
 

Bijdrage Haarlemse Klimaatcoali2e bij het inspreken in de Commissievergadering Bestuur 
over het Burgerberaad  

Geachte leden van de Commissie Bestuur, 

Mijn naam is Kees van Deelen. Ik ben ac=ef binnen de beweging Grootouders voor het 
Klimaat en spreek in namens de Haarlemse Klimaatcoali=e. Waarom zou een burgerberaad 
in Haarlem zich op klimaat moeten richten?  

De Haarlemse Raad heeG in 2019 een mo=e aangenomen om de noodtoestand voor het 
klimaat uit te roepen. Desondanks is de ambi=e voor een klimaatneutraal Haarlem in de 
vorige coali=eperiode losgelaten. Haarlem heeG in de huidige coali=eperiode een minder 
ambi=euze doelstelling van 60% minder CO2 uitstoot. Er zijn helaas nog geen concrete 
plannen hoe deze doelstelling verwezenlijkt zal gaan worden, met jaarlijkse 
reduc=edoelstellingen per sector. Zonder een veel planma=ger aanpak is het in onze ogen 
vrijwel uitgesloten dat de reduc=edoelstelling van 60% in 2030 gehaald gaat worden.  

Betrokkenheid en inzet van burgers is essen=eel, vooral waar het gaat om het terugdringen 
van uitstoot van CO2  door wonen en mobiliteit. Wat betreG wonen zijn er Haarlem nog 
steeds veel te veel  slecht geïsoleerde woningen met een energielabel E, F of G. Zowel in 
absolute aantallen als procentueel staat Haarlem op de 5e plaats van slechtst scorende 
gemeenten. Het gaat om bijna 13000 woningen, ofwel 30% van het woningbestand. Het is 
dus zaak om in deze coali=eperiode alles op alles te zeUen om vele woningen in Haarlem te 
verduurzamen. 

Een effec=eve klimaataanpak in Haarlem is alleen mogelijk met grote betrokkenheid van zo 
veel mogelijk burgers. Om hen te doordringen van de ernst van de klimaatcrisis en voor het 
verkrijgen van draagvlak voor het nemen van maatregelen om de uitstoot van CO2 terug te 
dringen. Daarom vragen wij u te kiezen voor klimaat  als onderwerp van het burgerberaad. Ik 
vraag dit uit de grond van mijn hart: doe dit voor het welzijn van huidige en toekoms=ge 
genera=es. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
  


