
 

Kort verslag  

     

Datum raadsvergadering: donderdag16 maart 2017 

 

0 Vragenuur  
De vragen van Trots over toegankelijkheid Stembureaus worden beantwoord door 

burgemeester Wienen. 

 De vragen van CU over openingstijden stembureau Station worden beantwoord door 

burgemeester Wienen. 

 

1 Vaststellen van de agenda 

 Agendapunt 13 Openbare Verlichting wordt op verzoek van de raad niet vandaag behandeld.  

 

2 Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 16 februari en 28 februari 

In de notulen van 16 februari wordt bij de installatie van de heer Hulster aangegeven dat hij 

de eed aflegt in plaats van de gelofte. Dit dient te worden aangepast. 

De heer Van Driel geeft aan dat op blz 6 van het verslag van 28 februari moet staan ‘de 

afdeling Bestuursrechtsspraak van de Raad van State’. 

 Na aanbrengen van deze wijzigingen worden de notulen worden  vastgesteld. 

 

3 Bekrachtigen / opheffen geheimhouding 

N.v.t 

 

4 Stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave - locatie Sint Jacob  
Besluit: conform 

 

5 Vaststellen bestemmingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook Blok I  

 Besluit: conform 

 

6 Actualisatie financiële verordening Haarlem  

  Besluit: conform 

 

7 Aansluiten Haarlem bij Project Shelter City  

 Besluit: conform 

De fracties  GLH, OPH, SP, VVD, PvdA, D66 en Trots Haarlem geven een stemverklaring 

 

8 Nota Privacybeleid Haarlem  

 Besluit: conform 

De fracties  VVD, OPH en SP geven een stemverklaring 

 

9 Vaststellen stedenbouwbouwkundige visie Boerhaavewijk Noord  

 Besluit: conform   

De fractie SP stemt tegen het voorstel. 

De fracties Trots Haarlem en SP geven een stemverklaring 

 

10 Vaststellen definitief ontwerp en aanvraag uitvoeringskrediet Afwaardering 

Amsterdamsevaart  

 Besluit: conform 

De fracties D66, GLH, SP, FM, OPH, Tros Haarlem, AP, CDA en PvdA stemmen voor het 

voorstel 

 

11 Vaststellen woonvisie Haarlem 2017-2020 "Doorbouwen aan een (t)huis"  

 Besluit: conform De fracties PvdA, CDA, CU, GLH en D66 stemmen voor het voorstel 

De fracties SP, OPH en AP geven een stemverklaring 
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11.1 Motie Ontwikkelvisie Waarderpolder 

De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fracties CU, AP, Trots Haarlem, OPH en SP stemmen voor de motie 

11.2 Motie Duurzame afspraken met corporaties 
De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fractie CU, AP, trots Haarlem, OPH en SP stemmen voor de motie 

11.3 Motie Deltaplan woningbouw, sneller en meer bouwen nodig 
De motie ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken 

11.4 Motie Kortere wachttijd 
De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fracties CU, AP, Trots Haarlem, OPH en SP stemmen voor de motie 

11.5 Motie Gooi sociale woningbouw niet op één hoop 
De motie ingediend door de fracties AP , PvdA, CU en SP wordt aangenomen 

De fracties AP, PvdA, Trots  Haarlem, OPH, CU, SP en GLH stemmen voor de motie 

11.6 Amendement Een sociaal fundament voor het Haarlemse woongebouw (2) 
Het amendement ingediend door de fracties AP en SP wordt verworpen. 

De fracties AP, SP en OPH stemmen voor het amendement 

11.7  Motie Van onbetaalbare parkeerplek naar betaalbare woning  
De motie ingediend door de fracties SP, OPH, PvdA, Trots Haarrem, D66, CDA, HvH, VVD 

en FM wordt raadsbreed aangenomen. 

11.8a Motie Selectiecriterium Gasloos bij Nieuwbouw  
De motie ingediend door de fracties PvdA, AP, Trots Haarlem, SP en GLH wordt 

ingetrokken (vervangen door 11.12). 

11.8b Motie Doelgroepenverordening Sociaal en Middelduur 
De motie ingediend door de fracties PvdA, CDA, Trots Haarlem, CU, SP en GLH wordt 

aangenomen. 

