
Haarlem OPHaarlemOuderen Partij Haarlem
Motie Houd de buurt binnenboord, geen tweedeling in Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
In beraadslaging over de Kadernota 2017

Wetende dat:

• Er af en toe een discussie is of er nu wel of niet een tweedeling is in Haarlem, 
maar de algemene overtuiging is dat er geen tweedeling zou moeten zijn

Mede wetende dat

• Haarlem een mooie stad is, maar er nogal wat verschillen zijn per wijk
• Eigenschappen en kenmerken van een wijk worden weer gegeven op 

https://haarlem.buurtmonitor.nl/iive/report?id=profieltaarthaarlem

• Daar elke wijk is onderverdeeld in 16 verschillende taartpunten, bijvoorbeeld op het 
gebied van arbeidsparticipatie, veiligheid en inkomen.

• De taartpunten groen, oranje of rood gekleurd kunnen zijn, afhankelijk hoeveel 
attentie het onderwerp nodig heeft in die wijk

• Wijken die voornamelijk rood gekleurd zijn dus veel verschillen van wijken die groen 
gekleurd zijn en dus op een tweedeling wijzen.

Verzoekt het coiiege

Er voor te zorgen dat elke wijk minimaal 2 van de 16 taartpunten in de buurtmonitor 'groen' 
scoort om te grote tweedeling tussen de wijken in Haarlem te voorkomen en met een plan 
te komen hoe dit bereikt wordt.

En gaat over tot de orde van de dag
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Motie Geef Haarlem een adempauze, stop AdemHaarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,
In beraadslaging over de Kadernota 2017

Wetende dat:

• Haarlem recentelijk is uitgeroepen tot file hoofdstad van Nederland

• De wachttijd voor een sociale huurwoning enorm is 

Mede wetende dat

• De campagne Adem Haarlem het tegenovergestelde beeld probeert te verkopen. 
Het promoot Haarlem als ideale woon- en werkplek met teksten als:
Haarlem is het rustige zusje van Amsterdam
Amsterdam en Haarlem lijken dan ook op elkaar als broer en zus.
Een drukke broer en een rustig zusje wel te verstaan.
Een stad in de luwte van druk Amsterdam

• De campagne als doel heeft "het aantrekken van vooral jonge gezinnen met 
kinderen"

• Er genoeg Haarlemmers zijn, ook jonge gezinnen met kinderen die doordat ze geen 
huis meer kunnen betalen (koop en huur) de stad gedwongen en tegen hun zin 
verlaten

• Een " Haarlemse Maat" waar de campagne aan refereert toch op zijn minst 
eerlijkheid moet zijn.

Verzoekt het college

De campagne AdemHaarlem te stoppen, totdat Haarlem niet meer file hoofdstad is van 
Nederland of de wachttijd voor een sociale huurwoning is gedaald tot onder de vijf jaar

En gaat over tot de orde van de dag

l rcKs '/üar/^wi .

0



TROTS
Haarlem

$? ((JS

OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

Motie Vreemd: bomenmakelaar, geef bomen een tweede kans

Wetende dat
• De Bomenmakelaar een platform is waarop volwassen bomen aangeboden 

worden die op hun huidige plaats niet behouden kunnen blijven. 
Gemeenten of ontwikkelaars die volwassen bomen willen planten, kunnen 
uit het aanbod geschikte bomen selecteren. Op deze manier blijven bomen 
behouden en is het voor opdrachtgevers eenvoudig en voordelig om een 
forsere maat bomen aan te planten

Mede wetende dat:

• Circulair denken en handelen een uitdaging is voor gemeenten. De 
rijksoverheid legt regels op, burgers stellen kritische vragen en 
belangenorganisaties voor natuur en duurzaamheid laten van zich horen. 
Behouden, uitwisselen en verplanten van gezonde bomen draagt bij aan een 
circulair beleid en duurzaam inkopen. Het past binnen ontwikkelingen als 
Cradle 2 Cradle en Greendeal, dat door steeds meer gemeenten 
ondertekend wordt

Verzoekt het college:

Zich aan te sluiten bij het bomenmakelaar initiatief, zodat er wellicht in 
de toekomst ook gebruik van gemaakt kan worden
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Motie Nachttrein tegen tweedeling

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,
In beraadslaging over de Kadernota 2017

Wetende dat:

• Er een nachttrein rijdt tussen Amsterdam en Haarlem op zaterdag en zondagochtend 
met station Haarlem CS als enige stop

• Er geen directe busverbinding is tussen Schalkwijk en station Spaarnwoude, terwijl 
dit hemelsbreed maar 4,9 km is, maar je met het openbaar vervoer altijd eerst de 
omweg naar Haarlem Cs moet maken en er minimaal 26 minuten over doet.

