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Wie 16 maart zijn stem wil uitbrengen op een groene partij, die echt iets voor het klimaat gedaan heeft in Haarlem kan aan de 

hand van 22 stellingen zien welke partij op dit vlak de beste prestatie heeft geleverd. (Archief) 

Haarlemse klimaatcoalitie presenteert eerste 
gemeentelijke stemwijzer 
di 15 feb 2022, 15:43 l•Mfü•i 

Q reageer als eerste

HAARLEM De Haarlemse Klimaatcoalitie presenteert woensdag 16 februari na afloop van het verkiezingsdebat in 

De Pletterij de eerste gemeentelijke stemwijzer die helemaal gaat over klimaat en duurzaamheid. Wie zijn stem 

wil uitbrengen op een groene partij, die echt iets voor het klimaat gedaan heeft in Haarlem kan aan de hand van 

22 stellingen zien welke partij op dit vlak de beste prestatie heeft geleverd. 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart houdt De Pletterij een serie van zeven verkiezingsdebatten. 

Woensdag 16 februari is het onderwerp van het debat duurzaamheid en energietransitie. Het debat wordt gevoerd onder 

leiding van duurzaamheidsambassadeur Frenk van der Linden. Na afloop, omstreeks 21.30 uur, wordt de stemwijzer 

gepresenteerd. 

Het bijzondere aan de stemwijzer is, dat de stellingen niet zijn gebaseerd op verkiezingsprogramma's maar op het 

stemgedrag van de partijen in de gemeenteraad. "Want programma's kunnen wel van alles beloven, maar wat hebben 

die partijen nou echt gedaan in de afgelopen 4 jaar. Daarop geeft de stemwijzer het antwoord", aldus John Schrama van 

Lokaal FNV Haarlem . 

Volgens Schrama is het ook bijzonder dat de opstellers van de kieswijzer niet bepalen wat goed is voor het klimaat, maar 

dat de kiezer dat zelf doet. "Bij elke stelling kan men aangeven of deze positief, neutraal of negatief is voor het klimaat. 

Ook kan men aangeven of men een stelling erg belangrijk vindt, dan gaat hij dubbeltellen in de einduitslag". 

Om tot deze stemwijzer te komen heeft de Haarlemse klimaatcoalitie alle moties bekeken die in de afgelopen 4 jaar zijn 

ingediend. In totaal werden honderden moties doorgelezen. Daaruit zijn de moties gekozen die effect hebben op 

duurzaamheid, ecologie of klimaat, in totaal ongeveer vijftig stuks. Deze zijn vervolgens verwerkt in de 22 stellingen van 

de stemwijzer. 

De stemwijzer is te vinden op https://haarlem.kiesklimaat.nl Uit de stemwijzer komt niet één partij als beste naar boven. 

Dat hangt namelijk af van de keuzes die men maakt. Er is bijvoorbeeld een stelling over de Formule 1. Wie deze positief 

vindt voor het klimaat zal een andere uitslag krijgen dan wie deze negatief vindt. 

https://haarlem.kiesklimaat.nl/

