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Amendement Starterslening; Een Steuntje in de Rug

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 1 juni 2017, in beraadslaging over de
verordening startersregeling.

Constaterende dat:
• de huizenprijzen de laatste jaren fors gestegen zijn in de Randstad en in Haarlem in het 

bijzonder;
• dit het voor starters op de woningmarkt bijzonder lastig maakt een eerste koopwoning te 

kopen in Haarlem,
• het aantal aanvragen is teruggelopen tot 17 in de eerste helft van 2017, waarvan er 11 in 

behandeling zijn genomen,
• de starterslening een regeling is die juist de stap naar een eerste koopwoning moet helpen 

verkleinen,
• de starterslening daarmee ook een instrument is dat doorstroming bevordert,

Overwegende dat:
• de hoogte van de starterslening sinds 2011 ongewijzigd is gebleven,
• de hoogte van de Haarlemse starterslening tot de laagste van de G32 behoort,
• de starterslening een revolverend fonds is waarbinnen- na toekenning van de in 

behandeling genomen aanvragen - momenteel nog een budget van 983.000 euro 
beschikbaar is; hierdoor het aantal Haarlemmers dat van dit instrument gebruik kan maken 
mogelijk wordt beperkt bij een ophoging van het bedrag van de lening,

• de ook bij het SVn uitstaande Monumentenlening de afgelopen twee jaar niet is 
aangevraagd, onder meer vanwege de lage rentestand,

• een overheveling van een gedeelte van het budget van de tevens bij het SVn uitstaande 
monumentenlening kan voorkomen dat het budget van de starterslening uitgeput raakt,

Besluit om:
• de Verordening Starterslening als volgt te amenderen;

o Artikel 2 Toepassingsbereik, Lid 3 ‘Voor het verwen/en van bestaande en nieuwe 
koopwoningen in de gemeente Haarlem waarvan de aankoopprijs van de woning 
niet hoger is dan € 230.000,- (inclusief meerwerk en verbeterkosten), of dan de 
geldende NHG-grens, mocht die lager zijn dan de door ons vastgestelde E230.000”, 

o Artikel 4 Bevoegdheid College, Lid 2 “Het college stelt de hoogte van de 
Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening 
maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van €
so.ooo:

• voorts het budget van de bij het SVn uitstaande Starterslening met bovenstaande 
aanpassingen toereikend te maken voor 2017 en 2018, in geval van uitputting van het 
budget starterslening een gedeelte van het budget van de monumentenlening en de 
gemeentelijke rekening over te hevelen,

• indien gewijzigde rentestand ertoe leidt dat de monumentenlening weer in trek komt, 
hiervoor een voorstel aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement - Huisvestingsverordening geen voorrang voor statushouders

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Constaterende dat

• De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2017 zoals deze nu voor ligt 
voorrang geeft aan vergunninghouders (statushouders)

Overwegende dat

• De Tweede Kamer heeft besloten dat statushouders géén voorrang krijgen.

• Er een lange wachtlijst bestaat.
• De gemeente Haarlem niet alleen een taakstelling heeft met betrekking tot het huisvesten 

van statushouders maar ook een zorgplicht heeft voor de reeds aanwezige inwoners van 
Haarlem die soms al vele jaren op de wachtlijst staan.

• Het een goede zaak is om statushouders te proberen te huisvesten maar niet bij voorrang 
boven Haarlemmers die op de wachtlijst staan.

• De taakstelling voor het huisvesten van statushouders beter opgelost kan worden door 
creatieve oplossingen die niet ten koste gaan van de kansen van Haarlemmers. Te denken 
valt aan het bouwen van kleine sobere appartementen, alternatief gebruik van leegstaande 

kantoren, gezamenlijke en onzelfstandige huisvesting, etc.

Besluit de huisvestingsverordening als volgt te wijzigen:

• Hoofdstuk 2 - artikel 9 lid 3: "de vergunninghouder die gelet op de in artikel 28 van de wet 
genoemde taakstelling gehuisvest moet worden en" wordt geschrapt.

• Hoofdstuk 2 - artikel 9 lid 6a wordt geschrapt

• Hoofdstuk 2 - artikel 9 lid 10 wordt geschrapt
• Hoofdstuk 2 - artikel 9 lid 11 wordt geschrapt
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AMENDEMENT Geen onnodige drempels urgentieverklaring mantelzorgers

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

in beraadslaging over de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IUJmond: Haarlem
2017

Constaterende dat
• Het van belang is dat urgentieverklaringen alleen worden verstrekt als daar noodzaak 

toe is;
• In 2016 acht keer urgentie is aangevraagd op basis van mantelzorg en deze slechts 

twee keer is toegekend;
• De 6 voorwaarden voor urgentie voor mantelzorgers of mantelzorgontvangers nu 

absoluut zijn geformuleerd wat de afwegingsruimte van de urgentiecommissie beperkt 
met name als het gaat om voorliggende voorzieningen (voorwaarde 3) en alternatieve 
woonoplossingen (voorwaarde 4);

• Het mogelijk is van deze voorwaarden een kan bepaling te maken zodat de 
urgentiecommissie kan weigeren maar dit niet hoeft;

Besluit artikel 9 lid 3 onderdeel b als volgt te wijzigen

Voorwaarde 3 en 4 worden verplaatst naar een nieuw onderdeel c waarvan de eerste volzin
komt te luiden “Een schriftelijke urgentieverklaring voor de woningzoekenden bedoeld onder
b kan worden geweigerd indien niet wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:”

FrgfiJrVisser
Christenunie



Christenunie
AMENDEMENT 8 uur mantelzorg is voldoende afhankelijkheid

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

in beraadslaging over de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IUJmond: Haarlem
2017

Constaterende dat
• Voorwaarde 6 bij urgentieverklaringen voor mantelzorgers vereist dat de 

mantelzorgontvanger voor zijn participatie en zelfredzaamheid afhankelijk is van de 
mantelzorgen

• Deze voorwaarde overbodig is als al op grond van voorwaarde 1 is aangetoond dat 
meer dan 8 uur per week zorg wordt verleend;

• Voorwaarde 6 onwenselijk is omdat deze ook kan worden geïnterpreteerd als 
onderwaardering voor mantelzorg in vergelijking tot andere zorgvormen;

Besluit artikel 9 lid 3 onderdeel b als volgt te wijzigen

Voorwaarde 6 wordt geschrapt.

F
Christenunie

E ot de orde van de dag.
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Motie: kent woningsplitsing een grens als de leefbaarheid in 
wijken onder druk komt?

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 1 juni 2017 gehoord 
hebbende de beraadslaging over de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 
Haarlem 2017

Constaterende dat:
-in meerdere wijken de splitsing van eengezinswoningen tot soms wel drie 
appartementen ertoe leidt, dat die wijken de sociale cohesie kwijtraken of dreigen kwijt te 
raken, huis- en straatvuilproblematiek toeneemt, alsmede de parkeerproblematiek; kortom, 
de leefbaarheid van wijken kan ernstig afnemen door (te veel) woningsplitsingen;

-deze wijken, met name vooroorlogse wijken, simpelweg niet gebouwd zijn op een 
grote toename van bewoners;

-de gemeente deze wijken, benoemd in bijlage 1 bij de toelichting op de verordening, 
herkent.

