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Geachte leden, 

 

Door middel van deze brief wil ik u informeren over ontwikkelingen op het terrein 

van de regionale samenwerking. 

 

Haarlem in de regio 

Haarlem opereert al een aantal jaren nadrukkelijk in de regio. Door een sterk 

toegenomen mobiliteit trekken Haarlemmers zich steeds minder aan van 

gemeentegrenzen. Grenzen hebben een groot deel van hun geldigheid verloren en 

hebben daardoor steeds meer een administratieve functie. Het dagelijks leven 

beperkt zich niet meer tot Haarlem. Haarlemmers wonen in Haarlem, maar werken 

op Schiphol, recreëren aan de kust, gaan uit in Amsterdam ,etc. Bovendien is de 

uitleg voor woningbouw en bedrijvigheid min of meer opgesoupeerd.  

Haarlem heeft hierdoor de regio steeds meer nodig om als stad te kunnen 

functioneren: zorg dragen voor voldoende woningen voor alle lagen van de 

bevolking, voor voldoende werkgelegenheid, voor voldoende voorzieningen en een 

goed onderhouden en veilige stad. 

 

Schakelen in schalen  
Algemeen uitgangspunt voor regionale samenwerking is dat Haarlem zich vanuit 

haar centrumfunctie die zij vervult voor de gemeenten in Zuid Kennemerland richt 

op intensivering van de samenwerking op het nivo van de Noordvleugel. Haarlem 

schakelt in schalen: voor de oplossing van bepaalde zaken is samenwerking op het 

nivo van Zuid Kennemerland nodig, voor andere vraagstukken is de focus gericht 

op Haarlemmermeer, Velsen, etc. en weer voor andere vraagstukken richt Haarlem 

zich (vanuit zijn positie in Zuid Kennemerland) op de hele Noordvleugel van de 

Randstad. 
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Haarlem in de Noordvleugel 

Haarlem heeft veel kwaliteiten die andere delen van de Noordvleugel minder of niet 

hebben. Het verstedelijkte gebied ligt ingeklemd tussen gebieden met hoogwaardige 

natuur en landschapswaarden. Met het kust- en duingebied, de binnenduinrand, de 

veenweidegebieden, de bossen en recreatiegebieden levert onze regio een grote 

bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de Noordvleugel van de Randstad. 

Haarlem beschikt over een boven-modaal woonmilieu. Dit woonmilieu blijkt een 

vestigingsplaatsfactor voor het internationale bedrijfsleven.  

Haarlem heeft een strategische ligging tussen het Noordzeekanaalgebied en 

Schiphol. Het economisch kerngebied bestaat primair uit de as IJmond-Amsterdam-

Schiphol-Haarlemmermeer-Almere. Haarlem heeft een gedifferentieerde 

economische structuur en is regionaal sterk in zakelijke dienstverlening, toerisme en 

non-profit (overheid, zorg). Daarnaast heeft Haarlem een goede ontwikkelpotentie 

voor de creatieve industrie. Kortom, Haarlem is een veelzijdige gemeente die van 

vele markten thuis is. 

 

Maar deze positie is aan erosie onderhevig. De economische groei en de groei van 

arbeidsplaatsen blijven in vergelijking met de rest van de Noordvleugel achter. 

Haarlem heeft geen ruimte voor grootschalige bedrijventerreinen. De strategische 

ligging wordt door bedrijven anders ervaren. Haarlem ligt weliswaar nabij Schiphol 

en Amsterdam, maar wel aan het ‘einde’ van het stedelijk netwerk. Na Haarlem 

volgen alleen nog maar de duinen en de zee. De bereikbaarheid zowel per auto als 

per openbaar vervoer op het stedelijk netwerk van de Noordvleugel behoeft nog 

steeds verbetering. Door het gebrek aan uitbreidingslocaties voor woningbouw 

stromen veel gezinshuishoudens uit naar de Haarlemmermeer en Velserbroek. 

 

Zuid Kennemerland 

Traditioneel is de samenwerking met de gemeenten in Zuid Kennemerland voor 

Haarlem van belang. In die samenwerking zullen we dan ook blijven investeren.  

Maar voor de oplossing van problemen op het terrein van economie, bereikbaarheid 

en wonen is de schaal van Zuid Kennemerland vaak niet groot genoeg. Het is onze 

overtuiging dat de toekomst van Zuid Kennemerland gebaat is bij een grotere 

oriëntatie op de Noordvleugel.  

