
Verslag 
 
Thema-avond Verkeer in de Stad - 21 december 2020, 20-22u via Zoom 
 
Door de Verkiezingsprogrammacommissie GR2022 
 
Bas van Leeuwen zit de avond voor en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze 
thema-avond. De thema-avond is er één in een reeks van thema-avonden, gericht op het 
ophalen van input onder de leden van D66 Haarlem voor het Verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er worden op deze avond drie stellingen besproken 
gerelateerd aan het verkeer in de stad. De stellingen worden ingeleid door sprekers. Bas dankt 
de sprekers op voorhand hartelijk voor hun bijdragen.  
 
Stelling 1: fietsen in Haarlem 
Gertjan Hulster, documentaire maker van o.a. de documentaire “Why we cycle” en raadslid voor 
de ActiePartij Haarlem, leidt de eerste stelling in. Gertjan reflecteert op de ontwikkeling van het 
fietsen in Nederland en de bijzondere positie die de fiets in Nederland heeft in relatie tot andere 
landen. Gertjan geeft vanuit zijn perspectief een aantal aandachtspunten mee die van belang 
kunnen zijn bij het verbeteren van de situatie voor fietsers in Haarlem, waaronder: 

● Betere fietsparkeervoorzieningen 
● Andere afstelling van de verkeerslichten, ten baten van doorstroming fietsverkeer 
● Verbeteren van de fietsbeleving; prettiger én veiliger fietsen 

 
De stelling waarover de leden onderling in discussie gaan, luidt als volgt: 

Als we het fietsgebruik willen laten groeien,  
moeten we af van het idee van gratis autoparkeren in 
Haarlem.  

 
  



Samenvatting van de discussie 
De leden roepen op om standpunten over betaald parkeren altijd in te bedden in een bredere 
context, waarbij de maatschappelijke baten - mogelijk minder auto’s op straat en dus meer 
ruimte voor bijvoorbeeld fietsen en fietsparkeren- centraal staan.  
 
Belangrijke aandachtspunten die genoemd worden zijn het mogelijke waterbedeffect wanneer in 
één wijk betaald parkeren ingevoerd wordt en het risico dat Haarlemmers die een auto nodig 
hebben voor hun werk benadeeld worden door te hoge lasten. Ook wordt het risico genoemd 
dat betaald parkeren slechts gezien wordt als een lastenverhoging, een verkapte belasting, om 
de gemeentekas te vullen.  
 
De vraag wordt opgeworpen in hoeverre “te veel auto’s” in Haarlem überhaupt een probleem is. 
Eén van de aanwezigen stelt dat het te veel aan blik voor de deur alleen een probleem is in de 
binnenstad, daarbuiten niet. Andere leden reageren hierop en geven aan dat ook diverse 
andere wijken zeer krap zijn van opzet, waardoor het grote aantal geparkeerde auto’s afbreuk 
doet aan de leefbaarheid en dat meer ruimte voor bijvoorbeeld groen zeer gewenst zou zijn. 
 
Eén van de leden brengt in dat het in Haarlem moeilijk is om het aantal auto’s te beperken, 
omdat Haarlem een forenzenstad is; daarin zou Haarlem verschillen van bijvoorbeeld 
Amsterdam, waar veel werk ín de stad is en mensen dus met fiets of OV naar het werk kunnen. 
Geopperd wordt dat betere parkeerdrukcijfers zouden kunnen helpen om meer zicht op de 
problematiek te krijgen. De parkeerdrukcijfers van de gemeente zouden niet altijd actueel en 
accuraat zijn.  
 
Het fietsparkeren wordt als grote opgave gezien. Eén van de aanwezigen geeft aan dat het 
fietsparkeren rondom het station tegenwoordig goed geregeld is, mede door strenge 
handhaving op ‘foutparkeren’, maar dat de capaciteit bij het station eigenlijk nu al tekort schiet. 
Een combinatie van méér fietsparkeervoorzieningen (rekken, vakken, stallingen, etc.), waar je 
veilig en comfortabel je fiets kunt parkeren, én strenge handhaving op parkeren buiten die 
voorzieningen zou voor de hele binnenstad een oplossing kunnen zijn.  
 
Geconcludeerd wordt dat de aanwezige leden het verbeteren van de situatie voor fietsers in 
Haarlem belangrijk vinden en dat de fiets in de stad een goed alternatief kan zijn voor de auto, 
maar dat de eventuele verdere invoer van betaald parkeren voor auto’s wel altijd gepaard moet 
gaan met investeringen in alternatieven (fietsen, lopen, OV, deelmobiliteit, parkeerhubs, etc.).  
 