De fracties PvdA, CDA, Trots Haarlem, CU, SP,  GLH, AP en OPH stemmen voor de motie 

11.9 Motie Helderheid voor de ontwikkelaar 

De motie ingediend door de fracties PvdA, CU, GLH, CDA, SP en Trots Haarlem wordt 

aangenomen. 

De fracties PvdA, CU, GLH, CDA, SP, Trots Haarlem en OPH stemmen voor de motie 

11.10 Motie In een briefje van 5 kun je niet wonen... 
De motie ingediend door de fracties PvdA, GLH, CDA, CU, SP, Trots Haarlem wordt …. 

De fracties PvdA, GLH, CDA, CU,SP, Trots Haarlem, AP en OPH stemmen voor de motie 

11.11 Motie particuliere verhuurder in beeld.. 
De motie ingediend door de fracties PvdA, CU, GLH, SP, AP CDA en Trots Haarlem wordt 

aangenomen. 

De fracties PvdA, CU, GLH, SP, AP CDA, OPH en Trots Haarlem stemmen voor de motie 
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11.12 Motie  Uitgangspunt: Aardgas-loos bij Nieuwbouw 
De motie ingediend door de fracties GLH, PvdA, AP, Trots Haarlem, SP , HvH en VVD 

wordt raadsbreed aangenomen. 

11.13 Motie Gasloos van visie naar prestatie  
De motie ingediend door de fracties GLH, D66, AP, SP en Trots Haarlem wordt 

aangenomen. 

De fracties  VVD en HvH stemmen tegen de motie 

 

 

12 Aanbesteding Raaks 3e fase  

Besluit: gewijzigd. De fractie SP geeft een stemverklaring. 

12.1 Amendement : sociaal kans op Raak(s)   

Het amendement ingediend door de fracties AP en SP wordt verworpen. 

De fracties AP, SP, Trots Haarlem en OPH stemmen voor het amendement 

12.2  Amendement Raaks klimaatneutraal  
De motie ingediend door de fractie GLH, VVD, D66, CDA, PvdA, SP, AP en Trots Haarlem 

wordt raadsbreed aangenomen. 

12.4 Motie Raaks sociaal volmaakt 
De motie ingediend door de fracties PvdA, GLH, AP, SP, OPH, Trots en CU wordt 

aangenomen. 

De fracties PvdA, GLH, AP, SP, OPH, Trots Haarlem, CDA en CU  

 

 13  Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020  

Het beleidsplan Openbare Verlichting wordt op verzoek van de raad niet behandeld. 

 

 

14  Moties Vreemd  

14.1  Motie Burenhulp een handje helpen 
De motie ingediend door de fractie SP wordt ingetrokken. Wethouder Botter is bereid in 

contact te treden met Burenhulp over de financiering van het project in de periode tot de 

Kadernota vanuit andere eigen middelen van Burenhulp en zegt toe te komen met een 

voorstel voor financiering van de in de motie gevraagde € 30.000,-- voor de rest van 2017 

14.2 Motie Maak van de paarse krokodil geen papieren tijger 
De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen. 

De fracties  AP, Trots Haarlem, OPH en SP stemmen voor de motie 

De fracties PvdA, VVD, OPH en SP geven een stemverklaring 

 

14.3 Motie Snel subsidiëren en het hele jaar door  
De motie ingediend door de fractie GLH, PvdA, CDA, SP D66, OPH, AP en Trots Haarlem 

wordt aangenomen. 

De fracties  GLH, PvdA, CDA, AP, Trots Haarlem, OPH, SP en D66 stemmen voor de motie 

De fracties VVD en  HvH geven een stemverklaring 
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15.     Ingekomen stukken  

 

Te agenderen stukken van de Lijst ingekomen stukken. Alle overige stukken zijn ter kennisgeving 

aangenomen. 

 

* 2017091978 170213 Brief Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt verzoek inrijverbod zwaar 

vrachtverkeer en aanbrengen snelheidsremmende maatregelen op wegdek bij herinrichting J. 

Gijzenkade  

De fractie OPH verzoekt agendering in commissie Beheer van deze brief. De fractie VVD geeft aan 

dat het onderwerp volgende week staat geagendeerd en de brief dan toegevoegd moet worden aan 

deze stukken.  

 

De brief    * 2017087654 170214 Verkoop Drijfriemenfabriek  op verzoek van de fractie PvdA 

toevoegen bij de behandeling in de commissie Ontwikkeling van de scenariouitwerking. 

