
Amendement: Haal het oude paard niet van stal

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 22 juni 2017, het bestemmingsplan 
Binnenduinrand besprekende

Constaterende dat

• Naast het Duinvlietspad nr. 3 twee paardenstallen (5 paarden- privégebruik) 
met opslag van hooi en stro alsmede eenpaardenbak staan

• De opstallen dateren uit 1957

• Hier decennialang niet op is gehandhaafd

• Met eventuele afbraak er een wpardevolle broedplaats voor zwaluwen zal 
verdwijnen

Overwegende

Dat het onredelijk is om na decennia hier niets aan gedaan te hebben, nu opeens 
een probleem te maken van bebouwing van maatschappelijke en ecologische 
waarde

Besluit het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat de opstallen, paardenwei, 
en paardenbak naast Duinvlietspad nr. 3 positief worden bestemd

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feite Bloem SP



lo.

Ook bij Paswerk zijn garantiebanen mogelijk

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 22 juni 2017,

Constaterende dat

• Tussen het Rijk en de werkgevers- en werknemersorganisaties in een landelijk 
sociaal akkoord afspraken zijn gemaakt om vóór 2026 125.000 garantiebanen te 
realiseren bij de overheid en het particuliere bedrijfsleven;

• De Gemeenschappelijk Regeling Paswerk ook een werkgever is in de zin van het 
hiervoor genoemde sociaal akkoord;

Overwegende dat

• Het werknemersbestand van Paswerk momenteel vergrijst en in aantal 
terugloopt, waardoor opdrachten verloren dreigen te gaan;

• Het creëren van garantiebanen voor (jonge) werknemers een manier is om dit 
proces tegen te gaan;

Geeft het college de opdracht

• Te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om bij Paswerk garantiebanen te 
realiseren en daartoe bij de behandeling van de begroting 2018 met een voorstel 
te komen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Sibel Ozugul SP



Actiepartij

voor Haarlem

Motie “Schrap het schap”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 22 juni 2017, bij de 

bespreking van agendapunt 11 begrotingswijzigingen 2017 en programmabegroting 2018, 

van Recreatieschap Spaarnwoude,

constaterende dat,
- het recreatieschap Spaarnwoude al enige jaren een verlieslatende begroting voorlegt,

- beheer en onderhoud van het fietspadennetwerk erbarmelijk is,

- de waterkwaliteit door niet uitgevoerde maar wel begrote baggerwerkzaamheden 

ontoereikend is voor recreatie doeleinden,

- de gaten in de begroting gedicht worden over de rug van de woonbootbewoners (en 

anderen) die plots met hogere erfpacht worden geconfronteerd,

- er zoveel evenementen worden georganiseerd dat grote delen van het recreatiegebied in 

het voorjaar, zomer en najaar slechts beperkt of helemaal niet toegankelijk zijn,

overwegende dat,
- Landschap Noord Holland al jaren recreatieve gebieden in de provincie beheert,

draagt het het College op;

- toe te werken aan de ontmanteling van het recreatieschap Spaarnwoude en de taken van 

het schap onder te brengen bij Landschap Noord Holland.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ger,



ChristenUnie
AMENDEMENT Spaarnwoude: tijd voor keuzes

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 november 2016,

In beraadslaging over Begrotingswijzigingen 2017 en programmabegrotingen 2018 van het 
recreatieschap Spaarnwoude;

Overwegende dat:
• In de Haarlemse raad al een aantal jaren zorg wordt uitgesproken over de financiële 

toekomst van het recreatieschap Spaarnwoude en de langzame voortgang van het 
programma Duurzaam Spaarnwoude dat juist beoogt te komen tot een financieel 
gezonde toekomst;

• De meerjarenraming vanaf 2021 weliswaar sluitend is, maar dat er per 2020 nog geen 
dekking is voor de post Groot onderhoud/vervangingen ad € 750.000 en dat er wordt 
gerekend op extra besparingen en extra inkomsten bovenop de voor de komende jaren 
in het programma Duurzaam Spaarnwoude reeds ingeboekte bedragen die ook nog 
onzeker zijn;

• Er een patstelling dreigt doordat sommige voorziene bezuinigingen en extra 
inkomstenbronnen onvoldoende draagvlak hebben;

