
 
 

MOTIE duurzaam doen is duurzaam begroten 
 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 7 november 2019 

  

Constaterende dat:  

• In de begroting 2019-2023 werd gesproken over de inrichting van een 

duurzaamheidsbegroting in de begroting 2020 en het stappenplan daar naartoe; 

• In de kadernota 2019 de eerste stappen daartoe zouden worden neergezet1; 

• In de kadernota 2019 echter gesteld werd dat het inrichten van een 

duurzaamheidsbegroting (nog) niet haalbaar is omdat de SDG’s nog niet meetbaar 

zijn2; 

• Het college in de kadernota 2019 een tijdpad voorstelt om te komen tot een 

duurzaamheidsbegroting; 

• De voorgestelde pilots vertraging lijken te hebben opgelopen3; 

• In de begroting 2020-2024 de plannen voor de duurzaamheidsbegroting een stille dood 

lijken te zijn gestorven; 

 

  

Overwegende dat:  

• Het coalitieprogramma Duurzaam Doen de doorstart is van de verduurzaming van 

Haarlem; 

• Het coalitieprogramma een uitdaging is, in die zin dat is afgesproken dat Haarlem in 

2030 CO2-neutraal, in 2040 aardgasvrij en in 2050 klimaatadaptief zal zijn; 

• Groeperingen in de stad steeds nadrukkelijker verzoeken om op te schieten met de 

verduurzaming van de stad; 

• Het voor het behoud van ons leefklimaat ook noodzakelijk is zo snel mogelijk te 

verduurzamen; 

• Duurzaam Doen betekent daadwerkelijk en aantoonbaar verduurzamen;  

• Het aantonen van de verduurzaming mogelijk is door doelen, prestaties en effecten 

vast te leggen, te monitoren en met de stad te delen; 

• Een begroting en de jaarstukken de ideale plaats is om de voortgang van Duurzaam 

Doen te laten zien en daarover verantwoording af te leggen; 

• Een dergelijke verantwoording niet hoeft te wachten op SDG’s of indicatoren van de 

WCCD, maar kan ook in Haarlem ontwikkeld worden met gebruikmaking van 

bestaande meetinstrumenten4; 

 

Verzoekt het College van B&W  

• De bijgevoegde doelen, prestaties en prestatie- en/of effectindicatoren over te nemen 

als bijlage bij de begroting 2020-2024 en daarover verantwoording af te leggen in het 

jaarverslag 

 

En gaat over tot de orde van de dag   

                                                           
1 Programmabegroting 2019-2023, p.27 
2 Kadernota 2019, p. 15 ev 
3 Kadernota 2019, p.19 
4 Duurzaamheidsmonitor, gemeentelijke duurzaamheidsindex, nationale monitor duurzame gemeenten, 
Klimaatmonitor RWS, VNG monitor waarstaatjegemeente.nl,  



 

GLH 
Bijlage: aanvulling doelen, prestaties, indicatoren 
 

Beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Doel: Energiezuiniger woningen: 

Prestatie: stimuleren woningeigenaren om hun woning te verduurzamen 

Effectindicator: 

• Aantal woningen met energielabel A, A+, A++ 

 

R/S 3197      4000      5000       8000      12000    20000    40000 

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

• Totaal gasverbruik woningen in miljoen m3 

 

R/S 86,3       84          78 70   60       45         30 

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

• Percentage woningen met zonnepanelen 

 

R/S    5%        7%        10% 15%       20%        30%       40% 

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

• Aantal woningen zonder CO2 uitstoot 

 

R/S  1,3 %        3%        6% 12%       15%       20%       30% 

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

 

Prestatie: Gemeente verleent vergunning, ook voor huizen met monumentenstatus en binnen 

beschermd stadsgezicht voor het leggen van zonnepanelen. 

 

Prestatie- Indicator: Aantal daken met zonnepanelen in beschermd stadsgezicht en 

monumenten. 

 

R/S     --        ?   

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

Prestatie: verduurzamen gemeentelijk vastgoed 

Prestatie-indicator: aantal verduurzaamde gemeentelijke gebouwen 

 

R/S  

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma 5: Beheer en onderhoud: 

Beleidsveld 5.1: Openbare ruimte en mobiliteit: 

Aanvulling op Doel: Een duurzaam Haarlem  

 

Doel: Energietransitie: 

Prestatie-indicator: Hoeveelheid warmtenet in meters 

 

R/S    --             0             

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

Prestatie-indicator: Aantal huishoudens zonder aardgas als warmteleverancier 

 

R/S     

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

Doel: Haarlem CO2 neutraal 

Prestatie: auto’s weren uit binnenstad, verkeersintensiteit verminderen, OV verbeteren,                 

Fietsverbindingen verbeteren, meer groen in de stad, meer bomen. 

  

Effect-indicator:  

• CO2 uitstoot woningen 

 

R/S  249.509    241.252   246.000  240.000 230.000   210.000   190.000   150.000  100.000 

          (2016)     (2017)     (2018)    (2019)     (2020)     (2021)     (2022)     (2023)     (2024) 

 

• Totale CO2 uitstoot in Haarlem (berekend) 

 

R/S    636.600  610.500   590.000   570.000   540.000  500.000  450.000  390.000  300.000 

 (2016)   (2017)     (2018)    (2019)      (2020)     (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

• meting luchtkwaliteit mbv Haarlemse neuzen (Hollandse luchten) 

 

R/S   --       -- 

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

Doel: Klimaatbestendigheid: 

Prestatie: steenbreek, water terugbrengen in stad, hittestress tegengaan door plaatsen te 

vergroenen. 

 

Prestatie-indicator: aantal ha groen ter vervanging van steen 

 

R/S  

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

Prestatie-indicator: Aantal vierkante meter water in plaats van steen 

 

R/S  

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 



 

 

Doel: Groen, natuur en ecologie: 

Prestatie: het aantal bomen neemt jaarlijks toe 

 

Prestatie-indicator: absolute toename aantal bomen in de stad (indien niet mogelijk op basis 

van telling, dan op basis van berekening: aantal verleende kapvergunningen t.o. aantal 

geplante bomen) 

R/S   -- 

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

Doel: Duurzame mobiliteit 

Prestatie: OV knelpunten oplossen 

 

Effect indicator: toename gebruik OV 

R/S   -- 

 (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

 

Doel: stimuleren elektrische auto’s  

Prestatie: plaatsen van laadpalen 

 

Prestatie-indicator: aantal openbare laadpalen in de stad 

 

R/S 

  (2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

Doel: het goede voorbeeld geven 

Prestatie: Co2 prestatieladder hanteren in gemeentelijke organisatie 

 

Prestatie-Indicator: stappenplan prestatieladder volgen en uitvoeren 

 

   --       --         

(2018)    (2019)    (2020)    (2021)    (2022)    (2023)    (2024) 

 

 