 

 

* 2017103643 170224Brief Rocade over Koepelgevangenis Haarlem/ verkoop aan Panopticon  

agenderen in commissie Ontwikkeling op verzoek van de fractie  HvH. 

 

 

   



Actiepartij • m SB*

voor Haarlem

Motie: Gooi de sociale woningbouw niet op één hoop

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 16 maart 2017, in 
beraadslaging over de woonvisie,

constaterende dat;

- in de woonvisie met sociale woningen alle woningen onder de liberalisatiegrens van 
710 euro worden bedoeld;

- dat zijn dus woningen onder de aftoppingsgrens en erboven;
- het op één hoop gooien van de twee types sociale woningen tot een sluipende 

verschraling van het aanbod van woningen tot de lage aftoppingsgrens kan leiden;

- in de woonvisie de percentages voor de woningaantallen tot de aftoppingsgrens en 
boven de aftoppingsgrens apart te benoemen;

en gaat over tot de orde van de dag,

verzoekt,

Actiepartij

C
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Motie: Van onbetaalbare parkeerplek naar betaalbare woning

De raad, bijeen op 16 maart 2017, de woonvisie Haarlem 2017-2020 "Doorbouwen 
aan een (t)huis" besprekende.

Overwegende dat er vanuit de raad de wens bestaat om het aantal sociale 
huurwoningen te vergroten;

Constaterende dat in de ogen van de woningbouwcorporaties de kosten voor het 
realiseren van parkeervoorzieningen een drempel zijn bij het realiseren van nieuwe 
sociale huurwoningen;

Verzoekt het college:

• Een onderzoek te doen naar de reële behoefte van parkeerplaatsen bij sociale 
huurwoningen

• De raad te rapporteren over de uitkomsten van dit onderzoek, samen met 
aanbevelingen over het al dan niet aanpassen van de parkeernorm voor sociale



PvdA GROEN 
LINKS Haarlem

Motie Doelgroepenverordening Sociaal & Middelduur

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 16 maart 2017 in 
beraadslaging over de Woonvisie 2017-2020, "Doorbouwen aan een (t)huis",

Constaterende dat:

• Om de toenemende druk op de sociale- en lage middeldure (*1) 
huurwoningmarkt tegen te gaan en deze druk te doen afnemen, er 
maatregelen nodig zijn die deels reeds goed vervat zijn in de nieuwe 
voorliggende Woonvisie 2017-2020;

• Het uitgangspunt van het coalitieakkoord Samen Doen is, dat binnen redelijke 
termijn iedere Haarlemmer een betaalbare woning kan vinden;

• Er ten aanzien van de vastgelegde ambitie : 'Haarlem ongedeelde stad' er o.a. 
wordt voorgesteld om 1900 sociale huurwoningen toe te voegen tussen nu en 
2025, waarvan 1200 in het westelijk deel van Haarlem (*2)

• De drie grote corporaties momenteel rond de 5000 sociale huurwoningen 
bezitten in het Westelijk deel van Haarlem, tegen ruim 16.000 in het oostelijk 
deel;

• Er schaarste is aan betaalbare huurwoningen voor de groep mensen die 
aangewezen is op lage middeldure huur (*1)

• Vermenging van dure-, middeldure- en goedkope woningen positieve 
effecten heeft op de leefbaarheid in de stad en haar buurten (= differentiatie);

Overwegende dat:

• Er in het kader van balans en evenredigheid en vanuit het gedragen principe: 
Ongedeelde Stad, het meer dan wenselijk en logisch is dat ook in het westelijk 
deel van Haarlem de differentiatie net zo voortvarend door gemeente, 
ontwikkelaars en corporaties wordt opgepakt als in het oostelijk deel;

• Op p.63 van de voorliggende Woonvisie staat: '....Om de gewenste verdeling 
van het woningbouwprogramma over de stad te realiseren zullen we via het 
beschikbare (ruimtelijk) instrumentarium project- en wijkgericht sturen op het
bouwen van sociale huurwoningen........ Op locaties die niet in gemeentelijk
eigendom zijn, zal in zet van ruimtelijk ordeninasinstrumentarium nodig zijn 
(bestemmingsplan, exploitatieplan en mogelijk een doelgroepenverordening)



• De Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten de mogelijkheid biedt om in 
bestemmingsplannen te eisen dat een bepaald percentage sociale huur- 
gerealiseerd moet worden.

