al hun bezoek tot in de Haarlemse binnenstad rijdt en dan uurtjes rondrijdt 

om een plekje te vinden. Bent u het daarmee eens? 

De heer Abbasi: Daar ben ik het niet mee eens. Want ik denk dat als we nu huizen gaan bouwen en allerlei 

plekken gaan aanwijzen om die huizen te gaan bouwen, dat we meteen daar ook een mobiliteitsplan bij 

moeten gaan creëren. Zo’n mobiliteitsplan moet voornamelijk de focus hebben op andere mobiliteitsmiddelen 

dan de auto. Dat kan. We hebben een heel goed OV-netwerk in Haarlem. We hebben goede fietspaden, die 

echt wel aan verbetering toe zijn, maar we kunnen daaraan gaan werken. Als we die ontwikkelvisies gaan 

ontwikkelen met een goed mobiliteitsplan met de focus op auto … Excuus, op voetganger, fietser en OV, ik 

ben een beetje in de war, sorry, dan gaat het helemaal goedkomen.  

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. 
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De heer Hulster: U zegt dat er weinig ruimte is, maar je zou toch ook P+R’s boven of onder autowegen kunnen 

maken?  

De heer Abbasi: Dat zou zeker kunnen. Ik hoop dat de wethouder met dat soort dingen komt. Ik zie dat 

overigens niet in Haarlem. Waar zouden we dat kunnen doen?  

De voorzitter: Wie wenst dan het woord? Dan ga ik het woord geven aan de wethouder.  

Wethouder Berkhout: Dank u wel, voorzitter. Dank voor de discussie. Misschien lang op gewacht, maar 

tegelijkertijd ziet u ook wat de dilemma’s zijn voor een P+R. Doe je het voor bewoners? Doe je het voor 

bezoekers? Wil je herkomst parkeren voorkomen? Wil je juist die bewegingen in de stad afremmen? Wat heb 

je daarvoor nodig? We wilden alleen maar laten zien dat het niet eenvoudig is. Dat het ook vaak gepaard gaat 

met flankerende maatregelen. Ik heb de opdracht gekregen van de voorzitter om ook weer een rode lijn in te 

… Maar ik ga mijn best doen. Het was even zoeken in het begin, maar ik hoorde toch wel een aantal van u ook 

uiteindelijk zeggen, wij willen ook wel dat verkeer in Haarlem verminderen en die bewoners aan de rand 

afvangen. Ik hoorde D66 iets anders zeggen. Daar ben ik nog wel eventjes zoekende naar. Want kijk, in ons 

mobiliteitsbeleid hebben we wel gezegd, wij willen die first mile, last mile, onder die 2,5 kilometer willen we 

eigenlijk alle bewegingen met de fiets. Niet met de auto in de stad. Laat dat duidelijk zijn. Wij willen die 

verkeersbewegingen in de stad verminderen. Zoeken wij bij onze OV-knooppunten naar fietsparkeren, die 

combi, ketenmobiel. U gaf een paar voorbeelden in uw termijn. Misschien moet u in uw tweede termijn even 

… Kunt u mij misschien even een toelichting daarop geven, waarop u vooral toch die autocombinatie in de 

stad aantrekkelijk vond. Dat vinden wij een lastige. Daar ben ik nog eventjes zoekende in. Daar hoor ik graag 

even uw reactie over. Maar hoe wij hem inderdaad zien is kijk, hoe kan je die bezoeker aan de rand afvangen? 

Dat hoor ik u ook zeggen.  Wat heb je daarvoor nodig? Dan hoor ik wel het dilemma wat u eigenlijk zegt met 

de huidige parkeergarages. Ik hoor trouwens ook dat u eigenlijk zegt, misschien is dat een soort van 

getraptheid, die ik dan ook hoor misschien in het vorige onderwerp, de Vijfhoek, de bewoners op straat naar 

de garage. Dat hebben we eerder gedaan bij het autoluw maken van het noordelijk deel van de stad. 

Bewoners daar naar de garage. We hebben 130 plekken opgeheven. Dan vervolgens de bezoekers die naar die 

garage konden, die zouden dan vervolgens naar zo’n hubfunctie aan de rand van de stad kunnen. Hoor ik met 

name eigenlijk ook inderdaad misschien verbreding van de term P+R, waarbij dat niet alleen een auto-

afvanglocatie is, maar een hub waar ook bijvoorbeeld de alternatieven of de aantrekkelijkheid van de overstap 

of de deelmobiliteit langskomen. Soms wordt getrapt hij het moet natuurlijk wel samengaan. Overigens in 

algemene zin, dit is geen plan van aanpak. Ik hoorde iemand van u zeggen van … Of zelfs een visie werd 

genoemd. Het is een opinienota. Het is echt gewoon het gesprek wat we met elkaar aangaan. We vragen uw 

input om door te pakken. Als ik mensen hoor zeggen doorpakken, we hebben wel de keuzes nodig. 

Bijvoorbeeld bij Oostpoort hebben we ook de keuzes van u nodig. Dan denk ik dat de PvdA ook wel een 

terecht punt maakt. Dit is dure, schaarse grond voor de ontwikkelzones. Wij hebben daar nu een P+R 

ingetekend. We wachten eigenlijk … 17 december verwachten we de uitslag te horen van de 

woningbouwimpulsaanvraag. Dan is het eventjes zoeken of we die schaarse P+R-grond willen gebruiken voor 

de tweede auto van de Haarlemmer, of voor de bezoeker vanuit buitenaf om zo een leefbaardere stad te 

creëren. Dat ben ik ook benieuwd, hoe u daarnaar kijkt. Daar komt inderdaad bij de afweging, je zou kunnen 

kijken naar de combinatie natuurlijk. Ik weet niet helemaal of ik de combinatie van de heer Hulster helemaal 

volgde onder autowegen. Ik denk dat dat ook vaak een dure oplossing zal zijn. Laat ik in algemene zin zeggen, 

ik denk waar de heer Visser bijvoorbeeld mee kwam om nou eens in MRA-verband te kijken naar deze locaties. 

Misschien aan de randen van de stad, maar ook logischer binnen de regio geclusterd om het vervolgtraject in 

te zetten. Lijnden is in beeld in het MRA-onderzoek. Wij komen in januari bij u langs met de uitkomsten van 
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dat onderzoek. U wordt op uw wenken bediend, zou ik kunnen zeggen. Een aantal van u maakt ook de relatie 

met de Formule 1, wederom. Ik wil daar natuurlijk wel bij zeggen, bij de Formule 1, het succesverhaal was, je 

kocht een kaartje, je gaf aan met welke modaliteit je kwam en je kreeg vervolgens ook voor een aantal zo’n 

NS-kaartje mee. Dat is wel heel erg op voorhand aangegeven. Maar goed, daar zitten best wel interessante … 

Het combiticket, wat door de ChristenUnie werd gezegd, zou mogelijk een interessante verleider kunnen zijn. 

Ik hoorde de SP ook zeggen, een aantal van u ook bezoekers op één, minder auto’s door de stad, daar hebben 

we best wat voor over en ga experimenteren. Ben ik ook wel benieuwd hoe anderen daar naar kijken, want 

misschien hebben we dat inderdaad wel nodig om eventjes ook te gaan kijken wat werkt. Tegelijkertijd, ik zag 

ook de OPHaarlem daarmee worstelen, dan moet je ook flankerende maatregelen gaan nemen om het 

onaantrekkelijker te maken om tot het hart van de stad te komen. Is dat dan geld binnen harken? Zo zou ik het 

niet willen noemen. Het is denk ik, je zoekt naar hoe je bezoekers afvangt. Als dat nog mogelijk blijft om zo 

dicht in die stad te komen, dan zal zo’n P+R aan de rand van de stad ook nooit echt helemaal optimaal 

functioneren. Maar dat laat maar zien, u kon er ook niet helemaal uitkomen, hoe complex de materie is. Dus 

inderdaad promotie van de ChristenUnie voor zo’n combi ticket, ik denk dat daar inderdaad voorbeelden in 

het land zijn waaronder dat kan werken. Een terecht punt van de PvdA, ruimtegebrek. Eerlijk gezegd, wij 

werden ook een beetje verrast door wat u in bijlage 1 kunt zien, de andere locaties, Delftplein en andere 

locatie. Zoals wij er nu naar kijken, zien wij inderdaad alleen Oostpoort of station Spaarnwoude als een 

logische P+R-locatie. Ik denk dat dat in algemene zin. Ik hoop nog even op een tweede termijn, maar ik denk 

dat ik u zo een beetje een … Dan kan ik een balans op gaan maken, voorzitter. 

De voorzitter: We doen zeker nog even een tweede termijn. De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, de wethouder vroeg om een verduidelijking van D66. D66 is natuurlijk voor 

voetgangers, fietsers, OV en dan de auto. Maar besef u goed, alle Haarlemmers die ten zuiden van de 

Schipholweg wonen, wonen op meer dan tweeënhalve kilometer, want dat is de straal die u zelf aanhaalde om 

op de fiets naar het station te komen, van zowel station Spaarnwoude als station Haarlem. Als je nu in 

Amsterdam centrum moet zijn en je woont ergens onder de Schipholweg, ten zuiden van de Schipholweg, 

oftewel heel Schalkwijk, dan red je dat ook in uw termen niet. Als je dan in die ochtendspits zit, met een gezin 

met meerdere kinderen die naar drie verschillende scholen moeten, dan heb ik liever dat de mensen hun auto 

neerzetten bij station Spaarnwoude, dan dat ze gelijk de A9 oprijden, dan ergens bij Amsterdam-Zuid gaan 

staan. Want uiteindelijk willen we volgens mij met elkaar ketenmobiliteit. Hoe mooi is het om dan op den 

duur, als we hub Haarlem Nieuw Zuid hebben, die mensen helemaal naar het OV te verleiden? Maar, dat zei 

de heer Aerssens ook al, de auto is nog wel een transportmiddel wat ook als transitie er nog wel zal blijven. 

Daarom, ik ageerde even tegen het oneigenlijke. Wat mij betreft oneigenlijk. Het is heel fout dat Haarlemmers 

die naar Amsterdam gaan hun auto op station Haarlem-Spaarnwoude parkeren. Want zo kwam het een beetje 

op mij over in de notitie. Dat was even een toelichting. Graag meer ketenmobiliteit met fietser, voetganger. 

Maar als je inderdaad dat niet redt en het is allemaal nog heel ver weg, liever dat je dan negentig procent van 

de reis met het OV doet, wat mij betreft. Dan een tweede, daar nog een reactie op graag. We willen graag een 

meer leefbaar Haarlem. Ook daarbij het groeimodel wat de heer Visser aanhaalde. Hoe mooi zou het zijn als 

we mensen kunnen verleiden om hun tweede en misschien ook wel hun eerste auto tegen een beter tarief en 

tegen een goede overkapping wat verder weg te zetten. Dat ze dan misschien op den duur wel overstappen 

naar een deelauto of naar het OV. Graag nog een reactie hoe de wethouder daartegen aankijkt. Dat kan 

concurreren met wonen, maar niet in de Waarderpolder, want daar hebben we in ieder geval afgesproken dat 

we daar voorlopig niet gaan wonen. Graag nog een reactie daarop. Als we het nog hebben over locaties buiten 

de stad, dan vind ik toch de hub die ondertussen op Schiphol-Noord zit, waar veel van onze HOV-buslijnen 

heenrijden. Daar staan heel veel parkeerplaatsen, die, als je de media mag geloven, wellicht in de toekomst 
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wat minder gebruikt gaan worden, omdat we toch echt minder moeten gaan vliegen. Hoe kunnen we die dan 

interessant maken? Stel je komt uit Duitsland, je wil naar Zandvoort toe, hoe kunnen we dan die 

parkeergarages die daar staan, Schiphol lang parkeren, goed beveiligd, rijden zelfs ook bussen, naar hub 

Schiphol-Noord, waar ze daarna naar Haarlem rijden … Hoe kunnen we die interessant maken voor het bezoek 

wat nu nog steeds door onze stad heenrijdt naar Zandvoort toe? Want daar zijn echt nog kansen. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. De wethouder zei net ook al, het punt wat de VVD net noemde over de 

combinatie van een OV-kaartje met het parkeren bij een P+R, daar moet echt gewoon een oplossing voor zijn. 