Mede wetende dat

• Als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar Haarlem CS 
moetje dit 4,20 e kost en je om 02:48 uur aankomt.

• Als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar Schalkwijk 
moet je dit 8,70 e kost en je om 03:28 uur aankomt.

• Als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar Delftplein 
moet je dit 9,20 e kost en je om 03:26 uur aankomt.

• Als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar Spaarnwoude 
station moetje dit 6,50 e kost en je om 06:06 !!! uur aankomt.

Verzoekt het college

In te zetten op een betere bereikbaarheid van de stad als geheel en station Spaarnwoude in
het bijzonder, met name ook de verbinding tussen het steeds groter wordende Schalkwijk en
het dichtstbijzijnde station Spaarnwoude

En gaat over tot de orde van de dag
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Motie Een Psycholance voor verwarde personen in Haariem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
In beraadslaging over de Kadernota 2017

Wetende dat:

• De Amsterdamse 'psycholance' - een aangepaste ambulance die 24 uur per dag 
ernstig verwarden naar de noodopvang kan brengen - een effectief middel blijkt 
voor verwarde mensen op straat

• Dit bleek uit de evaluatie van de pilot van het zorgvoertuig in Amsterdam. De 
psycholance rijdt hier sinds twee jaar als enige in Nederland.

• De evaluatie wijst uit dat de psycholance zo'n tachtig procent van de meldingen 
over verwarde personen kan worden afgehandeld zonder tussenkomst van 
politie. Amsterdamse wijkagenten trokken in 2014 aan de bel omdat zij te veel 
van hun tijd kwijt zouden zijn aan het opvangen en vervoeren van psychisch 
verwarden.

• Veel andere Nederlandse steden nu ook een psycholance willen. Buiten de 4 grote 
steden er andere pilotvormen als alternatief op de psycholance zijn zoals Quick 
Responder en de 'GGZ-vervoersdienst.
fhttps://www.trouw.nl/samenIeving/gemeenten-politie-moet-verwarde- 
personen-blijven-vervoeren~aa67e623/ j

• Die wens des te prangender is, omdat de politie per 1 januari van dit jaar 
landelijk heeft aangegeven te willen ophouden met het vervoeren van verwarde 
mensen.

• Mensen met zulk gedrag zijn een groeiend probleem in Nederland zijn.

• De politie meldt in de laatste vijf jaar een stijging van het aantal registraties met 
65 procent tot 66.000 gevallen.

Mensen die een verward persoon op straat zien, bellen vaak de politie uit vrees 
voor verstoring van de openbare orde.



Verzoekt het college

Zo gauw mogelijk uit te zoeken welke geschikte varianten van vervoer van verwarde mensen 
voor Haarlem mogelijk zijn. Zodat de politie ontzien wordt in deze extra taak. Het college meldt 
de bevindingen aan de raad middels een brief.

En gaat over tot de orde van de dag
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Motie rubbergranulaat 1

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,
In beraadslaging over de Kadernota 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 nadeei 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/micropiastics 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 beeid. Nu ai blijkt Ajax met hei
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 
micropiastics 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 te kiezen voor kurk of tpe rubber als infill 
materiaal voor kunstgras velden en niet sbr rubbergranulaat

en gaat over tot de orde van de dag.
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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 afvat 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;
• afva! 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 uitieg 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:



Motie rubbergranulaat 2

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,
In beraadslaging over de Kadernota 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 hei 
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 nanodeeitjes/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 beeid. Nu a! 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 
micropiastics 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 inflHmateriaa! 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:
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Motie rub berg ra nu laat 3

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,
In beraadslaging over de Kadernota 2017

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

veiligheid daarvan voor de volksgezondheid op lange termijn noga! 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 ais men alieen ai 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 ai 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 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 en 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;
• afva! 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:
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Motie rubbergranulaat4

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,
In beraadslaging over de Kadernota 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 nanodeeitjes/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 a! 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 ai 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 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 gaai 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 afvaf 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:
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Motie rubbergranulaat 5

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,
In beraadslaging over de Kadernota 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 ais 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 beeid. Nu ai büjki 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 
micropiastics 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 coiiege:

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 boardlng 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:
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Ouderen Part») Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 

In beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:
• Er een groeiend tekort aan fietsenrekken is bij station Haarlem
• In de fietsvakken aan de Jansweg langs de gevel van de Beyneshal capaciteit is voor 180 

fietsen, maar bij een telling in mei 2016 hier 390 fietsen en brom- en snorfietsen stonden;
• Fietsen in de fietsvakken regelmatig omwaaien met grote kans op schade en de 

fietsvakken een rommelig beeld geven;
• Volgens de Leidraad Fietsparkeren (CROW uitgave 291) stallingvoorzieningen als ‘vol’ 

moeten worden beschouwd bij een fiets parkeerdruk hoger dan 80%;
• Op basis van deze norm de fietsparkeerplaatsen rond het station overvol zijn omdat rond 

het station de fietsparkeerdruk 97,8% is (inclusief 600 leegstaande betaalde stallingen 
Fietscarré en fietsparkeervakken Jansweg is dit 87,0% en dus nog steeds te vol, zie 
bijlage voor alle cijfers);

• Het mogelijk is voor €165.000 langs de gevel van de Beyneshal aan de Jansweg 
dubbellaags fietsenrekken te plaatsen met een capaciteit van 900 fietsen waardoor er 
voor de korte termijn extra ruimte kan worden geboden voor fietsen en de 
omgevingskwaliteit kan worden verbeterd vooruitlopend op een structurele oplossing van 
het stallingstekort;

• Deze rekken ook in een toekomstige nieuwe stalling bij het station kunnen worden 
gebruikt;

• In de meicirculaire voor alle jaren sprake is van een voordeel voor de algemene middelen 
van €156.000 in 2017 en jaarlijks circa €2,5 miljoen in volgende jaren;

Verzoekt het college
In de uitwerking van de programmabegroting 2018 of zo mogelijk nog in een 
bestuursrapportage in 2017 realisatie van fietsenrekken met circa 900 plaatsen aan de 
Jansweg op te nemen zodat deze fietsenrekken uiterlijk eerste kwartaal 2018 kunnen 
worden geplaatst en hiervoor dekking te zoeken in het voordeel voor de algemene middelen 
zoals opgenomen in de meicirculaire.

Emaéat ov^Ptot de orde van de dag.

FrahlrVisser
Chtlstenünie

MOTIE Van fietsdomino naar fietsenrekken



Bijlage: overzicht stallingscapaciteit en -behoefte Haarlem station
Bron: antwoord op technische vragen ChristenUnie-fractie

Betreft openbaar gebied (exclusief betaalde NS-stalling)

Behoefte op basis van telling 31 mei 2016: 
Aanbod:

Fietskelder:
Fietsgevel:
CWI:
CWI losstaand:
Stapelrekken Kennemerplein: 
Bolwerken:
Stationsplein 70 
Lange Flerenstraat 
Jansweg

Totaal:
Overschot:
Overschot exclusief Jansweg:

ca.7267 fietsen (incl. bronWsnorfietsen)

5020 plekken in rek 
1637 plekken in rek 
591 plekken in rek 
50 plekken (t.b.v. afwijkend)
0 plekken in rek (verwijderd)
0 plekken in rek (verwijderd)
14 plekken in rek
120 plekken in rek
ca. 320 plekken in de fietsvakken
7752 plekken
485 plekken
165 plekken

NB:
In de NS-stalling staan structureel nog eens ca. 600 plekken leeg. De NS stalling is (nog) 
niet gratis toegankelijk.



ChristenUnie OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

MOTIE Drempels slechten in publieke gebouwen voor een inclusieve samenleving

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor
iedereen en de aanvulling van de wethouder op preadvies d.d. 23 juni 2017

Overwegende dat:
• Er geen zicht is in hoeverre Haarlemse schoolgebouwen, wijkcentra, sportkantines, 

loketten van de sociaal wijkteams en overig vastgoed van de gemeente met een 
publieksfunctie toegankelijk zijn;

• Slechts de helft van de stembureaus toegankelijk is terwijl de wet 100% toegankelijkheid 
vraagt en het college de raad moet informeren als dat niet lukt, maar tot op heden het 
college niet heeft onderbouwd waarom het niet mogelijk is om meer stembureaus in 
Haarlem toegankelijk te maken;

• Het college onderhoudsplannen van het gemeentelijk strategisch vastgoed gaat 
actualiseren en een inventarisatie van duurzaamheidsmogelijkheden laat uitvoeren en een 
inventarisatie van toegankelijkheidsmaatregelen hier goed op kan meeliften;

Verzoekt het college:
• Te inventariseren welke aanpassingen er nodig zijn voor het volledig toegankelijk maken 

van alle stembureaus (zo nodig door aanwijzen van alternatieve locaties) of in ieder geval 
dit aantal substantieel te verhogen om zo te voldoen aan de recent aangescherpte 
Kieswet en de raad hiervoor een plan voor te leggen.