• Dit betekent dat de gemeente een doelgroepenverordening moet hebben om 
kwalitatieve locatie-eisen te kunnen stellen in nieuwe bestemmingsplannen 
en exploitatieplannen. In de betreffende verordening definieert de gemeente 
de doelgroepen en de duur van de instandhoudingtermijn voor deze 
woningen .

• In de Woonvisie wordt voorgesteld pas in 2020 te starten met een onderzoek 
naar een doelgroepenverordening;

• Er inmiddels een wetsvoorstel ligt van de minister dat gemeenten verplicht 
ook een bepaalde hoeveelheid middeldure huurwoningen in 
bestemmingsplannen op te nemen;

Verzoekt het College:

• De Raad voor het zomerreces een uitgewerkt voorstel voor een 
Doelgroepenverordening voor te leggen waarmee een wettelijk vereiste basis 
zou kunnen worden gelegd m.b.t. gemeentelijk woonbeleid over toe te 
voegen sociale- en lagere middeldure (*1) huurwoningen in 
bestemmingsplannen en exploitatieplannen .

En gaat over tot de orde van de dag

*1 Lage middelhure huur betreft huurwoningen tussen de 710-, en 950,- euro

*2 Bij het Lokaal Akkoord Haarlem is een aantal afspraken gemaakt over de ongedeelde 
stad. De stad is voor deze afspraak in tweeën opgedeeld, het Westelijk deel: ligt ten westen 
van de lijn Spaarne/singels/Schoterweg-Rijksstraatweg. Het Oostelijk deel: aan de oostzijde 
van deze lijn. Deze indeling loopt dus niet gelijk met indelingen van stadsdelen.



PvdA SP.Christenunie

Motie Helderheid voor de ontwikkelaar
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 16 maart 2017 in
beraadslaging over de Woonvisie 2017-2020, "Doorbouwen aan een (t)huis".

Constaterende dat:

• Om de toenemende druk op de woningmarkt tegen te gaan en naar beneden 
te brengen, maatregelen nodig zijn die deels reeds goed vervat zijn in de 
nieuwe voorliggende Woonvisie 2017-2020;

• Het uitgangspunt van het coalitieakkoord Samen Doen is, dat binnen redelijke 
termijn iedere Haarlemmer een betaalbare woning kan vinden;

• Er daartoe tot 2025 o.a. 7500 woningen via transformatie en nieuwbouw 
toegevoegd dienen te worden in Haarlem;

• Er ten aanzien van de vastgelegde ambitie : 'Haarlem ongedeelde stad' wordt 
voorgesteld om 1900 sociale huurwoningen toe te voegen tussen nu en 2025, 
waarvan 1200 in het westelijk deel van Haarlem (*2)

• Vermenging van dure-, middeldure- en goedkope woningen positieve 
effecten heeft op de leefbaarheid in de stad en haar buurten (= differentiatie);

• De verdeling van deze segmenten woningen nu sterk uit balans is bij een 
vergelijking tussen oostelijk- en westelijk Haarlem (*2)

Overwegende dat:

• Op p.42 van de Woonvisie staat:De gemeente kan bijdragen door bijv. 
grond of vastgoed aan te bieden voor de ontwikkeling van sociale 
huurwoningen, ruimtelijk instrumentarium in te zetten of ontwikkelende 
partijen in contact brengen met de Haarlemse corporaties..'

• Op p.63: ‘...om de gewenste verdeling van het woningbouwprogramma over de 
stad te realiseren zullen we via het beschikbare (ruimtelijk) instrumentarium 
project- en wijkgericht sturen op het bouwen van sociale huurwoningen. Om 
dit daadwerkelijk tot stand te brengen moeten we de verkoop van (een deel 
van) de locaties die nog tot het gemeentelijk eigendom behoren zo inrichten 
dat hier daadwerkelijk sociale huur kan worden gerealiseerd...'

