
 
 
Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde Haarlem over zomeropenstelling ijsbaan. 
 

Aanleiding 
De zomeropenstelling van de ijsbaan is voorlopig gegarandeerd. Dat is een gevolg van de 
uitspraak die de voorzieningenrechter in Haarlem op 20 augustus 2020 heeft gedaan naar 
aanleiding van het verzoek van Milieudefensie om de ijsbaan gedurende de zomermaanden 
te sluiten. De voorzieningenrechter is van mening dat de omgevingsvergunning onvoldoende 
aanknopingspunten biedt om sluiting in de zomermaanden af te dwingen. 
 
Hoewel de PvdA blij is dat er nu door de rechter enige klaarheid is geschonken in het 
juridisch getouwtrek, is onze fractie niet verheugd over de consequenties van de uitspraak. 
In deze tijd van klimaatbewuste maatregelen is zomeropenstelling van een (deel van de) 
kunstijsbaan niet te verantwoorden. Dat gebeurt bovendien 'met de deuren open', waardoor 
'er voor het heelal gestookt wordt'.  
 

Vragen 
 

1) Is het college met de PvdA van mening dat de gemeentelijke voorbeeldfunctie op 
klimaatgebied op de tocht is komen staan, ook nu de voorzieningenrechter niet 
wenst in te grijpen? 

 
2) Heeft het college voldoende voldaan aan de wettelijke informatieplicht van de 

gemeenteraad inzake de ijsbaan? Zo blijkt uit een Facebookbericht van 
kunstrijvereniging KSV dat 'na een lang voortraject' al op 6 juni een zomerijsakkoord 
werd bereikt, althans dat de wethouder een status aan de ijsbaan had toegekend 
als  'open buitensportlocatie van gemeente Haarlem'. Waarom is die kwestie niet 
actief behandeld in de commissie samenleving? 'Van gemeente Haarlem' impliceert 
immers dat de gemeente zelf een voorbeeldfunctie heeft. 

 
3) De PvdA draagt de sportsector een warm hart toe en begrijpt dat (toekomstige) 

topsporters behoefte hebben aan topsportijs. Bent U het met de PvdA eens dat het 
beter is uit te wijken naar een volledig overdekte ijsbaan in de zomer, omdat er dan 
in Haarlem veel energie wordt verspild om ijs te maken? 
 

4) Wat zijn de overwegingen van het College geweest om de status van 
buitensportlocatie aan de ijsbaan toe te kennen?  
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