Draagt het College op om:
-voor de begrotingsbehandeling inzicht te geven in het aantal verleende en het aantal 
geweigerde/afgewezen woningsplitsingen per wijk, als genoemd in bijlage 1 van de 
toelichting op de verordening, aangevuld met Schalkwijk, in, indien mogelijk, de afgelopen 
10 jaar;

-voor de begrotingsbehandeling de raad te informeren over de huidige toepassing van 
weigeringsgronden en over de mogelijkheden om woningsplitsing (huur en koop) actiever 
en verder te kunnen inperken door meer restrictie door te voeren m.b.t. de 
vergunningsverlening dan thans mogelijk worden gehanteerd voor de wijken, die in 
toenemende mate te maken hebben met een te zware maatschappelijke/ milieu belasting.
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Ouderen Partij Haarlem

Amendement - Huisvestingsverordening geen leeftijdsdiscriminatie

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Constaterende dat:

• de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2017 - zoals deze nu voorligt - 
jongeren t/m 22 jaar voorrang geeft op een sociale huurwoning én voorrang geeft op de 
goedkoopste sociale huurwoningen (t/m €414,02 p.m.).

Overwegende dat:

• wanneer de wachttijd voor jongeren wordt verkort, de wachttijd voor de groep vanaf 23 jaar 
automatisch wordt verlengd;

• het onvoldoende duidelijk is waarom deze voorkeursbehandeling bij deze leeftijdsgrens zou 
moeten worden gegeven.

Besluit de huisvestingsverordening als volgt te wijzigen:

• Hoofdstuk 2 - artikel 7 lid 2 onder g wordt geheel geschrapt

En gaat over tot de orde van de dag.
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voor Haarlem

OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

Motie Vreemd ‘Kom op voor de opkom(st)tijd’

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 1 juni 2017, in
beraadslaging over Zienswijze Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio
Kennemerland’;

constaterende dat;

- er voor woningen boven winkels en portiekflats een maximale opkomsttijd van 6 
minuten geldt;

- dat dit zogenaamde ‘objecten’ zijn die door het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid 
Kennemmerland moeten worden vastgesteld;

- dat het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Kennemmerland geen objecten vaststelt;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Kennemmerland zich veilig acht met een 

maximale opkomsttijd van 16 minuten, zijnde het landelijk gemiddelde;

mede constaterende dat;

- zodra er geen RED voertuig (een ladderwagen) beschikbaar is in Haarlem een 
opkomsttijd van 6 minuten door een RED voertuig uit een andere gemeente uit de 
veiligheidsregio onhaalbaar is;

- dat er zes weken geen RED voertuig in Haarlem is geweest omdat deze was 
uitgeleend aan Hoofddorp, omdat hun wagen in onderhoud was;

overwegende dat;

- bewoners van portiekflats, mensen die boven winkels wonen en brandweerlieden zes 
weken lang aan een volstrekt ontoelaatbaar risico zijn blootgesteld toen er geen RED 
voertuig in Haarlem aanwezig was;

draagt het college op om het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Kennemmerland te
bewegen tot:;

- het benoemen van objecten waarvoor een maximale opkomst tijd van 6 minuten geldt;
- zorg te dragen dat er ten alle tijden een voor inzet beschikbaar RED voertuig in 

Haarlem aanwezig is;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Actiepartij - Jan Baaijens



Actiepartij

voor Haariem

Motie vreemd “Mantelzorgmakelaar ook voor Haarlem”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 1 juni 2017,

constaterende dat,

- er een organisatie bestaat die mantelzorgmakelaars levert,

- deze mantelzorgmakelaars in tal van Noord-Hollandse gemeenten actief zijn, te weten: 

Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Bergen, Haarlemmermeer, Heiloo, Den Helder, Hollands 

Kroon, Ouderkerk a/d Amstel, Schagen en Uithoorn,

- 16% van de mantelzorgers in Haarlem volgens het jaarverslag van de gemeente 

(pagina 73) over 2016 nog steeds (ernstig) overbelast is en dit niet afneemt, ondanks de 

extra inzet hierop, en de streefwaarde van 9%,

overwegende dat,

- deze mantelzorgmakelaars ondersteuning kunnen bieden aan mantelzorgers, zoals het 

overnemen van regeltaken,

draagt het College op;

- Eén of meer mantelzorgmakelaars in Haarlem te laten werken,

- De kosten hiervan te dekken uit de reserve sociaal domein,

En gaat over tot de orde van de dag.

Actiepartij - Gertjafti Hulster^5
Bijlage: http://www.mantelzorgmakelaar.nl
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voor Haarlem

Motie vreemd “Haarlemse vaardagen varen wel door deelnemers”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 1 juni 2017,

constaterende dat,

er in Haarlem van 26 tot en met 28 juli vaardagen worden georganiseerd, 

er op deze vaardagen vele vaartuigen naar Haarlem komen,

overwegende dat,

de aanwezigheid van deze vaartuigen een belangrijke bijdrage levert aan het succes van de 

vaardagen,

de vaardagen door de aanwezige bezoekers inkomsten voor de Haarlemse lokale economie 

genereren;

verzoekt het College;

geen doorvaart-, brug- en liggelden te berekenen aan de schippers van de vaartuigen die aan 

de vaardagen een bijdrage leveren gedurende de vaardagen van 26 t/m 28 juli 2017.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: Graag een 213a onderzoek

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 01-06-2017,

Artikel 213a van de gemeentewet lezende, dat stelt dat Het college periodiek 
onderzoek verricht naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem 
gevoerde bestuur;

Het “213a” onderzoek Afval naar Grondstof lezende;

Indachtig onderstaande constatering van de rekenkamer ter zake;

„De belangrijkste constatering is dat dit in essentie geen 213a onderzoek is. 
213a onderzoeken zijn onderzoeken naar de resultaten van het gevoerde 
beleid. Daarin worden terugkijkend de gestelde doelen vergeleken met de 
gerealiseerde prestaties. Het voorliggende rapport betreft een actualisatie 
van de te verwachten resultaten van beleid dat minder dan een jaar geleden 
is vastgesteld”;

Draag het college op alsnog te voldoen aan de plicht om een 213a onderzoek te 
doen

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: Graag een 213a onderzoek, ook de volgende keer

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 01-06-2017,

Artikel 213a van de gemeentewet lezende, dat stelt dat Het college periodiek 
onderzoek verricht naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem 
gevoerde bestuur;

Het “213a” onderzoek Afval naar Grondstof lezende;

Indachtig onderstaande constatering van de rekenkamer ter zake;

„De belangrijkste constatering is dat dit in essentie geen 213a onderzoek is. 
213a onderzoeken zijn onderzoeken naarde resultaten van het gevoerde 
beleid. Daarin worden terugkijkend de gestelde doelen vergeleken met de 
gerealiseerde prestaties. Het voorliggende rapport betreft een actualisatie 
van de te verwachten resultaten van beleid dat minder dan een jaar geleden 
is vastgesteld”;