Die oplossing ligt hapklaar in het Arenagebied. Niks ten nadele van de ChristenUnie, dat moeten we gewoon 

gaan doen. Het punt wat ook nog even werd gevraagd, vandaar het gesprek hierover, van, voor wie is zo’n 

Park and Ride nou precies? Voor de VVD geldt dat die Park and Ride in principe er voor iedereen moet zijn. Dat 

geldt ook voor mensen die hun eerste of tweede auto, ik wil niet zover gaan tot vierde auto, maar ook voor 

mensen met een tweede auto, dat die daar makkelijk moeten kunnen parkeren en vervolgens met het OV 

naar huis moeten kunnen gaan, of met de fiets. Dat lijkt me niet meer dan logisch, dat we die mogelijkheid 

ook voor Haarlemmers bieden, zodat inderdaad er een goed alternatief gevormd wordt voor het parkeren per 

se dicht bij huis. Zolang dat maar op een fatsoenlijke wijze zou kunnen. Dan is de mogelijkheid om voor een 

actietarief naar huis te gaan met het OV een goede. Eventueel ook daar zo fatsoenlijke 

fietsparkeermogelijkheden, omdat ook de fiets dan gewoon een goed alternatief is, ook weer voor het OV. Die 

punten wil ik nog graag onderstrepen. Ik denk dat, wat ook al eerder gezegd werd, we moeten hier gewoon 

mee aan de slag. We moeten hier niet nog acht jaar over gaan praten. Maar die concrete locaties, ik zou bijna 

aan de wethouder willen vragen van, wanneer hebben we nu die concrete locaties uitgewerkt en wanneer 

kunnen we die hierzo gaan bespreken? Ik mag toch hopen dat we dat zo snel mogelijk kunnen gaan doen.  

De voorzitter: Mijnheer Dreijer, CDA.  

De heer Dreijer: Ik wilde nog een paar kleine opmerkingen maken. Ik zei natuurlijk dat de P+R Oostpoort met 

name voor bezoekers zijn die naar Haarlem komen en niet voor de forensen die Haarlem uitgaan. Ik wil ze niet 

helemaal direct weg hebben daarzo. Nogmaals, eerst de faciliteiten aanbrengen dat ze met de fiets kunnen 

komen. Wat mij betreft, begin ook maar eens met een klein tarief daar te vragen als je daar je auto neer wil 

gaan zetten. Wat heb ik nog meer? U had het over dure grond. Want P+R bij de Oostpoort, dure grond 

noemde u dat. Welke grond is duurder wethouder? Is dat de grond bij Oostpoort of is dat de grond in het 

centrum van Haarlem? Want volgens mij kan een P+R ook uiteindelijk een oplossing bieden om misschien een 

keer afstand te kunnen doen van een parkeergarage. Ik wil niet zeggen alle, maar eens een keer gaan we 

zoveel auto’s buiten het centrum krijgen, dat we misschien wel een parkeergarage kunnen wegdoen. Het is 

maar een idee, maar ik denk dat je ook daar goed naar moet kijken en/of misschien voor andere zaken gaan 

gebruiken dan alleen maar bezoekersparkeren. Want er gaat natuurlijk ruimte ontstaan. 

De voorzitter: De heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Dank u wel, voorzitter. Nog even heel kort stilstaan bij Zandvoort, want dat wordt hier een 

paar keer genoemd. Zandvoort was natuurlijk een fantastisch voorbeeld van een succesvolle 

ketenmobiliteitsgebeurtenis. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat Zandvoort alleen succesvol was, 

doordat er wegen werden afgesloten. Wat is er toen gebeurd? Voor de auto is het letterlijk onmogelijk 

gemaakt om Zandvoort in te komen. Dat kan helaas niet in Haarlem gebeuren. We kunnen niet de poorten van 

Haarlem sluiten. Ik ben heel benieuwd of zoiets, zo’n succes dan ook daadwerkelijk in Haarlem kan gebeuren. 
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Tegelijkertijd, nogmaals, ik zal het benadrukken, een P+R is een heel interessant concept. Je kan daar 

inderdaad de bezoeker naar Haarlem toe uit de auto krijgen en het liefst dan met een fiets, een bakfiets, want 

ik zag inderdaad ook iets als een bakfiets staan, richting Haarlem stad sturen. Maar ik denk dat ook de 

wethouder net het dilemma benoemde van, wat moeten we doen met de schaarse ruimte in Haarlem? Daar 

heb ik nog geen duidelijk antwoord op. Ik weet het zelf ook nog niet. Ik denk dat we daar nog met elkaar een 

keer het gesprek aan moeten.  

De voorzitter: De heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Ik heb op mijn vragen nog geen antwoord gekregen van de 

wethouder. Ik denk, dat zal misschien wel schriftelijk gebeuren. Ik heb nog een vraag. P+R hartstikke mooi, ik 

hoor dat al jaren. Ik geloof er eigenlijk op heden niet meer in. Kom eens met een goed voorstel waar iedereen 

uit Haarlem wat aan heeft. Reguleer het parkeren op afstand. Het is allemaal prachtig, maar zo meteen zijn de 

verkiezingen en dan wordt het een heel ander verhaal. Dank u. 

De voorzitter: De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Ik heb de wethouder nog niet gehoord over mijn vraag over meer 

buslijnen aansluiten op knooppunt Haarlem-Spaarnwoude. Blij met de opmerking over de regionale aanpak en 

mijn voorbeeld van Lijnden. Ik vroeg me nog een ding af over het feit dat er zoveel Haarlemmers eigenlijk 

parkeren bij Spaarnwoude. Daar zouden we eigenlijk een analyse moeten doen, waarom parkeren die mensen 

daar? Dan zijn er mogelijk mensen die een slechte OV-verbinding in hun wijk hebben bijvoorbeeld. Misschien 

zijn er andere redenen. Ik denk dat het de moeite waard is om dat eens te onderzoeken, welke maatregelen 

we kunnen nemen dat we die mensen niet gaan wegpesten, maar dat we ze een aantrekkelijk alternatief 

bieden. Dank u wel.  

De voorzitter: Volgens mij heb ik iedereen gehad. Dan ga ik … De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ik wil toch nog een nuance maken. Het CBS zegt dat 43 procent van de volwassen 

Haarlemmers een auto heeft. Hoeveel aandacht gaan we hier nu precies aan besteden? 

De voorzitter: Wethouder Berkhout, u heeft het woord. 

Wethouder Berkhout: Dank u wel. Ga ik ook meteen even kijken of ik de balans op kan maken. In ieder geval 

ook het vervolg schetsen. D66, daar hebben we precies de hub voor, voor Schalkwijk. Daar moeten we niet 

met de auto naar Oostpoort, denk ik. Ik hoor u geen keuze maken voor het bezoekers afvangen. Want we 

kunnen niet en, en. Dat blijf ik lastig vinden van uw betoog. Volgens mij, wat wij proberen binnen de 

mobiliteitstransitie is een leefbare stad. Daarvoor willen we uiteindelijk onnodige vervoersbewegingen met de 

auto in de stad ontmoedigen. Dus willen we dat verkeer, de bezoekers, aan de rand afvangen. Dat is prijzig. U 

ziet het. 4 miljoen voor Oostpoort. De enige locatie die we nu in gedachten hebben. Als u zegt, mijnheer 

Aerssens, waar blijven die concrete locaties? Duur, lastig, we weten ze nog niet. Dat is wat ik u in de 

opinienota schets. Dat is de afweging die u moet maken. Voor wie doen we dat dan? Doen we dat voor 

bewoners of doen we dat voor bezoekers? Ik hoor over het algemeen u bezoekers zeggen. Ik hoor u ook 

zeggen, volgens mij een aantal in de eerste termijn, laten we dan kijken hoe we in die samenhang de 

parkeergarages in het centrum ook voor bewoners kunnen realiseren? Want laat duidelijk zijn, er zijn nog 

steeds 60.000 auto’s in deze stad van bewoners, ook met het mobiliteitsbeleid over 10 jaar. Er zijn ook nog 

wel wat plekken in de garages. Dat klopt. Niet bij Raaks of Appelaar, wel bij Houtplein, Dreef en Cronjé. Kan je 
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ook nu al korting op abonnementen krijgen. Nog wel eventjes aanslaan … Maar als je die bezoekers gaat 

afvangen, was ook de lijn, het is duur bij Oostpoort, het is kostbaar, maar we hebben ook flankerende 

maatregelen nodig, want je moet het onaantrekkelijker maken of we moeten eigenlijk een beweging in gang 

zetten om parkeergarages in de stad voor bewoners te realiseren en bezoekers bij een hub aan de rand af te 

vangen. Dan de opmerking van het CDA is een hele interessante. Uiteindelijk een parkeergarage opdoeken 

voor woningen in de stad. Dan moet je denk ik wel aan de rand van de stad die bezoekers af gaan vangen, 

maar moet je ook een plek voor je bewoners gaan vinden. Ik denk dat wat wij nu voornemens zijn, is in lijn 

met die bewoners naar de garage, zoals bij het Stationsplein. Eerst die stap inzetten, bewoners van de straat. 

Straatparkeren verminderen, volgens mij is dat al een langlopende lijn in deze stad, naar inpandig parkeren. Ik 

vind het een mooi toekomstbeeld om uiteindelijk ook van parkeergarages af te gaan in de rand van de stad. 

Maar zelfs als GroenLinkser vind ik dat nog wel een pittige. Maar ik vind het mooi dat het CDA dat oppert. Dan 

de buslijnen aantakken op Spaarnwoude van de ChristenUnie. Dat is een beetje … Is hij ook weg? Heel 

interessant onderwerp. Volgens mij heeft dat ook iets meer te maken met de derde fase van het HOV-

corridoronderzoek, waar we in de uitwaring van het buslijnennetwerk gaan behandelen. Dat bewaar ik graag 

voor een latere termijn. Wat ik u kan meegeven, is wat wij in het vervolg gaan doen. Wat ik zei is, wij krijgen 

17 december de uitslag of wij de woningbouwimpulsaanvraag voor Oostpoort binnenkrijgen. Daar is ook een 

P+R op ingetekend. Dan kunnen we ook met die middelen aan de slag. Wat wij gaan doen is, daar stond de 

locatie Lijnden in het MRA-onderzoek voor de P+R’s in de regio. Dat is ook bijna af. Dat gaan we naar u 

toesturen. Want dat is misschien wel een hele interessante, om die PvdA-analyse van, jongens, we zitten toch 

krap in ons jasje, we hebben een woningbouwopgave, kunnen we dit ook nog binnen onze gemeentegrens? 

Geef ik u ook mee, dat is lastig, dat is duur. Maar misschien als we dat binnen de regio opvangen, ik hoor het 

ook anderen zeggen, zou dat best wel interessant kunnen zijn. Ik denk dat we daar dan ook een 

vervolggesprek mogelijk over kunnen hebben. Dan Oostpoort, mits … Ik denk dat is sowieso, maar goed, dat 

wordt iets anders als we geen woningbouwimpulsaanvraag binnenkrijgen. Er volgt ook een mobiliteitsplan 

voor Oostpoort. Ik denk dat het daar ook heel interessant misschien die uitwerking van die P+R opkomt. Dat is 

voor de zomer het geval. Daar kunnen we dan ook een vervolgaanpak gaan bekijken voor de P+R voor 

Oostpoort. Misschien met een maatschappelijke kosten-batenanalyse, maar in ieder geval met de input zoals 

u die ook heeft meegegeven. Daarnaast komen gezien het mobiliteitsbeleid er ook nog een aantal 

uitwerkingen van het mobiliteitsbeleid terug waar deze input, de ambtenaren hebben meegeluisterd, wordt 

verwerkt. De nota bouw en parkeren, deelmobiliteitsbeleid en de actieagenda invoering gereguleerd 

parkeren. Op al die trajecten komt deze input ook weer terug, voorzitter. Dank u wel.  

De voorzitter: Dat is mooi, want u heeft een mooie rode lijn geschetst. Maar er waren nogal diverse meningen. 

Dat is prima om mee te nemen allemaal. Wat mij betreft is dit zo voldoende besproken en gaat het ook niet 

door naar de raad.  

11. Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

De voorzitter: Dan ga ik met u naar agendapunt 11. Dat is spreektijd voor belangstellenden over onderwerpen 

die niet op de agenda staan. We hebben vandaag drie insprekers. Dat is de heer Pos. Die is voorzitter van de 

Wijkraad De Krim. Eventjes kijken, de heer Van Looveren. De heer Kortekaas. Als u alle drie naar voren wilt 

komen. Dan kunt u plaatsnemen op een van de groene stoelen. U bent volgens … Hartelijk welkom. Gaat u 

zitten. Hartelijk welkom. Goedendag. U krijgt zo meteen van mij alledrie drie minuten de tijd. Als het rode 

lichtje gaat branden, als de tijd bijna op is, dan help ik u daar eventjes aan herinneren. Dan kunt u afronden en 

het belangrijkste nog eventjes zeggen. Ik ga beginnen met de heer Pos, als u dat goed vindt. Als u het 
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schermpje omhoog klapt. Dat kunt u omhoog klappen. Dat moet u even handmatig doen. Het is nog een 

beetje ouderwets. Dat is hem. Dank u wel.  

De heer Pos: Goed, het is allemaal gelukt. 

De voorzitter: Super. U heeft drie minuten de tijd. Gaat uw gang. 

