
    

Gericht verdichten is ook de stadsranden belichten    

AMENDEMENT 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 januari 2022 (eerder 23 
december 2021), in beraadslaging over de vaststelling Omgevingsvisie Haarlem 2045;  
 

Constaterende dat: 
 

- In de Omgevingsvisie een van de zes strategische keuzes ‘mengen en verdichten is’;1 
- Dit inhoudt dat het bijbouwen van nieuwe woningen in de bestaande woonwijken zal 

plaatsvinden;2 
 
Overwegende dat: 
 

- In de Woonagenda van de provincie Noord-Holland geconstateerd wordt dat het 
noodzakelijk blijft om behalve binnenstedelijk ook op buitenstedelijke locaties 
woningen te realiseren;3 

- In de ‘Actieagenda Wonen’ geconstateerd wordt dat bouwlocaties zowel binnen- als 
buitenstedelijk kunnen zijn;4 

 
Voorts overwegende dat: 
 

- Het bijbouwen van duizenden extra woningen in uitsluitend bestaand stedelijk gebied 
een grotere druk zal leggen op de bereikbaarheid, de hoeveelheid en kwaliteit van de 
openbare ruimte, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad;5 

- Een van de belangrijkste wijzigingen van de Omgevingsvisie ten opzichte van de 
Woonvisie het terughoudend omgaan met verdichten is;6 

- Het terughoudend omgaan met verdichten de consequentie heeft dat er qua 
bouwlocaties ook naar de stadsranden gekeken moet worden, willen we de 
bouwopgave in Haarlem realiseren; 
 

Besluit om: 
 

- De passage op bladzijde 68 van de Omgevingsvisie: 
 
‘Als de stad groeit, neemt het belang van het omliggende landschap evenredig toe. 

In dit landschap en het waardevolle groen gaan we niet bouwen. De verdichting vindt 
dus plaats in de bestaande stad.’ 

 
te wijzigen in: 
 
‘De woningbouwopgave in Haarlem zal zowel in bestaand stedelijk gebied als 
buitenstedelijk gerealiseerd worden.’ 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
1 Woonvisie en uitvoeringsagenda 2021-2025 "Samen Doorbouwen een aan Duurzaam (t)huis" (p.45.) 
2 Omgevingsvisie Haarlem 2045 (p.67.) 
3 Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025 (p.13.) 
4 Samenwerken aan goed wonen, Actieagenda Wonen (p.7.) 
5 Mobiliteitsbeleid, Studio Bereikbaar en gemeente Haarlem (p.70.) 
6 Raadsstuk Vastellen Omgevingsvisie Haarlem 2045 (p.6.) 



 

 


