Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BC
201826 Motie
12.1
Bestuur 1760
HaarleMRA
en
Commu
nicatie

Draagt het college van Moties
benw op zich in te
spannen voor directe
bestuurlijk
vertegenwoordinging in
het Platform Mobiliteit van
de MRA

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

stand van zaken

Gemee RB
nteraad

Voor eind april
2022 komt het
platform Mobiliteit
van de MRA bijeen
in
de nieuwe
samenstelling,
waarbij
elke
deelregio
rechtstreeks aan het
platform deelneemt.
Voor
ZuidKennemerland is
afgesproken dat de
portefeuillehouder
Mobiliteit
van
Haarlem
de
deelregio daarin zal
vertegenwoordigen.
Na deze eerste
bijeenkomst
in
nieuwe
samenstelling kan
de motie worden
afgedaan.

29-052018

17-05- In route
2018

Haarle
m

1

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
27-09- De uitvoering van de
2018
motie is gekoppeld aan de
opvolging
van
de
aanbevelingen van de
evaluatiecommissie van
de MRA. De uitvoering
daarvan heeft eind 2021
geleid tot het vaststellen
van
nieuwe
samenwerkingsafspraken
binnen de MRA, waarin
ook de samenstelling van
de
platforms
is
opgenomen.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
01-072021

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 201659 Toezegging
Beheer 5714
wethouder
en
Sikkema over
Beleid
coulante
Openbar
houding m.b.t.
e
invoeren
Ruimte
bewoners- of
bedrijfsvergunni
ng

-360 N.a.v. motie SP Toezeg Gemee RB
Voorzichtig
invoeren
gingen nteraad
bewonersof
bedrijfsvergunning zegt
Haarle
wethouder Sikkema toe
m
de motie voor wat betreft
de tweede bullit over te
nemen: het coulant
omgaan met bestaande
bedrijven
die
door
maatregel
4
uit
Moderniseren Parkeren
onredelijk
worden
getroffen. De fractie trekt
de motie dan ook in

20-122016

15-12- Overig
2016

2

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
Deze zaak kan 30-11- De motie wordt pas
tegelijkertijd worden 2017
definitief afgedaan als alle
afgedaan met het
regelgeving
met
vaststellen
van
betrekking
tot
het
nieuwe
uitgeven van bewonersuitgiftecriteria van
en bedrijfsvergunningen
parkeervergunningen
zijn vastgesteld. Op dat
voor bedrijven.
moment kan de motie pas
definitief
afgedaan
worden. Tot die tijd
moeten alle besluiten
voldoen
aan
de
toezegging.
Na
vaststellen mobiliteitsplan
wordt dit opgepakt in
samenspraak
met
actieplan parkeren.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
04-042022

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BBOR 202011 Motie
14.1
Beheer 52538 Snorfietsen
en
naar de rijbaan
Beleid
BIS
Openbar
e
Ruimte

verzoekt het college, - Moties
een startnotie op te
stellen waarin keuzes,
kosten, voorwaarden en
planning zijn opgenomen
voor het verbieden van
snorfietsen op daartoe
aangewezen fietspaden
binnen de gemeente
Haarlem,- bij groot
onderhoud rekening te
houden met een verbod
van snorfietsen op
fietspaden of dit verbod
niet onmogelijk te maken, deze startnotie te
bespreken
in
de
commissie Beheer,

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

02-122020

26-11- Overig
2020

Haarle
m

3

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
21-10- Eva: planning aangepast
2021
naar 4 november, want 22
oktober
was
geen
vergaderdatum

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
04-112021

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 201744 Onderzoek
Beheer 2594
inventariseren
en
knelpunten in
Beleid
Haarlem bij
Openbar
verwijzen
e
scooter van
Ruimte
fietspad naar
rijbaan.

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
de verantwoording van de gingen ssie
eerder gedane toezegging
beheer
over de mogelijkheden
van het verplaatsen van
scooters van fietspad
naar
rijbaan,
zegt
wethouder Sikkema het
volgende toe. Alhoewel
het nog afwachten is
wanneer en of wetgeving
op dit punt zal worden
ingevoerd, toch zal er al
onderzoek door de gehele
stad gaan plaatsvinden
wat
de
eventuele
knelpunten zijn. Dit
onderzoek zal in ieder
geval klaar zijn als de
wetgeving
wordt
ingevoerd.

28-092017

21-09- Overig
2017

4

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
31-12- Ervaring bij andere
2018
gemeente leert dat een
apart onderzoek naar dit
onderwerp veel tijd en
geld kost, wat niet was
voorzien. Daarom wordt
de wenselijkheid en het te
verwachten effect hiervan
afgezet tegen de kosten
en baten van andere
maatregelen om de
verkeersveiligheid
te
verbeteren. Dit wordt
gedaan in samenhang
met de motie 14.1.
snorfietsers naar de
rijbaan.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
04-112021

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BBOR 201814 Motie 21.4 Heel
Beheer 6705
Haarlem Veillig
en
Beleid
Openbar
e
Ruimte

Draagt het college op Met Moties
een onderzoek te komen
welke wijken het meest
verkeersonveilig zijn door
een verkeerde inrichting,
Met een plan van aanpak
te komen om alle
woonwijken in Haarlem
tijdelijk én permanent in te
richten als veilige 30 km
zone, te beginnen met de
meest onveilige Dit plan
van
aanpak
ter
vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad in
oktober 2018.