De heer Pos: Geachte voorzitter en leden van de Commissie Beheer. Nobel zijn de plannen van de gemeente 

Haarlem om aan te sluiten bij de provinciale en MRA-plannen omtrent het stimuleren van de fiets en het 

daarvoor verbeteren van de basale fietsinfrastructuur. Wijkraad De Krim ondersteunt dat en ziet kansen, ook 

op de korte en middellange termijn. Voor u ligt een collegebesluit, een startnotitie en een anoniem memo. De 

wijkraad onderschrijft op hoofdlijnen het regionaal toekomstbeeld fiets van een paar jaar geleden. Echter, als 

wijkraad en vertegenwoordiger van bewoners en belanghebbenden in de wijk zien we nu een 

onsamenhangend en wensdenkend stuk dat de realiteit uit het oog heeft verloren en u zand in de ogen 

strooit. Twee maanden geleden, herinnert u zich nog, sprak ik ook in over de thematiek en wenste een 

gesprek met de verantwoordelijk wethouder. Die vertrok echter. Wat rest is diens naam op de startnotitie. 

Zijn opvolgster wordt nog ingewerkt. Ik heb met haar te doen. De provincie is heel 2022 nog bezig te 

onderzoeken hoe en of een fietsroute vanuit Velsen aan zou kunnen sluiten op de Jaap Edenlaan. Het 

transformeren van de Jaap Edenlaan van fietswandelpad naar doorfietsroute staat in geen enkele financiële 

planning. Het maximaal drie meter brede pad ter hoogte van de woontoren vergt een schier onmogelijke 

ingreep om daar een veilige doorfietsroute van te maken. De vastgestelde ongelijkvloerse fietsovergang bij de 

Orionbrug, Randweg, uit de Orionzonevisie, sluit niet aan op een doorfietsroute in de voorrang. De 

turnhalplannen hebben nu een vertraging opgelopen van 18 maanden. De door de gemeente voorgestelde 

verkeers- en parkeerstudie in de wijk is deze maand vertraagd tot eind 2022. De in de Orionvisie vastgestelde 

leerlingendropzone en bushalte aan de Laurens Reaellaan worden in de stukken niet genoemd. Dat zijn 

risico’s. De ruim honderd meter lange strook van Jaap Edenlaan tot Lodewijk van Deijssellaan is een 

onderbelicht gigantisch risico voor de haalbaarheid van het gehele voorstel. Het herformuleren van het totale 

verkeerscirculatieplan in de wijk, met als doel van de Lodewijk van Deijssellaan een prettige, veilige 

eenrichtingsverkeer fietsstraat te maken, past in de filosofie van zowel de provincie als van de wijkraad, maar 

wordt in de stukken niet genoemd. Een gemiste kans. Als er dan toch riolen moeten worden vervangen, doe 

dan ook de Cornelis van der Lijnlaan en de aansluiting op de Lodewijk van Deijssellaan erbij. De met kruisen nu 

gemarkeerde lekkende putten en aansluitingen verzakken jaarlijks vele centimeters.  

De voorzitter: Wilt u afronden? Uw tijd is op. 

De heer Pos: Op de herinrichting van het Stuyvesantbrug-kruispunt staan de voornoemde studies van eind ’20 

gepland. Als u nog vragen heeft, dan graag. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik het woord geven aan de heer Van Looveren. U heeft ook drie minuten de 

tijd. Gaat uw gang. 

De heer Van Looveren: Dank u. Geachte voorzitter, leden van de commissie, het gaat hier even over de 

startnotitie van de doorfietsroute over de Lodewijk van Deijssellaan. Ik wil daar toch wel wat over zeggen. Ik 

heb alle drie de documenten ook gelezen die de heer Pos al heeft aangehaald. Ik vraag me af, waar gaat dit 

eigenlijk over? De startnotitie vermeldt, het is een globale verkenning. Maar er wordt ook melding gemaakt 

van een uitvoeringsagenda van de fietsroutes. Er wordt nog gesproken over fietsverkeer op de Rijksstraatweg 

en nog een uitvoeringsprogramma wordt aangehaald. Wat is de samenhang daarvan? Als probleemstelling 
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wordt neergezet, verbeterde verkeersveiligheid van de fietsers. Maar dat is heel breed. Maar tegelijkertijd 

wordt er gesproken over hele concrete zaken als vernieuwen riool en leg een fietsroute aan. Het wordt een 

beetje aan de lezer overgelaten hoe dat met elkaar samenhangt. Dat is wat erg onbegrijpelijk. Ik wil toch wel 

over deze startnotitie, die ik toch als heel erg mager beschouw, een paar kanttekeningen maken. Er wordt 

helemaal niet duidelijk gemaakt, wat zijn nu de gevolgen voor die wijk als die fietsroute daar gerealiseerd 

wordt. Wat betekent dit voor de bewoners aan die Lodewijk van Deijssellaan? Verder hebben wij veel lokaal 

fietsverkeer van scholieren, maar hoe verhoudt zich dat tot die metropolitane doorfietsroute? Wat heeft het 

te maken met veiliger fietsverkeer? Want de doorfietsroute loopt door de bebouwde kom heen. Die 

metropolitane verkeersstromen zijn helemaal niet in kaart gebracht. Ik weet niet waar het over gaat. 

Bovendien is er ten westen en ten oosten van de wijk al een doorfietsroute. Voor de wijk zelf zijn er twee 

situaties. De Orionbrug en de Stuyvesantbrug, waar die doorfietsroute overheen kruist. Er is geen enkele 

analyse gemaakt over die situatie. Er is niet toegelicht hoe daar een goede situatie voor het verkeer gecreëerd 

kan worden. Hoe moet dat gaan worden? Als ik dan nog even wil gaan afronden, dan zou ik toch wel zeggen 

van, ik beveel niet aan om deze startnotitie vast te stellen. Ik zal eerder adviseren om nog eens een keer goed 

naar de lokale belanghebbenden, dat is de wijkraad, Mendelcollege, Amvest, sportverenigingen, maar ook 

ijsbaan en CIOS en Kennemer Sportcenter, die allemaal langs die fietsroute liggen, om daar nog eens het 

contact mee te zoeken en die te betrekken bij een verdere gedegen uitwerking, voorbereiding van dit idee. 

De voorzitter: Wilt u ook afronden, alstublieft? 

De heer Van Looveren: Met dank voor de spreektijd. 

De voorzitter: Dat is perfect. Dan als laatste het woord aan de heer Kortekaas. Gaat uw gang. U heeft ook drie 

minuten de tijd.  

De heer Kortekaas: Dank u wel. Ik wil op de eerste plaats een misverstand uit de weg ruimen dat de vorige 

keer misschien gerezen is toen ik zei, dat als ik er niet was, dat het strookje groen aan de Jan Gijzenkade 

onbeplant zou blijven. Daarmee heb ik niet mezelf in de hoogte willen steken. Maar Haarlem heeft blijkbaar 

voor het groen controleurs nodig. Dat is niet zoals het moet. Dat had ik willen zeggen. Deze keer wil ik het 

hebben over particuliere bomen. Wat volgt zijn willekeurige voorbeelden, geen opsomming. In de Emantstraat 

werd een kapvergunning afgegeven voor een grote ceder, in een grote tuin. De nieuwe bewoners lieten van 

de voorheen prachtige tuin alleen grijze tegels over, op een kort hegje na. Als de gemeente herplant had 

gevraagd, had er in elk geval nog een boom gestaan. De tuin is er zeker groot genoeg voor. In de Van der 

Aartweg staat op het terrein van de woningbouwvereniging al langere tijd een dode berk. Ik weet dat het de 

taak is van de woningbouwvereniging om de boom te vervangen. Maar het is volgens mij de taak van de 

gemeente om toe te zien dat dat gebeurt. Ik heb er in september een vraag over gesteld. Daar heb ik nog 

steeds geen antwoord op. In de Zaanenlaan is bij een particulier wel herplant gevraagd. Na een jaar staat er 

nog niets. In de Schutterstraat is bij een particulier wel herplant gevraagd. Na meer dan een jaar staat er nog 

niets. In de Kanariestraat werd twee jaar geleden herplant gevraagd. Er is wel een carport verrezen, maar geen 

boom. In de Johannes de Breukstraat werd twee jaar geleden bij de woningbouwvereniging herplant gevraagd 

van een kers. Er staat nog niets. Na mijn vraag erover kreeg ik het antwoord dat het de verantwoording was 

van de woningbouwvereniging. Ik heb maar weer opnieuw een formulier ingevuld dat dat wel waar was, maar 

dat de gemeente daar toch op toe zou moeten zien. Op 4 juli kreeg ik een antwoord. Men was ermee bezig. 

Het antwoord zou enige tijd in beslag kunnen nemen. Dat laatste was maar al te waar. Ik wacht al vijf 

maanden op een antwoord. Ondertussen van een boom geen spoor, niet eens aanstalten. Onlangs werd in de 
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Kerklaan een vergunning verleend voor vijf bomen. De Kerklaan in Spaarndam. Voor vijf bomen in een grote 

tuin. De bomen zouden slecht zijn. Ik zie gezonde bomen, maar ik ben een leek.  

De voorzitter: De heer Kortekaas, wilt u ook afronden? 

De heer Kortekaas: Zeker. Er wordt herplant gevraagd voor één boom. Dan kan het ook nog eens gaan zoals in 

de Maasstraat. Daar werd een vergunning verleend met herplant. De prachtige, flinke berk werd verruild voor 

een appelboompje, ook nog een leiboom. Verlies bladmassa, op de langere termijn ook heel groot. Ik heb nog 

meer tekst, maar ik ga de volgende keer wel verder.  

De voorzitter: Dank u wel. Als u uw microfoon uit wilt zetten, heel graag. Dan is er nu nog de mogelijkheid aan 

de commissie om verduidelijkende vragen te stellen. Anders dan dank … De heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Dank, voorzitter. Even een vraag aan de heer Kortekaas. Bij wie en op welke manier stelt u de 

vragen bij de gemeente? 

De voorzitter: Even via de microfoon, alstublieft. 

De heer Kortekaas: Ik vul een vragenformulier in. Dat gaat naar Spaarnelanden. Die geven mij antwoord. Dat is 

de route die mij gezegd is dat ik die zou volgen. 

De heer Dreijer: Maar is dat het formulier bij melding doen over … 

De heer Kortekaas: Ja, melding doen. 

De heer Dreijer: Het staat dan in het systeem van de gemeente? 

De heer Kortekaas: Ja. 

De heer Dreijer: Dank u wel. 

De heer Kortekaas: Het voordeel is dat ik alles zwart op wit heb.  

De voorzitter: Dan mag u weer uw microfoon uitzetten. Dan als er geen andere vragen zijn dank ik alle 

insprekers namens de commissie. Dat wordt altijd heel erg gewaardeerd dat u deze kant op komt, zeker nu 

het zo koud en donker is en helemaal in coronatijd. Hartelijk dank voor het inspreken. Dan mag u … 

De heer Dreijer: Voorzitter, even het punt over de Lodewijk van Deijssel, dat gaan we natuurlijk nog 

bespreken. Even richting … Ik weet niet of de insprekers dat gehoord hebben, maar het gaat … 

De voorzitter: O, dat is inderdaad netjes dat u dat eventjes noemt. Zoals de heer Dreijer aangeeft, het punt is 

geagendeerd voor een volgende commissievergadering door collega van de SP, de heer Bloem. Dan gaan we 

dit punt verder bespreken. Dan weet u dat in ieder geval. Dat is zeker volgend jaar. Dat is heel scherp van u. 

Maar volgend jaar is dichterbij dan u denkt. Maar ik doe u geen belofte over wanneer dat zal zijn volgend jaar. 

Dat kan ik niet doen. U wordt hartelijk bedankt in ieder geval voor het inspreken. Gaat uw gang. Ik ga verder 

met agendapunt 12. O nee, voordat ik dat doe ga ik eerst de wethouder de kans geven om mededelingen te 

doen. Hij heeft er twee. Wethouder Berkhout, gaat uw gang. 
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Wethouder Berkhout: Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee mededelingen voor u. De eerste is, ik heb u volgens 

mij in de vorige Commissie Beheer geïnformeerd dat het collectieve zonnedak van de Rudolf Steiner vertraging 

had opgelopen vanwege onder andere de netcapaciteit of de aansluitingen bij Liander. Nu een iets positiever 

bericht. Zijn daar ook mee aan de slag gegaan en contact gezocht met Liander. Spaarnezaam heeft inmiddels 

opdracht gegeven voor de realisatie van de aansluiting van de zonnestroomdaken. Even kijken. Als het goed is, 

liggen de panelen er eind februari op. De aansluiting kan vermoedelijk, moeten we even met een kleine slag 

om de arm, maar zo begin april zal de aansluiting ook gerealiseerd worden. Dat is aanzienlijk sneller dan 

voorheen. Dat is goed nieuws. Maar laat natuurlijk nog wel zien de overkoepelende problematiek of 

toenemende problematiek van de netcapaciteit. Maar in dit geval een mooie ontwikkeling. Dan de tweede is 

op veler verzoek, denk ik, van u in de raad en misschien al enige tijd, werken we aan het verbod van de 

snorfiets in de binnenstad. Daar was nog één ontbrekend gedeelte. De evaluatie van de autoluwe binnenstad, 

dan hebben we het over de Kruisstraat, Smedenstraat, Jansstraat gehad. Daar gaan we ook binnenkort een 

verkeersbesluit over nemen.  Het streven is om het verbod vanaf 1 april te laten gelden. Bewoners en 

ondernemers die gevestigd zijn in de autoluwe binnenstad en die op 1 januari 2022 beschikken over een 

snorfiets wordt nog een overgangsregeling geboden tot maximaal het eind van het jaar. Vanaf 1 januari 2023 

geldt een algeheel inrijverbod voor snorfietsen. Bewoners en ondernemers worden via een mailing of brief op 

de hoogte gebracht en via de overige communicatiekanalen zullen we hierover informeren.  

