
                          

 

MOTIE: Kunst-ijssport hoort bij de winter 

 

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op 27 januari 2022 

 

CONSTATERENDE DAT: 

• De IJsbaan in 2020 besloot ook in de zomer een ijsvloer te maken; 

• De raad vervolgens de motie zomerijs ijsbaan Haarlem heeft aangenomen, waarmee het 

college de opdracht heeft gekregen “alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de ijsbaan 

een volgend jaar weer kan besluiten zomerijs te gaan maken”; 

• In de tussentijd door Milieudefensie een handhavingsverzoek is gedaan aan het college en 

bezwaar en beroep is aangetekend tegen het niet voldoen aan het handhavingsverzoek, 

alsmede een verzoek tot voorlopige voorziening aan de rechtbank;  

• In de (aanvraag voor de) milieuvergunning van de IJsbaan staat – voor zover hier van belang - 

dat de ijsbaan alleen een ijsvloer zal hebben in de periode van begin oktober tot en met half 

maart; 

• De uitspraken van de voorzieningenrechter in de rechtbank Haarlem en van de rechtbank 

Haarlem elkaar tegenspreken wat betreft het nog (naast het Activiteitenbesluit) van toepassing 

zijn van de milieuvergunning van de Stichting IJsbaan Haarlem en daarmee van de in de 

aanvraag genoemde periode; 

• Milieudefensie in hoger beroep is gegaan van de uitspraak van de rechtbank Haarlem, onder 

meer in verband met de vraag naar het nog van toepassing zijn van de milieuvergunning van de 

ijsbaan; 

 

 

OVERWEGENDE DAT: 

• Het college bij de beantwoording van artikel 38 vragen van de PvdA heeft gesteld dat zij de 

vergunning ambtshalve zal intrekken na 13 december 2021; 

• In die vergunning nu juist een voor de Raad en zijn klimaatdoelstellingen belangrijk voorschrift 

staat over de periode dat er ijs wordt gemaakt op de ijsbaan; 

• Nu het Gerechtshof zich zal buigen over de vraag naar de werking van de milieuvergunning 

naast het van toepassing van het Activiteitenbesluit, het nu reeds intrekken van die vergunning 

daarom niet goed is;  

 

VERZOEKT HET COLLEGE : 

• De milieuvergunning van Stichting Kunstijsbaan Kennemerland in stand te laten totdat een 

uitspraak is gedaan door de bestuursrechter in hoger beroep op de zaak tussen de gemeente 

en Milieudefensie. 

 

 

En gaat over op de orde van de dag 

 

Sacha Spoor GroenLinks Haarlem 

John Oomkes Partij van de Arbeid 