Verzoekt de rekenkamer te bespreken;

of zij bereid is en de middelen heeft om vooraf te adviseren over de 
onderzoeksopzetten van voorgenomen 213A onderzoeken

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij ChristenUnie

voor Haarlem

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘60% op de fiets’

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 1 juni 2017, in bespreking over 

de brief van wethouder Sikkema over de stand van zaken fietsbeleid,

constaterende dat,

de fietsvisie uit 2006 stamt en nog niet is uitgevoerd;

de wethouder niet kan vertellen welke investeringen er per jaar sinds 2010 voor de fiets zijn 

gedaan;

de wethouder niet kan vertellen welke investeringen er nodig zijn;

overwegende dat,

40% van de verplaatsingen in Haarlem per fiets plaats vinden en dat in vergelijkbare steden 

tot wel 60% kan zijn;

dat alleen mogelijk is door een samenhangende visie op de fiets te ontwikkelen en uit te 

voeren;

verzoekt het College om;

Een geactualiseerde samenhangende vise op de fiets voor te leggen aan de raad met daarbij een 

investeringsvoorstel.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster
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Steunpunt Wonen in Haarlem Noord

GROEN
LINKS

| HAARLEM

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 1 juni 2017,

Constaterende dat

• In het gebied in Haarlem Noord rondom de Schoterweg sprake is van 
clandestiene praktijken zoals illegale kamerverhuur, intimidatie van huurders en 
bewoners, woon- en adresfraude, witwaspraktijken via winkels en bedrijven in de 
buurt, illegaal gokken en zelfs drugshandel;

• Om die reden politie, justitie, bouw- en woningtoezicht, boa’s en de 
belastingdienst in het project de Lelie nauw samenwerken om de 
bovengenoemde criminaliteit en illegale praktijken te bestrijden met als doel het 
creëren van een integer ondernemersklimaat en het scheppen van een veilige 
leef- en woonomgeving;

Overwegende dat

• Een belangrijke inkomstenbron voor criminelen de vaak niet aan belastingdienst 
opgegeven inkomsten uit (illegale) kamerverhuur zijn;

• In Amsterdam ieder stadsdeel een Steunpunt Wonen heeft, waarin consulenten 
(kamer)huurders en (eigenaar)bewoners voorlichten en adviseren op alle 
terreinen van het huurrecht;

• In Haarlem Noord het Steunpunt Wonen ook kan functioneren als een meldpunt 
voor Ongewenst Verhuurgedrag. In wekelijkse spreekuren kunnen (kamer) 
huurders worden ondersteund en zo nodig juridisch worden bijgestaan in hun 
relatie tot (malafide) verhuurders op het gebied van de hoogte van de huren, 
servicekosten en onderhoud van panden. Zo kunnen onder meer brandonveilige 
situaties worden voorkomen en bestreden;

• Een hoofddoelstelling van het project de Lelie is de aanwezige criminaliteit te 
bestrijden door het scheppen van een veilig woon-leef- en ondernemersklimaat. 
Het bestrijden van ongewenst en illegaal verhuurdersgedrag kan daaraan een 
belangrijke bijdrage leveren;



Geeft het college de opdracht

• Om in het kader van project de Lelie bij wijze van proef gedurende een aantal 
jaren in Haarlem Noord een Steunpunt Wonen op te richten mede met als doel 
een bijdrage te leveren aan een veilig woon- en leefklimaat en aan het bestrijden 
van de criminaliteit in de buurt rondom de Schoterweg;

• Daar in de begroting van 2018 financiële ruimte voor vrij te maken;



f

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 1 juni 2017, overwegende

- dat ophalen van je verwijderde fiets onnodig veel tijd kost,
- dat met een ophaaldepot dichterbij het station meer fietsen worden 

opgehaald,
- dat met een depot dichtbij een verwijderde fiets eerder geregistreerd op 

de site staat
- dat met een depot in de buurt er langer kan worden gehandhaafd (nu 

wordt er al om 8.30 uur gestopt met labelen),
- dat het transport van verwijderde fietsen naar een depot dichterbij 

korter en goedkoper is,
- dat fietsen die langer dan vier dagen in het buurtdepot alsnog naar een 

depot op verderweg gebracht kunnen worden.

constaterend,

- dat niet 15% maar 46% van de verwijderde fietsen weer worden 
opgehaald,

- dat per dag ca 25 fietsen worden verwijderd waardoor er relatief weinig 
ruimte nodig is om de fietsen op te slaan,

verzoekt het College te onderzoeken of een fietsdepot in de nabijheid van 
het station haalbaar is en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE Maatwerk is wat anders dan willekeur

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

In beraadslaging over de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte,

Overwegende dat:
• In de HIOR’s Haarlem Noord en Schalkwijk op een aantal punten geen duidelijke keuzes 

worden gemaakt of wordt gekozen om per locatie voor de invulling te kiezen;
• Duidelijke uitgangspunten of richtlijnen in de HIOR’s willekeur voorkomen terwijl er ruimte 

blijft voor het soms broodnodige maatwerk en dat dit ook het doel is van het handboek;

Verzoekt het college de HIOR’s op de volgende punten aan te passen:
1. Hoofdstuk C2 “Voorkom schade door wortelopdruk” aanvullen met: “Uitgangspunt is om 

maatregelen te nemen die het fietscomfort voor langere duur tegen lage onderhoudskosten 
garanderen”

2. Paragraaf 3.4 aanvullen met:
o “Bij nieuwe profielen (herprofilering) is haaksparkeren onwenselijk vanwege de 

verkeersveiligheid”1
o “Uitgangspunt is dat fietsoversteekplaatsen langs stads- en wijkontsluitingswegen 

over uitritconstructies worden geleid” en in hoofdstuk B een detaillering hiervan op te 
nemen;

o “Wanneer een fietsoversteekplaats over een stadsontsluitingsweg loopt dan ligt deze 
bij voorkeur op een 50 km/uur drempel met een middeneiland of wordt er een 50 
km/uur drempel voor de oversteekplaats aangebracht” en in hoofdstuk B een 
detaillering hiervan op te nemen;

1 Dus niet alleen bij fietsroutes maar in het algemeen. Denk bijvoorbeeld ook aan drukke locaties zoals 
supermarkten en sportscholen. Maar ook in een woonstraat zonder bijzondere publieksfuncties is 
haaksparkeren een veiligheidsrisico. Daarom dit voorstel voor een duidelijk uitgangspunt. Als er noodzaak is 
voor haaksparkeren op grond van bijvoorbeeld de parkeerbalans dan blijft dat met dit uitgangspunt mogelijk 
maar dan moet het wel gemotiveerd worden.

3. In hoofdstuk B een detaillering op te 
nemen voor het visueel verbreden van 
fietsoversteekplaatsen door de 
blokmarkering buiten het fietspad te 
leggen;

iver tot de orde van de dag.

