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Stand van Zaken/afdoening  

De commissie ontwikkeling ontvangt de informatienota stand van zaken ontwikkelzones (2021/177438). De 
strekking van de motie sluit aan bij de businesscases voor de ontwikkelzones en bij de woonvisie als het 
gaat om het stimuleren van meer circulaire bouw, waaronder meer biobased bouwen. In MRA verband 
wordt gewerkt aan een uitvoeringsconvenant op basis van de Green Deal Houtbouw, waarin het doel is 
uitgewerkt 20% van de MRA-woningproductie vanaf 2025 te realiseren met houtbouw. Haarlem is hierbij 
aangesloten. De planning is dat het uitvoeringsconvenant Houtbouw bij de MRA duurzaamheidstop van 
oktober 2021 wordt ondertekend. Haarlem oriënteert wat haar bijdrage kan zijn aan het 
uitvoeringsconvenant. Bekend is dat momenteel de kosten van houtbouw hoger zijn dan traditionele bouw.   
  

Specifiek verzoekt de raad het volgende:  

1. CO2 opslag van gebouwen mee te wegen in NEN 18 504 waardoor kan ook koolstof opslag worden 
meegeteld  

Hiervoor is een wijziging nodig in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, zoals omschreven in 
het TNO rapport op bladzijde 2. Als gemeente kunnen wij deze bepalingsmethode niet wijzigen.  
  

2. Toe te werken naar een sector waar standaard word gewerkt met biobased materialen, hiervoor in 
gesprek te gaan met project ontwikkelaars  

Dit gesprek wordt inmiddels gevoerd met ontwikkelaars op MRA-niveau vanuit de Green Deal Houtbouw 
MRA. Haarlem is hierbij aangesloten.  
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3. Hierbij samen te werken met de MRA en er ten minste voor te zorgen dat er in 2025 voor 20 % aan 
houtbouw wordt gebouwd  

Het college inventariseert in het tweede kwartaal van 2021 waar er mogelijkheden zijn houtbouw te 
realiseren. Op basis daarvan kunnen locaties in beeld komen als input voor het uitvoeringsconvenant 
Houtbouw MRA dat in oktober 2021 bij de Duurzaamheidtop ondertekend wordt. Met het 
uitvoeringsconvenant spreekt het college de ambitie uit op die locaties houtbouw te realiseren.     
  

4. De commissie ontwikkeling voor de begroting hierover te informeren  

Vanzelfsprekend wordt de commissie de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in de MRA.  

  

5. De CO2 die middels hout wordt opgeslagen te koppelen aan de klimaatbegroting  

De Klimaatbegroting geeft cijfermatig inzicht in de CO2-uitstoot. Het gaat hierbij om directe en indirecte 
uitstoot, niet om uitstoot die het gevolg is van consumptie in Haarlem. Het ligt hierdoor niet voor de hand 
om de opslag van CO2 te koppelen.  
  

Samengevat werkt het college op de schaal van de MRA aan een uitvoeringsconvenant Houtbouw dat in 
oktober 2021 naar verwachting wordt ondertekend. Tot die tijd inventariseert het college locaties die 
mogelijkerwijze in beeld kunnen komen voor dit uitvoeringsconvenant. Daarbij moet wel rekening worden 
gehouden dat de kosten van houtbouw vooralsnog hoger zijn dan traditionele bouw.   
  

Het college stelt voor de motie hiermee af te doen.  

  

Afdelingsmanager  Groot, A.M. de 22-4-2021 12:33:57  
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Portefeuillehouder   

 

Roduner, F.J.  
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