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De gemeenteraad stelt de Toekomstvisie Haarlem 2040 als referentiedocument vast.
De toekomstvisie is een in samenspraak met de stad ontwikkelde visie op Haarlem
in 2040. De visie is een overzicht van beelden, ambities, bezorgdheden, wensen en
mogelijke oplossingsrichtingen. Inhoudelijk zijn er drie hoofdlijnen: mooi,
veerkrachtig en sterk.
Mooi: In Haarlem zijn kwaliteit en duurzaamheid belangrijker dan kwantiteit en
snelheid. Dat betekent dat er een grens is aan nieuw te bouwen woningen:
nieuwbouw en het groen in de openbare ruimte zijn met elkaar in evenwicht. De
stad is energieneutraal en de huizen zijn geschikt om in te wonen en te werken.
Veerkrachtig: Gelijke kansen zijn alleen mogelijk als in een stad behalve wonen en
werken, ook onderwijs en gezondheid goed geregeld zijn. In Haarlem zijn die
fundamenten op orde. Cohesie en adequate voorzieningen verkleinen de verschillen
in de buurten. Haarlemmers kunnen zichzelf redden, iedereen doet naar vermogen
mee aan de samenleving. Nieuwe manieren van samenwerking, meer invloed
en deregulering vergroten het vertrouwen in de gemeente.
Sterk: Haarlem is economisch sterk, werken en wonen zijn in evenwicht. Er is
ruimte voor bedrijven om te experimenteren op het gebied van duurzaamheid en
innovatie. Cultuur, winkels en horeca zijn belangrijk voor het toerisme.
Hoogwaardige infrastructuur en efficiënt openbaar vervoer maken de stad goed
bereikbaar. Bestuurlijk heeft Haarlem in het westen van de metropoolregio
Amsterdam een leidende positie.

Behandelvoorstel voor
commissie
Relevante eerdere
besluiten

Het vaststellen van een Toekomstvisie is een bevoegdheid van de raad op grond
van artikel 108 lid 1jo. artikel 147 Gemeentewet.
De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel
van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in
de raadsvergadering.
- Vaststelling projectopdracht Toekomstvisie (2016/13323) in commissie bestuur
14 april 2016, agendapunt 7
- Toekomstvisie Haarlem 2040 vrijgeven voor inspraak (2017/133232)
commissie bestuur 8 juni 2017, agendapunt 7
- Toekomstvisie Haarlem 2040 vrijgeven voor inspraak (2015/133232)
commissie bestuur 15 juni 2017, agendapunt 8
- Vaststellen Toekomstvisie Haarlem (2017/387911) in commissie bestuur, 12
september 2017, agendapunt 7
- Vaststellen Toekomstvisie Haarlem (2017/387911) in commissie bestuur, 5
oktober 2017, agendapunt 6

Besluit College
d.d. ………….

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris,

Besluit Raad
d.d. ……….

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
 de Toekomstvisie Haarlem 2040 als referentiedocument vast te stellen .
de griffier,
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de voorzitter,

1. Inleiding
In 2016 is conform de projectopdracht gestart met het opstellen van een nieuwe
Toekomstvisie voor Haarlem. Het resultaat is een in samenspraak met de stad ontwikkelde
visie: Haarlem in 2040; mooi, veerkrachtig en sterk. In deze nota spreken we kortweg over
‘Toekomstvisie’. De Toekomstvisie is opgenomen als bijlage A, inclusief wijzigingen na de
inspraakreacties en redactionele aanpassingen.
Na vaststelling van de concept-Toekomstvisie is deze ter inzage gelegd en zijn er 19 reacties
ingediend. De reacties hebben tot ondergeschikte wijzigingen geleid. In bijlage B:
Wijzigingsoverzicht is een antwoord op de reacties opgenomen en is aangegeven of er
wijzigingen in de concept-Toekomstvisie zijn aangebracht.
Bij het opstellen van deze Toekomstvisie heeft de stad (inwoners, maatschappelijke partners
en bedrijven) een heel nadrukkelijke rol gespeeld. Er zijn in totaal 24 bijeenkomsten
georganiseerd over de Toekomstvisie. Haarlemmers hebben over alle thema’s meegedacht en
soms geschreven. In bijlage C: Participatie is beschreven hoe de Toekomstvisie tot stand is
gekomen.
2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. de Toekomstvisie Haarlem 2040 als referentiedocument vast te stellen;
3. Beoogd resultaat
Het resultaat is een vastgestelde Toekomstvisie voor Haarlem, een overzicht van beelden,
ambities, bezorgdheden, wensen en mogelijke oplossingsrichtingen. Daarmee kan het ook
functioneren als een reisgids op weg naar 2040.
4. Argumenten
1. De Toekomstvisie stelt Haarlem beter in staat toekomstbestendig te zijn op zowel lokaal,
regionaal als Metropool niveau.
De Toekomstvisie is opgesteld vanuit een integrale benadering op alle opgaven, trends en
veranderingen. De visie biedt een perspectief waarin de verbinding is gelegd tussen het
fysieke en het sociale domein. Het vormt een referentiedocument voor nieuwe
ontwikkelingen en beleid, zoals Groei van de stad, het duurzaamheidsprogramma en de
omgevingsvisie.