Blokmarkering buiten het fietspad gelegd op de Westergraclir
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MOTIE Oren voor toegankelijkheid en verkeersveiligheid voetgangers en fietsers 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 11 mei 2017,

In beraadslaging over de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte,

Qverwegende dat^oek 0penbare Ruimte (H,OR) voor Haarlem N^rd op vee.
plaatsen negatief wordt gesproken over het toepassen van oren oP sWathoeken en 
neuzen tussen parkeerplaatsen ten behoeve van bomen en afvalcontainers,

. Neuzen en oren op veel plekken in Haarlem Noord juist wel zijn toegepast en hun nut

. mdfnleuwe Structuurvisie Openbare Ruimte de voetganger bij het verdelen van de

ruimte de hoogste prioriteit krijgt; „roöron po
. Duidelijk gemarkeerde parkeervakken een rustiger en netter straatbeeld creeren en

zorgen voor een beter begaanbaar voetpad, ... ■ l,* u Ki-.ar. km hot
. Voetgangers (met name kinderen die kleiner zijn dan een auto) beter zicht hebben bij het

oversteken als ze dat bij een oor doen; ♦ ™ hüHraant aan• Toeoassen van oren illegaal parkeren op straathoeken ontmoedigt en zo bijdraagt aan 
de^oegankeiykhdd van woonwijken voor gehandicapten die vaak voor oversteken 
afhankelijk zijn van verlaagde trottoirbanden op de straathoeken,

. Toepassen van oren op straathoeken ook bijdraagt aan de verkeersveiligheid voor

fietsers;

Verzoekt het college de HIOR’s op de volgende punten aan te passen:

1 in HIOR-Noord visie-deel paragraaf 3.2, blz. 12 de passage:' Bandenlijn zo min mogelijk onderbreken door neuzen en oren. Alleen daar toepassen 
waar de straatbreedte c.q. de positie van bestaande bomen geen keus laat,

te vervangen door:
“Neuzen en oren toepassen waar dat nodig is om ordentelijk parkeren te bevorderen.

2 In HIOR-Noord visie-deel paragraaf 3.4, blz. 17 de passage: . . - .
“Asverspringingen ten behoeve van het remmen van de verkeerssnelheid zijn met (meer)
aan de orde. Op het gebied van ‘oren’ en ‘neuzen’ geldthet v°,9en<Jea
• Oren en neuzen alleen als ze echt nodig zijn, dus in de smallere straten of de
bestaande bomen te dicht op de rijweg;
. Eventueel enkele paaltjes op hoeken denkbaar; Qliefr ■ w .f
. bomen in neuzen in plaats van rabatparkeren aanvaardbaar mits neus fraai wordt 
uitgedetailleerd met doorlopende rechte band achterlangs. Geldt ook voor containers,
• Kies buurtgewijs voor een principe-oplossing."

te vervangen door:



“Toepassing van oren en neuzen is uitgangspunt wanneer ze bijdragen aan
- ordentelijk parkeren;
- de begaanbaarheid van voetpaden en oversteekbaarheid van kruispunten voor onder 

meer mindervaliden;
- verkeersveiligheid door een aantoonbare snelheidsremmende werking;
- een betere toegankelijkheid van straten voor nood- en hulpdiensten;
- plaatsing van bomen of containers, mits de neuzen fraai worden uitgedetailleerd met 

doorlopende rechte band achterlangs;
Eventueel zijn hiervoor enkele paaltjes op hoeken denkbaar.”

en tevens dezelfde passage toe te voegen aan de HIOR-Schalkwijk;

3. In HIOR-Noord visie-deel paragraaf 2.3, blz. 9 de passage:
Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke wegindeling veelal behouden is gebleven en niet is 
aangetast door bijvoorbeeld neuzen en oren

te vervangen door:
Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke wegindeling veelal behouden is gebleven zonder 
neuzen en oren

Enjafcat over tot de orde van de dag.

MP/Frank Visser 
Christenunie

Indische Buurt: Regulierstraat parkeren geordend in vakken (foto links). Generaal Joubertstraat niet: er wordt geparkeerd half op de 
stoep (foto rechts).

Clovisstraat (Dietsveld): noordelijk gedeelte parkeren in vakken (foto links). Op het zuidelijk gedeelte zijn geen vakken (‘parkeren op 
straat’). Rommelig beeld, parkeren halfop stoep (foto rechts).



PvdA
D66

Actiepartij

GUNKS Christenunie tui
OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

Haarlem

Niet wegwezen maar de weg wijzen
Motie vreemd

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Overwegende dat:

ék) er rond het station grote behoefte is aan stallingsplekken voor fietsen,

Constaterende dat:

Sb in en rond de fietsflat aan de noordkant van het station geen duidelijke 
informatie beschikbaar is over het stallingsregime,

Sb er in en rond de fietsflat niet gecommuniceerd wordt waar men verwijderde 
fietsen kan vinden en ophalen,

Sb de fietsflat aan de noordkant van het station overvol is,

Sb in de fietsenstalling aan de Jansweg nog genoeg plek is,

Voorts constaterende dat:

Sb het College van B&W besloten heeft om verwijderde fietsen uiterlijk de 
volgende dag voor 12.00 uur op de website te publiceren,

Verzoekt het College van B&W om:

Sb ter plekke duidelijk te communiceren wat het fietsstallingsregime is,

Sb duidelijk te communiceren waar verwijderde fietsen te vinden zijn en waar ze 
tegen welke voorwaarden afgehaald kunnen worden,

verwijderde fietsen dezelfde dag nog op de website te publiceren,

Sb op korte termijn de Jansweg vanuit de noordkant ook voor fietsers 
toegankelijk te maken zodat fietsers uit Haarlem-Noord gemakkelijk de 
fietsenstalling aan de Jansweg kunnen bereiken,

En gaat over tot de orde van de dag.

d'

Sl/



PvdA
voor Haarlem

Christenunie \(l
OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

Je Maintiendrai
La coulance
motie vreemd

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Overwegende dat:

er rond het station grote behoefte is aan stallingsplekken voor fietsen,

Constaterende dat:

in en rond de fietsflat aan de noordkant van het station geen duidelijke 
informatie is over het stallingsregime,

er in en rond de fietsflat te strikt gehandhaafd wordt, waardoor fietsen die 
net buiten het rek of buiten de lijnen zijn geplaatst, worden verwijderd,

Verzoekt het College van B&W om:

(ffis bij de handhaving coulance te betrachten voor fietsen die net buiten het rek 
of de lijnen zijn geplaatst,

En gaat over tot de orde van de dag.



U.i i

Motie rubbergranulaat j
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Constaterende dat:
• De discussie over wel of niet rubbergranulaat als infill op kunstgras en de 

veiligheid daarvan voor de volksgezondheid op lange termijn nogal wat 
landelijke en lokale beroering heeft gekend, met name over de veiligheid van 
rubbergranulaat.

