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Kernboodschap Haarlem heeft de ambitie om tot en met 2025 10.000 woningen toe te voegen. We 

zorgen ervoor dat voorzieningen zoals winkels, scholen en groen meegroeien met 

het aantal inwoners. Ook willen we meer werkgelegenheid in Haarlem mogelijk 

maken. Met de beperkte beschikbare ruimte is het een uitdaging om de huidige 

woon-werk balans te behouden, de ambities op het gebied van duurzaamheid en 

circulaire economie te realiseren, en een gezonde arbeidsmarkt dichtbij huis te 

houden. De nieuw op te stellen economische visie formuleert een antwoord op de 

economische vragen uit de Omgevingsvisie en Groei van de Stad. Maar de visie is 

niet alleen nodig omdat de stad groeit. Het nieuwe beleid biedt ook kaders voor een 

toekomstbestendige economie en de versterking van het ondernemings-, 

vestigings- en investeringsklimaat in de hele stad, met als hoofddoel het behoud en 

aantrekken van werkgelegenheid. De economische visie en bijbehorende 

uitvoeringsagenda komen in 2019 tot stand via een integrale aanpak en een actief 

participatietraject met stakeholders. Ook vindt afstemming plaats met de regio. Het 

proces wordt zoveel mogelijk in lijn gebracht met andere relevante trajecten zoals 

het nieuwe Mobiliteitsbeleid. Daarnaast krijgt de visie nadere uitwerking in de 

nieuwe Detailhandelsvisie Haarlem, Convenant Waarderpolder en Toeristische visie 

Haarlem.   

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Ontwikkeling zodat de commissie op de hoogte is van het proces, de participatie en 

de samenhang met onder andere het programma Groei van de Stad, de nieuwe 

Mobiliteitsvisie en de Omgevingsvisie.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Economische Agenda Samen Doen (2015/497123) in commissie Ontwikkeling op 4 

februari 2016.  

Besluit College  

d.d. 21 mei 2019 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjYtPLz5J_iAhXD26QKHXrgAJkQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fgemeentebestuur.haarlem.nl%2Fbestuurlijke-stukken%2F2015497123-3-Bijlage-1-Economische-Agenda-Haarlem-Samen-Doen.pdf&usg=AOvVaw3kmQ14hSxRQSKCC077Hi_3
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Inleiding  

De Economische Agenda Samen Doen is vastgesteld in 2016. Met de geplande groei van de stad en 

de beperkte beschikbare ruimte, is het een uitdaging om de huidige woon-werk balans te behouden. 

Voor de stedelijke dynamiek en een stad in balans is focus op het behouden, aantrekken en 

stimuleren van werkgelegenheid van groot belang. Haarlem wil dat de dagelijkse woon-werk pendel 

beheersbaar blijft en er een gezonde arbeidsmarkt dichtbij huis kan blijven bestaan, die niet alleen 

afhankelijk is van toerisme, horeca, detailhandel en voorzieningen. Daarnaast vraagt de transitie naar 

een duurzame en circulaire economie van bedrijven de nodige inzet en samenwerking. 

Bovengenoemde ontwikkelingen vragen om een update van het economisch beleid.  
 
2. Kernboodschap 
De nieuwe economische visie… 

 is richtinggevend voor de versterking van het ondernemings-, vestigings- en 

investeringsklimaat, met als hoofddoel het behoud en aantrekken van werkgelegenheid;   

 schetst de ambities van de gemeente Haarlem voor een toekomstbestendige en duurzame 
economie in 2040; 

 is opgesteld in nauwe betrokkenheid met relevante stakeholders; 

 is afgestemd op de economische ontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond en 

de MRA; 

 formuleert een antwoord op de economische vragen uit de Omgevingsvisie en Groei van de 
Stad. 

 

En omvat… 

 een (SWOT) analyse van de economische structuur en werkgelegenheid in Haarlem;  

 te verwachten economische en maatschappelijke trends;  

 een positiebepaling en de uitdagingen voor Haarlem;  

 thematische uitwerkingen;  

 een economische uitvoeringsagenda met doelstellingen voor korte- en middellange termijn, 

die samen met relevante stakeholders kan worden uitgevoerd.  

 

3. Consequenties 

Samenhang 

De nieuw op te stellen economische visie is richtinggevend voor een toekomstbestendige economie 

en formuleert een antwoord op de economische vragen uit de Omgevingsvisie en Groei van de Stad.  

De visie en bijbehorende uitvoeringsagenda komen in 2019 tot stand via een integrale aanpak. Het 

proces wordt zoveel mogelijk in lijn gebracht met andere relevante trajecten zoals het nieuwe 

Mobiliteitsbeleid. Daarnaast krijgt de visie nadere uitwerking in de Detailhandelsvisie Haarlem, 

Convenant Waarderpolder en Toeristische visie Haarlem.   
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4. Vervolg 
Participatie 

In september en oktober 2019 vindt een actief participatietraject plaats met ondernemers, 

koepelorganisaties, belangenverenigingen en kennis-en onderwijsinstellingen. Ook vindt afstemming 

plaats met de regio. 

Planning 

De conceptversie economische visie en -uitvoeringsagenda is in december 2019 gereed en wordt in 

januari 2020 aan het college voorgelegd om vrij te geven voor inspraak. Aansluitend ontvangt de 

commissie Ontwikkeling de conceptversie. De inspraakperiode vindt medio maart 2020 plaats. Na 

het verwerken van de inspraakreacties wordt de definitieve versie van de economische visie en -

uitvoeringsagenda vastgesteld door het college en voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling en de 

gemeenteraad. Dit zal medio mei/juni 2020 zijn.  

5. Bijlage 

Plan van aanpak Economische visie Haarlem 2040 

 