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

16-032018

15-03- Overig
2018

Haarle
m

5

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
planning aangepast 01-06- Wordt meegenomen in
naar 7 oktober, 10 2018
verkeersveiligheidsplan
oktober geen cie
(2018/97746),
De
beheer datum
oplevering van het
verkeersveiligheidsbeleid
is enkele maanden
opgeschoven door een
andere
werkwijze
vanwege corona (digitaal
participeren) en om input
uit het initatiefvoorstel
'maak nu werk van
30km/uur' mee te nemen.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
07-102021

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BBOR 202006 Motie 23.7 Prins
Beheer 23926 Bernardlaan
en
voorbereid HOV
Beleid
verbinding
Openbar
e
Ruimte

Verzoekt het college-426· Moties
In het op te stellen
mobiliteitsbeleid
de
haalbaarheid van een
HOV-verbinding langs de
Prins Bernhardlaan te
onderzoeken inclusief de
haalbaarheid
van
afwaardering van deze
route
voor
het
autoverkeer; · Bij de
verdere uitwerking van het
ontwerp voor de Prins
Bernhardlaan in beeld te
brengen welk profiel op
de lange termijn wenselijk
is bij de realisatie van een
vrijliggende HOV-baan en
in
hoeverre
door
aanpassingen aan variant
2 of 3 met name wat
betreft de exacte locatie
van de rijbanen en de
toegepaste fundering
rekening kan worden
gehouden met dit lange
termijn profiel om zo
desinvesteringen
te
voorkomen;
·
Te
onderzoeken of een
provinciale
subsidie
mogelijk is ten behoeve
van deze voorbereiding
voor de realisatie van een
HOV-baan;
·
Te
onderzoeken of het met

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

30-062020

25-06- Overig
2020

Haarle
m

6

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
07-102021

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
07-102021

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BBOR 202000 Motie
20.2
Beheer 37190 Lobbyen voor
en
A9 Lightrail
Beleid
Openbar
e
Ruimte

Verzoekt het college:- Moties
426· Zich in te zetten dat
het
benodigde
vervolgonderzoek naar de
lightrailverbinding langs
de A9 zo spoedig mogelijk
in 2020 wordt afgerond; ·
Op basis hiervan een
lobby document te maken
wat kernachtig weergeeft
wat het belang en de
toegevoegde waarde is
van deze verbinding o.a.
door in te gaan op de
bijdrage
aan
verduurzaming van de
modal split, filereductie op
de A9, leefbaarheid
binnen Haarlem en
reistijdwinst
tussen
Haarlem
en
Schiphol/Amstelveen/Amst
erdam Zuid; · Te werken
aan een brede coalitie die
realisatie
van
een
lightrailverbinding langs
de A9 gaat bepleiten naar
het voorbeeld van recente
succesvolle
lobby
trajecten in andere
regio's;

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

10-012020

19-12- Overig
2019

Haarle
m

7

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
Planning
is
10-12- Deze
wens
wordt
december 2020. Tot 2020
meegenomen in de studie
die tijd worden
die samen met de
ondernomen acties
provincie wordt gedaan
in deze stand van
i.h.k.v. het regionaal OVzaken opgenomen.
Toekomstbeeld.
De
In december wordt
resultaten van deze studie
een verantwoording
worden verwacht rond de
over het afgelopen
zomer van 2021.
jaar
naar
de
commissie
gezonden.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
07-102021

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 201989 Toezegging
Beheer 3268
nulmeting
en
parkeer- en
Beleid
verkeersdruk bij
Openbar
P-regulering De
e
Entree
Ruimte

Trots Haarlem verzoekt Toezeg Commi RB
om de nulmeting van de gingen ssie
parkeer- en verkeersdruk
beheer
Schalkwijk Europaweg
(cie. Ontw. 31 okt. 2019).
Wethouder Roduner zegt
toe door te geven aan
wethouder Berkhout om
deze nulmetingen mee te
nemen bij de toekomstige
P-regulering van De
Entree.

02-112019

31-10- Overig
2019

8

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
14-05- Door de Coronacrisis zijn
2020
parkeerdrukmetingen in
Entree West niet meer
representatief.
De
nulmeting wordt gedaan
wanneer de parkeerdruk
in
de
Entree
representatief is.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
07-102021

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 202102 Toezegging
Beheer 22114 onderzoek
en
vormen van
Beleid
nascheiding die
Openbar
aansluiten op
e
Haarlemse
Ruimte
infrastructuur

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
agendapunt 5 Vervolg op gingen ssie
Strategisch
Plan
beheer
Afvalscheiding,
zegt
wethouder Berkhout het
volgende toe. Hij zal een
onderzoek instellen naar
vormen van nascheiden
die aansluiten op de
Haarlemse infrastructuur
en de commissie hierover
schriftelijk rapporteren

15-042021

15-04- Overig
2021

9

stand van zaken

10/9/21 Er is
vooralsnog geen
geld gereserveerd
voor SPA2.0. Dit
betekent dat ook
nog geen invulling
gegeven
kan
worden aan de
onderliggende
toezegging. 1/7/21
De besluitvorming
voor de dekking van
SPA
2.0
is
uitgesteld tot de
programambegroting
2022. Dit betekent
dat pas na de
vaststelling van de
programmabegroting
2022 bekent is of er
dekking is voor SPA
2.0. Het schrijven
van beleidsplan SPA
2.0 is hierdoor
uitgesteld tot na
deze vaststelling.
Dus
ook
het
onderzoek
nascheiding.