Overwegende dat:
• Besluit hierover nu een college bevoegdheid is
• De raad mee mocht praten aan de hand van de matrix (met de stand van 

zaken op dat moment) van de verschillende infill materialen

Mede wetende dat
• De matrix natuurlijk een moment opname is.
• De matrix soms wel bij het ene infill soort ( bv bij rubber) een nadeel 

opnoemde, maar dit niet als voordeel (bv bij kurk) dit niet als voordeel 
noteerden, waardoor een vertekend beeld ontstond.

• Sbr Rubbergranulaat als nadeel heeft dat het op warme dagen enorm stinkt en 
niet in woonwijken gebruikt kan worden, maar dus er ook voor zorgt dat het 
onaangenaam sporten is op deze velden bij warme dagen. Het aantal warme 
dagen juist door de klimaatsverandering de laatste jaren alleen maar 
toeneemt. Het ene na het andere record van warmste dag, of vroegste warme 
dag sneuvelt en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.

• Kurk soms een nadeel werd toegewezen, maar dat dit kwam omdat er net 
gedaan werd of er maar 1 soort kurk is als infill materiaal. ( kurk van 90 
eenheidsmaat gaat wellicht drijven bij een stortbui, maar kurk van 190 
eenheidsmaat zeer zeker niet)

• Al in de commissie werd aangekondigd dat er de week erna een belangrijk 
rapport over nanodeeltjes/microplastics uit zou komen, (relevant voor een 
beslissing over sbr rubbergranulaat) en dit rapport nu ook duidelijk wijst op 
extra risico’s en nadelen van rubbergranulaat, zoals het tot 50% verdwijnen 
van het rubberinfill materiaal in het milieu (!)

• De prijs voor kurk infill sinds de bespreking inmiddels behoorlijk goedkoper is 
geworden en dus als men alleen al op basis van de goedkoopste soort men 
nu anders zal moeten beslissen.

• In de matrix alleen word vergeleken op basis van prijs van het invullen van het 
kunstgras, maar niet op basis van kosten van “ life time ownership”. Wordt er



op die basis gekeken, dan komt er een ander beeld. Nu al blijkt Ajax met het 
saneren van de rubbergranulaat velden tot 100.000 euro aan extra kosten 
kwijt te zijn. Deze kosten zouden ook belangrijk moeten zijn en zouden 
moeten worden meegenomen bij een keuze voor infill materiaal.

• Sommige soorten infill, zoals gras! Helemaal niet zijn meegenomen
• De matrix alleen maar gericht is op behoud van kunstgras en de verschillen 

tussen de soorten infill. Dit terwijl de vooruitgaan van extreem sterke nieuwe 
grassoorten niet stil staat en deze als alternatief al bijna net zo goed zijn en 
zeker enorm veel goedkoper.

• Recent aanvoerders van ere divisie clubs op een ander nadeel van kunstgras 
hebben gewezen dat in de matrix überhaupt niet word meegenomen ter 
afweging. Namelijk de blessure gevoeligheid van kunstgras en de 
maatschappelijke kosten daarvan.

• Amerika het gebruik van rubbergranulaat zelfs verboden heeft.
• Den Haag na ervaringen met de verschillende soorten infill, nu voor alle 80 

velden volledig is overgestapt op kurk als infill.
• De G4 ( Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) samen met 

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSC) nu na het rapport 
Microplastics met een reeks maatregelen komen om verspreiding van 
microplastics in het milieu te beperken (zie bijlage)

• De wethouder Sport van Amsterdam (VVD) aankondigt dat de 
kunstgrasvelden worden volgens een 'natuurlijk verloop' vervangen met een 
alternatieve infill.

Verzoekt het college:

Naar aanleiding van bovenstaande te kiezen voor kurk als infill materiaal voor 
kunstgras velden en niet sbr rubbergranulaat

en gaat over tot de orde van de dag.



Bijlage:

• het aanbrengen van een verhoogde kantopsluiting of zelfs een boarding langs een 
veld of langs het pad rond het veld;
• het aanbrengen van een slibvang in het rioolstelstel en het verantwoord afvoeren 
van het slib.
• het aanpassen van beheer met het verzamelen van blad en afval binnen de 
kunstgrasmat en het op een verantwoorde wijze afvoeren van dit afval;
• het schoonmaken van de op het veld ingezette (onderhouds)machines (voor het 
verlaten van het veld);
• bij bladblazen ervoor zorgen dat blad op het veld blijft. Bladmateriaal afvoeren als 
afval;
• afval afkomstig uit kolken rond een veld niet composteren, maar op een 
gecontroleerde manier afvoeren. Veegafval en kolkenslib moet worden ontdaan als 
restafval en niet als GFT;
• zorgen voor betere schoonloopvoorzieningen bij de in- en uitgang van de 
kunstgrasvelden, waarbij binnen de hekwerken borstels worden geplaatst;
• het opstellen van eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen, met een 
praktische uitleg over de noodzaak van het voorkomen verspreiding van 
microplastics. Hiervoor kan het onderhoudsboekje van de KNVB uit 2014 worden 
aangepast. Via voorlichting en cursussen kan men de inhoud onder de aandacht 
brengen bij de beheerders.

Maatregelen uit het plan van aanpak BSC die kunnen worden ingezet zijn onder
meer:



TROTS

l B ^

Haarlem

Motie rubbergranulaat /

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Constaterende dat:
• De discussie over wel of niet rubbergranulaat als infill op kunstgras en de 

veiligheid daarvan voor de volksgezondheid op lange termijn nogal wat 
landelijke en lokale beroering heeft gekend, met name over de veiligheid van 
rubbergranulaat.

Overwegende dat:
• Besluit hierover nu een college bevoegdheid is
• De raad mee mocht praten aan de hand van de matrix (met de stand van 

zaken op dat moment) van de verschillende infill materialen

Mede wetende dat
• De matrix natuurlijk een moment opname is.
• De matrix soms wel bij het ene infill soort ( bv bij rubber) een nadeel 

opnoemde, maar dit niet als voordeel (bv bij kurk) dit niet als voordeel 
noteerden, waardoor een vertekend beeld ontstond.

• Sbr Rubbergranulaat als nadeel heeft dat het op warme dagen enorm stinkt en 
niet in woonwijken gebruikt kan worden, maar dus er ook voor zorgt dat het 
onaangenaam sporten is op deze velden bij warme dagen. Het aantal warme 
dagen juist door de klimaatsverandering de laatste jaren alleen maar 
toeneemt. Het ene na het andere record van warmste dag, of vroegste warme 
dag sneuvelt en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.

• Kurk soms een nadeel werd toegewezen, maar dat dit kwam omdat er net 
gedaan werd of er maar 1 soort kurk is als infill materiaal. ( kurk van 90 
eenheidsmaat gaat wellicht drijven bij een stortbui, maar kurk van 190 
eenheidsmaat zeer zeker niet)

• Al in de commissie werd aangekondigd dat er de week erna een belangrijk 
rapport over nanodeeltjes/microplastics uit zou komen, (relevant voor een 
beslissing over sbr rubbergranulaat) en dit rapport nu ook duidelijk wijst op 
extra risico’s en nadelen van rubbergranulaat, zoals het tot 50% verdwijnen 
van het rubberinfill materiaal in het milieu (!)