Besluit
Het voorgestelde besluit onder punt 3 aan te vullen met
• Het recreatieschap wordt verzocht in dit plan van aanpak verschillende scenario’s uit te 

werken waaronder ook een scenario waarin een deel van de opgave wordt opgevangen 
door een hogere bijdrage van de deelnemers;

• Hierbij de bereidheid uit te spreken de Haarlemse bijdrage te verhogen onder de 
voorwaarden dat:
o De benodigde bijdrage degelijk financieel wordt onderbouwd door een sluitende 

begroting en een benchmark met de uitgaven en deelnemersbijdragen van andere 
recreatieschappen;

o De volgende begrotingen beter leesbaar zijn met SMART geformuleerde doelen en 
planning van maatregelen

o Verwijderen van fietspaden, voetpaden en bruggen in overleg met
belangenorganisaties zoals de Fietsersbond en Wandelnet wordt heroverwogen en 
deze bezuiniging op locaties waarvoor geen draagvlak is voor het verwijderen in het 
programma Duurzaam Spaarnwoude wordt geschrapt; 

o Haarlem toestemming krijgt van de provincie Noord-Holland voor het vervangen van 
de windmolens in de Waarderpolder door exemplaren met een hoger vermogen; 

o Het recreatieschap onderzoek doet naar versobering van de eigen huisvesting 
bijvoorbeeld door een goedkopere locatie of gedeeltelijke verhuur.

• Het recreatieschap wordt verzocht deze voorwaarden mee te nemen in de uit te werken 
scenario’s.

tot de orde van de dag.



Spaarnelanden blijft 100% van Haarlem

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 22 juni 2017,

Constaterende dat

• In de overeenkomst tussen Haarlem en Zandvoort over ambtelijke samenwerking 
wordt voorgesteld om 10 % van de aandelen van Spaarnelanden over te dragen 
aan Zandvoort;

• In de Handreiking Diensten van Algemeen Belang van de minister van Biza 
staat: “Indien het ophalen van huishoudelijk afval niet onder concurrentie wordt 
aangeboden, is er geen sprake van een economische activiteit maar van een 
Niet Economische Dienst van Algemeen Belang (NEDAB) waarop de wet Markt 
en Overheid niet van toepassing is”;

Overwegende dat

• Haarlem door dit voorstel de volledige zeggenschap over Spaarnelanden verliest 
en bovendien het voorstel extra bestuurlijke drukte met zich mee brengt;

• Zandvoort alsnog kan besluiten om het huishoudelijk afval niet onder 
concurrentie aan te bieden maar te gunnen aan het overheidsbedrijf 
Spaarnelanden;

Geeft het college de opdracht

• Te bewerkstelligen dat er tussen de gemeente Zandvoort en Spaarnelanden een 
dienstverleningsovereenkomst wordt gesloten, waarbij Spaarnelanden het 
alleenrecht krijgt om het huishoudelijk afval van Zandvoort op te halen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP



Amendement: Spaarnelanden blijft echt 100% van haarlem

De raad, bijeen op 22 juni 2017, Ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem 2018 
besprekende,

Constaterende

dat in het collegevoorstel onder punt 5 het besluit is opgenomen om Zandvoort een 
aandelenbelang van 10% in Spaarnelanden te verschaffen;

Besluit

Punt 5 in het besluit te schrappen uit het voorliggende raadsstuk

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij

voor Haarlem

Motie “Van volledigheid wordt rood niet groener”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 22 juni 2017, sprekend 

over agendapunt 15 plan van aanpak verduurzamen gemeentelijk vastgoed Haarlem,

constaterende dat,
- het college overweegt voor al het strategisch vastgoed in kaart te brengen wat het 

energielabel is en een plan van aanpak te maken voor het verbeteren van de 

energieprestaties, en een maatwerkadvies te geven,

- dit meer dan 200 panden betreft,

- er geen budget is om al de plannen van aanpak uit te voeren,

overwegende dat,
- de ontwikkelingen in de verbeteringsmethoden van de energieprestaties heel snel gaan,

- de genoemde adviezen bij verschijnen al bijna achterhaald zijn,

- de plannen van aanpak voor het overgrote deel opnieuw gemaakt of aangepast dienen te 

worden als met de uitvoering gestart wordt,

draagt het College op;

- om voor een dwarsdoorsnede (leeftijd, omvang, gebruik) van 10% van het vastgoed bezit 

een energielabel met verbeterplan voor de energieprestaties te maken,

- de overige 90% van het gevraagde budget te benutten om daadwerkelijk panden te 

verbeteren en de opgedane ervaring mee te nemen in vervolg onderzoeken en adviezen,

- de overige panden in navolging van dit onderzoek in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster



Motie Duurzaam vastgoed, reëel begroot

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 22 juni 2017,

Constaterende dat:

Aan de raad wordt verzocht om in 2017 €850.000 te onttrekken aan de reserve 

vastgoed voor energielabels, MJOP’s, NEN metingen en EPA’s voor het strategisch 

vastgoed van de Gemeente Haarlem.