De voorzitter: Dank u wel voor uw mededelingen. 

12. Continueren afvalscheiding in 2022 en Voortgang Strategisch Plan Afvalscheiding, najaar 2021 (RB) 

De voorzitter: Dan naar agendapunt 12. Dat is het continueren van de afvalscheiding in 2022 en de voortgang 

van het Strategisch Plan Afvalscheiding, najaar 2021. Het college heeft de informatienota ter bespreking naar 

de Commissie Beheer gestuurd. Het informeren over de voortgang van SPA biedt de grondslag voor de 

jaarlijkse budgetaanvraag bij de behandeling van de kadernota. Voordat we overgaan tot het bespreken van 

dit stuk, wil ik aan de wethouder vragen of u eventjes vooraf kunt aangeven wat u precies wilt weten van de 

commissie, want dat helpt ons denk ik bij de bespreking van dit stuk. Kunt u daar iets over zeggen? 

Wethouder Berkhout: Ja hoor. Ik hoef niet zoveel te weten van de commissie. Ik denk dat dit op verzoek is van 

de commissie. Toen we bijvoorbeeld de versterkers bespraken, heeft u gevraagd om een toesplitsing daarvan. 

Verder is deze informatienota regulier. Halfjaarlijkse voortgangsrapportage SPA. Maar nu aangevuld met de 

uitbreiding vanuit de versterkers.  

De voorzitter: Dat is heel duidelijk. Dan gaan we over tot behandeling van dit stuk. Wie wil er als eerste zijn 

termijn? Niemand? O, toch. Toch leuk. 

De heer Amand: Voorzitter, Trots begint altijd … 

De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Amand, Trots. U heeft het woord. 

De heer Amand: Wij beginnen altijd … Dank u wel. Zo is het. Wij hebben geconstateerd dat de gemeente 

natuurlijk alle wijken heeft bezocht om kennis te geven van alle scheiding in afvalscheiding. Dat vinden wij een 

goed plan. Nou hebben we wel een beetje misschien moeite dat we natuurlijk al die bakken, zal maar zeggen, 

ook gaan concentreren op bepaalde punten. Wij zouden wel verzoeken aan de wethouder of hij dan in overleg 

gaat met de buurten dat iedereen tevreden is. Dank u. 
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De voorzitter: Wie dan? Niemand? De heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Dank u wel, voorzitter. Goed dat we opnieuw weer SPA bespreken, de voortgang, want daar 

vinden wij altijd wel wat van. Ik ga de punten die ik heb als opmerkingen graag af. In de stukken staat onder 

andere dat we structurele lasten, het schoonmaken van GFT-bakken, gaan dekken met eenmalige baten, 

namelijk de versterkers van Duurzaam Doen. Dat lijkt ons toch enigszins apart als we structurele kosten gaan 

dekken met eenmalige kosten. Ik had daarop graag een reactie van de wethouder hoe hij denkt dat ook in de 

toekomst te kunnen gaan dekken. Ook, voorzitter, schort het nog regelmatig aan de communicatie. Recent zijn 

bijvoorbeeld bakken neergezet of hoe buurtbewoners dat noemden, gedumpt in de Europawijk, die letterlijk 

verbaasd waren over de komst van die lelijke en enorme hompen van containers. Opnieuw een citaat van een 

bewoner. Kortom, daar moet nog altijd meer de nadruk op gelegd worden op het moment dat we dit soort 

dingen uitrollen in de stad. Ook staat erin dat het scheiden van GFT-afval enorm wordt aangemoedigd. Maar 

in de zomer doen we dat even niet, want dan halen we alle GFT-bakken weg, zo ongeveer. Dat is ook gek. Ik 

snap dat de overlast van eventueel geur een groot punt gaat zijn, maar is het logisch om dan de GFT-bakken 

maar helemaal weg te halen? Nee. Voorzitter, al met al is doorgaan met SPA niet een keuze van de VVD. Wij 

zouden veel liever nog veel meer inzetten op nascheiding en ervoor zorgen dat een heel groot deel van SPA 

niet nodig zijn. Dan zijn die geldverslindende afvalcoaches niet nodig. Dan hebben geen last van al die extra 

kosten. Om nog maar te zwijgen van de vorige keer dat we het bespraken, dat we bewoners moesten gaan 

bespieden door te kijken of ze wel het juiste product weggooiden. Daar wilde ik het op dit moment even bij 

laten, voorzitter. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Iemand anders? Mevrouw Schneiders, GroenLinks. 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel. SPA is naar mijn idee, of naar ons idee van GroenLinks, heel erg 

belangrijk. We moeten met elkaar zorgen dat we dat afval scheiden en dat we zo min mogelijk restafval 

eigenlijk naar de AEB of wie dan ook straks sturen, omdat we daarvoor moeten betalen. Want dat is natuurlijk 

een van de punten. Dat restafval duur is en het andere afval niet. We hebben al een vrij hoge 

afvalstoffenheffing. Die willen we natuurlijk heel graag minder hoog hebben. Als we minder restafval hebben, 

dan hoeven we minder te betalen. Maar er is natuurlijk ook nog een ander ding, een andere reden waarom we 

SPA willen. Dat is dat we weer meer circulair willen zijn. Dat we willen proberen om een gedragsverandering 

teweeg te brengen en mensen alert of bewust te laten zijn van het feit dat ze heel veel afval produceren. We 

hebben in april al gesproken over de maatregelen. Ik dacht dat we best een maatregelenpakket hadden 

afgesproken, maar ik begrijp uit deze nota van het college dat dat eigenlijk niet zo erg zo was. Dat er niet zo 

heel veel duidelijke afspraken zijn gemaakt. Daarom zijn die nu nog. Die maatregelen lijken me heel goed. Wat 

betreft die communicatie en gedragsverandering zal ik u nog wel wat mee willen geven. In de eerste plaats de 

communicatie … De vorige keer heb ik gezegd, kunnen we niet de broodbak weer terugbrengen. Dan niet bij 

de moskee, want dat was de vorige keer dat de broodbakken bij een moskee werden gezet, maar gewoon in 

het afvalstraatje wat er op straat staat. Dan naast de groenbak, zodat mensen die het fijn vinden om hun 

brood niet weg te gooien, maar in een inzamelvoorziening te plaatsen voor brood, dat die dan meteen daar 

naast de groenbak hebben staan. Volgens mij is het mislukken van de vorige keer, toen we dat ook eens 

hebben geprobeerd, een pilot om een broodbak te plaatsen, is mislukt, omdat dat toen bij de moskee was. 

Dan moet je eerst je brood helemaal daar mee naartoe nemen. Dat is natuurlijk niet zo heel erg handig. We 

zijn nu al heel erg bezig met PWD. We hebben daar bovendien afvalcoaches voor en begeleiding bij. Ook wel 

mensen die zo’n straatje geadopteerd hebben. Er is meer controle op. Daarmee zou je toch kunnen zorgen dat 

de GFT-afval wat gewoon echt een hele zware stroom is, voor heel veel zwaar afval zorgt, bovendien het 

papier en het plastic vervuilt, dat we dat zoveel mogelijk gaan scheiden. Een ander idee natuurlijk daarbij, dat 
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zou zijn omdat we niet alleen een mobiele milieustraat maken voor klein chemisch afval en hard plastic, maar 

dat we die schillenboer daar gewoon ook weer laten rijden. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Die rijdt 

ook rond. Dat is ook een mobiel iets, een mobiele inzamelvoorziening. Die was juist zo heel helemaal gericht 

op dat GFT-afval. Misschien, mijnheer de wethouder, is het een idee om te kijken of we niet toch dat nog weer 

eens een tijdje kunnen doen om de mensen toch nog weer wat bewuster te maken van de noodzaak om te 

scheiden. Tenslotte wilde ik u nog meegeven, dat kan ook dat ik dat eigenlijk aan uw collega had moeten 

meegeven, om op de Bakenessergracht en elders in het centrum het plaatsen van bakken aanvaardbaarder te 

maken. Dat dat inmiddels ook kan door daar stickers op te plakken, dat hebben we in andere steden gezien, 

waardoor die bakken niet zo heel erg lelijk en donkergrijze bak zijn, maar misschien lijken op een mooie auto 

of misschien op een boom of iets leuks. Als we het op die manier aanbieden, misschien dat het dan wel lukt 

om die mensen over de streep te halen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dan ga ik het woord geven aan mevrouw Baas-Oud, OPH. U heeft het woord. 

Mevrouw Baas-Oud: Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het een moeilijk stuk. Volgens mij heb ik dat al eerder 

en vaker aangegeven. De informatie die hierin staat over waar dan de 12 miljoen aan besteed wordt, wat ons 

betreft zijn daarin keuzes gemaakt waar we niet achter kunnen staan en die we ook niet echt begrijpen. Zoals 

een BEST-tas die dan weer gemaakt moet worden, waar ook uitstoot bij vrijkomt. Of dat nu echt gaat helpen? 

Dat is eigenlijk wat ik erover wil zeggen. Wat ik nog wel een goed punt vond, is wat aangehaald werd, 

inderdaad bewoners informeren. Stel dat je toch ergens bakken gaat neerzetten, de bewoners informeren lijkt 

ons op zijn minst belangrijk, zodat er niet te veel gedoe komt. Maar de keuzes, wij snappen het niet.   

De voorzitter: Dank u wel. De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. We scheiden in Haarlem steeds beter ons afval. Maar we zijn er nog 

lang niet. Je ziet dat de groei, of beter gezegd de daling, dat die afneemt. Helaas is er in deze raad nog steeds 

geen meerderheid voor een beloonsysteem, maar proberen we het nu met andere maatregelen. Die 

maatregelen steunt de ChristenUnie. De BEST-tas, de mobiele milieustraat, verwachten we best wel wat van. 

Maar eigenlijk zegt de wethouder al zelf in het stuk, dat is niet voldoende. Dan moeten we toch keuzes maken. 

Ik vrees dat die keuzes nu niet gemaakt worden, dat het iets voor de verkiezingen wordt. Maar de 

ChristenUnie ziet, als we die doelstelling van 68 procent willen halen, eigenlijk is dat nog veel te laag, in 

andere steden gebeurt dat nog veel beter, dan zullen toe moeten naar een beloningssysteem. Dat stimuleren 

we echt mensen om hun afval nog beter te scheiden. Natuurlijk zeg ik ook tegen de VVD, nascheiding moeten 

we ook doen. Maar met alleen nascheiding red je het niet. Sterker nog, als je alleen maar op nascheiding inzet, 

krijg je kwalitatief slechte recycling. Je moet ook kijken naar de uiteindelijke CO2-winst. Daar houd ik het bij.  

De voorzitter: Mevrouw Schouten, PvdA. 

Mevrouw Schouten: Dank u wel, voorzitter. We hebben in april al uitgebreid met elkaar gesproken over SPA. 

Er zou een nieuw plan verder ontwikkeld worden met de uitkomsten van die besprekingen. Maar zoals in het 

stuk wordt aangegeven, is er nu geen ruimte om dat uit te gaan werken en is er geen capaciteit om die nieuwe 

plannen te maken. Dat betreuren wij als Partij van de Arbeid toch wel. Want we gaan nu natuurlijk een aantal 

dingen doen vanuit Duurzaam Doen. Dat is prima, maar dat is eigenlijk … Het is een soort alternatief geworden 

voor de route die we met elkaar al hadden afgesproken. Dat er nu wordt ingezet op extra informeren, mensen 

meer te betrekken en meer inzicht te geven, prima. We kunnen leven met deze maatregelen. De VVD zei al 

van, die discussie hebben we de vorige keer gevoerd. Voorscheiden, nascheiden, wat is het allerbeste? Daar 

zouden wij nader op ingaan met zijn allen. Dat gaan we nu even niet doen. Dat betreuren wij toch wel heel 
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erg, want we zouden graag wel een volgende stap willen maken die we nu gewoon een jaar uitstellen. Dat is 

jammer, maar het is niet anders. Dank u wel. 