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
07-10- Het
onderzoek
2021
nascheiding
wordt
meegenomen in de
uitwerking van het plan
SPA 2.0, dat komt na het
reces naar de raad.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
07-122021

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

ECDW 201977 Motie
17.2
Economi 4479
Toegankelijke
e
duurzaamheidsl
Cultuur
ening
Duurzaa
mheid
en
Wonen

Verzoekt het College van Moties
B&W om: -360· Te
onderzoeken hoe de
duurzaamheidslening ook
voor mensen met een
kleine beurs toegankelijk
gemaakt kan worden;

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

24-092019

19-09- Overig
2019

Haarle
m

10

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
-300
De
13-02- De duurzaamheidslening
duurzaamheidslenin 2020
kan niet geschikt worden
g is een bestaande
gemaakt
voor
de
leningsfaciliteit van
gevraagde doelgroep. Het
het
ministerie onderzoekt of
Stimuleringsfonds
de
doelgroep
voor
Volkshuisvesting
energiebespaarhypotheek
Nederlandse
verruimd kan worden.
gemeenten (SVn)
die sinds 2010 door
de
gemeente
Haarlem
wordt
aangeboden. De
duurzaamheidslenin
g maakt het voor
particuliere
woningeigenaren en
huurders mogelijk
tegen aantrekkelijke
voorwaarden en
lage rente (1,6%)
geld te lenen voor
het treffen van
energiebesparende
maatregelen in hun
woning.
Naar
aanleiding van het
besluit
het
bestedingsplafond
van
deze
duurzaamheidslenin
g te verhogen is het
college verzocht te
onderzoeken op
welke wijze de
duurzaamheidslenin

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
08-092022

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

OMB
202000 Motie
21.1
Draagt het college op: Moties
Omgevi 36903 Binnenduinrand: Zich er voor in te zetten
ngsbelei
Fiets hem er dat bij het opstellen van
d
niet in
de uitvoeringsstrategie de
Amsterdamse
Waterleidingduinen een
wandelgebied blijft waarin
geen plaats is voor
fietspaden

Gemee RB
nteraad

BBOR 201659 Motie 13.23
Beheer 5433
P&R
nu
en
doorpakken
Beleid
Openbar
e
Ruimte

Gemee RB
nteraad

Verzoekt het college: Moties
Uiterlijk
voor
de
begrotingsbehandeling
eind 2017 de resultaten
van het aangekondigde
onderzoek naar P&R
locaties rond de stad te
presenteren inclusief een
concrete uitwerking van
de mogelijkheden in het
gebied Oostpoort

10-012020

19-12- Overig
2019

20-122016

15-12- Overig
2016

Haarle
m

Haarle
m

11

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
07-09- Motie wordt meenomen in
2021
de definitieve versie van
het ontwikkelperspectief.
Deze definitieve versie
kan echter pas gemaakt
worden als vaststelling in
Zandvoort
heeft
plaatsgevonden. Dit is nu
in het voorjaar van 2021
voorzien (maar is nog van
een aantal factoren
afhankelijk,

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
09-092021

02-11- P+R wordt onderzocht in 09-122017
een breder kader. Onder 2021
andere
relatie
met
ontwikkelzones,
uitbreiding gereguleerd
gebied, visie van SOR,
regionale
P+R
ontwikkelingen.

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 202100 Toezegging
Beheer 34468 wethouder
en
houdt
Beleid
commissie op
Openbar
de hoogte van
e
gesprekken met
Ruimte
de bewoners
over
de
weginrichting

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
agendapunt
13
gingen ssie
Opinienota
beheer
Verkeerssituatie
Nagtzaamstraat
en
Teding van Berkhoutstraat
zegt wethouder Rog het
volgende toe. Hij zal de
commissie op de hoogte
houden
van
de
gesprekken die gevoerd
gaan worden met de
bewoners van beide
straten over het komen tot
kleine aanpassingen in de
weginrichting

15-012021

14-01- Overig
2021

BBOR 202105 Toezegging
Beheer 50396 overzicht quick
en
wins
Beleid
verkeerveilgheid
Openbar
mbt obstakels
e
en 30 km voor
Ruimte
einde jaar naar
commissie

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
agendapunt
6
gingen ssie
Verkeersveiligheidbeleid
beheer
zegt wethouder Berkhout
het volgende toe. Voor
het einde van het jaar
komt hij met een overzicht
van quick wins irt
verkeersveiligheid mbt
obstakels en 30 km.