• In samenwerking met de schoolbesturen de benodigde maatregelen voor het volledig 
toegankelijk maken van alle Haarlemse schoolgebouwen in kaart brengen en een 
realistisch tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en dekking in het 
meerjarig investeringsplan van de gemeente en de schoolbesturen;

• In samenwerking met de gebruikers de benodigde maatregelen voor het volledig 
toegankelijk maken van de Haarlemse wijkcentra, sportkantines, loket Haarlem en overig 
vastgoed van de gemeente met een publieksfunctie in kaart te brengen en een realistisch 
tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en dekking daarvoor in het 
meerjarig investeringsplan;

• Kosten voor deze onderzoeken zo veel mogelijk te dekken uit het reeds vrijgegeven 
krediet voor de actualisatie van de onderhoudsplannen van het gemeentelijk vastgoed en 
voor eventuele aanvullende kosten dekking te zoeken in het voordeel voor de algemene 
middelen zoals opgenomen in de meicirculaire.
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MOTIE 2018 jaar van de toegankelijkheid

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor
iedereen,

Overwegende dat:
• Artikel 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met 

een handicap voorschrijft dat personen met een handicap in een inclusieve samenleving 
niet worden belet volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren 
in de samenleving;

• Zo’n 10 tot 15 % van de mensen in Nederland soms of altijd gebruik maakt van een 
rolstoel, rollatorof scootmobiel;

• Er in Haarlem in het sociale, fysieke, economische en digitale domein letterlijk en figuurlijk 
nog veel drempels te slechten zijn voor gehandicapten en ook andere doelgroepen 
profiteren van het slechten van deze drempels;

• Een inclusieve samenleving ook een beroep doet op de grondhouding van bestuurders, 
inwoners en ondernemers in de stad bijvoorbeeld als het gaat om in toegankelijke taal 
geschreven informatie;

• Toegankelijkheid structurele aandacht verdiend van het gemeentebestuur en van 
maatschappelijke organisaties in Haarlem;

Verzoekt het college:
2018 uit te roepen tot het ‘daarvan de Toegankelijkheid’, initiatieven die plaats vinden in dit
kader te coördineren en het ‘Jaar van de Toegankelijkheid’ evenals evenementen die
plaatsvinden in dit kader, stadsbreed te communiceren.



ChristenUnie OPHaarlem
MOTIE Drempels slechten in openbare ruimte voor een inclusieve samenleving

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor
iedereen en de aanvulling van de wethouder op preadvies d.d. 23 juni 2017

Overwegende dat:
• Het college onderkent dat, na inventarisatie, een aantal aanpassingen in de openbare 

ruimte vrij simpel te realiseren zijn zoals het plaatsen van extra (verhoogde) bankjes in de 
binnenstad en bij knooppunten en het aanpassen van de bestrating zodat onnodige 
belemmeringen worden weggenomen;

• Binnen het bestaande budget voor beheer en onderhoud deze aanpassingen relatief 
eenvoudig kunnen worden meegenomen via onder meer ‘werk met werk maken’ als de 
straat toch open gaat voor een project uit het reguliere onderhoudsprogramma, maar dat 
er op dit moment voor de uitvoering van ‘solitaire’ maatregelen geen budget vanuit beheer 
en onderhoud beschikbaar is waardoor er nog jaren veel drempels in de stad zullen 
blijven;

• Bij het opstellen van de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte gebruik is gemaakt van 
de CROW- richtlijnen maar dat desondanks expliciete toegankelijkheidscriteria niet of 
nauwelijks terug te vinden zijn in deze handboeken.

Verzoekt het college:
• In de uitwerking van de programmabegroting 2018 budget beschikbaar te stellen voor het 

maken van een eerste stap in het slechten van drempels in de openbare ruimte te 
beginnen bij winkelcentra en andere publieksaantrekkende voorzieningen waar dit met 
eenvoudige aanpassingen in de bestrating realiseerbaar is en hiervoor dekking te zoeken 
in het voordeel voor de algemene middelen zoals opgenomen in de meicirculaire

• Criteria voor toegankelijkheid in de volgende versie van de Handboeken Inrichting 
Openbare Ruimte en in de contracten met partijen bij werken in regie op te nemen en 
hierbij gebruik te maken van de CROW publicatie 337 en de richtlijn Voetpaden voor 
iedereen.
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MOTIE Stel (seksuele) straatintimidatie strafbaar 1