  



Stelling 2: milieuzones  
Maarten van Biezen van RouteZERO leidt de tweede stelling in. Maarten neemt de aanwezigen 
mee in de feiten, cijfers en landelijke ambities rondom uitstootvrij rijden. Maarten geeft aan dat 
om de klimaatdoelen te halen, in 2030 alle nieuw verkochte auto’s uitstootvrij zouden moeten 
zijn. Om hieraan bij te dragen is landelijk onder meer een werkgeversaanpak in voorbereiding.  
 
Ook lokaal worden er door diverse gemeenten maatregelen genomen; onder meer Rotterdam, 
Amsterdam en Utrecht kennen milieuzones. Daarbij zijn er keuzes te maken in de strengheid 
van de milieuzone en de categorie voertuigen waar de milieuzone betrekking op heeft; 
personenauto's en motoren, vrachtverkeer en bestelbussen, scooters, etc. Maarten geeft aan 
dat een ‘zero emissie zone’ niet de enige oplossing is om de luchtkwaliteit te verbeteren; ook 
het weren van oude (personen)auto’s kan al een grote bijdrage leveren. Dit doen Amsterdam en 
Utrecht al met oude diesels.  
 
Maarten geeft aan dat het verminderen van de uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit 
met behoud van draagvlak vraagt om investeringen in alternatieven en maatregelen om 
autogebruik minder aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld grote investeringen in fiets en OV, 
gekoppeld aan een hoger parkeertarief voor tweede auto’s van bewoners, knips in doorgaande 
autoroutes door de stad, stimuleren van schone deelmobiliteit, etc. etc. etc.  
 
De stelling waarover de leden onderling in discussie gaan, luidt als volgt: 
 

Om de leefbaarheid en gezondheid in de stad te borgen moet 
Haarlem in 2030 uitstootvrij zijn op het gebied van verkeer. 
Dat bereiken we door een milieuzone in te voeren op het 
gemeentelijk wegennet. 

  



Samenvatting van de discussie 
De stelling past in de context van het verkiezingsprogramma 2018. Daarin was opgenomen dat 
D66 Haarlem pleit voor één milieuzone binnen de metropoolregio Amsterdam. Als we daarin 
Amsterdam zouden volgen, waar de ambitie inmiddels is om in 2030 uitstootvrij te zijn op het 
vlak van verkeer, zou dat betekenen dat ingezet moet worden op een zero emissie zone voor 
heel Haarlem per 2030.  
 
De leden geven aan dat de ambitie om uitstootvrij te zijn op het vlak van verkeer vanuit een 
gezondheidsoogpunt gesteund wordt; de gemeente moet zorgdragen voor de gezondheid van 
de Haarlemmers en dit kan daaraan bijdragen. Echter, er wordt ook gewezen op praktische 
bezwaren die maken dat de haalbaarheid van zero emissie per 2030 betwijfeld wordt.  
 
Eén van de leden geeft aan dat zero-emissie een hindernis kan zijn bij het bevoorraden van 
ondernemers. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het huidige college al voornemens is een 
zero emissie zone in te voeren voor logistiek in de binnenstad per 2025, in navolging van een 
milieuzone voor vrachtwagens (emissieklasse 6) per 2022; die intentie is daarmee dus al 
vastgelegd, maar dit moet dan wel worden vastgehouden en zou mogelijk vervroegd kunnen 
worden. Vanuit de meeste aanwezigen is er steun voor deze zero-emissie voor logistiek per 
2025, omdat daarmee de grootste vervuilers worden aangepakt en particulieren ontzien 
worden. Particulieren zijn voor de aanschaf van een elektrische auto namelijk vaak aangewezen 
op de tweedehandsmarkt, die is op dit moment nog beperkt. Veel aanwezige leden geven 
daarop aan dat een zero emmissie zone voor personenauto’s pas doorgevoerd kan worden als 
uitstootvrij rijden voor iedereen betaalbaar is.  
 
Een aantal aanwezige leden benadrukt dat ook scooters en snorfietsen zeer vervuilend zijn, 
waarbij de uitstoot hinderlijk en gevaarlijk is voor de fietsers waar zij tussen rijden. De oproep is 
daarom om bij de doorvoer van milieuzonebeleid ook vervuilende - dat zijn veelal verouderde- 
scooters en snorfietsen uit te sluiten.  
 
Stelling 3: het Haarlems openbaar vervoer 
 
Frank Visser, werkzaam bij Rover en raadslid voor de ChristenUnie Haarlem, leidt de stelling in. 
Frank benadrukt de belangrijke relatie tussen de fiets en het openbaar vervoer: fiets en OV 
samen zijn een gouden combinatie voor de bereikbaarheid. Frank geeft aan dat OV-knooppunt 
Nieuw-Zuid nieuwe kansen biedt voor de bereikbaarheid van Haarlem per OV, als het 
knooppunt ook optimaal bereikbaar gemaakt wordt voor fietsers en voetgangers. Frank ziet 
kansen voor nieuwe busroutes, door snellere busverbindingen over corridors te realiseren. Ook 
de regionale bereikbaarheid van Haarlem verdient aandacht; Frank neemt de leden mee in de 
mogelijke wijzigingen op het landelijke spoornetwerk, die zouden kunnen zorgen voor een 
afname van de bereikbaarheid van Haarlem.  
 
  



De stelling waarover de leden onderling in discussie gaan, luidt als volgt: 
 

Als we de omgeving van Station Haarlem herinrichten, moeten 
we vooral veel ruimte geven aan OV. Ook als dat ten koste 
gaat van ruimte voor verblijf en woningen.  Dat betekent méér 
ruimte voor bussen en wellicht in de toekomst de tram. 

Samenvatting van de discussie: 
Ten eerste wordt de vraag opgeworpen waarom zo veel mensen positief tegenover het idee 
staan van een tram in Haarlem. De reactie is dat een tram meer comfort biedt voor reizigers en 
veel meer capaciteit heeft dan de buslijnen, die nu in de spits vaak al vol zijn en waarbij de 
frequentie niet verder verhoogd kan worden. Meer capaciteit is nodig als Haarlem verder groeit 
qua inwoneraantal. Maar, voorlopig is er geen zicht op de financiële investeringen die nodig zijn 
voor een tram; op korte termijn is een tram dus waarschijnlijk niet de oplossing.  
 
Hoewel alle aanwezige leden het belang van het OV benadrukken, waarbij het OV een 
volwaardiger alternatief voor de auto zou moeten worden (snel, comfortabel, betrouwbaar), 
worden er ook stevige argumenten ingebracht tégen de voorgelegde stelling. Eén van de 
aanwezigen benadrukt dat het stationsgebied midden in de stad ligt en het hart van de stad 
moet zijn; die ruimte grotendeels inrichten als opstelplaats voor het openbaar vervoer zou 
zonde zijn van de ruimte. Hij pleit ervoor om buslijnen anders te laten lopen, zodat Station 
Haarlem géén begin- en eindpunt meer is en bussen dus niet hoeven te draaien en te wachten. 
Dat zou wellicht ruimte besparen die kan worden ingezet voor woningen, die op deze goed 
bereikbare locatie juist passend en nodig zijn. Daar wordt tegenover gezet dat het huidige 
stationsplein qua bussen al te krap is en dat ook bij het omleiden van bussen in combinatie met 
de groei van het openbaar vervoer de huidige ruimte minimaal nodig blijft. Dat zou betekenen 
dat er weinig ruimte overblijft voor andere functies. 
 
Meerdere leden geven aan dat het herzien van de buslijnen een oplossing zou kunnen zijn voor 
het ruimtegebrek bij het station en vooral ook de overlast van bussen op bijvoorbeeld de 
Rustenburgerlaan.  
 
Ook wordt een oproep gedaan om de fiets meer te behandelen als volwaardig alternatief voor 
het OV, met name voor forenzen in de regio. Een ‘fietssnelroute’ van Haarlem-Noord naar 
Schiphol, met nieuwe fietsbruggen over de Ringvaart, zou een enorme verbetering kunnen zijn. 
Daarbij moet de elektrische fiets meer gezien worden als volwaardige modaliteit; een alternatief 
voor de auto waarmee veel verdere afstanden afgelegd kunnen worden dan op de normale 
fiets.  
 



Er wordt afgesloten met de constatering dat zowel voor het OV-netwerk als voor het regionale 
fietsnetwerk de regionale en nationale lobby van groot belang zijn; Haarlem moet een stevig 
verhaal hebben en kiezen voor duurzame mobiliteit op de korte, middellange en lange termijn. 