08-102021

07-10- Overig
2021

12

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
Sander moet met 09-12Jaap
Kooman
2021
overleggen,
procesopdracht
moet
worden
gemaakt.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
09-122021

Ter
kennisnam
e

09-12- eerste deel afdoening 30 10-022021
km/uur straten in januari, 2022
tweede deel 'verwijderen
obstakels etc. komt in 2e
kwartaal 2022

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

ECDW 201956 Motie
23
Economi 8020
"Klimaatcrisis"
e
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen

verzoekt het College; Moties
naar voorbeeld van
andere gemeenten 'een
Klimaatcrisis' uit te roepen

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

16-072019

04-07- Overig
2019

Haarle
m

13

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
12-12- Het is nog steeds
2019
klimaatcrisis en de motie
kan worden afgedaan bij
de behandeling van de
Routekaart Duurzaamheid
die in juni wordt
gepresenteerd.-

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
10-062021

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

ECDW 201756 Motie 39 Pilot
Economi 6047
warmtewinning
e
uit wegdek
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen

draagt het College op; - Moties
425 - een pilot op te
zetten om warmtewinning
gecombineerd
met
warmte koude opslag te
testen op een fietspad of
autoweg,

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

stand van zaken

Gemee RB
nteraad

Motie
Pilot
warmtewinning uit
wegdek Aanleiding
De motie Pilot
warmtewinning uit
wegdek is ingediend
met
als
doel
warmtewinning uit
asfalt in combinatie
met warmte koude
opslag te testen.
Toelichting
De
techniek
van
warmtewinning uit
wegdek is niet nieuw
en wordt reeds op
kleine schaal op
diverse plaatsen in
ons land toegepast.
De techniek wordt
gecombineerd met
een warmte koude
opslag (WKO) bron,
om de warmte uit de
zomer in op te slaan
en in de winter te
gebruiken.
Het
beste moment om
warmtewinning uit
asfalt toe te passen
is bij aanleg of
renovatie van het
wegdek. Voor het
starten van een
succesvolle pilot is
gezocht naar een

24-112017

23-11- Overig
2017

Haarle
m

14

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
10-10- Aanpassing datum aan
2019
vergaderschema

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
11-062020

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 202105 Toezegging
Beheer 50404 voor
en
zomerreces
Beleid
2022 plan van
Openbar
aanpak
30
e
kilometer
Ruimte

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
agendapunt
6
gingen ssie
Verkeersveiligheid zegt
beheer
wethouder Berkhout toe
voor het zomerreces van
2022 te komen met een
plan van aanpak 30
kilometer

08-102021

BBOR 202105 Toezegging
Beheer 50412 Actieagenda
en
Verkeersveilighe
Beleid
id
voor
Openbar
zomerreces
e
2022
Ruimte

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
agendapunt
6
gingen ssie
Verkeersveiligheidsbeleid,
beheer
zegt wethouder Berkhout
toe voor het zomerreces
2022 te komen met een
Actieagenda
Verkeersveiligheid

08-102021

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

07-10- Overig
2021

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
16-062022

07-10- Overig
2021

16-062022

16-062022

15

stand van zaken

16-062022

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BBOR 202002 Motie 19.1 Trek
Beheer 19198 die lijn door
en
Beleid
Openbar
e
Ruimte

Verzoekt het College van Moties
B&W om: -360· Te
pleiten
voor
het
doortrekken van de NoordZuidlijn naar Haarlem;

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

05-032020

27-02- Overig
2020

Haarle
m

16

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
Svz 18/3 2021: 04-11- Het rapport van het
Over het al dan niet 2020
onderzoek naar de HOVdoortrekken van de
corridor tussen HaarlemNoord-Zuidlijn naar
Schiphol/Amsterdam
Schiphol/Hoofddorp
wordt
binnenkort
is nog geen besluit
opgeleverd. Dan wordt dit
genomen. Dit besluit
ook gedeeld met de raad.
hangt af van het
In het rapport wordt o.a.
beschikbaar komen
ingegaan op de meest
van
voldoende
kansrijke verbingen en
financiële middelen
type materieel.
vanuit het Rijk. Over
het
eventueel
doortrekken van
deze nog niet
bestaande lijn vanuit
Hoofddorp naar
Haarlem is in een
eerdere
onderzoeksfase
(Regionaal
OV
Toekomstbeeld
2040, november
2019)
al
geconcludeerd dat
dit tot 2050 geen
prioriteit heeft. De
kosten van deze
maatregel zijn te
hoog in relatie tot de
verwachte
opbrengsten. Het is
niet effectief om
deze
variant
(opnieuw)
te
bepleiten. Een

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
20-012022

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 202100 Toezegging
Beheer 34403 delen
data
en
gebruik
Beleid
deelscooters
Openbar
met duiding
e
college
Ruimte

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
agendapunt 7 Start uitrol gingen ssie
elektrische deelscooters
beheer
in
Haarlem
zegt
wethouder Berkhout op
verzoek van het CDA het
volgende toe. Hij zal de
data die hij beschikbaar
heeft over het gebruik van
de deelscooters, inclusief
een duiding van het
college,
met
de
commissie/raad delen.
Het gaat dan bijvoorbeeld
om data over of de
deelscooters een andere
vorm
van
vervoer
vervangen. De wethouder
geeft aan dat dit wel even
kan duren omdat de data
op dit moment niet
nauwkeurig genoeg zijn
o.a. vanwege corona en
de
beperkende
maatregelen die in dat
opzicht nu gelden.