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:
• De gemeente Rotterdam in navolging van Amsterdam de APV gaat aanpassen zodat per 

1 januari 2018 (seksuele) straatintimidatie strafbaar is;
• Uit onderzoek in beide gemeenten blijkt dat seksuele straatintimidatie een groot probleem 

is1 en het aannemelijk is dat dit probleem ook in Haarlem groot is;
• Het voorstel van strafbaarstelling onderdeel is van een bredere Aanpak Seksuele 

Straatintimidatie waarin ook aandacht is voor slachtoffers (ondersteuning, meldpunt), 
campagne (bewustwording plegers en omstanders) en aanpak op straat (training 
straatwerkers, samenwerking ketenpartners zoals politie, OM en maatschappelijke 
organisaties);

• Een verbod op seksuele straatintimidatie niet alleen een duidelijke norm is in de strijd 
tegen intimidatie van vrouwen maar ook kan helpen in de aanpak van het lastig vallen van 
homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders;

Verzoekt het college
• Onderzoek te doen naar de ervaringen met (seksuele) straatintimidatie in Haarlem, 

bijvoorbeeld via het omnibus-onderzoek;
• Een Haarlemse aanpak op te stellen voor dit probleem waaronder in ieder geval een 

voorstel tot het opnemen van een verbod in de APV;
• Voor zover de Haarlemse aanpak niet gedekt kan worden uit de bestaande 

veiligheidsmiddelen hiervoor dekking te zoeken in de restruimte van de algemene 
middelen programmabegroting 2018;

1 https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2016 straatintimidatie%20in%20amsterdam.pdf en 
http://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/pvastraatintimidatie.pdf In Rotterdam heeft 84% van de
vrouwen (leeftijd van 18-45 jaar) ermee te maken. Verder blijkt dat 90% van de vrouwen haar gedrag 
aanpast, waarvan ruim 50% ’s avonds bepaalde plekken mijdt. In Amsterdam geeft 59% van de 
vrouwen aan in het afgelopen jaar met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie te zijn 
geconfronteerd. Onder vrouwen van 15-3 jaar is dat 83%.



Christenunie
AMENDEMENT Wijken sneller voorzien van DUO-bakken

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:
• Haarlem in 2015 op 6 gemeenten na het slechtst presteerde wat betreft het scheiden van 

huishoudelijk afval in heel Nederland1;
• Het Strategisch Plan Afvalbeheer voorziet in de komst van 29.000 duocontainers in de 

laagbouw van Haarlem voor het gescheiden inzamelen van Plastic, Metaal en 
Drankenkartons (PMD) en Papier en Karton in de periode 2015-2020 om het inwoners 
makkelijker te maken afval te scheiden en zo het afvalscheidingspercentage te verhogen;

• Het hierdoor in sommige wijken nog 3 jaar duurt voordat gebruik kan worden gemaakt van 
de nieuwe DUO-bakken;

• Versnelde uitrol van alle nog resterende duocontainers blijkens antwoorden op technische 
vragen (zie bijlage) in 2018 mogelijk is maar dat hiervoor:
o het derde inzamelvoertuig reeds in 2018 in plaats van 2019 moet worden

aangeschaft en dat dit voor het zomerreces 2017 moet worden besloten omdat de 
doorlooptijd die is benodigd voor levering van duovoertuigen bij de leverancier 
minimaal 52 weken bedraagt vanaf het moment van opdrachtverstrekking. 

o extra kosten moeten worden gemaakt in 2018 waardoor de afvalstoffenheffing niet 
zou toenemen met € 13 (conform Implementatieplan SPA) maar met € 20;

• In de Kadernota wordt voorgesteld om de financiële consequenties van het 
Implementatieplan SPA voor 2018 van € 13 per huishouden eenmalig ten laste te laten 
komen van de algemene middelen om te voorkomen dat de woonlasten stijgen;

• Het onwenselijk is dat bij een versnelling van de uitrol van de duocontainers de 
woonlasten alsnog stijgen;

Besluit in het besluit over de Kadernota 2017
• punt 8a te wijzigen in: “In te stemmen met de volgende fase invoering SPA in de wijken 

2018 waarbij wordt gekozen voor versnelling van de uitrol van de duocontainers en 
duovoertuigen door in 2018 uit te gaan van 3 in plaats van 2 duovoertuigen en 23.000 in 
plaats van 5.800 duocontainers”

• In punt 16a “€ 850.000” te wijzigen in “€ 1.250.000”

1 https://afvalmonitor.databank.nl/



Technische vraag Frank Visser n.a.v. implementatieplan SPA
1. Kunt u in beeld brengen wat de logistieke mogelijkheden zijn om de uitrol van de duocontainers 

te versnellen en wat hiervan de financiële consequenties zijn voor de gemeente Haarlem, 
Spaarnelanden en de afvalstoffenheffing voor burgers als gevolg van de extra rentelasten door 
het versneld aanschaffen van de ophaalwagens en de duocontainers.