Overwegende dat:

• De intentie om het gemeentelijk vastgoed op deze manier in kaart te brengen alle 

lof verdient.

• Het budget van €850.000,- bij controle veel te hoog is gebleken.

Besluit

• Het bedrag dat voor dit doel onttrokken wordt aan de reserve vastgoed vast te 

stellen op €400.000,-.

En gaat over tot de orde van de dag.

W.R. van Haga 

WD



^-1

SP.
Amendement: Niet lichtvaardig, maar efficiënt en duurzaam

besteden

De raad, bijeen op 22 juni 2017, het Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 
besprekende,

Overwgende dat:

• Er nog onvoldoende zicht is of de bijna 6 miljoen euro die aan het versneld 
verledden gaat worden de meest efficiënte besteding voor het behalen van de 
klimaatdoelstellingen

1. Het Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 vast te stellen, met uitzondering 
van de passages over het versnelling van de VerLedding, zoals te vinden op:

• Pagina 35,36
• Pagina 39, 7.2.1

2. Het Beleidsplan openbare verlichting in Haarlem (2007/088239) in te trekken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feite Bloem SP

Besluit:



Amendementen Beleidsplan Openbare Verlichting.

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 22 juni 
2017, sprekend over Het Beleidsplan openbare verlichting 2017 - 2020,

Overwegende,

- dat de beoogde 50% reductie van het energiegebruik van de openbare 
verlichting in 2030 in het kader van het landelijke Energieakkoord 
haalbaar moet zijn

- dat de technologische ontwikkelingen bij de openbare verlichting zeer 
snel gaan

- dat het College wil anticiperen op die technologische ontwikkeling
- dat het College voorstelt na afloop van het 'verleddingsprogramma' in 

2018 versneld verder te gaan met het vervangen van de energetisch 
verouderde armaturen en het 'verleddingsprogramma' in de komende 
jaren door te zetten, mits de raad hier budget voor beschikbaar stelt

- dat bij de aanstaande kadernota-behandeling wordt voorgesteld om de 
benodigde investering van in totaal 5.987.000 euro vanaf 2019 tot 2030 
neer te zetten in plaats van 2026 tot 2040

- het College zelf de volgende ontwikkeling schetst op pagina 14 van het
Beleidsplan:....is de mogelijkheid om het OV-net van wisselstroom naar
gelijkstroom om te zetten. Een gelijkstroomnetwerk heeft als kenmerk 
dat er minder omzetting van energie nodig is om de verlichting te laten 
branden en is daarmee dus zuiniger. Het is meer geschikt om als digitale 
informatiedrager te fungeren. Een gelijkstroomnetwerk is erg veilig: 
zodra er kortsluiting ontstaat door bijvoorbeeld een kabelbreuk wordt het 
systeem zo snel afgeschakeld dat er geen blijvende schade optreedt

- dat gelijkstroom al toegepast wordt in nieuwe ontwikkelingen in Alphen 
aan de Rijn, bedrijvenpark Haarlemmerliede, provincie Zeeland, 
Vledderveen

- dat gemeente Velsen in de offertefase voor toepassing gelijkstroom zit



- dat Liander in Lelystad op het nieuwe Airport Business Park bezig is om 
een gelijkstroomnetwerk aan te leggen

- dat Volker Wessel in Eindhoven appartementen bouwt met gelijkstroom
- dat Liander pilots met gelijkstroom in den lande uitvoert
- dat datatransport over gelijkstroom makkelijker gaat
- dat er sinds 1 januari 2013 uitsluitend nog (riool)pompen worden 

geproduceerd die werken op gelijkstroom
- dat een gelijkstroomnetwerk zuiniger en veiliger is
- dat het logisch is dat Gemeente Haarlem zo kostenefficiënt en duurzaam 

mogelijk werkt
- dat het daarom noodzakelijk is resultaten van pilots en implementaties 

van het toepassen van gelijkstroom te verzamelen, te bestuderen op 
waarde voor uit te voeren veranderingen van de openbare verlichting

