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De raadsleden de dames Arp en Klokkenburg-Reedeker en de heren Mahmood en Smit hebben op 3
mei 2021 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
1.

Kan het college aangeven wat de status is van de financiële reservering waar onder andere de
droogloop voor de Haagse Markt uit dient te worden bekostigd? Hoeveel geld zit er momenteel
in kas? In hoeverre is dit bedrag sinds 2018 gewijzigd?

De stichting is een particuliere organisatie waar de gemeente niet in deelneemt of invloed op heeft.
Alleen de stichting zelf kan daar inzicht in geven.
2.

Is de hoeveelheid middelen die momenteel in kas zit voldoende voor de realisatie van een
droogloop? Kan het college haar antwoord toelichten?

Zie antwoord vraag 1.
3.

Kan het college aangeven wat er in de statuten van de Stichting Haagse Markt is bepaald over
de besteding van deze middelen? Aan welke doelen mogen deze worden uitgeven en op welke
wijze worden de marktkooplieden hierbij betrokken?

Zie antwoord vraag 1. De statuten van de stichting zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel.
4.

Klopt het dat de zonnepanelen op de daken van de units zijn bekostigd uit de financiële
reservering van de Stichting Haagse Markt die onder andere bestemd is voor de droogloop? Zo
ja, hoeveel geld is er naar de zonnepanelen gegaan?

Zie antwoord vraag 1. Het is het college niet bekend of de stichting een reservering heeft die bestemd is
voor de realisatie van een droogloop. Het college is onbekend met de kosten die de stichting maakt
voor het aanbrengen van de zonnepanelen.
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5.

Is er ook gemeentelijk subsidiegeld naar de zonnepanelen gegaan? Zo ja, hoeveel en aan de
hand van welke subsidieregeling? Wat waren de voorwaarden voor deze subsidieregeling en
hoe heeft de gemeente erop toegezien dat er hieraan is voldaan?

De stichting heeft een bijdrage gevraagd voor de plaatsing van bruto-productiemeters die registreren
hoeveel stroom er is opgewekt door de zonnepanelen. Deze meters heeft de stichting nodig voor het
verkrijgen van de SDE+ subsidie. Er is eenmalig een subsidie van 10.000 euro verstrekt vanuit het
project duurzame dakenjacht van het programma Energietransitie.
6.

Klopt het dat de plaatsing van de zonnepanelen op de Haagse Markt-units geleid heeft tot
claims van bedrijven? Kan het college een toelichting geven op de aard van deze claims en
tevens aangeven of de gemeente hier een rol in speelt (bijvoorbeeld als subsidieverstrekker)?

Zie antwoord vraag 1.
7.

Klopt het dat de daken van de units voor een symbolisch bedrag zijn verhuurd aan de Stichting
Haagse Markt om de plaatsing van de zonnepanelen mogelijk te maken? Zo ja, wanneer is deze
huurovereenkomst opgesteld? Hoe is de hoogte van het huurbedrag totstandgekomen? Hoe is de
raad over deze overeenkomst geïnformeerd? Indien de raad hier niet over is geïnformeerd, wat
is dan de reden hiervan?

Het klopt dat de daken van de units voor een symbolisch bedrag worden verhuurd. De
huurovereenkomst is in 2020 tot stand gekomen. Er is voor een symbolisch bedrag gekozen om
duurzame opwekking te stimuleren. Het overeengekomen symbolische huurbedrag is €1,-. De raad is
over de huurovereenkomst geïnformeerd n.a.v. de motie “Waar blijven de zonnepanelen”.
8.

Kan het college aangeven of de plaatsing van de zonnepanelen technische belemmeringen
opwerpt voor de realisatie van de droogloop? Zo ja, welke?

Het college kan deze vraag niet beantwoorden omdat niet bekend is wat voor een droogloop
gerealiseerd wordt. Daardoor is ook niet bekend wat de constructieve randvoorwaarden zijn. Het is
daarom onmogelijk om aan te geven of hier een conflict optreedt met de nu te plaatsen zonnepanelen.
9.

Kan het college aan de hand van een beknopte tijdlijn omschrijven op welke wijze zij invulling
heeft gegeven aan bovenstaande afspraken?

In de nieuwe coalitie is besloten dat de droogloop geen onderdeel meer uitmaakt van het
coalitieakkoord. Wel ondersteunt de gemeente het realiseren van de droogloop nog altijd. Op dit
moment onderzoekt de stichting Haagse Markt de mogelijkheden om een droogloop te plaatsen als
onderdeel van het onderzoek Toekomst Haagse Markt. Wij wachten op de eventuele vragen die hieruit
voortkomen.
10. Is het college het met de SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP en NIDA eens dat de
realisatie van een droogloop nog altijd wenselijk is om een bezoek aan de Haagse Markt ook op
regenachtige dagen aantrekkelijk te maken? Zo ja, hoe gaat het college eraan bijdragen dat de
droogloop alsnog binnen zo kort mogelijke termijn kan worden gerealiseerd?
De “droogloop” moet in een behoefte voorzien en bijdragen aan meerdere doelen, waaronder de
bezoekersaantallen bij regen. Daarvoor moeten meerdere elementen afgewogen worden. Die vormen
onderdeel van het PvE wat aan de droogloop ten grondslag ligt.
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Het college stelt zich met betrekking tot de droogloop op het standpunt zoals het dat eerder heeft
ingenomen. Daarbij zal zij de realisatie van de droogloop waar mogelijk ondersteunen met de inzet van
expertise. Voor het overige zijn de ondernemers nog bezig met het onderzoeken van de
realisatiemogelijkheden van een droogloop. Het college heeft geen budget beschikbaar om de
droogloop zelf te realiseren. De realisatie ervan blijft daarmee een zaak van de ondernemers van de
Haagse Markt.
11.

Hoe is de alertheid op mensenrechtenschendingen verankerd in het gemeentelijke inkoop-en
subsidiebeleid ten aanzien van zonnepanelen? Welke criteria zijn er op dit gebied gesteld binnen
de SDE+ subsidie die voor de zonnepanelen op de Haagse Markt is aangevraagd?

In het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (RIS 305068) staat dat de gemeente bij
zogenaamde risicocategorieën onder Internationale Sociale Voorwaarden wil inkopen. Dit houdt in dat
wij bij vermoedens van schendingen van mensenrechten en arbeidsomstandigheden onze leveranciers
vragen de productieketen zo transparant mogelijk te maken en aan te geven hoe de
arbeidsomstandigheden en de gevolgen voor het milieu worden verbeterd. Om meer effect te sorteren,
proberen wij waar mogelijk samen met andere (publieke) opdrachtgevers op te trekken om samen
complexe problemen in de productketen structureel aan te pakken. Zo heeft de gemeente vorig jaar het
convenant TruStone ondertekend, dat gericht is op het inkopen van natuursteen waaraan geen
kinderarbeid aan te pas komt. In het Actieplan MVI zijn zonnepanelen niet benoemd als
risicocategorie. Onder andere het door u aangehaalde bericht is aanleiding om zonnepanelen voortaan
wel als zodanig te beschouwen. Voor toekomstige aanbestedingen van zonnepanelen zullen wij in
overleg treden met andere (publieke) opdrachtgevers en experts van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties en PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, over hoe we het beste vorm kunnen geven aan onze
ketenverantwoordelijkheid.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
Ilma Merx

Jan van Zanen
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