15-012021

14-01- Overig
2021

17

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
De uitrol van 09-12- Onderwerp overgenomen
deelscooters bevindt 2021
van Pascal Le Gras. Er is
zich nog steeds in
meer tijd nodig voor
de experimentele
inhoudelijke beoordeling.
fase waardoor de
data nog niet
beschikbaar zijn.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
20-012022

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

OMB
201956 Motie
21
Omgevi 7875
Toekomst van
ngsbelei
Schiphol
d

Draagt het college op:- Moties
360· Om te bepleiten dat
er in ieder geval tot
minstens 2023 geen
verdere
groei
van
Schiphol plaatsvindt;-360·
Dit standpunt zowel in
Haarlem uit te dragen als
in alle relevante gremia
die met de luchtvaart te
maken
hebben;-360·
Tevens te pleiten voor
afschaffing van de
nachtvluchten;-360· Met
andere partners uit de
BRS te kijken hoe het
aantal
goedkope
vakantievluchten beperkt
kan worden, en-360· Om
te promoten dat zo veel
mogelijk afstanden tot 750
km per trein worden
afgelegd in plaats van met
het vliegtuig,

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

16-072019

04-07- Overig
2019

Haarle
m

18

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
Een korte notitie 16-01- .Aangezien aan de
over de stand van 2020
opdrachten in de motie
zaken
met
inmiddels is voldaan door
betrekking tot de
inbreng van Haarlem
ontwikkelingen rond
en/of de regio in de
Schiphol, inclusief
diverse overlegstructuren
de in de motie
rond Schiphol wordt de
genoemde
motie afgedaan, met een
onderwerpen, zal ter
update obv de nieuwste
kennisname van de
stand van zaken.
commissie worden
gebracht.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
20-012022

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BBOR 202009 RKC Onderzoek
Beheer 61664 Fietsbeleid en
Ambitie vertalen
Beleid
Openbar
e
Ruimte

De raad draagt het RKC
college
op
om
aanbev
overeenkomstig
de
eling
planning
in
de
Ontwikkelagenda
Mobiliteitsbeleid in de
eerste helft van 2021
integraal fietsbeleid aan
de raad voor te leggen
waarin de ambitie wordt
vertaald in concrete
doelen
en
fietsmaatregelen
waardoor tevens duidelijk
wordt welk specifiek
fietsbudget en hoeveel
menskracht nodig is om
de
fietsambitie
te
realiseren.

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

07-102020

17-09- Overig
2020

Haarle
m

19

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
planning aangepast 24-06- Het mobiliteitsbeleid is
naar laatste cie 2021
opgeschoven, en inmidels
beheer vergadering
vastgesteld (najaar 2021)
december 2022
het fietsbeleid schuift
hiermee ook op.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
20-122022

Ter
advisering

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BBOR 202009 RKC Onderzoek
Beheer 61768 Fietsbeleid en
Toekomstbesten
Beleid
dig
met
Openbar
ambitiieniveau
e
10 aspecten
Ruimte
BYPAD

De draagt het college het RKC
college op om in het aanbev
nieuwe
integrale
eling
fietsbeleid
naast
fietsparkeren en het SORnetwerk ook de overige
aspecten uit de BYPADmethode te verwerken en
per
onderdeel
het
ambitieniveau kenbaar te
maken. Dat zijn de
volgende:-227
Deelmobiliteit,
micromobiliteit en MaaS;
Een fietsnetwerk dat in
overeenstemming is met
de ambitie en de
verwachte ontwikkelingen
in
fietsgebruik;
Kwaliteitsvolle
infrastructuur
met
voldoende ambitieuze
minimum
inrichtingsvoorschriften;
Verkeersveiligheid,
waaronder de verdere
implementatie
van
Duurzaam Veilig (o.a.
uitbreiding 30 km zones);
Stimulering
van
fietsgebruik;
Systematische
en
structurele
dataverzameling rond
fietsgebruik
en
effectmetingen bij

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

07-102020

17-09- Overig
2020

Haarle
m

20

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
RKC onderzoek 24-06- Het fietsbeleid is met het
wordt betrokken bij 2021
mobiliteitsbeleid
het opstellen van
opgeschoven in de tijd.
het
nieuwe
Fietsbeleid.
De
planning aangepast
naar laatste cie
beheer vergadering
2022

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
20-122022

Ter
advisering

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 202011 Toezegging
Beheer 46735 informatie over
en
verwijzing
Beleid
parkeergarages,
Openbar
parkeerroutes,
e
bebording
Ruimte
verbeteren

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
agendapunt 14 Stand van gingen ssie
zaken en vervolg op
beheer
Moderniseren Parkeren
zegt wethouder Berkhout
het volgende toe. Er komt
nog informatie over het
verbeteren
van
de
verwijzing
naar
parkeergarages (inclusief
eventuele
naamswijzigingen), een
verbetering over de
parkeerroutes danwel een
verbetering van de
bebording.

01-122020

12-11- Overig
2020

21

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
20-05- De uitwerking van deze
2021
toezegging hoort bij de
uitwerking
van
de
investeringen in
de
kapitaalgoederen (o.a.
slagboominstallaties en
betaalapparatuur) in de
garage.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
23-022022

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BBOR 202000 Motie 27.07
Beheer 37216 Autovrije zondag
en
Beleid
Openbar
e
Ruimte

Roept het College op: - Moties
deel te nemen aan de
Europese mobiliteitsweek
door een vrijwillige
autovrije zondag in een
deel van de gemeente te
organiseren; - in overleg
te gaan met wijkraden en
maatschappelijke
organisaties over de
invulling hiervan; - voor
de kadernota een voorstel
inclusief
financiële
onderbouwing voor te
leggen aan de commissie
beheer; En gaat over tot
de orde van de dag.