• De prijs voor kurk infill sinds de bespreking inmiddels behoorlijk goedkoper is 
geworden en dus als men alleen al op basis van de goedkoopste soort men 
nu anders zal moeten beslissen.

• In de matrix alleen word vergeleken op basis van prijs van het invullen van het 
kunstgras, maar niet op basis van kosten van “ life time ownership”. Wordt er



op die basis gekeken, dan komt er een ander beeld. Nu al blijkt Ajax met het 
saneren van de rubbergranulaat velden tot 100.000 euro aan extra kosten 
kwijt te zijn. Deze kosten zouden ook belangrijk moeten zijn en zouden 
moeten worden meegenomen bij een keuze voor infill materiaal.

• Sommige soorten infill, zoals gras! Helemaal niet zijn meegenomen
• De matrix alleen maar gericht is op behoud van kunstgras en de verschillen 

tussen de soorten infill. Dit terwijl de vooruitgaan van extreem sterke nieuwe 
grassoorten niet stil staat en deze als alternatief al bijna net zo goed zijn en 
zeker enorm veel goedkoper.

• Recent aanvoerders van ere divisie clubs op een ander nadeel van kunstgras 
hebben gewezen dat in de matrix überhaupt niet word meegenomen ter 
afweging. Namelijk de blessure gevoeligheid van kunstgras en de 
maatschappelijke kosten daarvan.

• Amerika het gebruik van rubbergranulaat zelfs verboden heeft.
• Den Haag na ervaringen met de verschillende soorten infill, nu voor alle 80 

velden volledig is overgestapt op kurk als infill.
• De G4 ( Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) samen met 

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSC) nu na het rapport 
Microplastics met een reeks maatregelen komen om verspreiding van 
microplastics in het milieu te beperken (zie bijlage)

• De wethouder Sport van Amsterdam (WD) aankondigt dat de 
kunstgrasvelden worden volgens een 'natuurlijk verloop' vervangen met een 
alternatieve infill.

Verzoekt het college:

Naar aanleiding van bovenstaande alleen de velden die nu echt vervanging van de 
toplaag nodig hebben, van rubbergranulaat te voorzien en daarna als Haarlem direct 
aan te sluiten bij de G4 en BSC ( branchevereniging sport en cultuurtechniek ) ten 
aanzien van het beleid infillmateriaal en kunstgrasvelden

en gaat over tot de orde van de dag.



Bijlage:

• het aanbrengen van een verhoogde kantopsluiting of zelfs een boarding langs een 
veld of langs het pad rond het veld;
• het aanbrengen van een slibvang in het rioolstelstel en het verantwoord afvoeren 
van het slib.
• het aanpassen van beheer met het verzamelen van blad en afval binnen de 
kunstgrasmat en het op een verantwoorde wijze afvoeren van dit afval;
• het schoonmaken van de op het veld ingezette (onderhouds)machines (voor het 
verlaten van het veld);
• bij bladblazen ervoor zorgen dat blad op het veld blijft. Bladmateriaal afvoeren als 
afval;
• afval afkomstig uit kolken rond een veld niet composteren, maar op een 
gecontroleerde manier afvoeren. Veegafval en kolkenslib moet worden ontdaan als 
restafval en niet als GFT;
• zorgen voor betere schoonloopvoorzieningen bij de in- en uitgang van de 
kunstgrasvelden, waarbij binnen de hekwerken borstels worden geplaatst;
• het opstellen van eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen, met een 
praktische uitleg over de noodzaak van het voorkomen verspreiding van 
microplastics. Hiervoor kan het onderhoudsboekje van de KNVB uit 2014 worden 
aangepast. Via voorlichting en cursussen kan men de inhoud onder de aandacht 
brengen bij de beheerders.

Maatregelen uit het plan van aanpak BSC die kunnen worden ingezet zijn onder
meer:



TROTS
Haarlem

Motie rubbergranulaat

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Constaterende dat:
• De discussie over wel of niet rubbergranulaat als infill op kunstgras en de 

veiligheid daarvan voor de volksgezondheid op lange termijn nogal wat 
landelijke en lokale beroering heeft gekend, met name over de veiligheid van 
rubbergranulaat.

Overwegende dat:
• Besluit hierover nu een college bevoegdheid is
• De raad mee mocht praten aan de hand van de matrix (met de stand van 

zaken op dat moment) van de verschillende infill materialen

Mede wetende dat
• De matrix natuurlijk een moment opname is.
• De matrix soms wel bij het ene infill soort ( bv bij rubber) een nadeel 

opnoemde, maar dit niet als voordeel (bv bij kurk) dit niet als voordeel 
noteerden, waardoor een vertekend beeld ontstond.

• Sbr Rubbergranulaat als nadeel heeft dat het op warme dagen enorm stinkt en 
niet in woonwijken gebruikt kan worden, maar dus er ook voor zorgt dat het 
onaangenaam sporten is op deze velden bij warme dagen. Het aantal warme 
dagen juist door de klimaatsverandering de laatste jaren alleen maar 
toeneemt. Het ene na het andere record van warmste dag, of vroegste warme 
dag sneuvelt en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.

• Kurk soms een nadeel werd toegewezen, maar dat dit kwam omdat er net 
gedaan werd of er maar 1 soort kurk is als infill materiaal. ( kurk van 90 
eenheidsmaat gaat wellicht drijven bij een stortbui, maar kurk van 190 
eenheidsmaat zeer zeker niet)

• Al in de commissie werd aangekondigd dat er de week erna een belangrijk 
rapport over nanodeeltjes/microplastics uit zou komen, (relevant voor een 
beslissing over sbr rubbergranulaat) en dit rapport nu ook duidelijk wijst op 
extra risico’s en nadelen van rubbergranulaat, zoals het tot 50% verdwijnen 
van het rubberinfill materiaal in het milieu (!)

• De prijs voor kurk infill sinds de bespreking inmiddels behoorlijk goedkoper is 
geworden en dus als men alleen al op basis van de goedkoopste soort men 
nu anders zal moeten beslissen.

• In de matrix alleen word vergeleken op basis van prijs van het invullen van het 
kunstgras, maar niet op basis van kosten van “ life time ownership”. Wordt er



op die basis gekeken, dan komt er een ander beeld. Nu al blijkt Ajax met het 
saneren van de rubbergranulaat velden tot 100.000 euro aan extra kosten 
kwijt te zijn. Deze kosten zouden ook belangrijk moeten zijn en zouden 
moeten worden meegenomen bij een keuze voor infill materiaal.

• Sommige soorten infill, zoals gras! Helemaal niet zijn meegenomen
• De matrix alleen maar gericht is op behoud van kunstgras en de verschillen 

tussen de soorten infill. Dit terwijl de vooruitgaan van extreem sterke nieuwe 
grassoorten niet stil staat en deze als alternatief al bijna net zo goed zijn en 
zeker enorm veel goedkoper.