2. Kunt u daarbij aangeven of deze versnelling te realiseren is zonder (tijdelijke) verhoging van de 
afvalstoffenheffing en binnen het investeringsplafond?

Implementatieplan versus versnelling duocontainers
In het implementatieplan is uitgegaan van een wijkgerichte aanpak en loopt de uitrol van de 
duocontainers bij de laagbouwwoningen parallel aan de ombouw van de 21 wijken in de periode 
2017 tot en met 2020. In het implementatieplan is oorspronkelijk om verschillende redenen gekozen 
voor deze planning:

• wijkgerichte aanpak levert synergie op door vrijwel tegelijk de service op het gebied van 
grondstofinzameling te verhogen en het aanbod op restafval te versoberen. De meerkosten voor 
grondstoffen worden daarmee mede gedekt door verminderde kosten voor restafval (zowel de 
inzamelingskosten, beheer ondergrondse restafvalcontainers en verwerkingskosten);

• één communicatieperiode in een wijk (wijkgerichte aanpak) met zowel aandacht voor 
duocontainers bij laagbouw als nieuwe grondstofcontainers bij hoogbouw;

• spreiding van de kosten over de verschillende jaren;
• doorlooptijd die is benodigd voor levering van duovoertuigen bij de leverancier bedraagt 

minimaal 52 weken vanaf het moment van opdrachtverstrekking.

Huidige planning implementatieplan Versnelling uitrol duocontainers

2015 Circa 3.000 containers (proef DAB) Circa 3.000 containers (proef DAB)

2017 Circa 3.000 containers Circa 3.000 containers

2018 2 duovoertuigen (april en juli) 3 duovoertuigen (april, juni en september)

Circa 5.800 duocontainers Circa 23.000 duocontainers

2019 1 duovoertuig

Circa 14.000 duocontainers

2020 Circa 3.200 duocontainers

Totaal Circa 29.000 duocontainers volledig Circa 29.000 duocontainers volledig uitgerold in 
uitgerold in 2020 in laagbouw (36% 2018 in laagbouw (36% van Haarlem)
van Haarlem)



Logistiek is versnelling mogelijk
In het kader van de technische vraag hebben we samen met de leverancier van de duovoertuigen 
gekeken of het mogelijk is om bij bestelling van de voertuigen begin juli 2017 achtereenvolgens in 
april 2018, juni 2018 en september 2018 3 duovoertuigen te ontvangen. De leverancier geeft aan dat 
deze levering mogelijk is op voorwaarde dat we begin juli 2017 de totale opdracht wordt verstrekt. 
Tevens heeft de leverancier van de duocontainers aangegeven in 2018 circa 23.000 duocontainers te 
kunnen leveren.

Financiële consequenties versnelling

Kosten verschuiven van 2019-2020 naar 2018 en worden pas later gecompenseerd
De belangrijkste consequentie van de versnelling van de duocontainers is dat een deel van de 
afschrijving, rentelasten en transitiekosten m.b.t. de uitrol van de duocontainers en bijbehorende 
aan te schaffen duovoertuigen verschuiven van 2019-2020 naar 2018. Daarnaast nemen de 
inzamelingskosten op grondstoffen eerder toe.

Met de versnelling op de service op grondstoffen voor de laagbouw met duocontainers gaat de 
service op het gebied van grondstoffen in laagbouwwijken sneller omhoog dan oorspronkelijk 
voorzien in het implementatieplan. In de laagbouw wordt er dan geleidelijk, vanaf eind 2018 en in 
2019, minder restafval aangeboden. Aangezien de planning van ombouw van de restafvalcontainers 
niet gelijk loopt aan de uitrol van de duocontainers is de besparing op het verminderde aanbod op 
restafval niet direct realiseerbaar. Daarnaast speelt dat er sprake is van gemengde wijken met zowel 
hoogbouw als laagbouw waarbij de restafvalcontainers voorlopig nodig zijn totdat de service voor 
grondstoffen bij de hoogbouw wordt verhoogd.