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

10-012020

19-12- Overig
2019

Haarle
m

22

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
Voorjaar 2021: 03-06- Het is op dit moment
Aanvankelijk was 2021
onduidelijk of het idee van
het idee om in
een Autovrije zondag (en
september 2020
de daarmee gepaard
deel te nemen aan
gaande gezamenlijke
de Mobiliteitsweek
activiteiten op straat), in
met een vrijwillige
2022 al passend is bij de
autovrije zondag.
beperkende maatregelen
Vanwege
de
t.a.v. de corona-epidemie.
coronacrisis is dit
Rondom de zomer is hier
een
jaar
hopelijk
meer
opgeschoven. De
duidelijkheid over. Dan
intentie is nu om
wordt ook duidelijk of
hier in september
deze motie in 2022
2021 bij aan te
uitgevoerd kan worden.
sluiten
als
gemeente. 3/12/21:
Aangezien ook 2021
nog in het teken
stond van de
coronacrisis, is dit
wederom een jaar
uitgesteld.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
23-062022

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 201751 Indien
er
Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
Beheer 0065
wachtlijsten
het
agendapunt
gingen ssie
en
ontstaan mbt Vaststellen
beheer
Beleid
parkeervergunni parkeerverordening 2018
Openbar
ngen wordt de gemeente Haarlem zegt
e
commissie
wethouder Sikkema op
Ruimte
Beheer door het verzoek van D66 toe dat
college
zodra er sprake zal zijn
geïnformeerd.
van het ontstaan van
wachtlijsten
mbt
parkeervergunningen de
commissie
Beheer
hierover
actief
geïnformeerd wordt door
het college.

07-112017

07-11- Overig
2017

23

stand van zaken

Het invoeren van
wachtlijsten is een
laatste maat regel
om de parkeerdruk
te verlagen. Eerst
dienen
andere
opties aantoonbaar
niet afdoende te zijn
gebleken. Vandaar
de lange termijn tot
geplande afdoening.

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng
20-12- Het nieuwe parkeerbeleid
2018
wordt momenteel volop
geïmplementeerd. De
effecten van de nieuwe
bezoekersregeling en
betaald parkeren op
zondag moeten afgewacht
worden. Ook dienen
onder
andere
de
maatregelen Bewoners
naar de garage, Parkeren
op eigen terrein en P+R
nog geïmplementeerd
worden. Zoals bij de
oorspronkelijke
toezegging is aangegeven
worden eerst de effecten
van alle maatregelen
afgewacht
voordat
invoeren van wachtlijsten
in overweging wordt
genomen.

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
30-092022

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 202011 Toezegging
Beheer 48182 informatie over
en
Mobility Hub bij
Beleid
Figee terrein
Openbar
e
Ruimte

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
agendapunt 14 Stand van gingen ssie
zaken en vervolg op
beheer
Moderniseren Parkeren
zegt wethouder Berkhout
het volgende toe. Er komt
nog informatie naar de
commissie over de
Mobility Hub bij het
Figeen terrein

01-122020

12-11- Overig
2020

BBOR 202102 Toezegging
Beheer 22116 organiseren
en
informatieavond
Beleid
en voor VvE's
Openbar
over
e
laadinfrastructuu
Ruimte
r op eigen
terrein

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
agendapunt 6 Stand van gingen ssie
zaken
Duurzame
beheer
Mobiliteit, zegt wethouder
Berkhout het volgende
toe. Hij zal informatie
avonden organiseren voor
VvE's
over
laadinfrastructuur
op
eigen terrein en zal de
commissie informeren
hoe en wanneer deze
georganiseerd worden

15-042021

15-04- Overig
2021

24

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
Ter
kennisnam
e

Hierover
is
afgesproken dat dit
middels info op de
website
wordt
afgedaan. @Hellen:
kan deze BBV
formeel worden
afgerond?

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BBOR 202104 Motie 11 Verder
Beheer 48851 snijden in OV,
en
Nee!
Beleid
Openbar
e
Ruimte

Overwegende: Het Moties
belang
van
goed
openbaar vervoer voor
onze doelstellingen op het
gebied van mobiliteit en
duurzaamheid; Roept de
provincie
op:
Het
voornemen in te trekken
om verder te schrappen in
de dienstregeling van
Connexxion, en de
dienstregeling zo spoedig
mogelijk terug te brengen
op het eerdere niveau;
En

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

10-082021

08-07- Overig
2021

Haarle
m

25

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BBOR 202104 Motie 35BISBIS
Beheer 48961 Een stabiel
en
wijknet zorgt
Beleid
voor een net
Openbar
hoofdnet
e
Ruimte

; Verzoekt:
Als
Moties
uitwerking
van
de
afspraken
in
het
Klimaatakkoord
voor
Haarlem de haalbaarheid
te onderzoeken van
parkeerpleinen (laad en
ontlaad pleinen) die
zonnepanelen krijgen en
tegelijkertijd het mogelijk
te maken om slim te
laden. ··
Bij een
positief resultaat voor de
behandeling van de
Programmabegroting
2022 een startnotitie in
de Commissie Beheer
voor te leggen. En gaan
over tot de orde van de
dag

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

10-082021

08-07- Overig
2021

Haarle
m

26

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 202105 Toezegging
Beheer 00382 toevoegen
en
indicator fietsBeleid
en
Openbar
wandelbeleving
e
in de stad
Ruimte
(centrum e.o.)
aan vervolg
(uitvoeringsprogr
amma) SOR

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
agendapunt 10 Nota
gingen ssie
uitvoeringsprogramma
beheer
SOR
2021
zegt
wethouder Berkhout op
verzoek van de Actiepartij
het volgende toe. In het
vervolg
op
(het
uitvoeringsprogramma
van) de SOR wordt een
indicator opgenomen die
de
fietsen
wandelbeleving in de stad
(centrum e.o.) meet.