• Recent aanvoerders van ere divisie clubs op een ander nadeel van kunstgras 
hebben gewezen dat in de matrix überhaupt niet word meegenomen ter 
afweging. Namelijk de blessure gevoeligheid van kunstgras en de 
maatschappelijke kosten daarvan.

• Amerika het gebruik van rubbergranulaat zelfs verboden heeft.
• Den Haag na ervaringen met de verschillende soorten infill, nu voor alle 80 

velden volledig is overgestapt op kurk als infill.
• De G4 ( Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) samen met 

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSC) nu na het rapport 
Microplastics met een reeks maatregelen komen om verspreiding van 
microplastics in het milieu te beperken (zie bijlage)

• De wethouder Sport van Amsterdam (VVD) aankondigt dat de 
kunstgrasvelden worden volgens een 'natuurlijk verloop' vervangen met een 
alternatieve infill.

Verzoekt het college:

Naar aanleiding van bovenstaande alleen de velden die echt vervanging van de 
toplaag nodig hebben omdat er anders niet meer gespeeld kan worden van 
rubbergranulaat te voorzien en voor alle velden na 1 januari 2018^n nieuw besluit te 
nemen op basis van de dan beschikbare kennis en ervaringen binnen de G4

en gaat over tot de orde van de dag.



Bijlage:

• het aanbrengen van een verhoogde kantopsluiting of zelfs een boarding langs een 
veld of langs het pad rond het veld;
• het aanbrengen van een slibvang in het rioolstelstel en het verantwoord afvoeren 
van het slib.
• het aanpassen van beheer met het verzamelen van blad en afval binnen de 
kunstgrasmat en het op een verantwoorde wijze afvoeren van dit afval;
• het schoonmaken van de op het veld ingezette (onderhouds)machines (voor het 
verlaten van het veld);
• bij bladblazen ervoor zorgen dat blad op het veld blijft. Bladmateriaal afvoeren als 
afval;
• afval afkomstig uit kolken rond een veld niet composteren, maar op een 
gecontroleerde manier afvoeren. Veegafval en kolkenslib moet worden ontdaan als 
restafval en niet als GFT;
• zorgen voor betere schoonloopvoorzieningen bij de in- en uitgang van de 
kunstgrasvelden, waarbij binnen de hekwerken borstels worden geplaatst;
• het opstellen van eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen, met een 
praktische uitleg over de noodzaak van het voorkomen verspreiding van 
microplastics. Hiervoor kan het onderhoudsboekje van de KNVB uit 2014 worden 
aangepast. Via voorlichting en cursussen kan men de inhoud onder de aandacht 
brengen bij de beheerders.

Maatregelen uit het plan van aanpak BSC die kunnen worden ingezet zijn onder
meer:



TROTS
Haarlem

Motie rubbergranulaat

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Constaterende dat:
• De discussie over wel of niet rubbergranulaat als infill op kunstgras en de 

veiligheid daarvan voor de volksgezondheid op lange termijn nogal wat 
landelijke en lokale beroering heeft gekend, met name over de veiligheid van 
rubbergranulaat.

Overwegende dat:
• Besluit hierover nu een college bevoegdheid is
• De raad mee mocht praten aan de hand van de matrix (met de stand van 

zaken op dat moment) van de verschillende infill materialen

Mede wetende dat
• De matrix natuurlijk een moment opname is.
• De matrix soms wel bij het ene infill soort ( bv bij rubber) een nadeel 

opnoemde, maar dit niet als voordeel (bv bij kurk) dit niet als voordeel 
noteerden, waardoor een vertekend beeld ontstond,

• Sbr Rubbergranulaat als nadeel heeft dat het op warme dagen enorm stinkt en 
niet in woonwijken gebruikt kan worden, maar dus er ook voor zorgt dat het 
onaangenaam sporten is op deze velden bij warme dagen. Het aantal warme 
dagen juist door de klimaatsverandering de laatste jaren alleen maar 
toeneemt. Het ene na het andere record van warmste dag, of vroegste warme 
dag sneuvelt en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.

• Kurk soms een nadeel werd toegewezen, maar dat dit kwam omdat er net 
gedaan werd of er maar 1 soort kurk is als infill materiaal. ( kurk van 90 
eenheidsmaat gaat wellicht drijven bij een stortbui, maar kurk van 190 
eenheidsmaat zeer zeker niet)

• Al in de commissie werd aangekondigd dat er de week erna een belangrijk 
rapport over nanodeeltjes/microplastics uit zou komen, (relevant voor een 
beslissing over sbr rubbergranulaat) en dit rapport nu ook duidelijk wijst op 
extra risico’s en nadelen van rubbergranulaat, zoals het tot 50% verdwijnen 
van het rubberinfill materiaal in het milieu (!)

• De prijs voor kurk infill sinds de bespreking inmiddels behoorlijk goedkoper is 
geworden en dus als men alleen al op basis van de goedkoopste soort men 
nu anders zal moeten beslissen.

• In de matrix alleen word vergeleken op basis van prijs van het invullen van het 
kunstgras, maar niet op basis van kosten van “ life time ownership”. Wordt er



op die basis gekeken, dan komt er een ander beeld. Nu al blijkt Ajax met het 
saneren van de rubbergranulaat velden tot 100.000 euro aan extra kosten 
kwijt te zijn. Deze kosten zouden ook belangrijk moeten zijn en zouden 
moeten worden meegenomen bij een keuze voor infill materiaal.

• Sommige soorten infill, zoals gras! Helemaal niet zijn meegenomen
• De matrix alleen maar gericht is op behoud van kunstgras en de verschillen 

tussen de soorten infill. Dit terwijl de vooruitgaan van extreem sterke nieuwe 
grassoorten niet stil staat en deze als alternatief al bijna net zo goed zijn en 
zeker enorm veel goedkoper.

• Recent aanvoerders van ere divisie clubs op een ander nadeel van kunstgras 
hebben gewezen dat in de matrix überhaupt niet word meegenomen ter 
afweging. Namelijk de blessure gevoeligheid van kunstgras en de 
maatschappelijke kosten daarvan.

• Amerika het gebruik van rubbergranulaat zelfs verboden heeft.
• Den Haag na ervaringen met de verschillende soorten infill, nu voor alle 80 

velden volledig is overgestapt op kurk als infill.
• De G4 ( Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) samen met 

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSC) nu na het rapport 
Microplastics met een reeks maatregelen komen om verspreiding van 
microplastics in het milieu te beperken (zie bijlage)

• De wethouder Sport van Amsterdam (VVD) aankondigt dat de 
kunstgrasvelden worden volgens een 'natuurlijk verloop' vervangen met een 
alternatieve infill.

Verzoekt het college:

Naar aanleiding van bovenstaande alleen bestaande kunstgrasvelden van 
rubbergranulaat te voorzien en bij (toekomstige) nieuwe velden, of vervanging van 
compleet oude velden voor nieuwe velden niet meer rubbergranulaat te gebruiken

en gaat over tot de orde van de dag.