• Er m.n. tot aan de aftoppingsgrens (= huurtoeslaggrens) een zorgelijke afname 
van sociale huurwoningen zichtbaar is, terwijl de beschikbaarheid van deze 
woningen al reeds onder druk staat;



• Dat het daarom zinvol is om bij het inzetten van het instrumentarium bij het 
transformatie/ bouwen van sociale huurwoningen bij de verkooptender en 
anderszins, heldere en eenduidige voorwaarden op te nemen binnen welk 
segment de sociale huurwoningen gerealiseerd dienen te worden en tevens 
vast te leggen voor welke periode deze woningen binnen dit specifieke 
segment behouden dienen te blijven;

• Dit om te voorkomen dat een ontwikkelaar (vanuit financieel belang) m.n. 
sociale huurwoningen tot de liberalisatiegrens (710,- euro) zal willen bouwen 
terwijl de behoefte en de druk vooral bij huurwoningen tot de aftoppingsgrens 
(*1) ligt;

Verzoekt het College:

• Voor 1 juni 2017 met een voorstel te komen voor het vastleggen van afspraken 
waar ontwikkelaars aan zouden moeten voldoen bij realisatie van nieuwbouw- 
en transformatieplannen voor het segment sociale huur tot de 
aftoppingsgrens;

1 * Aftoppingsgrens per 1/1/2017:

• € 592,55 per maand als het huishouden van de huurder uit één of twee personen bestaat;
• € 635,05 per maand als het huishouden van de huurder uit drie of meer personen bestaat.

2* Bij het Lokaal Akkoord Haarlem is een aantal afspraken gemaakt over de ongedeelde stad. De stad 
is voor deze afspraak in tweeën opgedeeid. het westelijk deel ligt ten westen van de lijn 
Spaarne/singels/Schoterweg-Rijksstraatweg. En het oostelijk deel aan de oostzijde van deze lijn.
Deze indeling loopt dus niet gelijk met indelingen van stadsdelen.



PvdA
ChristenUnie

GROEN
UNKS

HAARLEM Haarlem

Motie : In een briefje van 5 kun je niet Wonen
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 16 maart 2017 in 
beraadslaging over de Woonvisie 2017-2020, "Doorbouwen aan een (t)huis".

Constaterende dat:

• Om de toenemende druk op de sociale huurwoningmarkt tegen te gaan en 
omlaag te brengen, er maatregelen nodig zijn die deels vervat zijn in de 
voorliggende Woonvisie;

• Er ten aanzien van de vastgelegde ambitie : 'Haarlem ongedeelde stad' o.a. 
wordt voorgesteld om 1900 sociale huurwoningen toe te voegen tussen nu en 
2025, waarvan 1200 in het westelijk deel van Haarlem ;

• Vermenging van dure-, middeldure- en goedkope woningen positieve 
effecten heeft op de leefbaarheid in de stad en haar buurten (= differentiatie);

Overwegende dat:

• Op p.63 in de Woonvisie staat:'... Om de gewenste verdeling van het
woningbouwprogramma over de stad te realiseren zullen we,.......project- en
wijkgericht sturen op het bouwen van sociale huurwoningen. Om dit 
daadwerkelijk tot stand te brengen moeten we de verkoop van (een deel van) 
de locaties die nog tot het gemeentelijk eigendom behoren zo inrichten dat 
hier daadwerkelijk sociale huur kan worden gerealiseerd.'

• De afdeling Vastgoed een taakstelling heeft om gemeentelijk niet-strategisch 
vastgoed te verkopen om daarmee de onderhoudsreserve vastgoed te vullen;

• Het daardoor voorkomt dat bij locaties die verkocht worden uit gemeentelijk 
eigendom, de eis voor toevoegen van sociale huurwoningen wordt losgelaten 
met het argument dat de opbrengst anders lager uit zal vallen;

• Dat maatschappelijke opbrengst door het toevoegen van sociale 
huurwoningen aan de westkant van de stad, ook een grote en belangrijke 
waarde vertegenwoordigt en je in een briefje van 5 niet kunt wonen;

Verzoekt het College:

• Bij de verkoop van gemeentelijk eigendom met alle betrokken afdelingen 
steeds af te stemmen hoe te komen tot een verkoop die recht doet aan 
enerzijds de minimaal benodigde opbrengst en anderzijds aan de ambitie om 
daadwerkelijk sociale huurwoningen te realiseren .

• Deze afweging en onderbouwing met een concreet percentage sociale 
huurwoningen (onder de aftoppingsgrens) terug te laten komen in de stukken 
en voorstellen die de Raad daarover ter bespreking e/o besluitvorming
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ChristenUnie voor Haarlem

AMotie Particuliere verhuurder in beeld
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 16 maart 2017 in
beraadslaging over de Woonvisie 2017-2020, "Doorbouwen aan een (t)huis".