10-092021

09-09- Overig
2021

BBOR 202105 Motie 20.13
Beheer 37668 Bike en Ride
en
Beleid
Openbar
e
Ruimte

Draagt het college op: Moties
Om bij P+R plekken,
zeker
waar
geen
openbaar vervoer is te
onderzoeken
of
bijvoorbeeld marktpartijen
bereid zijn daar Bike en
Ride plekken te maken.
Dus je auto parkeren en
over te stappen op je
eigen fiets of een
huurfiets

01-102021

23-09- Overig
2021

Gemee RB
nteraad
Haarle
m

27

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 202105 Toezegging:
Beheer 49668 nagaan aantal
en
verkeersongevall
Beleid
en
dat
Openbar
plaatsvindt
e
tussen fietsers
Ruimte
en voetgangers

Tijdens de behandeling Toezeg Commi RB
van
agendapunt
6
gingen ssie
Verkeersveiligheidsbeleid
beheer
zegt wethouder Berkhout
op verzoek van OPH het
volgende toe. Hij zal
nagaan wat het aantal
verkeersongevallen is dat
plaatsvindt tussen fietsers
en voetgangers.

08-102021

07-10- Overig
2021

Ter
kennisnam
e

BBOR 202105 Toezegging:
Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
Beheer 49688 nader kijken
agendapunt
6
gingen ssie
en
naar registratie Verkeersveiligheidsbeleid
beheer
Beleid
verkeersongeluk zegt wethouder Berkhout
Openbar
ken
en
op verzoek van het CDA
e
vermelding
het volgende toe. Hij zal,
Ruimte
oorzaak, met in samenwerking met de
name (maar
regio en de provincie,
niet alleen)
aandacht vragen voor een
tussen fietser betere registratie van
en voetganger
oorzaken
van
verkeersongelukken door
verkeerspolitie en andere
instanties die ermee te
maken hebben.

08-102021

07-10- Overig
2021

Ter
kennisnam
e

28

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

BBOR 202105 Toezegging
Beheer 49936 nagaan hoeveel
en
geld gelabelled
Beleid
is
ihkv
coOpenbar
financiering
e
verkeersveilighei
Ruimte
d

Bij de behandeling van Toezeg Commi RB
agendapunt
6
gingen ssie
Verkeersveiligheidsbeleid
beheer
zegt wethouder Berkhout
op verzoek van de
ChristenUnie
het
volgende toe. Hij zal
nagaan hoeveel geld er
gelabelled is voor cofinanciering
ihkv
verkeersveiligheid.
ChristenUnie merkt hierbij
op dat dit iets anders is
dan (de) fietssubsidie, het
gaat hier echt om landelijk
ter beschikking staand
geld.

08-102021

07-10- Overig
2021

Ter
kennisnam
e

BBOR 202106 Toezegging
Beheer 16462 Deel
en
Keizerstraat
Beleid
meenemen in
Openbar
scope project
e
Wilhelminastraat
Ruimte

Wethouder Berkhout zet Toezeg Commi RB
toe dat het deel van de gingen ssie
Keizerstraat tussen de
beheer
Oude Zijlvest en de
Wilhelminastraat wordt
meegenomen in de scope
van
het
project
Wilhelminastraat.

12-112021

04-11- Overig
2021

Ter
kennisnam
e

29

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

BBOR 202200 Motie 27.02
Beheer 05377 VVD Bewoners
en
naar
de
Beleid
parkeergarage
Openbar
is
het
e
beleid....toch?
Ruimte

Verzoekt het college„h Moties
Om te onderzoeken en
voor uitvoering van de
verkeersmaatregelen de
commissie beheer te
informeren over een te
bieden alternatief voor
bewoners
welke
momenteel een auto
bezitten;„h En zich onder
andere te richten op het
aanbieden
van
parkeerplekken in de
Raaks parkeergarage
tegen een voordelig tarief
voor bewoners van de
getroffen straten;

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

04-012022

23-12- Overig
2021

Haarle
m

30

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
ke
Planni
ng

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

CC
202104 Motie
06
vraagthetcollege, - Moties
Concern 48826 Duurzaamheidsb bijeenvolgendeklimaatbegr
control
egroting
otingookgegevensoptene
menopdevolgendeonderwerpen:socialegelijkheid(s
ociaaleconomischverschilt
ussenrijksteenarmstewijkin
euro's),biodiversiteit(aantal
m2ecologischbeheerdgroe
n,gemiddeldaantalbomenperhuishouden,aantal
kritischesoorten),afvalstro
men&percentagehergebruiktafval(beidetonnenkg)
,
bijalledoelenaantegevenw
atdekostenpergerealiseerd
eeenheidzijn,