- dat de gemeente Haarlem deze evaluaties afwacht alvorens tot hele 
grote veranderingen over te gaan

- dat de voorgestelde versnellingen, armaturen en verlichting zouden 
vervangen die nog zuinig en langer mee kunnen

- dat het CDA en andere fracties het voorgestelde Beleidsplan amenderen
- dat bij aannemen van het amendement door de Gemeenteraad het 

College het Beleidsplan moet doorlichten op de gevolgen, zowel 
inhoudelijk als financieel,

besluit de geciteerde tekst bij de zesde overweging aan te vullen met

Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente Haarlem de ontwikkelingen op 
het gebied van gelijkstroomtoepassing (DC) niet alleen volgt, maar ook 
bestudeert om te kunnen profiteren van de hierboven genoemde voordelen. 
Bij positieve bevindingen wordt dit voorliggende Beleidsplan inhoudelijk 
aangepast.

En

besluit n.a.v. de 18de overweging de tekst in hoofdstuk 4.2 op blz. 21 van het 
concept Beleidsplan boven het kopje 'Lichtkleur' aan te vullen met

Bij de afweging om lampen wel of niet versneld te vervangen door LED- 
verlichting wordt meegewogen in hoeverre zittende lampen nog zuinig
genoeg zijn e, 

CDA

Jur Visser



ChristenUnie
MOTIE Kan het licht uit? (of gedimd....) - reprise

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 juni 2017,

In beraadslaging over het beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 ‘Verlichting op maat” wat
een uitwerking is van de motie “Kan het licht uit? (of gedimd...)” van 21 januari 2016

Overwegende dat:
• Het nieuwe beleidsplan inzicht biedt in de mogelijkheden voor modernisering van het 

Haarlemse beleid voor openbare verlichting, maar dat een aantal genoemde onderwerpen 
nog niet is uitgewerkt in concrete beleidsvoorstellen;

• Kosten voor onderhoud en energie voor de openbare verlichting niet alleen kunnen 
worden bespaard door zuinigere LED-lampen, maar ook door kritisch te kijken naar 
toegepaste lichtniveaus en het benodigde aantal lichtmasten en armaturen;

• Het college met “Samen doen...” beoogt burgers meer te betrekken bij de beleidskeuzes 
van de gemeente en hiervoor nu experimenteert rond het bomenbeleid in Schalkwijk;

Verzoekt het college:
Het beleidsplan openbare verlichting verder uit te werken door voor de kadernota 2018 in kaart
te brengen waar binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid en leefbaarheid (o.a.
gelijkmatigheid van het licht)

• verlichtingsniveaus van de bestaande lampen verlaagd kunnen worden of bij 
vervangingsmomenten lampen met een lager lichtniveau geplaatst kunnen worden;

• lichtmasten en armaturen kunnen worden verwijderd omdat ze overbodig zijn;

Verzoekt het college tevens:
• in overleg met een wijkraad en de politie een pilot te doen waarin bewoners worden 

opgeroepen hiervoor input te leveren door een mogelijkheid te bieden lichtpunten die 
overbodig zijn of een te hoog verlichtingsniveau hebben te melden (en uiteraard ook 
locaties waar juist het verlichtingsniveau en/of het aantal lichtpunten te laag is);

• in overleg met de politie te onderzoeken of het aantal dim-uren dat het verlichtingsniveau 
50% is kan worden uitgebreid (bijvoorbeeld van 22.00 tot 6.00 uur in plaats van 23.00 tot 
05.00 uur) en hiervoor te kijken naar het beleid in andere gemeenten en/of een proef te 
doen in een wijk waar de openbare verlichting vervangen wordt;

• te onderzoeken of Haarlem moet overstappen van stand alone dimunits naar dimmen op 
afstand via telemanagement;

• de raad jaarlijks te informeren over de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan de 
technologische ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en welke 
aanpassingen daaruit voortvloeien;

)ver tot de orde van de dag.