Constaterende dat:

• Er geen eenduidige verifieerbare cijfers zijn over het exacte aantal 
sociale huurwoningen in Haarlem binnen de particuliere sector;

• Er wel aanwijzingen zijn dat de particuliere woningvoorraad aan sociale 
huurwoningen gestaag afneemt;

• Expats, Airbnb, de regionale druk op de woningmarkt en Haarlem als 
populaire woonstad, de prijzen opdrijven en steeds meer woningen 
mede daardoor uit het particuliere sociale huursegment verdwijnen;

• Particuliere verhuurders inkomenseisen mogen stellen waarmee de 
toegankelijkheid tot deze woningen beperkt wordt voor potentiële 
huurders;

• De particuliere sociale huurwoningen niet beschikbaar en inzichtelijk zijn 
via Woonservice en Woningnet;

• Onduidelijk is of en hoe de particuliere verhuurders kunnen en willen 
bijdragen aan de ambities uit de voorliggende Woonvisie;

Verzoekt het College:

• Voor het zomerreces met resultaten, onderbouwingen en cijfers te

• Zolang over bovenstaande geen duidelijkheid bestaat, het 'geschatte'

tellen bij de totale voorraad sociale huurwoningen ;
percentage particuliere sociale huurwoningen vooralsnog niet mee te

komen waarmee gefundeerd inzicht kan worden gegeven in:
- het huidige aantal particuliere sociale huurwoningen,
- een prognose voor toe-of afname van particuliere sociale

huurwoningen tot 2025;
- of en in hoeverre de particuliere verhuurders vorm geven aan

de ambities uit de voorliggende Woonvisie ;
- hoe de inzet van de particuliere verhuurders te borgen bij de

uitvoering van de ambities uit de Woonvisie;

En gaat oyentot de orde van de dag.

P
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Motie Uitgangspunt: Aardgas-loos bij Nieuwbouw

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 16 Maart 2017,

Constaterende dat:

- Het Energieakkoord spreekt van een 100% duurzame energievoorziening in 2050;
- Het hiermee een desinvestering zal zijn nu nog gasleidingen aan te leggen bij 

nieuwbouw;
- Een toekomstbestendige gebouwde omgeving begint met het ontwikkelingen van 

nieuwbouwwoningen zonder aardgasinfrastructuur;

Overwegende dat:

- Gas een fossiele brandstof is die bij verbranding zorgt voor een toename van C02 
in de atmosfeer;

- De gaswinning in Slochteren in toenemende mate leidt tot aardbevingen in de pro
vincie Groningen;

- Haarlem zich ten doel heeft gesteld Klimaatneutraal te zijn in 2030;
- In onze gemeente de komende jaren 4000 tot 6000 woningen gebouwd zullen gaan 

worden;
De alternatieven voor gas inmiddels ruimschoots voorhanden zijn (warmtepom- 
pen/all electric) en binnen de bouwsector ook steeds vaker worden toegepast.

Draagt het College op om:

- Bij toekomstige woningbouwprojecten energieneutraliteit en aardgasloosheid als eis 
op te nemen;

- Bij projecten waar aardgasloosheid door fysieke redenen niet haalbaar is, energie
neutraliteit als eis op te nemen;

- De raad een voorstel te doen over hoe deze voorwaarden worden verwerkt in zowel 
ruimtelijke plannen als privaatrechtelijk handelen door de gemeente

En gaat over tot de orde van de dag .
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Motie Gasloos: van visie naar prestatie

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 16 Maart 2017,

Constaterende dat:

- Het Energieakkoord spreekt van een 100% duurzame energievoorziening in 2050;
- Het hiermee een desinvestering zal zijn nu nog gasleidingen aan te leggen bij 

nieuwbouw;
- Een toekomstbestendige gebouwde omgeving begint met het ontwikkelingen van 

nieuwbouwwoningen zonder aardgasinfrastructuur;
- De nieuwe woonvisie Haarlem 2017-2020 ‘Doorbouwen aan een (t)huis melding 

maakt van gasloze nieuwbouw als uitgangspunt voor de toekomst

Overwegende dat:

- Gas een fossiele brandstof is die bij verbranding zorgt voor een toename van C02 
in de atmosfeer;

- De gaswinning in Slochteren in toenemende mate leidt tot aardbevingen in de ge
meente Groningen;

- Haarlem zich ten doel heeft gesteld Klimaatneutraal te zijn in 2030;
- De drie Haarlemse woningcorporaties in de komende 5 jaar E250 miljoen zullen 

gaan investeren in nieuwbouw;
- De alternatieven voor gas inmiddels ruimschoots voorhanden zijn (warmtepompen/ 

all electric) en binnen de bouwsector ook steeds vaker worden toegepast.