De ombouw van de containers start dus later dan de uitrol van de duocontainers zodat de 
meerkosten voor de inzameling van grondstoffen uit duocontainers in het begin niet worden 
gecompenseerd door verminderde kosten voor restafval (inzameling, beheer containers en 
verwerkingskosten). In feite wordt er versneld op grondstoffen (het 'eerste been'), maar trekken we 
als het ware het tweede been (containerpark) 'later bij' en niet in synergie met de verhoging van de 
service op grondstoffen bij de laagbouw.

De piek in de jaarlast van de transitie SPA zoals oorspronkelijk opgenomen in het implementatieplan 
(zie onderstaand figuur 1) verschuift naar 2018. De totale kosten in de periode 2017 - 2022 nemen 
toe met circa € 400.000 door eerder genomen afschrijving en rentelasten (die dan ook na 2022 
eerder uitlopen) en de pas latere compensatie die volgt uit de ombouw van de restafvalcontainers.



Figuur 1: Implementatieplan met wijziging versnelling uitrol duocontainers
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Investeringsplafond wordt niet overschreden door de versnelling
De versnelling van de investeringen raken het investeringsplafond van de gemeente niet. De 
investeringen worden gedaan door Spaarnelanden NV en niet door de gemeente Haarlem.

Effect op Afvalstoffenheffing (ASH)
In de Kadernota 2017 is een effect van €13 stijging voor de invoering van SPA becijfert voor 2018 die 
in dat jaar eenmalig wordt betaald uit een bijdrage uit de algemene middelen. De door u 
voorgestelde versnelling van de invoering van duobakken zorgt ervoor dat de piek in kosten in 2018 
komt en uitgaande van het rekenmodel SPA leidt dit tot een stijging van €7 ASH per huishouden in 
2018 en daarmee stijgen de woonlasten van de huishoudens. Door de vertraagde daling in de kosten 
van restafval gaan we voor de jaren 2019 en 2020 nog uit van een verwacht kostenniveau zoals is 
opgenomen in het implementatieplan (zie figuur 1). Een nauwkeurige uitwerking hiervan met een 
nieuwe prognose van inverdieneffecten volgt bij de behandeling van de kadernota 2018.
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Motie 'Gelijke kansen' '

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 26 juni, woensdag 28 
juni en donderdag 29 juni 2017, in beraadslaging over de Kadernota 2017;

Constaterende dat,
Bepaalde groepen kinderen en jongeren in de leerplichtige leeftijd door een 
ongunstige economische, sociale of culturele achtergrond een groter risico 
hebben om leerachterstanden op te lopen én een groter risico om een 
suboptimale leerroute in het onderwijs te doorlopen;

- Hierdoor de kans ontstaat dat zij hun talent niet benutten (onderpresteren) en 
lager opgeleid dan mogelijk zou zijn naar de arbeidsmarkt uitstromen;
Deze kansenongelijkheid vaak ontstaat door de inrichting van het onderwijs en te 
maken heeft met ontwikkelingen buiten het onderwijs, zoals demografische 
ontwikkelingen en de thuissituatie.

Overwegende dat:
Ondanks dat scholen niet al deze problemen kunnen oplossen, is het streven dat 
de school een plek is waar maximaal wordt bijgedragen aan kansgelijkheid;

- Recent onderzoek van de University of Chicago naar High Dosage Tutoring (HDT) 
van SAGA Innovations heeft aangetoond dat er wel degelijk meetbare resultaten 
behaald kunnen worden met kansarme leerlingen, die jaren achterstand hebben 
op hun leeftijdsgenoten in rekenen-wiskunde en andere vakken en dit project 
inmiddels in Amsterdam en Rotterdam al een prachtige aanvulling heeft gevormd 
op het achterstandenbeleid;

- Invoering van High Dosage Tutoring, een intensieve, één tutor op twee leerlingen 
rekenen-wiskunde-tutoring aanpak, ook een veelbelovende onderwijsinterventie 
in het Haarlemse onderwijs zou kunnen zijn.