De voorzitter: Ik wil u er wel even op wijzen natuurlijk dat aan het begin van een vergadering wethouder De 

Raadt heeft toegezegd om in februari hier bij de commissie terug te komen en dat daar dan verder wordt 

gesproken over de afvalinzameling. Om even te reageren op uw opmerking, mevrouw Schouten.  

Mevrouw Schouten: Dat klopt. Maar dit is wel waar dit stuk natuurlijk over gaat. 

De voorzitter: Uw opmerking is helemaal terecht. Ik vul u alleen maar aan. Maar uw opmerking was zeker 

terecht. Eventjes kijken, wie dan? De heer Dreijer, het CDA. 

De heer Dreijer: Dank u, voorzitter. Ik moet zeggen dat wij ook niet zo enthousiast waren over de zaken die in 

de versterkers werden aangegeven, zoals ook wel de BEST-tas en afvalcoaches. Maar goed, we hebben die nou 

eenmaal vastgesteld en we moeten het ermee doen. Wat we wel vragen aan de wethouder, kunnen we wel 

een evaluatie krijgen van die BEST-tas, wat dat nou feitelijk heeft opgeleverd volgend jaar? We zijn bijna klaar 

met het uitrollen van de inzamelmiddelen. De Bakenes is zo’n beetje het sluitstuk van de inzameling die we 

moeten uitrollen. Maar goed, dan blijft het nog steeds dat we ontzettend veel restafval hebben. Het was vorig 

jaar 233 kilo, geloof ik, per persoon. Dat is verschrikkelijk veel. 33 miljoen kilo aan restafval. Als je het goed wil 

doen, moet je volgens mij ook weten waar dat dan ontstaat. Er zijn natuurlijk zat wijken waarin er veel en veel 

minder restafval dan die 230 kilo per persoon ingezameld wordt. Ik heb gevraagd, technisch, kunnen we daar 

een overzicht krijgen per buurt, per wijk van hoeveel daar ongeveer aan restafval gestort wordt. Ook dat we 

goed kunnen zien wat er aan bedrijven ingeleverd wordt, want die mogen namelijk ook, sommigen dan, op 

ons afvalsysteem hun bedrijfsafval in deponeren. Daar wordt een bepaald aantal kilo’s afgetrokken. Die heb ik 

helaas nog niet gehad, maar ik denk dat het voor de volgende keer heel belangrijk is dat we dit soort gegevens 

wel gaan krijgen. Dat we gewoon goed zicht kunnen hebben over, waar ontstaat nou al dat restafval? Op basis 

van dat soort gegevens misschien echt een plan de campagne maken om veel doelgerichter het aantal kilo’s 

restafval per persoon naar beneden te krijgen. Een onderzoek zou ook kunnen zijn dat je een wagen in een 

wijk laat rijden die uitsluitend in die wijk alles ophaalt. Dan weet je ook precies wat er in de wijk aan kilo’s 

weggegooid wordt. Maar de makkelijkste manier is ook gewoon even de gegevens van de klepkeringen uit de 

database te halen. Dan weet je alles. Ik wil nog even een stukje reclame maken. Dat moet ik dan … Ik bedoel, 

het is niet zo vaak gezegd nog, maar op inzameling.spaarnelanden.nl kunt u heel goed zien hoe vol de 

container is. Dan hoeft u ook niet onnodig met uw vuilniszakken te lopen. Dat moet veel vaker 

gecommuniceerd worden, want nog steeds heel veel Haarlemmers weten dit niet te vinden. Hele mooie site. 

Op de app doet hij het niet zo goed, maar op de PC kun je prima zien hoe het in elkaar zit. Dank u wel. 

De voorzitter: Iemand anders? De heer Bloem van de SP. 

De heer Bloem: Voorzitter, voor de SP is het ook duidelijk, uiteindelijk heeft nascheiding de toekomst. 

Daarvoor is er nu ook een kans. We zitten niet meer vast aan de AEB. We kunnen ook samen met partners, die 

nu daar ook nog aan vastzitten kijken hoe we daar nieuwe wegen in kunnen slaan. Er kan wel heel sceptisch 

gekeken worden door de wethouder, maar uiteindelijk is dat hetgeen wat het meest efficiënt zal zijn. Want je 

kunt wel zoals de ChristenUnie zeggen, we gaan de bewoners belonen. Hij bedoelt, huisvuil bestraffen.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van Leeuwen. 
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De heer Van Leeuwen: Heel kort, want ik heb niet heel veel spreektijd meer. Maar bent u mee geweest naar 

ons werkbezoek naar het afvalenergiebedrijf? Heeft u gezien hoe ongelooflijk knullig en weinig productief die 

nascheiding op dit moment functioneert? 

De heer Bloem: Bekende weg is nee, dacht ik. Nee, maar daar gaat het niet om. Dit is uiteindelijk de weg 

vooruit, innovatie. Wat we niet moeten doen, wat we wel hebben gedaan, is dat we een groene container, 

zonder eigenlijk heel veel informatie, naast mijn huis in de Leidse buurt te pleuren, die bijna nooit leeghalen, 

totdat hij zo enorm gaat stinken dat er inderdaad enorme ophef komt. Dan op een gegeven moment, omdat 

de buurt met hooivorken ongeveer richting Spaarnelanden gaat, dat ding eens een keer weg gaat halen, 

zonder enige communicatie en ook zonder enige communicatie dat ook weer terugplaatst. Daar gaat het echt 

mis. Ik snap dat we op het kaartje alles op nazorg kunnen zetten, maar dit is niet het enige voorbeeld. Dit is 

een particulier voorbeeld. Dat geef ik u mee. Maar we moeten, als wij bewoners willen inspireren om afval te 

scheiden, echt beter ons best gaan doen. Want zoals het nu gaat, krijgen we het niet meer omhoog. Zullen we 

blijven stagneren. Kortom, de SP ontbreekt eigenlijk een echt goed afwegingskader, zoals dat eigenlijk bij elke 

SPA-stuk mist. Welke maatregel, welke kosten leveren nou het meeste op? Dat is voor de korte termijn. Dat is 

wat de SP zoekt. Dat is waar de SP keuzes kan maken. Want ik heb nog steeds geen flauw idee wat die 

afvalcoaches opbrengen, behalve een stuk werkgelegenheid. Ik kan dat niet meten. Ik moet naar een model 

toe waar wij keuzes kunnen maken, zeker omdat we al zo’n hoge afvalstoffen hebben. Die komt niet alleen 

doordat we niet genoeg gescheiden afval hebben, of nagescheiden afval hebben. Het gaat ook om dit soort 

kosten die we hierin investeren. Juist ook de effectiviteit. Want als we meer moeten investeren, goede 

maatregelen om meer te scheiden, is dat goed voor de Haarlemmers, goed voor het milieu, goed voor 

iedereen. Maar op basis van dit soort informatie kan de SP dat gewoon niet doen. Kortom, graag willen wij 

gewoon afwegingskaders hebben, duidelijke keuzes die we maken, dingen die wel werken, dingen die niet 

werken. De toekomst ligt toch echt bij nascheiding. 

De voorzitter: Volgens mij heb ik iedereen gehad. Dan ga ik het woord geven aan de wethouder.  

Wethouder Berkhout: Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de ChristenUnie het helder zei, dit is … Ik was 

behoorlijk verbaasd over de opmerking van de PvdA. Volgens mij, u was erbij, bij de kadernota, u was erbij, bij 

de begroting. U weet dat we na de opinienota in het voorjaar van dit jaar, waar we de variant hebben met 

elkaar gesproken, weldegelijk ook iets hebben opgehaald. Maar ik denk, de afweging is niet gemaakt vanwege 

… Omdat het budget niet beschikbaar werd gesteld. Bij de kadernota heeft uw fractievoorzitter PvdA duidelijk 

aangegeven dat de afvalstoffenheffing niet mag stijgen. Dat zijn de kaders geweest om uiteindelijk bij het 

programma versterkers te komen met een continuering, in plaats van met een SPA 2.0. Door eigen 

fractievoorzitter, mevrouw Verhoef, heeft deze voorzet, voor waar we nu vanavond over spreken, mogelijk 

gemaakt. Als u zegt, ik betreur het, dan moet u misschien bij uw eigen fractievoorzitter zijn om het betreuren. 

Maar ik denk dat we met elkaar erbij waren, waarom we deze keuze maken. Het is niet erg, want het was 

uiteindelijk een breed gedragen keuze. We zeiden van, we maken ons zorgen over de toenemende 

afvalstoffenheffing. Dat hebben we volgens mij met elkaar, kadernota, begroting, versterkers, gezegd. Maar 

dan volgt inderdaad de lijn van de ChristenUnie. Dan wordt die keuze na de verkiezingen bij een volgende 

coalitie gemaakt. Ik sloeg wel even aan op uw opmerking over betreuren, want u was er echt zelf bij. 

Mevrouw Schouten: Mag ik even dan? 

De voorzitter: Daar mag u zeker op reageren. Mevrouw Schouten, PvdA. 
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Mevrouw Schouten: Yes. Dat is natuurlijk … Die keuze was toen. Dat lag voor. Er mocht geen verhoging zijn. Er 

was ook geen alternatief. Maar misschien waren er toch binnen dat budget nog wel alternatieven geweest en 

die … Kijk, als ik nu ook zie dat de afvalstromen meer geld opbrengen op dit moment, omdat producten 

duurder zijn, zijn er ook wel alternatieven te vinden waardoor we misschien helemaal geen verhoging hadden 

moeten doen. Maar goed, dat is achteraf. Wij gaan ook akkoord met dit. Dit is zoals het is. Maar we vinden het 

wel jammer dat we niet door kunnen stromen op SPA, om daar nu echt een goede discussie over te voeren 

met elkaar, want dat is echt heel hard nodig.  

De voorzitter: Wethouder, gaat u verder. 

Wethouder Berkhout: Dat laatste deel ik volledig met u. Dat is helder. Want ook wat de ChristenUnie zegt, in 

2016 heeft u als raad een ambitie meegegeven. 68 procent afvalscheiding. Dat is inmiddels bijna 6 jaar 

geleden. Het klopt dat andere gemeenten inmiddels hogere ambities zetten. We maken stappen. We zitten 

inmiddels op 51 procent afvalscheiding. Als SPA volledig is uitgerold, plus een iets, er zijn lichtpuntjes, iets 

beter functionerende nascheiding bij de AEB, bij lange na niet zoals ooit ons beloofd is. Maar hij zit op 5 

procent. Komen we uiteindelijk tot zo’n 56 procent als het volledig is uitgerold. Maar dat is nog niet 

voldoende, want we blijven een flinke hoeveelheid restafval houden. Ik snap dat de heer Dreijer zich daarover 

verbaast, want het is niet per huishouden, maar het is per Haarlemmer inderdaad, die hoeveelheid kilo en het 

is enorm. Mijnheer Dreijer, u bent misschien wellicht een voorbeeld als het gaat om de hoeveelheid restafval 

die je uiteindelijk ook kan hebben als Haarlemmer, maar daar hebben we nog een hele slag te slaan. Van uw 

12 kilo … Of van de 233 die we nu per Haarlemmer hebben naar de 12 kilo die u heeft, is daar nog een wereld 

te winnen, maar het kan wel. Dat is altijd mooi om te weten. Ik ga eventjes uw vragen af. Trots, het is, zoals we 

denk ik met veel zaken in de stad weten, niet realistisch om te verwachten dat iedereen altijd tevreden is met 

wat we doen. Wat wij wel proberen te doen, is mensen zo goed mogelijk mee te nemen. We hebben eerder 

een technische sessie ook voor u georganiseerd over hoe het proces tot stand komt bij de plaatsing van SPA. 

Volgens mij heeft dat, hoewel niet iedereen van u daar aanwezig was, bij de betrokkenen die aanwezig waren 

dat wel een overzicht geboden hoe zorgvuldig we dat proberen te doen. U ziet dat trouwens ook in dit stuk 

nog terug. Dan eventjes de VVD een paar vragen. De GFT-bak in de zomer. Laat duidelijk maken, daar zit wel 

een getraptheid aan. Ze worden niet allemaal … U schetst het enigszins zwart-wit van, in de winter staan ze er 

en in de zomer worden ze weggehaald. We zijn ermee bezig, want in de zomer als het heter wordt dan gaat 

dat gebeuren, zoals de heer Bloem ook vertelde. In principe maken we ze eerst schoon. In het uiterste geval 

halen we ze weg. Dat is bij 12 GFT-bakken op het totaal gebeurd, afgelopen zomer. Is even om het in 

perspectief te plaatsen. Even kijken, structurele kosten, incidentele lasten. Kijk, dat is natuurlijk … Wat we 

uiteindelijk hebben gekozen qua maatregelen, voortvloeiend uit het budget van de versterkers, is een 

maatregelenpakket voor 2022. Een continuering, een tussenoplossing, om maar zo te zeggen. Want de grotere 

oplossing, in reactie op PvdA en ChristenUnie, moet een volgende coalitie gaan maken. Volgende raad, 

volgend college mag daar uitvoering aan gaan geven. Dus hebben we gekozen voor makkelijk op- of 

afschaalbare maatregelen. Dit kunnen we nu doen. Kunnen we ook structureel doorzetten. Kunnen we ook 

weer stopzetten. Dat is eigenlijk het idee daarachter. Het klopt wat GroenLinks zegt, minder restafval betekent 

op termijn, nu al, minder kosten. Want we weten dat de verbrandingsbelasting er is. We weten dat die ook zal 

gaan stijgen. Dat is uiteindelijk de lijn. Dan zitten we in een soort van … Dan hebben we het slechtste van twee 

werelden. Hebben we en die kosten, maar we investeren ook niet in het verminderen. We betalen alleen maar 

een boete, omdat we nog zoveel hebben. Dat is eigenlijk een ongunstige verhoging van de afvalstoffenheffing, 

waarmee we onze Haarlemmers duperen. Maar wat ik zei, april was wel duidelijk. U had het eventjes over de 

broodbakken, de schillenboer. Laat duidelijk zijn, inmiddels hebben we ook in deze wijken de GFT-bakken 

uitgerold. Die zijn eigenlijk een alternatief voor ook het brood. Ik denk dat dat misschien wel een praktische 
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oplossing is, in plaats van om dat weer terug … Andere ideeën terug te brengen. Die vervullen nu die rol. Dan 

de OPH bleef eventjes hangen bij de uitstoot van de BEST-tas. Volgens mij staat ook in het stuk, het is 

gerecycled materiaal. De bedoeling van de BEST-tas is dat hij ook meerjarig gebruikt wordt en dat hij juist 

aanzet om de apparatuur ook weer langs te brengen. Wij zien daar uiteindelijk … Wij hebben dat ook niet zelf 

verzonnen. Wij kijken dan naar best practices uit de rest van het land en nemen dat over. Maar hij wordt 

steeds weer hergebruikt. Eventjes kijken. Bij de PvdA misschien nog eventjes. Het was ook niet een 

capaciteitskwestie, het was een budgetkwestie. Eventjes kijken. Dan het CDA. U maakt een pleidooi voor 

eigenlijk inderdaad de website check je container. Ik denk dat we daar inderdaad ook nog wat meer 

communicatie aan kunnen wijden. Misschien nog wel een doorontwikkeling kunnen maken hoe we zo’n app 

uiteindelijk zouden kunnen gebruiken. Ik denk dat dat uiteindelijk het gemak dient. Niets frustrerender dan 

met je zakken, met je goede gedrag naar de afvalcontainer toe te gaan om te zien dat die vol zit. Dat hopen we 

hiermee toch te voorkomen door uiteindelijk … Je kan het nu al zien of hij vol zit of wanneer hij geleegd is. We 

willen dat uiteindelijk nog gebruiksvriendelijker maken.  

De voorzitter: Goh, maak nog een keer reclame voor die website. 

Wethouder Berkhout: Dat neem ik ter harte, ook van de voorzitter en van de heer Dreijer.  

De voorzitter: Ik bedoelde, noem hem even nu.  

De heer Dreijer: Zullen we hem even noemen. Dat is inzameling.spaarnelanden.nl. 

Wethouder Berkhout: Uitstekend. Dank u wel, mijnheer Dreijer. Het is ook de check je container-app. Kan je 

ook downloaden. Kan je hem op je telefoon zetten. Word je helemaal een gelukkig mens. Dat mag buiten de 

microfoon. We gaan eventjes door. U maakt zich zorgen, het CDA, over uiteindelijk, doen we nou het juiste of 

hebben we nou in de gaten waar die 233 kilo restafval uit bestaat? Is dat niet enorm hoog? Laat duidelijk zijn, 

dat is lager dan de benchmarksteden waar wij onder vallen. De categorie A, waar 50 procent hoogbouw 

plaatsvindt, die zit op gemiddeld 255 kilo en wij op 233. Dat is hoog, maar dat is lager dan gemiddeld. U geeft 

aan, is er niet sprake van dat daar vervuiling plaatsvindt door bijvoorbeeld bedrijven of ondernemers of 

dumping of misbruik? Hoe wij dat nu inschatten en kunnen zien, maar daar zit ook enigszins beperkingen 

vanuit de AVG, de privacywetgeving in, is dat uiterst beperkt. Dat signaal krijgen wij niet, dat dat substantieel 

een rol speelt in de hoeveelheid kilo’s restafval. Het kan wel zijn dat ondernemer een bewonerspas gebruikt in 

plaats van een bedrijvenpas en dat daarmee vervuiling optreedt. Maar wij zien dat in de … Wij denken niet dat 

dat substantieel is. We zoeken nog wel … We zouden eventueel kunnen kijken … Hoe je daar uiteindelijk mee 

omgaat, is of een heterdaadje, dan moet handhaving echt ter plekke dat kunnen aanschouwen. Dan kan daar 

ook een boete op uitgedeeld worden. De andere kant is eigenlijk het informeren van ondernemers dat zij hun 

bedrijfspas gebruiken. Dat kunnen we op die manier doen. Maar tegelijkertijd, we hebben ook zelf met elkaar 

afgesproken, er zit geen limiet aan een bewonerspas, om maar iets te zeggen. Volgens mij hebben we dat ook 

weloverwogen gezegd. Dat zit er ook aan. Dat maakt het ook moeilijk meetbaar. Maar dat is een beetje de 

context die we daarbinnen hebben. Ik hoop dat ik daarmee de meeste van uw vragen heb beantwoord, maar 

anders hoor ik dat nog eventjes in de tweede termijn. Dan de SP. Ik heb geen goede pokerface, dat wordt mij 

vaker verteld. Excuses daarvoor. Maar ik fronste inderdaad wel even mijn wenkbrauwen over, nascheiding is 

de toekomst. Nascheiding is alleen geschikt voor plastic, voor PBD. Dat kan alleen als GFT eruit gefilterd is. Die 

stap moeten we nog zetten. Eventjes, de daadwerkelijke toepassing van nascheiding is ook wel … Dan heb je 

wel een basisinfra nodig om dat te halen. Dat hoop ik u in ieder geval eventjes ook mee te geven. Daarnaast 

wat we bijvoorbeeld in coronatijd hebben gezien. Ik mocht eerder al in de Commissie Bestuur eventjes ook 

spreken over … Daar stelde de VVD bijvoorbeeld ook vragen van, wat hebben we nou gezien in coronatijd? We 
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hebben eigenlijk 30 procent meer afvaltoename gezien in de bakken. Dat is logisch. Meer Haarlemmers 

werkten thuis. Gingen misschien om zich heen kijken en meer spullen bestellen in hun eigen inrichting. Dat is 

ook gewoon consumentengedrag, A. Tegelijkertijd wat daar gebeurt doordat wij zo’n scheidingssystematiek 

hebben, de kosten daarvan waren substantieel, 800.000 euro in 2020. Hebben we eigenlijk via de gestegen 

grondstoffenprijzen die volledige investering ook weer teruggekregen. Als er geen bronscheiding hadden of 

geen scheidingsystematiek, waren we dat kwijt geweest. Was die consument wel nog in staat geweest zoveel 

aan te schaffen, hadden wij dat niet kunnen terugverdienen. Ik wil u dat in ieder geval ook meegeven, dat dat 

ook een afweging is. Tegelijkertijd moet ik daar dan zelf weer bij zeggen, dat biedt geen garanties voor de 

toekomst. Want de grondstoffenprijzen waren ook wel door corona fors verhoogd. Dat is ook een tijdelijke 

situatie. Maar je ziet dan wel hoe het zich ook weer uitbetaalt. Ik denk dat ik daarmee de meeste vragen heb 

gehad. Maar misschien dat bijvoorbeeld het CDA nog even wat vragen heeft voor de tweede termijn. Kan ik 

niet helemaal overzien. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Is er nog behoefte aan een tweede termijn of kunnen we dit zal afronden? De heer Dreijer, CDA. 

De heer Dreijer: Een paar korte opmerkingen. U zei, we doen het als Haarlem helemaal niet slecht in 

vergelijking tot andere klasse A-steden. Ik vind het wel heel erg moeilijk te vergelijken, want hebben zij ook 

dezelfde voorzieningen als Haarlem? Voor wat betreft het storten door bedrijven, ik weet het, er zijn 

ontzettend veel ZZP’ers die misschien niet eens een bedrijf pas hebben, maar er best wel gebruik van maken 

van de bewonerspas. Ik weet ook niet op welke schaal dat gebeurt, maar ik weet zeker dat het gebeurt. Ik had 

nog niet benoemd, we zijn natuurlijk voor heel veel groen in de wijken en behoorlijk grote stukken groen. Een 

wormenhotel in elke wijk is misschien ook een optie om het GFT misschien iets terug te brengen. Wordt 

onderzocht op dit moment, maar het is wel fijn alsook de gemeente daar wat mee doet. 

De voorzitter: Iemand anders nog? De heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, ik had de eerste termijn gemist, want u ging zomaar al naar de wethouder 

toe. Ik had alleen geïnterrumpeerd. Heel kort nog. Ooit was de premisse van SPA dat het op den duur ook 

goedkoper zou worden. Dat onze afvalstoffenheffing zelfs zou dalen. Daar is nog altijd geen zicht op. Komt dit 

zicht ooit weer terug, is mijn hele korte vraag?  

De voorzitter: Iemand anders nog? Mevrouw Schneiders, GroenLinks.  

Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel. Toch nog even een vraag, misschien wel een beetje bekende weg. 

Maar kunnen we nu het gewicht van het afval meten? Dat er een soort alarm gaat of zo als iemand zijn 

bedrijfsafval erin dumpt. Maar ik zie al dat u nee knikt. Dat is jammer. Mijn overbuurman doet het ook 

inderdaad. Hele verbouwingen die gaan in onze bak.  

De voorzitter: Volgens mij hebben we nu zo dit qua tweede termijn gehad. Wethouder, dan krijgt u nogmaals 

het woord. 

Wethouder Berkhout: Ik denk dat het goed is, er komt binnenkort, volgens mij nog voor de kerstdagen, ook 

een benchmarkonderzoek. Daar kunnen we eventjes vergelijken misschien ook … Ik weet niet of dat volledig 

aan uw wens tegemoet komt mijnheer Dreijer, maar dan kunnen we in ieder geval even kijken op basis 

waarvan we vergelijken met andere steden. Die komt er echt binnen twee weken aan. GroenLinks, het gaat 

niet op gewicht, het gaat op klepbewegingen. Eventjes kijken. Ik kreeg nog wel mee, dat is wel mooi, we 

hebben een nieuwe campagne voor de feestdagen. Karton klein maken. Dat gaat ook in de abri’s 
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terechtkomen. Want dat maakt soms nog wel dat de papierbak een vrij snel vol zitten, omdat alle 

verpakkingen … Dat is een hele discussie die we met elkaar misschien wel aan moeten gaan hoe dat allemaal 

weer uitpakt. We proberen daar ook een gedragsveranderingscampagne te starten. Wormenhotels, denk ik, 

vind ik interessant op zich wel. Volgens mij, Rozenprieel is daar een pilot voor geweest. Verdient SPA zichzelf 

terug? Ik gaf in ieder geval een glimp van hoe wij beter afval scheiden. Dat blijft een lastige. Misschien, dat 

weet u ook denk ik in het hele land hoe we uiteindelijk daarmee omgaan. Tegelijkertijd is volgens mij … Dat 

moet wel de uitdaging zijn. Dat vraagt wat anders in de hele keten, denk ik, ook richting de circulaire 

economie, hoe je uiteindelijk omgaat met het hergebruik van materialen. We weten dat we uiteindelijk die 

kant opgaan. Ik denk dat vooral die stok op de loer ligt van wie hogere verbrandingstaks, om ons te prikkelen 

om toch wel afval te blijven scheiden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Nu is dit stuk zo voldoende besproken. Het gaat ook niet door naar de raad.  

13. Verkenning opties milieuzone brom- en snorfiets in Haarlem (RB) 

13.1 Toezegging wethouder Berkhout voor de begrotingsbehandeling uit te zoeken hoe de milieuzone kan 

worden uitgebreid en de bijbehorende kosten in beeld te brengen 

De voorzitter: Dan gaan wij naar agendapunt 13. Dat is de verkenning van de opties milieuzone brom- en 

snorfietsen in Haarlem. Dat is geagendeerd op verzoek van OPH en D66. In de Commissie Beheer van 4 

november jongstleden is dat gebeurd. Volgens OPH is dat geagendeerd, omdat dit stuk belangrijk is. Doel van 

de bespreking volgens D66 is dat in de nota worden milieuzonevarianten voorgelegd. De commissie wil haar 

voorkeur aangeven. Wie kan ik als eerste het woord geven, OPH of D66? OPH. Mevrouw Baas-Oud, u heeft het 

woord.  