 

De gemeenten van Zuid Kennemerland inventariseren op dit moment de 

samenwerkingsmogelijkheden en –wensen op terreinen als bedrijfsvoering, 

gezamenlijke visievorming en uitvoering van projecten. In het voorjaar van 2007 

zal deze inventarisatie worden afgerond. Inzet van Haarlem is dat wij op het terrein 

van de bedrijfsvoering meer belang hebben bij samenwerking met grote gemeenten 

zoals bijvoorbeeld de Haarlemmermeer, maar dat verzoeken vanuit (gemeenten in) 

Zuid Kennemerland voor samenwerking in de bedrijfsvoering zullen door Haarlem 

altijd met een positieve opstelling benaderd worden. Haarlem is altijd voor 

samenwerking als dat alle partijen winst oplevert. Met betrekking tot samenwerking 

in projecten is het nu nog te vaak zo dat het eigen belang van een gemeente een 

gemeenschappelijke oplossing kan blokkeren en dat  er pas ontwikkelingen in gang 

gezet worden als alle partijen het met elkaar eens zijn. 
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De oplossing van een regionaal vraagstuk doet altijd wel pijn in een of meerdere 

gemeenten. Het werkelijk aanpakken van knelpunten vraagt om doorzettingsmacht, 

gezamenlijk optreden vanuit een visie, waarbij het belang van een individuele 

gemeente ondergeschikt zou moeten zijn aan het gemeenschappelijk belang van de 

regio. 

 

Activiteiten in 2006 

We hebben de afgelopen tijd diverse activiteiten ondernomen die de versterking van 

de positie van Haarlem in de regio ten doel hadden. De initiërende en coördinerende 

rol die Haarlem heeft in de ontwikkeling van de creatieve as in de Noordvleugel is 

verder uitgebouwd. In de bestuurlijke overleggen die wij als college hebben gehad 

met de colleges van B&W van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en 

Velsen, met GS van de Provincie Noord-Holland en met externe regionaal 

functionerende partijen als de Kamer van Koophandel, hebben wij onze ambities 

met betrekking tot onze positionering in de Noordvleugel duidelijk kunnen maken. 

In de bijlage bij deze brief zijn de belangrijkste onderwerpen van deze overleggen 

weergegeven. 

 

Activiteiten in 2007 

In 2007 gaan we op deze ingeslagen weg door. Wellicht zullen de resultaten van de 

verkiezingen van Provinciale Staten en de rapportage van de Commissie Kok over 

de toekomstige organisatie van de Randstad invloed hebben op de inhoud en de 

organisatie van regionale samenwerking. Het plan is om in 2007, mede naar 

aanleiding van de bestuurlijke toekomst van Bennebroek, duidelijke afspraken te 

maken over de samenwerking binnen de regio Zuid Kennemerland. In dit verband 

zal de gemeenteraad van Bloemendaal in het voorjaar van 2007 een symposium 

houden over intergemeentelijke samenwerking in de regio Zuid Kennemerland, een 

symposium waarvoor ook de leden van de gemeenteraad van Haarlem zullen 

worden uitgenodigd. 

 

Omdat wij zoveel belang hechten aan het versterken van de regionale 

samenwerking zullen wij in het voorjaar van 2007 een notitie aan u voorleggen met 

voorstellen voor een regionale strategische agenda van Haarlem. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het college van Burgemeester en Wethouders, 

 

 

 

Mr. B.B. Schneider 

Burgemeester 
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Bijlage 

 

Belangrijkste gespreksonderwerpen bestuurlijke overleggen in de regio 

 

Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland d.d. 7 november 2006  

- Regionale samenwerking 

- Zuidtangent / Spaarnepassage 

- Bereikbaarheid Waarderpolder 

- Stationsplein 

- Station West 

- Pim Mulier Sportpark 

- Huisvesting Provincie 

 

College van B&W Haarlemmermeer d.d. 17 oktober 2006 

- Regionale samenwerking in de Noordvleugel 

- Veiligheidsregio 

- Samenwerking in de bedrijfsvoering 

- Regionale Belastingdienst 

- Noord-Hollands Archief 

- Samenwerking Paswerk 

- Afstemming werkgelegenheidsprojecten 

 

College van B&W Velsen d.d. 28 november 2006 

- Regionale samenwerking in de Noordvleugel 

- Woonruimteverdeling 

- Samenwerking in de bedrijfsvoering 

- Planvorming Delftplein 

- Snelheidsverlaging Westelijke Randweg 

- Samenwerking toerisme en promotie 

- Vervoer gevaarlijke stoffen 

- Ontwikkeling bus 75 tot regionetverbinding 

 

College van B&W Amsterdam d.d. 12 december 2006  

- Regionale samenwerking in de Noordvleugel 

- Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

- Samenwerking Bibob 

- Havenontwikkeling 

- Economische ontwikkeling (Amsterdam Topstad) 

- Samenwerking in de Creatieve As 

- Samenwerking toerisme, promotie en cultuur 

 

DB Kamer van Koophandel Amsterdam d.d. 3 oktober 2006  

- Economische Agenda Haarlem 

- Positionering van Haarlem in de Noordvleugel 

- Bereikbaarheid Haarlem 

- Vestigingsklimaat Haarlem 
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