2. Samen met de stad
Het is de inzet geweest om de visie op te stellen op basis van de ambities van de
Haarlemmers. In 2016 zijn 24 bijeenkomsten in de stad georganiseerd om in gesprek te gaan
over de toekomst van Haarlem. De opbrengst van de gesprekken laten een gedeeld beeld zien.
Consensus bestaat over de bijzondere kwaliteiten die Haarlem herbergt op het fysieke vlak
zoals de diversiteit aan voorzieningen, het cultureel erfgoed, het woonklimaat en de ligging
nabij Amsterdam, Schiphol en de duinrand. Tijdens de bijeenkomsten in de stad werd
duidelijk dat de noodzaak om woningen toe te voegen onder de Haarlemmers breed wordt
gevoeld. De uitdaging is om dit te combineren met de eveneens breed gedeelde uitspraak dat
met het groeien van de stad, de menselijke maat, de groene uitstraling en de kwaliteit van de
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stad niet in gevaar mogen komen. Bij vrijwel alle bijeenkomsten is daarnaast één onderwerp
duidelijk boven komen drijven: de zorg voor toenemende verschillen in kansen voor
Haarlemmers. Kansen op bijvoorbeeld goede scholing, werk, een woning en deelname aan
het maatschappelijk leven worden als essentieel gezien voor de ontplooiing van iedere
Haarlemmer. Maar niet iedereen heeft daarin gelijke kansen. De deelnemers aan de
bijeenkomsten voorzien een toenemende ongelijkheid van kansen. Zij vinden dat actief mag
worden gestuurd op het verminderen en vermijden van die ongelijkheid, zowel door de
overheid als door organisaties en bedrijven.
De opmerkingen uit de stad zijn gedurende het hele proces van de totstandkoming van de
Toekomstvisie bijgehouden. De website www.haarlem2040.nl geeft een impressie van sfeer
en inhoud van de gesprekken met de stad.
3. Inspraakreacties geven weer dat er draagvlak is
De Toekomstvisie heeft van 22 juni tot 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. Op 11 juli is een
inspraakavond gehouden. Er zijn 19 reacties via de officiële kanalen ingediend. Deze reacties
zijn verwerkt in het wijzigingsoverzicht (bijlage b) en waar nodig aangepast in de
Toekomstvisie zelf. Ook zijn in de Toekomstvisie ambtelijke aanpassingen doorgevoerd ten
behoeve van de leesbaarheid en presentatie van het stuk.
4. De kadernota 2016 was de opmaak naar de Toekomstvisie Haarlem
In de kadernota 2016 staat dat het goed is om van tijd tot tijd stil te staan bij de vraag of de
ingezette koers voldoende aansluit bij nieuwe ontwikkelingen in de stad en daarbuiten. De
Toekomstvisie geeft richting aan de vraag wat voor stad Haarlem wil zijn.
5. Risico’s en kanttekeningen
Financiële consequenties
Het vaststellen van de Toekomstvisie heeft op zichzelf geen financiële gevolgen.
Beleidsmatige consequenties
De gemeenteraad kan beleid en acties vaststellen met de Toekomstvisie als referentiekader.
6. Uitvoering
Wijzigingen naar aanleiding van inspraakreacties
Na instemming van het college is het wijzigingenoverzicht verstuurd aan de indieners van
een reactie. Zij zijn uitgenodigd voor behandeling van de Toekomstvisie in de commissie
Bestuur. Na behandeling in de commissie Bestuur is de aanbiedingsnota gewijzigd.
Communicatie
Het besluit tot vaststelling wordt bekend gemaakt op de gemeenschappelijke voorziening
voor officiële publicaties (DROP), een huis-aan-huisblad en de gemeentelijke website. Aan
betrokkenen wordt een elektronische kennisgeving toegezonden.
Volgende stap
De stad is voortdurend in beweging en daarom moet de Toekomstvisie levend en actueel
gehouden worden. Haarlemmers zullen dan ook in de toekomst uitgenodigd worden om over
veel thema’s mee te blijven denken. In samenspraak met bewoners- wordt gezocht naar
concrete projecten zodat de koers van de Toekomstvisie zichtbaar wordt in de stad.
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7. Bijlagen
Bijlage A: Toekomstvisie Haarlem 2040
Bijlage B: Wijzigingsoverzicht
Bijlage C: Participatie
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