Draagt het College op om:

- De duurzaamheidsambities die worden benoemd in de Woonvisie Haarlem 
2017-2020 te concretiseren in de prestatieafspraken en hierbij nadrukkelijk als uit
gangspunt vast te leggen dat corporaties niet langer aardgasaansluitingen bij 
nieuwbouwprojecten zullen aanleggen.

- Samen met de corporaties tot een plan van aanpak te komen aangaande het ener- 
gieneutraal maken van de bestaande woningvoorraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Groenlinks m
jU&L

V



12

Amendement Raaks Klimaatneutraal

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 16 Maart 2017,

Constaterende dat:

- We in Haarlem een ambitieuze klimaatdoelstelling nastreven. Namelijk een Kli
maatneutraal Haarlem in 2030;

Overwegende dat:

- Nieuwbouw in Haarlem dient bij te dragen aan de lokale door ons gestelde klimaat- 
doelstellingen;

- De bouwsector inmiddels ruimschoots ervaring heeft in de benodigde technologie 
en isolatie om woningen energieneutraal op te leveren;

- Aan de nota de volgende tekst toe te voegen: Als gunningscriterium energie-neutra- 
liteit toe te voegen aan de gunningsleidraad.

En gaat over tot de orde van de dag .
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AMotie Raaks sociaal volmaakt

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 16 Maart 2017,

Constaterende dat:

- Er in Haarlem een grote behoefte is aan sociale huurwoningen en de wachtlijsten te 
lang zijn;

- In het centrum erg weinig mogelijkheden zijn om sociale huurwoningen toe te voe
gen aan de voorraad;

- In de eerder gerealiseerde delen van het Raaks project zijn 192 woningen gereali
seerd waaronder 16 focuswoningen, waarvan12-14 sociale huurwoningen

- Kleine wooneenheden in het centrum bij zowel starters als alleenstaanden in trek 
zijn;

Overwegende dat:

- Een slimme ontwikkelaar in de plannen een beperkt aantal woningen met een ruim 
oppervlak kan vervangen door kleine eenheden in het sociale segment, waardoor 
het aantal woningen toeneemt en toch een reële opbrengst mogelijk is;

- Dat in aansluiting op de omgeving de stedenbouwkundige kwaliteit in het laatste 
deel van de Raaks ontwikkeling terecht een belangrijk uitgangspunt is;

- Dat een goede opbrengst voor de gemeente ook een hoge prioriteit heeft;

Draagt het College op om:

- In de gunningscriteria toe te voegen dat er 10 punten kunnen worden verdierf in
dien sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De punten worden toegekend als 
minimaal 10% van de nieuwe woningen binnen de definitie van sociale huur vallen.

- De punten voor kwaliteit gelijktijdig te verlagen van maximaal 60 naar 50 en de ove
rige te behalen punten niet te wijzigen. De maximale scores worden dan:

Kwaliteit 50 punten (i.p.v. 60 punten)

En gaat over tot de orde van de dag .
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Motie: Snel subsidiëren en het hele jaar door

Actiepartij

U
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 16 maart 2017

Constaterende dat:

• Zelforganisaties in aanmerking komen voor subsidie indien de aanvragen voor 
1 november en 1 mei ingediend zijn;

• De subsidie voor sociale initiatieven toegekend worden indien de aanvragen 
voor 1 april of voor 1 oktober zijn ingediend;

• De subsidie voor sport ook gekoppeld is aan deze data;
• De beslistermijn zes weken is.

Overwegende dat:
• Het belangrijk is dat ideeën en initiatieven die actueel spelen in onze 

samenleving snel tot uitvoering kunnen komen.
• Er gemeentes zijn waarin een subsidieaanvraag voor eenmalige activiteiten in 

korte termijn beoordeeld worden.

Draagt het college op:

• Het indienen van subsidies voor eenmalige activiteiten met een maximum van 
€ 2.000,- het hele jaar door mogelijk te maken.

• De aanvraag zo snel mogelijk af te handelen en daarbij te streven naar binnen 
twee weken.

en gaat over tot de orde van de dag.


