
Spreekpunten Stan Kaatee,  
(directeur Economische Zaken gemeente Amsterdam, tevens voorzitter van het MRA platform 
Economie, met daarin alle directeuren EZ van de MRA) 
 
 
Geachte leden van de Haarlemse gemeenteraad, 
 
Als geboren en getogen Haarlemmer (en oud-lid van uw Raad) maak ik graag namens het platform 
economie van de Metropoolregio enige opmerkingen bij de concept economische visie van de stad. 
Ik had graag per videoverbinding willen inspreken, maar die optie bestaat niet meer. Fysiek inspreken 
is voor mij op dit moment niet mogelijk, daarom hierbij mijn punten op schrift. 
 

• Het is al algemeen bekend: het is prachtig wonen en leven in Haarlem. Toch geldt dat de 
aanwezigheid van werkgelegenheid de levendigheid en toekomstbestendigheid van de stad 
zeer bepaalt. Ieder kent de voorbeelden van steden in Nederland, die zich alleen ontwikkeld 
hebben als woonstad, met alle negatieve gevolgen van dien (minder dynamiek, problemen 
rond de pendel/bereikbaarheid). Dus het is goed om te zien dat er met deze economische 
visie nu ook ambitie wordt getoond op het gebied van werkgelegenheid en 
ondernemerschap. Dat zorgt voor een stad in balans, voor behoud van Haarlem als 
aantrekkelijke woon- én werkstad.  

 

• Deze ambitie is belangrijk voor de positie van Haarlem binnen de MRA. Amsterdam is een 
enorme magneet voor (internationale) bedrijven en bijbehorende werkgelegenheid, maar we 
dienen ons te ontwikkelen als een sterke regio en niet primair als hoofdstad. Doordat 
Haarlem nu duidelijk een stip op de horizon zet; een strategie geeft om daar te komen; en er 
acties aan verbindt, geeft het de regio houvast en onderstreept het dat de regio naar 
Haarlem kan kijken voor verdere economische ontwikkelingen. 

 

• Waar veel economische ontwikkelingen nu plaats vinden op de zuidflank van de MRA, met 
name in de richting van Schiphol en Haarlemmermeer, is er nog voldoende potentie om met 
Haarlem de westflank van de MRA te ontwikkelen.  
Haarlem heeft een unieke positie binnen de MRA met de historische binnenstad (nummer 
twee van de regio na Amsterdam) en het hoge voorzieningenniveau (van cultuur, tot 
winkelstad en gastronomie). In combinatie met goede (OV) bereikbaarheid geeft dit 
uitstekende uitgangspunten voor dynamische werklocaties. Het is dan ook logisch dat 
Haarlem rondom de OV knooppunten meer werkruimte wil toevoegen.  

 

• Een ander onderscheidend aspect is de ligging van bedrijventerrein Waarderpolder nabij de 
Haarlemse binnenstad. Waar veel bedrijventerreinen vaak ver af liggen van het centrum, ligt 
de Waarderpolder praktisch tegen het centrum aan. Ik heb zelf altijd gevonden dat Haarlem 
het historische geluk heeft gehad dat onze bedrijvigheid heel handig gescheiden is van de 
woonwijken door het Spaarne. Dit biedt volop potentie om het bedrijventerrein verder te 
ontwikkelen. Hier liggen kansen op het gebied duurzaamheid, circulariteit en innovatie.  
De Waarderpolder is nu al als bedrijventerrein uiterst efficiënt qua werkgelegenheid per m2, 
blijf hier vooral in investeren. Verken de intensieve werklocatiefunctie die de economische 
visie voorstelt. Met name het gebied rondom NS station Spaarnwoude, met een uitstekende 
verbinding naar de rest van de MRA, biedt mogelijkheden om stapelbare en mogelijk 
mengbare werkfuncties toe te voegen. 

 

• De beroepsbevolking van Haarlem is bovengemiddeld hoog opgeleid. Veel van hen werken 
nu –noodgedwongen?- buiten de stad. Echter biedt dit talent een kans om meer 



kennisintensieve werkgelegenheid in Haarlem aan te trekken. Waar voorheen werknemers 
de werkgever volgden, is dit tegenwoordig veelal andersom. Wij merken dat volop in 
Amsterdam. Hierdoor kan Haarlem een essentiële rol spelen ten aanzien van 
bedrijfshuisvesting in de MRA.  

 

• We leven nu natuurlijk in een zeer turbulente tijd. De impact van huidige coronacrisis is nog 
maar moeilijk te duiden en te voorspellen. Deze fase heeft veel impact op de economie, de 
bijbehorende werkgelegenheid en de positie van de MRA. De MRA heeft een gevarieerde 
economie en is sterk in de bezoekerseconomie, distributie (luchtvracht), cultuur, 
horeca/evenementen en zakelijke dienstverlening. Allemaal sectoren die bovengemiddeld 
door de Coronacrisis getroffen worden. De effecten op de economie van de regio zullen 
groot zijn. Tegelijkertijd bied dit ook kansen, onder andere op het terrein van investeren in 
duurzaamheid en circulariteit. Dat creëert nu werkgelegenheid en moet sowieso gebeuren. 
Amsterdam trekt de buidel voor de oprichting van Invest MRA, een cofinancieringsfonds voor 
investeringen door het bedrijfsleven. We hopen dat alle gemeenten van de MRA dit 
voorbeeld zullen blijven volgen, ook Haarlem, om juist nu voor investeringen in de economie 
geld te blijven uittrekken.  

 

• Tot slot een persoonlijke noot van mijzelf: ik heb veel respect voor mijn Haarlemse collega’s 
van de afdeling Economische Zaken voor het vele werk dat zij voor elkaar krijgen met een 
relatief klein aantal medewerkers en een bescheiden budget. Ter vergelijking: de directie 
Economische Zaken van de gemeente Amsterdam kent 140 medewerkers en een jaarlijks 
budget van circa 40 miljoen. Nu is Amsterdam ook vijf maal groter dan Haarlem, maar de 
gemeentelijke inzet in Haarlem is aanzienlijk meer bescheiden dan de onderlinge verhouding 
zou vermoeden.  Als u als gemeenteraad deze visie wil uitvoeren en het niet bij woorden wilt 
laten, dan kan dat mijns inziens niet zonder uitbreiding van budget en of capaciteit.  

 
Mag ik u hartelijk danken voor de gelegenheid in te mogen spreken?  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Stan Kaatee 
Directeur EZ Gemeente Amsterdam 
s.kaatee@amsterdam.nl 

 
 