Bijlage:

• het aanbrengen van een verhoogde kantopsluiting of zelfs een boarding langs een 
veld of langs het pad rond het veld;
• het aanbrengen van een slibvang in het rioolstelstel en het verantwoord afvoeren 
van het slib.
• het aanpassen van beheer met het verzamelen van blad en afval binnen de 
kunstgrasmat en het op een verantwoorde wijze afvoeren van dit afval;
• het schoonmaken van de op het veld ingezette (onderhouds)machines (voor het 
verlaten van het veld);
• bij bladblazen ervoor zorgen dat blad op het veld blijft. Bladmateriaal afvoeren als 
afval;
• afval afkomstig uit kolken rond een veld niet composteren, maar op een 
gecontroleerde manier afvoeren. Veegafval en kolkenslib moet worden ontdaan als 
restafval en niet als GFT;
• zorgen voor betere schoonloopvoorzieningen bij de in- en uitgang van de 
kunstgrasvelden, waarbij binnen de hekwerken borstels worden geplaatst;
• het opstellen van eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen, met een 
praktische uitleg over de noodzaak van het voorkomen verspreiding van 
microplastics. Hiervoor kan het onderhoudsboekje van de KNVB uit 2014 worden 
aangepast. Via voorlichting en cursussen kan men de inhoud onder de aandacht 
brengen bij de beheerders.

Maatregelen uit het plan van aanpak BSC die kunnen worden ingezet zijn onder
meer:



TROTS
Haarlem

Motie rubbergranulaat

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Constaterende dat:
• De discussie over wel of niet rubbergranulaat als infill op kunstgras en de 

veiligheid daarvan voor de volksgezondheid op lange termijn nogal wat 
landelijke en lokale beroering heeft gekend, met name over de veiligheid van 
rubbergranulaat.

Overwegende dat:
• Besluit hierover nu een college bevoegdheid is
• De raad mee mocht praten aan de hand van de matrix (met de stand van 

zaken op dat moment) van de verschillende infill materialen

Mede wetende dat
• De matrix natuurlijk een moment opname is.
• De matrix soms wel bij het ene infill soort ( bv bij rubber) een nadeel 

opnoemde, maar dit niet als voordeel (bv bij kurk) dit niet als voordeel 
noteerden, waardoor een vertekend beeld ontstond.

• Sbr Rubbergranulaat als nadeel heeft dat het op warme dagen enorm stinkt en 
niet in woonwijken gebruikt kan worden, maar dus er ook voor zorgt dat het 
onaangenaam sporten is op deze velden bij warme dagen. Het aantal warme 
dagen juist door de klimaatsverandering de laatste jaren alleen maar 
toeneemt. Het ene na het andere record van warmste dag, of vroegste warme 
dag sneuvelt en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.

• Kurk soms een nadeel werd toegewezen, maar dat dit kwam omdat er net 
gedaan werd of er maar 1 soort kurk is als infill materiaal. ( kurk van 90 
eenheidsmaat gaat wellicht drijven bij een stortbui, maar kurk van 190 
eenheidsmaat zeer zeker niet)

• Al in de commissie werd aangekondigd dat er de week erna een belangrijk 
rapport over nanodeeltjes/microplastics uit zou komen, (relevant voor een 
beslissing over sbr rubbergranulaat) en dit rapport nu ook duidelijk wijst op 
extra risico’s en nadelen van rubbergranulaat, zoals het tot 50% verdwijnen 
van het rubberinfill materiaal in het milieu (!)

• De prijs voor kurk infill sinds de bespreking inmiddels behoorlijk goedkoper is 
geworden en dus als men alleen al op basis van de goedkoopste soort men 
nu anders zal moeten beslissen.

• In de matrix alleen word vergeleken op basis van prijs van het invullen van het 
kunstgras, maar niet op basis van kosten van “ life time ownership”. Wordt er



op die basis gekeken, dan komt er een ander beeld. Nu al blijkt Ajax met het 
saneren van de rubbergranulaat velden tot 100.000 euro aan extra kosten 
kwijt te zijn. Deze kosten zouden ook belangrijk moeten zijn en zouden 
moeten worden meegenomen bij een keuze voor infill materiaal.

• Sommige soorten infill, zoals gras! Helemaal niet zijn meegenomen
• De matrix alleen maar gericht is op behoud van kunstgras en de verschillen 

tussen de soorten infill. Dit terwijl de vooruitgaan van extreem sterke nieuwe 
grassoorten niet stil staat en deze als alternatief al bijna net zo goed zijn en 
zeker enorm veel goedkoper.

• Recent aanvoerders van ere divisie clubs op een ander nadeel van kunstgras 
hebben gewezen dat in de matrix überhaupt niet word meegenomen ter 
afweging. Namelijk de blessure gevoeligheid van kunstgras en de 
maatschappelijke kosten daarvan.

• Amerika het gebruik van rubbergranulaat zelfs verboden heeft.
• Den Haag na ervaringen met de verschillende soorten infill, nu voor alle 80 

velden volledig is overgestapt op kurk als infill.
• De G4 ( Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) samen met 

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSC) nu na het rapport 
Microplastics met een reeks maatregelen komen om verspreiding van 
microplastics in het milieu te beperken (zie bijlage)

• De wethouder Sport van Amsterdam (WD) aankondigt dat de 
kunstgrasvelden worden volgens een 'natuurlijk verloop' vervangen met een 
alternatieve infill.

Verzoekt het college:

Naar aanleiding van bovenstaande sowieso bij de rubbergranulaat kunstgrasvelden 
direct over te gaan op de aanbevelingen BSC wat betreft het onderhoud en 
voorkoming van verspreiding van microplastics in het milieu

en gaat over tot de orde van de dag.



Bijlage:

• het aanbrengen van een verhoogde kantopsluiting of zelfs een boarding langs een 
veld of langs het pad rond het veld;
• het aanbrengen van een slibvang in het rioolstelstel en het verantwoord afvoeren 
van het slib.
• het aanpassen van beheer met het verzamelen van blad en afval binnen de 
kunstgrasmat en het op een verantwoorde wijze afvoeren van dit afval;
• het schoonmaken van de op het veld ingezette (onderhouds)machines (voor het 
verlaten van het veld);
• bij bladblazen ervoor zorgen dat blad op het veld blijft. Bladmateriaal afvoeren als 
afval;
• afval afkomstig uit kolken rond een veld niet composteren, maar op een 
gecontroleerde manier afvoeren. Veegafval en kolkenslib moet worden ontdaan als 
restafval en niet als GFT;
• zorgen voor betere schoonloopvoorzieningen bij de in- en uitgang van de 
kunstgrasvelden, waarbij binnen de hekwerken borstels worden geplaatst;
• het opstellen van eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen, met een 
praktische uitleg over de noodzaak van het voorkomen verspreiding van 
microplastics. Hiervoor kan het onderhoudsboekje van de KNVB uit 2014 worden 
aangepast. Via voorlichting en cursussen kan men de inhoud onder de aandacht 
brengen bij de beheerders.

Maatregelen uit het plan van aanpak BSC die kunnen worden ingezet zijn onder
meer:


