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Aan Gemeenteraad Haarlem 

Datum 3 mei 2022 

Onderwerp Verslag verkenningsronde (3) o.l.v. dhr. Vendrik 

Van Kees Vendrik 

 

 

Op 3 mei heeft een vervolggesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de partijen PvdA, 

GroenLinks en D66 (‘warmtepomp’) en dhr. Kees Vendrik, verkenner.  

Onderstaand het verslag van dit gesprek. Gesprekpartners zijn voor publicatie hiervan in de 

gelegenheid gesteld feitelijke onjuistheden te corrigeren. 

 

 

Aanwezig:  PvdA (Dhr. Roduner, dhr. Wiedemeijer), GroenLinks (Dhr. Berkhout, dhr. Drost), D66 

(Mevr. Çimen), verkenner (Dhr. Vendrik) 

 

De verkenner heet de aanwezigen welkom en geeft aan de aanwezige partijen gisteren individueel 

kort telefonisch te hebben gesproken over de te nemen vervolgstappen. De aanwezige partijen 

geven elkaar kort een terugkoppeling over hoe zij aankijken tegen de verschillende mogelijke 

vervolgstappen zoals voorgesteld door de verkenner.  

 

Er wordt geconcludeerd dat er een gedeeld beeld bestaat tussen de partijen dat de beste stap 

voorwaarts het schrijven van een two pager is. Daarbij wordt door verschillende partijen opgemerkt 

dat er duidelijke processtappen moeten zijn waarmee van een inhoudelijke two pager gewerkt kan 

worden naar een meerderheidscoalitie. Alle partijen spreken de wens uit dat de verkenner bij dit 

proces betrokken blijft en de partijen bijstaat bij het schrijven van een two pager en de stappen in 

aanloop naar het raadsdebat op 12 mei. De verkenner geeft aan hiervoor beschikbaar te zijn.  

 

Gesproken wordt over de mogelijkheid dat een two pager kan leiden tot een gedeelde 

voorkeursvariant voor onderhandelingen, daarmee ontstaat een tussen variant (de variant 1 +). Door 

de partijen wordt uitgesproken dat er gestreefd wordt naar een nieuw college van ongeveer 5 

wethouders. Er wordt kort stil gestaan bij de mogelijkheid, en bereidheid, van kleine partijen om deel 

te nemen aan de coalitie met een gedeelde wethouder.  

 

Geruime tijd wordt stil gestaan met de processtappen die de komende dagen nodig zijn. Afgesproken 

wordt dat een klein schrijfclubje morgen (4 mei) start met het opstellen van een eerste opzet van 

een two pager. Alle aanwezige partijen stellen hier iemand voor ter beschikking. Onderdeel van de 

two pager is een oplegger waarin de belangrijke elementen waar de warmtepomp naar streeft 

(bijvoorbeeld aantal wethouders etc.) benoemd kunnen worden.  

 

Langere tijd wordt gesproken over de vraag of voor 12 mei de aanwezige partijen een voorkeur uit 

dienen te spreken over met welke partijen zij inhoudelijk willen onderhandelen of niet. 
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Geconcludeerd wordt dat het op dit moment niet zeker is of er een gedeelde voorkeur voor 12 mei 

komt. De komende gesprekken (zie onderstaand) worden afgewacht om een conclusie hierover te 

kunnen trekken.  

 

De verkenner deelt met de aanwezigen aanstaande vrijdag zijn eindrapportage aan de raad aan te 

willen bieden. De warmtepomp streeft ernaar om de two pager als bijlage bij deze stukken te 

voegen. De verkenner wordt gevraagd het voortouw te nemen in het voeren van vervolggesprekken 

met mogelijke kandidaat partijen om het onderhandelingsproces mee te starten. Afgesproken wordt 

dat de verkenner aanstaande zondag (overdag) beschikbaar is deze gesprekken te leiden. 

Terugkoppeling van deze gesprekken aan de warmtepomp zal plaatsvinden op zondagavond.  

 

Geconcludeerd wordt de komende dagen de volgende afspraken in te plannen:  

 

Woensdag 4 mei vanaf 13.00 uur:  Schrijfclubje maakt een start met de two pager. 

Donderdag 5 mei 13.00 – 14.30 uur:  Warmtepomp komt bijeen o.l.v. de verkenner voor een 

gesprek over de two pager. 

Vrijdag 6 mei 10.00 uur:  Warmtepomp komt bijeen o.l.v. de verkenner voor 

finaliseren two pager. 

Zondag 8 mei (overdag):  Verkenner voert gesprekken met partijen die mogelijk mee 

willen doen aan een coalitie. 

Zondag 8 mei vanaf 20.00 uur: Warmtepomp komt bijeen o.l.v. de verkenner voor gesprek 

over mogelijke voorkeursvariant voor samenwerking. 

 

 

Opgesteld op 3 mei 2022 

onder verantwoordelijkheid van dhr. Vendrik, verkenner 

door K. van den Berg, senior adviseur P&C, Gemeente Haarlem & Zandvoort 

kvandenberg@haarlem.nl 
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