Verzoekt het college:

Een voorstel voor ‘High Dosage Tutoring’ in Schalkwijk uit te werken en voorts 
mee te nemen als optie voor de gemeenteraad in het pakket voorstellen dat 
wordt uitgewerkt voor het 'extra budget transformatie verwant met sociaal 
domein’ (p.20);
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Motie ‘Digitale moties en amendementen'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 26 juni, woensdag 28 
juni en donderdag 29 juni 2017, in beraadslaging over de Kadernota 2017;

Constaterende dat,

- Tijdens raadsvergaderingen vele moties en amendementen worden ingediend en 
geprint op papier;

- Hiervoor in een kadernota- of begrotingsweek zelfs meer dan 15.000 vellen 
papier worden gebruikt, die veelal na de vergadering weer worden weggegooid;

Overwegende dat,

Dit absoluut niet duurzaam is;
Het veel tijd kost om al die moties en amendementen te kopiëren;
Het mogelijk is om met de nieuwe spreekinstallatie te stemmen;

Verzoekt het college:

- Te onderzoeken of er een systeem ingericht kan worden waarmee:

1. Moties digitaal kunnen worden ingediend, ondertekend en bekeken;
2. Het stemmen over moties en amendementen digitaal kan plaatsvinden en de 

stemming digitaal kan worden vastgelegd;

De raad te betrekken bij het ophalen van de wensen/eisen
- Voor de begroting 2018 met een voorstel te komen voor zo’n digitaal systeem;

En gaat over tot de orde van de dag.

Sa«der van den Raadt (Trots) it



Amendement 'Dagelijks een schone

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 26 juni, woensdag 28 
juni en donderdag 29 juni 2017, in beraadslaging over de Kadernota 2017;

Constaterende dat,

De gemeenteraad in 2014 heeft besloten om per 2015 structureel 1 miljoen euro 
te bezuinigen op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte;

- Hierbij het kwaliteitsniveau naar beneden is gebracht van A of B niveau naar B of 
C niveau;

- Het college voorstelt om de bezuiniging van 1 miljoen euro stapsgewijs in 3 jaar 
terug te draaien;

Overwegende dat:

Het huidige kwaliteitsniveau van het dagelijks onderhoud te laag is en daarom zo 
snel mogelijk weer op het niveau van voor de bezuiniging van 1 miljoen moet 
worden gebracht;

- Juist het dagelijks onderhoud voor de inwoners van Haarlem het meest zichtbaar 
is: gras maaien, vegen, snoeien, schoonmaken, oplossen van meldingen, 
verhelpen van incidenten en het herstellen van schades;

- De financiële situatie van Haarlem is verbeterd en daarom het terugdraaien van 
eerdere bezuinigingen voor de gemeenteraad de hoogste prioriteit heeft;

De bezuiniging van 1 miljoen euro op het dagelijks onderhoud niet stapsgewijs in 
3 jaar terug te draaien, maar direct vanaf 2018;

- Dit aldus te verwerken in de Kadernota en hiervoor als financiële dekking te 
gebruiken de stelpost groei van de stad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Besluit:



Amendement ‘Daklozenopvang’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 26 juni, woensdag 28 
juni en donderdag 29 juni 2017, in beraadslaging over de Kadernota 2017;

Constaterende dat,

- Gemeenten op grond van de WMO 2015 wettelijk verplicht zijn mensen zonder 
onderdak (tijdelijk) op te vangen en begeleiding te bieden;
De gemeenteraad op 15 december 2016 de motie 'Daklozenopvang voor iedereen 
11' heeft aangenomen;

Overwegende dat:

- Mensen in Haarlem zonder onderdak conform de WMO 2015 (tijdelijk) worden 
opgevangen en begeleiding krijgen;

- Het college in de Kadernota (p.22) heeft opgenomen: 'Het beleid van de gemeente 
Haarlem dat niemand tegen zijn of haar wil buiten slaapt wordt ruimhartig 
uitgevoerd’-,

- Het woord ‘ruimhartig’ de indruk kan wekken dat het beleid van de gemeente 
Haarlem meer is dan het uitvoeren van zijn wettelijke taak;

- Het college in de Kadernota (p.23) heeft opgenomen: ‘Het is echter onzeker of de 
regiogemeenten hiermee akkoord gaan, mede omdat de regiogemeenten niet 
onverkort instemmen met het Haarlemse beleid dat niemand tegen zijn wil buiten 
mag slapen'-,
Deze zin de indruk kan wekken dat de regiogemeenten de wet niet (willen) 
uitvoeren;

Het woord ‘ruimhartig' op pagina 22 van de Kadernota te schrappen en de zin: 'Het is 
echter onzeker of de regiogemeenten hiermee akkoord gaan, mede omdat de 
regiogemeenten niet onverkort instemmen met het Haarlemse beleid dat niemand tegen 
zijn wil buiten mag slapen’ op pagina 23 ook te schrappen en te vervangen voor de 
volgende zin: ‘Bij verschil van inzicht met een regiogemeente zal het college naar de 
speciaal daarvoor bestemde geschillencommissie stappen’.
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Besluit:


