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Amendement ‘Velserboog in het Verstedelijkingsconcept MRA’ 
 
De raad van de gemeente Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 27 januari 2022, tijdens de 
behandeling van het Verstedelijkingsconcept MRA; 
 
constateert dat:  

• de gemeente Haarlem in reactie op eerdere versies van het Verstedelijkingsconcept 2050 van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft gepleit voor een verbinding tussen de A208 en de A9 (de 
zogenaamde ‘Velserverbinding’ of ‘Velserboog’) ten behoeve van een betere bereikbaarheid; 

• naast de gemeente Haarlem ook de gemeente Zandvoort en de deelregio IJmond in reactie op 
eerdere versies van het Verstedelijkingsconcept 2050 hebben gepleit voor de Velserboog; 

• daarnaast onder meer ook de Industriekring Haarlem (IKH) om de Velserboog vraagt; 
• het Bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingsstrategie deze Velserverbinding’ niet in de 

Verstedelijkingsstrategie heeft opgenomen omdat nut en noodzaak onvoldoende zouden zijn 
aangetoond; 

 
overweegt dat:  

• de Velserverbinding in de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) Zuid-Kennemerland en 
Provincie Noord-Holland 2021-2023 als een actief lobbyspeerpunt is opgenomen ter verbetering 
van de infrastructuur op lange termijn; 

• de Velserboog/Velserverbinding in de door gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede en 
Bloemendaal aagenomen Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland uitdrukkelijk als belangrijke, 
ontbrekende schakel in de voltooiing van de regioring als een voorwaarde voor de bereikbaarheid 
en leefbaarheid van Zuid-Kennemerland is benoemd; 

 
besluit om het besluitpunt van het raadstuk aan te passen naar: 
De raad der gemeente Haarlem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 
besluit:  
 
1. Dat het definitieve Verstedelijkingsconcept (Versie 3) voldoende basis biedt voor het maken van 

afspraken met Rijk en regio in het vervolgtraject van de MRA Verstedelijkingsstrategie, met de 
onderstaande kanttekening. 
 
De Velserboog/Velserverbinding wordt in de door gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede en 
Bloemendaal aangenomen Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland als belangrijke ontbrekende 
schakel benoemd voor de voltooiing van de regioring. Deze schakel is noodzakelijk voor de ontlasting 
van het binnenstedelijk wegennet. Gezien de woningbouw van de komende jaren, staat de gemeente 
Haarlem niet achter de keuze om de Velserboog/Velserverbinding geen plek te geven in het 
Verstedelijksingsconcept. De gemeente Haarlem meent dat de Velserboog/Velserverbing in het 
Verstedelijkingsconcept thuishoort.  
 

2. Dit besluit voor 11 februari 2022 te communiceren richting het bestuurlijk kernteam 
Verstedelijkingsstrategie  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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