Mevrouw Baas-Oud: Dank u wel, voorzitter. Het is gewoon een dusdanig belangrijk stuk dat we het er met 

elkaar over hebben. Ik ben ook wel heel erg benieuwd om standpunten van andere commissieleden te horen. 

Te horen wat zij daarover te zeggen en slash te vragen hebben, om dat weer mee te nemen of mee te laten 

wegen in ons standpunt vanuit OPHaarlem.  

De voorzitter: Dat was uw bijdrage? Heb ik dat goed begrepen? 

Mevrouw Baas-Oud: Ik kan wel ons standpunt nog toelichten. Maar dat was meer ook waarom ik wel 

benieuwd ben naar wat de anderen te zeggen hebben. Als ik dan inderdaad ons standpunt meteen moet 

toelichten. Als je het inderdaad over de milieuzone hebt of de zero-emissiezone, met de snorfietsers en de 

brommers … Als je dan goed kijkt, is het natuurlijk logisch dat vanuit de nul-emissiezone meer te halen valt op 

reductie van allerlei uitstoot. Aan de andere kant, hoe haalbaar is dat voor alle Haarlemmers? Is dat niet een 

te hoog gegrepen doel op dit moment? Als het gaat over 2024-2025, dan zou onze voorkeur ook om het 

haalbaar te laten zijn voor mensen met een kleine beurs of mensen met een beperking die misschien een 

snorautootje hebben, die net binnen de milieuzonegrens wel valt, zou onze voorkeur dat hebben en niet de 

zero-emissiezone. Ik ben ook heel erg benieuwd, nogmaals, naar wat de andere commissieleden te melden 

hebben. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik het woord geven aan de heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, dank u wel. Ik hoop dat niet iedereen mij gaat interrumperen, want daar 

heb ik helemaal niet de tijd voor om dan te reageren. Voor D66 is het heel belangrijk dat we dit doen. Heel 
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veel dank voor deze notitie. Want ja, de longen van alle Haarlemmers worden heel veel schoner als we dit 

invoeren. Daar doen we het om, om een gezonde stad te zijn. Als je dan vraagt een keuze te maken, is het 

eigenlijk een hele moeilijke keuze voor ons. Want het liefst houden wij natuurlijk een zero-emissiezone zo snel 

mogelijk doen. Als je dan gaat kijken naar eigenlijk de waarde behoorlijk bestuur, hoeveel ruimte geef je 

Haarlemmers om echt zelf die verandering te maken, of moet je dan als gemeente bij gaan dragen? Dan zie je 

dat het in de vele miljoenen loopt als je de zero emissie al per 2025 zou gaan doen. Daarom zou ons voorstel 

zijn, ik weet wel dat er politiek door andere partijen vast anders over gedacht gaat worden, laten we nou de 

goedkope optie 2024 een milieuzone doen, maar wel gelijktijdig bekendmaken dat er ofwel 2026 of 2027 we 

echt naar zero emissie gaan. Zodat elke Haarlemmer die in de komende, wat is het dan, zes jaar een 

investeringsbeslissing neemt, omdat het oude scootertje, brommertje het niet meer doet wel weet van, 

verrek, als ik nu iets nieuws koop, dan moet hij gewoon zero emissie zijn wil ik in dat gebied van Haarlem 

rijden. Wel duidelijkheid geven, maar inderdaad die subsidiekosten die meer dan twee miljoen bedragen 

vermijden door wel vroegtijdig, nu, aan te kondigen, we gaan naar zero emissie. Maar dan als tussenstap doen 

we eerst de milieuzone per 2024. Dat zou het voorstel zijn van D66. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Aerssens, VVD. 

De heer Aerssens: Dank u, voorzitter. Heel kort. De VVD is tegen de invoering in zijn geheel. 9 ton kosten over 

5 jaar komt neer op 2.400 euro per scooter. Met een opkoopprogramma, dan gaat het al snel richting de 

18.000 euro per scooter of snorfiets. Voorzitter, dat geld is echt veel beter te besteden en ook meer 

milieuwinst te behalen als we dat geld anders investeren. Tegen deze hele maatregel. Dank u wel. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Hoe wilt u die fijnstofwinst dan behalen? 

De voorzitter: De heer Aerssens. 

De heer Aerssens: Voorzitter, dank u wel dat ik deze mogelijkheid krijgen om nog buiten mijn spreektijd … 

De voorzitter: Dat krijgt u inderdaad niet. Excuses. Dat was mij even niet opgevallen. Dat gaat niet gebeuren. 

De heer Hulster, uw termijn. 

De heer Hulster: Dank u wel. Laat ik vooropstellen, eigenlijk, er wordt nog impliciet een andere keuze 

voorgelegd in het stuk. Dat is, moeten we de scooters van de fietspaden halen? Dat vinden wij het 

belangrijkste. Geef de fietspaden terug aan de fietsers. Dat is één. Als we dan moeten kiezen tussen welke 

soort milieuzonering je zou moeten doen, dan zou ik inderdaad zeggen, de goedkoopste variant, omdat er ook 

een natuurlijk verloop is. We zien echter al dat de tweetaktscooter snel van het fietspad, of uit de stad 

verdwijnen. Laten we vooral niet een superdure regeling optuigen voor iets wat ook natuurlijk aan het 

uitsterven is. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Dank u wel, voorzitter. Vooropgesteld, vanaf 2022 voeren we al een milieuzone in, dan voor 

vrachtwagens. Dat is echt heel goed nieuws voor Haarlemmers. Goed nieuws voor het milieu. Maar ook 

gewoon voor de gezondheid van Haarlemmers. Want de VVD benoemt hier alleen maar dat er wellicht 

klimaatvoordelen zijn, maar er zijn ook echt wel voordelen voor de gezondheid van Haarlemmers. Er zijn delen 
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van Haarlem die zo’n slechte luchtkwaliteit hebben, dat dat gelijk staat aan het meeroken van meerdere 

sigaretten per jaar. Heel blij dat we dat gaan doen. Ook goed dat we in 2025 dat gaan omzetten naar een zero-

emissiezone voor vrachtwagens en voor bestelbusjes. Daarom lijkt het de PvdA op heel logisch om dan ook 

meteen te gaan kiezen voor een zero-emissiezone voor brom- en snorfietsers. Dat is duidelijk. Dat is logisch. 

We hebben dan, als we dat nu snel zullen gaan communiceren, nog drie jaar, misschien iets korter, om de 

Haarlemmers te geven om wellicht een ander vervoersmiddel aan te gaan schaffen. Dat we dan met subsidies 

moeten gaan werken, dat is dan maar zo. Want geld ten opzichte van de gezondheid van Haarlemmers is voor 

ons minder belangrijk. Wij willen gewoon gaan voor het verschonen van lucht. Dat kan. Het gaat ook echt 

significant beter worden. Het verschil tussen een milieuzone en een zero-emissiezone is heel groot. Daarom 

zou graag de PvdA willen om meteen voor die zero emissie te gaan en dat in 2025 in te voeren. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van Leeuwen, D66. 

De heer Van Leeuwen: De heer Abbasi zegt iets heel interessants. Geld is minder belangrijk. Laten we het even 

heel simpel houden. Binnen deze portefeuille van deze commissie, waar gaat u drie miljoen niet uitgeven die u 

hier in gaat stoppen? 

De heer Abbasi: Dat is niet aan mij. Dat is aan het college om daarmee te komen. Dan kunnen wij daar weer 

een beslissing over nemen. Maar het is voor de PvdA belangrijker een gezonde leefomgeving hebben, dan dat 

we hier met zijn allen gaan lopen discussiëren over geld, waar halen we het vandaan, waar halen we het niet 

vandaan? Een van de redenen waarvan ik denk dat veel Haarlemmers weinig interesse hebben in de politiek, 

veel Haarlemmers dit soort discussies niet volgen, omdat we daar altijd maar op focussen. Dat gaat mij veel 

meer om dat wij daadwerkelijk iets kunnen bereiken. Een zero-emissiezone is echt veel schoner dan een 

milieuzone en nog vele malen schoner dan wat we nu hebben. Laten we daarvoor gaan. Dan kunnen we het er 

later wel met elkaar over hebben hoe we het financieren. 

De voorzitter: Nog een interruptie van de heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Interessante frame. Sommige Haarlemmers verliezen ook het vertrouwen in de 

politiek, omdat ze vinden dat wij dingen door de strot zouden duwen. De heer Hulster zei het net heel mooi, 

er zit natuurlijk verloop in. We kunnen ons drie miljoen uitsparen als we net even ietsje langer nemen. Dan zijn 

mensen er ook meer aan gewend. Hoe ziet u dat? 

De heer Abbasi: Goed, dingen door de strot duwen. Als dat zo is, dan wil ik best wel met die Haarlemmers het 

gesprek aangaan waarom wij dan een zero-emissiezone door willen voeren. Dat de voordelen voor hun, voor 

mensen in hun omgeving, voor alle Haarlemmers en veel breder dan dat, voor de mensen in Nederland, zo 

hoog is dat iedereen daar uiteindelijk met elkaar overeen zal zijn dat we dat zo snel mogelijk moeten doen. 

De voorzitter: De heer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. We kunnen ook natuurlijk meteen het rookverbod maar invoeren 

eigenlijk voor de jeugd, want daar moeten we ook mee beginnen. Dat is ook ongezond. Prima dat je het in 

gaat voeren, maar ga dan toch eens even met alle bewoners praten hoe hun erover denken. Want wij denken 

allemaal dat we het beter weten. Laten we nou die Haarlemmers ook eens meebeslissen, hoe gaan we dit nou 

oplossen? We zijn er wel voor, maar niet zomaar lukraak, hup, dat doen we even. Daar voelen wij helemaal 

niks voor. Laat die Haarlemmers meebeslissen. Ook roken, hetzelfde. Stop ermee. Dat is voor iedereen het 

beste.  
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De voorzitter: Iemand anders? Mevrouw Schneiders, GroenLinks.  

Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel. Geweldig dat deze nota zo uitgebreid is geschreven. Wij hebben 

indertijd gevraagd toen om dit te organiseren, om alvast eens te kijken van, wat is de volgende stap? Kunnen 

we nu naar brommers en scooters en snorfietsen? Ik ben blij dat het college dat zo goed heeft opgepakt en 

zo’n uitgebreid verhaal heeft geschreven. De vraag is inderdaad, wat gaan we nu doen? Het idee om eerst te 

beginnen met de vervuilendste brommer lijkt me heel goed, want dat heeft ook heel erg met 

gedragsverandering te maken, met bewustwording te maken. Als je nu in een keer natuurlijk die zero emissie 

zou gaan invoeren, dan is dat wel heel lastig voor een heleboel mensen. Dan moet daar ook heel veel tijd 

eigenlijk tussen zitten om de communicatie goed te doen en om mensen eventueel een subsidie aan te 

bieden. Terwijl als we nu eerst die oudste brommertjes kwijt zijn, dan zijn we er maar 375 per jaar kwijt. Maar 

dat scheelt natuurlijk toch heel veel. Dan is dat gewoon een stap in de goede richting. De vraag is of we dat 

pas per 1 januari 2024 kunnen doen en of het niet mogelijk is, dat is een vraag aan de wethouder, om dat nog 

iets sneller te doen? Zou u al wat eerder dan bijvoorbeeld voor de komende kadernota al met een voorstel 

kunnen komen, zodat we eventueel dit wat sneller kunnen invoeren? Want het is natuurlijk logisch dat we 

even tijd nodig hebben. Mensen moeten natuurlijk weten dat ze dat brommertje niet meer kunnen gebruiken 

in de milieuzone. Maar als je nou al per 1 januari ’23 zou kunnen beginnen, dan zou je misschien in ’25 

bijvoorbeeld met de zero emissie met de vrachtauto’s en de busjes die brommers meteen mee kunnen 

nemen. Of misschien nog een jaar later, maar … 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de Partij van de Arbeid. 

De heer Abbasi: Mevrouw Schneiders, u heeft het dan over 2023 voor het invoeren van een milieuzone. Maar 

dat is dan toch weer iets eerder dan een zero-emissiezone in 2025? Uiteindelijk moeten die mensen dan toch 

ook gaan beslissen om wellicht een ander vervoersmiddel te gaan rijden? Dan kun je meteen gaan voor 2025 

toch? 

Mevrouw Schneiders-Spoor: Maar wat ik probeer uit te leggen, is dat het juist wel goed is als we al met iets 

beginnen en dat je dan daarna een volgende stap hebt. Zodat je nu eerst begint met het ergste vervuilende. 