ank'Visser
ifistenllnie



Actiepartij V
voor Haarlem

Motie vreemd “Geen verkoop zonder plan”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 22 juni 2017,

constaterende dat,
- er onlangs gemeentelijk vastgoed is verkocht zonder dat de aankoper een plan voor de 

panden heeft overlegd,

- daarmee ongewis is wat er met de panden gaat gebeuren en wanneer,

- de reden van verkoop is dat de gemeente nalatig is geweest in het onderhouden van de 

panden,

overwegende dat,
- de gemeente alle middelen dient aan te wenden om speculatie met en verdere verkrotting 

van deze panden tegen te gaan,

draagt het College op;

- bij verkoop van gemeentelijk vastgoed altijd een plan van aanpak voor het object te eisen,

- in het verkoopcontract een einddatum tot realisatie van dit plan op te nemen, met sancties 

als de koper in gebreke blijft,

- het plan van aanpak ter advisering voor te leggen aan de Commissie Ontwikkeling, 

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster



OPHaarlem

Motie stop asfaltering Dreef

De gemeenteraad in vergadering bijeen 22 juni 2017 

Constaterende dat:

-Voor de herinrichting Dreef plannen zijn gepresenteerd door een ontwerpbureau, met 
uitgangspunt' Dreef landweg met bomen, klaar voor de toekomst"

-Vervolgens vooral argumenten werden aangedragen, die aansturen op voor asfaltering van 
de Dreef

-Tevens werd expliciete vermelding "Schelpenpad" vermeden en er is nu sprake van een 
'wandelpad uitgevoerd in halfverharding, dus zonder schelpen

Overwegende dat:

-Schelpenpad en Dreef onderdeel zijn van ons cultuur historisch erfgoed, zoals het onlangs in 
oude luister herstelde Provinciehuis

-Niet voor niets vallen onder beschermd stadsgezicht,

-Bepalend zijn voor het entree van de stad dat door de eeuwen heen ongeschonden bleef 

Draagt het college op:

-Recht te doen aan bescherm stadsgezicht en het uitgangspunt 'Dreef landweg met bomen'

En de herinrichting van Dreef en Schelpenpad uit te voeren met de oorspronkelijke 
verharding namelijk klinkers en schelpen

En gaat over tot de orde van de dag



GROEN
LINKS

Motie Vreemd: Wacht niet te lang

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 juni 2017,

Constaterende dat:

• Schalkwijk een van de wijken is, die te maken heeft met een snel stijgend aantal 
leerlingen in het primair onderwijs;

• Deze toename van onderwijshuisvestingsbehoefte voor een aantal basisscholen niet 
binnen de bestaande capaciteit kan worden opgelost;

• De basisschool Al Ikhlaas een sterk groeiende school is;
• De school nu gehuisvest is in het voormalige Telyer College op de 1ste en het 

semipermanente bijgebouw, dat nu samen met het Rudolf Steiner School wordt gebruikt;
• De afspraak is dat met ingang van 2020 Al Ikhlaas het hele gebouw (Teyler College) 

gaat gebruiken
• De Stichting Rozemarijn gebruik maakt van begane grond Teyler College.

Overwegende dat:

• De basisschool Al Ikhlaas in augustus 2016 het aantal leerlingen van 306 naar 340 in 
mei 2017 zag groeien. De school verwacht in augustus 2018 ruim 400 leerlingen te 
verwelkomen.

• Bij gebrek aan voldoende huisvestingscapaciteit er overvolle klassen zullen ontstaan, en 
dat er een aantal kinderen niet geplaatst zullen kunnen worden binnen Al Ikhlaas.

• De gemeente Haarlem de wettelijke zorgplicht heeft om in adequate huisvesting voor het 
PO, (V)SO en VO te voorzien.

• Het college van mening is dat gezien de groei van de school het wenselijk is dat Al 
Ikhlaas eerder gebruik kan maken van het gebouw van voorheen het Teyler College.

• Het college van B&W tot nu toe geen toezegging kan doen om dit voor het schooljaar 
2018/2019 te realiseren.

Verzoekt het college:

• Om in overleg te treden met het schoolbestuur om voor de start van het nieuwe
schooljaar 2018-2019 te komen tot een oplossing voor het capaciteitstekort bij Al 
Ikhlaas;

• Om in overleg te treden met Stichting Rozemarijn om te komen tot een oplossing voor de 
overplaatsing van de dagbesteding naar een geschikte locatie.

• Om de raad voor de behandeling van de begroting 2018 hierover te rapporteren.