Gemee RB
nteraad

ECDW 202102 Motie
12.1
Economi 66580 Bewaar
e
zomerse
Cultuur
warmte voor de
Duurzaa
winter
mheid
en
Wonen

Gemee RB
nteraad

verzoekt het college, · Moties
bij het ontwerp van de
warmtebronnen
voldoende capaciteit aan
warmte koude opslag
mee te nemen, en

10-082021

08-07- Overig
2021

12-052021

22-04- Overig
2021

Haarle
m

Haarle
m
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mmer
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soort

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

ECDW 202106 Toezegging
Economi 30145 overleg met
e
gedupeerden
Cultuur
van DRZM en
Duurzaa
SHA
mheid
en
Wonen

Wethouder Berkhout zegt Toezeg Commi RB
toe dat hij in gesprek zal gingen ssie
treden
met
de
beheer
gedupeerden van DRZM
en
SHA
(St.
Huizenaanpak).

18-112021

18-11- Overig
2021

ECDW 202106 Motie 19.01 De
Economi 45353 sociale
e
energietransitie
Cultuur
heeft baat bij
Duurzaa
prioriteit
mheid
en
Wonen

Verzoekt het College om: Moties
-360· De mogelijkheden
om de GVR in te zetten
zoals de gemeente Wijk
bij
Duurstede
te
onderzoeken in de vorm
van een RIB en deze naar
de commissie beheer te
sturen · Ook andere
mogelijkheden voor de
sociale energie transitie
middels een plan van
aanpak prioriteit te geven

26-112021

25-11- Overig
2021

Gemee RB
nteraad
Haarle
m
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1/12/2021: EJJ
gesprek gevoerd
met Mirjam Broerse

oorspr reden afwijking planning
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Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Beheer tbv vergadering van 20 januari 2022
afdeling zaaknu onderwerp
mmer

omschrijving

soort

PCM
202102 Motie 4.4. Aan
Project- 18881 de slag met de
en
Nedtrain garage
Contract
manage
ment

Bij een controle van Moties
afdoeningen van moties
en amendementen is naar
voren gekomen dat een
motie uit april 2020 niet is
verwerkt in VErseon.
Deze motie is ook nog
eens
raadsbreed
aangenomen.
Onze
excuses. Ik heb als
ontstaansdatum wel 9
april 2020 ingevoerd.
Graag
alsnog
in
behandeling nemen.
Roept het college op
Over te gaan tot
deelname in de realisatie
van de NedTrain garage,
waarbij de potentieel
onrendabele top vanaf
realisatie wordt gedekt
door een additionele
taakstelling De financiële
verplichtingen op te
nemen in de Kadernota
2021 (In het geval van
significante tegenvallers
kan de noodzaak van
deze investering altijd in
samenhang met andere
beleidsterreinen bekeken
worden)

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

Gemee RB
nteraad

14-042021

09-04- Overig
2020

Haarle
m
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mmer
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soort

PG
202102 Motie 09.02
Program 98739 Windmolens
ma en
Schoteroog Gebieds
zoek op de
manage
goede plek
ment

Verzoekt het college: Moties
Voor de RES 2.0 samen
met de RES-partners te
lobbyen bij het Rijk voor
aanpassing van het
Luchthavenindelingsbeslui
t of een soepeler
toepassing van dit besluit
en hiertoe een brief te
sturen
naar
de
informateur
met
argumenten hiervoor met
als doelen plaatsing van
meer windmolens van
circa 125 meter tussen
Schoteroog en de KPNtoren mogelijk te maken
en deze windmolens zo
optimaal mogelijk te
plaatsen teneinde de
overlast te minimaliseren.

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

stand van zaken

Gemee RB
nteraad

Haarlem heeft bij
het IL&T een
toetsing
op
verschillende
hoogtes en op
meerdere
coördinaten
aangevraagd om
een beter beeld te
krijgen van de
mogelijkheden in het
zoekgebied
Schoteroog. De
volgende stap is om
een brief op te
stellen richting het
Rijk. Haarlem heeft
ook bij de RESpartners gevraagd
om nader onderzoek
te doen naar de
mogelijkheden
rondom Schiphol.
Het belang is in de
regio NHZ groot en
we zullen waar
nodig
samen
optrekken in de
lobby richting het
IL&T en het Rijk.

01-062021

27-05- Overig
2021

Haarle
m
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mmer
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soort

PG
202102 Motie 09.11
Program 98963 Natuurlijke
ma en
zonneweides en
Gebieds
natuurrijke
manage
windmolens
ment

Verzoekt het college: Moties
De natuur spelregels van
de Natuur en Milieu
Federatie te onderzoeken
en waar mogelijk op te
nemen in de RES 2.0
zodat gemeentes deze
spelregels uniform en
gemakkelijk
kunnen
overnemen ten behoeve
van
de
vergunningverlening

bestuu pfh registrati ontsta status
rsorga cod e datum ans
zaak
an
e
datum

stand van zaken

Gemee RB
nteraad

Haarlem heeft het
advies van de
Natuur en Milieu
Federatie
bestudeerd
en
aangekaart bij de
initiatiefnemer voor
de zonneweide op
Schoteroog. De
afspraak is gemaakt
om samen met
ecologen te kijken
naar
de
mogelijkheden die
passen bij het
project. Het college
zal de ervaringen
delen met partners
in de RES.

01-062021

27-05- Overig
2021

Haarle
m
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