Dat mensen dan alvast weten van, o ja, met een brommer, daar moet je over nadenken. Dat inderdaad, zoals 

mijnheer Hulster ook zei, ze dan vast nadenken van, wat voor ding moet ik kopen als we de nieuwe gaan 

kopen. Dan heb je gewoon een beetje een tussenstap. Dat lijkt mij eigenlijk heel goed. Het is natuurlijk toch 

heel erg belangrijk, want het gaat natuurlijk toch om iedere wandelende moeder met een baby die achter een 

brommertje aanrijdt die we dan kunnen … Die merken het heel erg. Het gaat niet om de algemene ‘…’, maar 

het gaat natuurlijk over de stank die merkt als je er onder rijdt. Als er langsloopt bijvoorbeeld. Dan mijn 

tweede vraag is natuurlijk … Dan zijn we best wel een end. Dan hebben we de vrachtauto’s en dan hebben we 

straks de vrachtauto’s en de busjes in een zero emissie. Dan gaan die brommers in de zero emissie. De vraag is 

natuurlijk wat dan de volgende stap gaat worden. Misschien moeten we daar alvast over nadenken en kijken 

of we misschien de personenauto’s … Of dat dan misschien de volgende zijn, de oudere diesel personenauto’s. 

Zoals die in andere steden ook al geweerd worden, of we die dan misschien ook moeten gaan weren. Dank u 

wel. 

De voorzitter: De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. We sluiten ons aan bij de Actiepartij over de opmerkingen van de 

bromfietsen naar de rijbaan. Wat betreft de emissiezone, willen we dat nul-emissiezone graag zo snel 

mogelijk. Maar we snappen het punt van de wethouder over de subsidies. Maar in het stuk staat zelf ook hoe 
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je dat subsidiebedrag wat naar beneden kan krijgen, door het gerichter in te zetten. Misschien moet je 

gewoon beginnen met te zeggen, de deadline wordt 2025. Dan over een of twee jaar zien hoeveel brommers 

er dan nog zijn in de stad. Want misschien is het aantal dan wel zodanig afgenomen dat je het met een kleiner 

subsidiebedrag ook nog redt. Ik zou eigenlijk het besluit over de subsidie wat naar achteren willen schuiven, 

maar wel een duidelijke ambitieuze deadline voor die nul-emissiezone.  

De voorzitter: De heer Bloem, SP. 

De heer Bloem: Voorzitter, natuurlijk zouden wij ook het liefst gisteren, morgen, vandaag alle stinkende 

brommers weg hebben, omdat het gewoon onevenredig veel vervuilt. Maar we moeten wel realistisch blijven. 

Dan is de geleidelijke weg beter. Die geleidelijke weg werkt. Want ik kan mij nog herinneren toen vier jaar 

geleden GroenLinks de elektrische scooters gratis niet eens aan de straatstenen kwijt kon. Nu gaat er geen dag 

voorbij dat ik niet van mijn sokken gereden wordt door zo’n ding. Er is vooruitgang mogelijk, maar dan moeten 

we het niet, zoals de Partij van de Arbeid gewoon wil, door de strot heen duwen. Het enige wat we dan 

uitlokken is gewoon een creatieve manier om toch zo’n stinkend ding buiten de stad te houden en er alsnog 

mee de stad in te rijden. Dat gaat niet werken. Wij steunen ook wat D66 voorstelt, eerst het een, dan het 

ander. Het ander moet wel komen. Dat is echt niet de stip op de horizon, maar gewoon een keiharde deadline 

die er ook moet komen.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Abbasi, PvdA. 

De heer Abbasi: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Bloem, wat is dan het verschil tussen het invoeren van een 

milieuzone en een zero-emissiezone? Gaan de Haarlemmers dan ook niet denken dat een milieuzone door hun 

strot wordt geduwd? 

De heer Bloem: Het verschil is tijd en het verschil is de vervuilendheid van die zaken, zoals u ook dat heel goed 

weet. Dat is het verschil. We nemen de Haarlemmers mee. We moeten van die vervuiling af. We geven u de 

tijd om als u net al iets aangeschaft heeft wat niet zo heel vervuilend is, om dat toch iets later te vervangen. 

Maar als het echt niet heel vervuilend is, dan stoppen we er iets eerder mee. Maar het grote verschil is tijd. 

Tijd om met de Haarlemmers in gesprek te gaan. Want iets door de strot heen duwen, dat kan echt heel snel, 

maar zoals ik bij mijn eigen zoontje merk, dan komt het vaak weer terug.  

De voorzitter: Iemand anders nog het woord? Nee? Wethouder … Toch. De heer Dreijer, het CDA. 

De heer Dreijer: Heel kort. Ik heb niet zo veel meer. Maatregelen als de brommer, de bromfiets en de snorfiets 

uit de binnenstad weren, gaat ook wel helpen natuurlijk. Hoe groter we het gebied maken, hoe beter. 

Maatregelen als de bromfiets en de snorfiets naar de rijbaan, gaat ook wel een verschil maken. Het grote 

verschil maken, juist voor de fietsers. Want die gaan redelijk op dezelfde snelheid achter die rotbrommer aan. 

Wij zijn ook voor een milieuzone en uiteindelijk ook wel voor een nul-emissiezone. Alleen we weten nog niet 

in welke mate en hoe groot het gebied gaat zijn. Want je wil misschien ook toch wel de mensen de kans geven 

uit Haarlem-Noord dat ze met een schone bromfiets toch naar Amsterdam kunnen, in plaats van dat ze de 

auto gaan pakken bijvoorbeeld. Daar moeten we even goed over nadenken hoe groot we die cirkel gaan 

maken. Maar uiteindelijk is het doel wel zero emissie. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Berkhout. 
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Wethouder Berkhout: Dank u wel. Dan voor de discussie. Ik hoor ook uw afwegingen. Ik herken ook een aantal 

van uw afwegingen. Maar ik denk dat het goed is inderdaad. Dit was een verzoek eerder dit jaar. We hebben 

het voor u uitgewerkt, zodat u ook de afweging mee kunt nemen. Ik hoor toch eigenlijk het merendeel van u 

zeggen van, wij zien wel wat in die getraptheid. 2024 milieuzone. Dan een stip op de horizon, of een harde stip 

op de horizon, om vervolgens eigenlijk de lijn zoals we hem nu inzetten met de milieuzone voor vrachtvervoer 

die volgende maand ingaat … Volgens mij is die, als ik het niet verkeerd heb, ook raadsbreed door u 

aangenomen. Maar we hebben daar natuurlijk ook uitvoering met de stakeholders … De voorzienbaarheid is 

natuurlijk bij dit soort zaken ontzettend van belang. We hebben al tijdig dit gecommuniceerd. Ook in het geval 

van het vrachtvervoer de stip op de horizon voor de zero emissie weergegeven. Maar we hebben ook hierover 

gesproken met de vervoerders. Ook nu proberen we dit heel erg zorgvuldig met de stad te doen. Ik kan 

inderdaad wel uw afweging volgen om, neem nou stapje voor stapje de Haarlemmer mee in deze 

ontwikkeling. De vervuilendste categorieën eerst, want die vervuilendste categorieën zullen misschien op 

CO2-niveau of op stadsschaal in het niet vallen voor alle vervoersbewegingen. Maar als die naast je staat op 

het fietspad, is die toch alweer een stuk vervuilender voor jou of voor je kind daarnaast. Dat herken ik. 

Eventjes kijken. Daarnaast zijn er inderdaad parallelle ontwikkelingen. Mijn mededeling van eerder deze avond 

kort hiervoor, was natuurlijk erop gericht dat we een snorfietsverbod toevoegen. Eigenlijk daarmee dat het 

centrum ook daarmee uitbreiden. Ook de snorfiets op de rijbaan is een eerder verzoek geweest van de 

Actiepartij. Daar komen we later dit jaar ook over op terug. Tegelijkertijd blijven de scooters er dan wel, maar 

heeft dat natuurlijk ook wel een effect. Ik denk dat het helder is wat de PvdA ook zegt, gezondheid voorop. 

Dat snap ik. U maakt de afweging of u geeft het statement dat het ten koste … Dat maakt niet uit hoeveel dat 

dan kost. Helder. Ik denk dat het wel goed is om daarbij te vermelden, een zero-emissiezone heeft misschien 

als ander groot voordeel de grote ergernis van scooters, ze zijn stil, ze worden stil. Over de geluidsoverlast valt 

weg. Dat is misschien nog eentje, los van de vervuiling, die natuurlijk er wel is. Even kijken. GroenLinks vroeg 

eigenlijk, kan het niet nog eerder dan 2024? Ik heb dat hier nog eventjes nagevraagd. Met de redelijke termijn 

voor voorzienbaarheid kunnen we dat eigenlijk niet. Dat is wel, gezien de besluitvorming die we nu nog dan 

zouden moeten nemen, minimaal wel een jaar voorzienbaarheid. Anders komt je ook wel in een traject, ik 

denk ook in een werkwijze, die we niet willen met elkaar met de Haarlemmers. Ik snap uw lijn van redeneren 

van, hoe eerder we dat kunnen doen, hoe sneller we stap twee kunnen nemen. Maar dat is te kort op elkaar. 

U schetst volgens mij ook niet voor het eerst, kunnen we niet uitbreiden naar andere categorieën? Wordt hier 

niet in het memo op ingegaan. Maar goed, we kunnen altijd wat we wel doen in brede zin, is natuurlijk bij de 

milieuzone kijken hoe andere steden dit doen. Ik vind dat ook een heel groot voordeel. A, dat is ook op het 

verzoek van D66 eerder geweest, kijk nou naar harmonisering van de milieuzones. Dan weet ook iedereen of 

de logistiek of wie dan ook, dat we met dezelfde werkwijze werken. Maar dan kunnen we zo ook wel kijken 

hoe we dat kunnen kopiëren van andere steden. Dan nog eventjes … 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: U zei, we komen terug over die scooters naar de rijbaan. Maar ik kijk daar even in de 

jaaractielijst, daar staat het niet in. Dat verbaast me eigenlijk wel.  

Wethouder Berkhout: Dat verbaast mij ook. Ik ga even kijken hoe we dat kunnen corrigeren, want wij komen 

… Volgens mij heb ik dat eerder ook toegezegd. U heeft een motie aangenomen. Ik ga dat nog even voor u na. 

Goed dat u daar scherp op let. Dan hoef je ook geen besluit te nemen. Ik heb er allemaal kennis van genomen. 

Het is heel leuk dat de SP nog even in herinnering brengt, stille scooters, groene daken, de subsidieregeling. 

Iets langer geleden, 2015, was een geweldig eerste amendement. Ik weet het nog goed. Maar het was zijn tijd 
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ver vooruit, denk ik. Inderdaad, er was niemand die er gebruik van had gemaakt. Moet je nu eens kijken. Dank 

u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Mooi zo. Volgens mij is dit zo voldoende besproken. Het gaat ook niet door naar de raad.  

14. Sluiting 

De voorzitter: Dat brengt mij bij agendapunt 14. Dat is de sluiting. Het is ietsje over half tien. Hartelijk dank. Ik 

zie u qua commissievoorzitter in ieder geval in het nieuwe jaar. Dank u wel.  

Ter kennisname meegezonden stukken 

1.   Actieve informatieplicht 

1.1 Vaststellen van gewijzigd beleidsregels ten aanzien van de toewijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen op 

kenteken 

1.2 Vervangen 151 (bijna) dode of gevaarlijke beschermwaardige bomen 

1.3 Eigen vloot Haarlem emissievrij 

1.3.1 * 20201152652 Motie 14.5 Haarlem Duurzaam ook op het water en begin bij jezelf (Haarlemse wateren) 

1.4 Ligplaatsen alleen voor emissievrij varen 

1.4.1 * 20201030130 Motie 15.1 Haarlem duurzaam ook op het water 

1.5 Onderzoek bestedingstempo investeringen openbare ruimte 

1.6 Vaststellen startnotitie Fietsroute Lodeewijk van Deijssellaan – Pim Mulierlaan 

1.7 Regionale werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland/IJmond 

1.8 Verwijderen acht oude populieren Vlaamseweg met beperkte restlevensduur 

1.9 Voorlopig ontwerp Jan Haringstraat vrijgeven voor inspraak 

2. Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Toezegging wethouder Sikkema over onderzoek verbetering stedelijke distributie vwb luchtkwaliteit en 

vervoersbewegingen 

3. Brieven het College van BenW 

3.1 Zuid Schalkwijkerweg, stand van zaken 

3.2 Verwijderen acht oude populieren Vlaamseweg met beperkte restlevensduur 

4. Ingekomen stukken 
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4.1 Brief dhr Mol aan GLH inzake project IVORIM 

4.2 Schrijven de heer Mol aan cie. Beheer inzake Plannen rond  
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