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Kernboodschap  Conform de projectopdracht (2016/133232) is in kort tijdbestek en in samenspraak 

met de stad de concepttoekomstvisie opgesteld. De toekomstvisie Haarlem 2040 in 

Evenwicht; mooi, veerkrachtig en sterk – zal leidraad zijn voor toekomstige 

beleidsontwikkeling, waarbij bestaande waarden met name in westelijk Haarlem 

worden gekoesterd en waarbij nieuwe waarden en nieuwe stedelijkheid wordt 

ontwikkeld in oostelijk Haarlem. 

 

Het college besluit de concepttoekomstvisie Haarlem 2040 gedurende zes weken ter 

inzage te leggen, nadat de commissie Bestuur is gehoord.   

 

Het vaststellen van een toekomstvisie is een bevoegdheid van de raad op grond van 

artikel 108 lid 1jo. artikel 147 Gemeentewet.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Bestuur. 

Relevante eerdere 

besluiten 

De projectopdracht Toekomstvisie (2016/133232) is op 22 maart 2016 vastgesteld 

door het college van B&W en op 14 april 2016 besproken in de commissie bestuur. 

Besluit College  

d.d. 23 mei 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De concepttoekomstvisie Haarlem 2040 ter inzage te leggen, nadat de 

commissie Bestuur is gehoord. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2016/14-april/17:00/17-45-uur-Vaststelling-Projectopdracht-Toekomstvisie-BS-onder-voorbehoud-van-tijdige-aanwezigheid-van-burgemeester-Schneiders/2016133232-2-Vaststelling-Projectopdracht-Toekomstvisie-2.pdf
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1. Inleiding  

Conform de projectopdracht (2016/133232) is de concepttoekomstvisie Haarlem 2040 in een 

kort tijdbestek gerealiseerd. Het resultaat is een in samenspraak met de stad ontwikkelde visie 

“Haarlem 2040 in evenwicht; mooi, veerkrachtig en sterk”. 

 

Zoals in de Kadernota 2016 is aangegeven, zal voor de nabije en verdere toekomst een 

heldere koers – of een duidelijker profiel van haar identiteit – Haarlem beter in staat stellen in 

te spelen op aankomende veranderingen zodat de stad daar actief van profiteert.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de concepttoekomstvisie Haarlem 2040 ter inzage te leggen, nadat  

 de commissie Bestuur is gehoord. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het resultaat is een vastgestelde toekomstvisie voor Haarlem,  zodat de stad in staat is in te 

spelen op en te profiteren van aankomende ontwikkelingen en veranderingen. Door de 

concepttoekomstvisie vrij te geven voor inspraak wordt een noodzakelijke stap gezet om te 

komen tot een gedragen toekomstvisie.   

 

4. Argumenten 

 

Concepttoekomstvisie sluit aan bij ambitie kadernota 2016  

In de kadernota 2016 staat dat het goed is om van tijd tot tijd stil te staan bij de vraag of de 

ingezette gemeentelijke koers nog voldoende aansluit bij ontwikkelingen in de stad en 

daarbuiten. De concepttoekomstvisie biedt deze koers; de visie is de basis voor een duurzame 

strategie voor de ontwikkeling van een mooi, veerkrachtig en sterk Haarlem.   

 

Voorwerk voor de omgevingsvisie en koers voor andere beleidsstukken 

Binnenkort dient de Omgevingswet zich aan. Onderdeel hiervan is de omgevingsvisie. De 

omgevingsvisie dient als basis voor de omgevingsplannen. De toekomstvisie wordt de 

inleidende paragraaf van de omgevingsvisie en vervult daarmee de rol van een uitgezette 

koers die beleidsafwegingen binnen de omgevingsvisie makkelijker maakt. 

 

De concepttoekomstvisie stelt Haarlem in staat toekomstbestendig te zijn op zowel lokaal, 

regionaal als Metropool niveau 

De concepttoekomstvisie is opgesteld vanuit een integrale benadering op alle opgaven, trends 

en veranderingen. De visie vormt een samenbindend perspectief, er wordt verbinding gelegd 

tussen het fysieke en het sociale domein.  

 

Samen met de stad 

De vraag om een visie uit de stad is gesteld door de Haarlemmers zelf. Vandaar dat de inzet 

geweest is de visie op te stellen op basis van de ambities van de Haarlemmers zelf. In 2016 

zijn in totaal 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 diverse voorzieningen, het cultureel erfgoed, het woonklimaat, en de ligging nabij 

Amsterdam en Schiphol en de duinrand.  

Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat de noodzaak om woningen toe te voegen ook 

onder de Haarlemmers breed wordt gevoeld. Daartegenover staat de uitspraak dat met het 
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groeien van de stad de menselijke maat, de groene uitstraling en de kwaliteit van de stad niet 

in het geding mochten komen.  

En bij vrij wel alle bijeenkomsten is één onderwerp duidelijk boven komen drijven: de zorg 

voor toenemende verschillen in kansen voor Haarlemmers.  

De opbrengsten uit al deze bijeenkomsten zijn in ambities vervat. Deze ambities zijn 

opgenomen in de bijlage van de concepttoekomstvisie. De ambities zijn gedurende het hele 

proces van de totstandkoming van de concepttoekomstvisie van groot belang geweest.  In de 

bijlage is het participatieproces beschreven en de website www.haarlem2040.nl geeft een 

impressie van sfeer en inhoud van deze bijeenkomsten.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Financiële consequenties  

Het vrijgeven van de concepttoekomstvisie voor inspraak heeft geen financiële gevolgen.  

De toekomstvisie heeft geen directe financiële gevolgen. Op langere termijn kan de raad op 

basis van de uitgangspunten zoals gesteld in de visie beleid en acties vaststellen met 

bijbehorende investeringen met het doel de ambities uit de visie te realiseren, wat een 

wijziging van de manier van het besteden van budgetten zou kunnen betekenen.  

 

Beleidsmatige consequenties 

De toekomstvisie Haarlem 2040 wordt richtinggevend voor toekomstige beleidsvoorstellen 

en uitvoeringsagenda’s op de diverse gemeentelijke beleidsterreinen.   

 

6. Uitvoering 

Na het besluit in uw vergadering om de concepttoekomstvisie Haarlem2040 vrij te geven 

voor inspraak wordt de concepttoekomstvisie ter bespreking aangeboden aan de commissie 

Bestuur. Na bespreking in de commissie Bestuur wordt de concepttoekomstvisie direct ter 

inzage gelegd. Bewoners, partners in de stad, externe en ambtelijke deskundigen worden 

uitgenodigd over de inhoud van de visie hun zienswijze te geven. Vervolgens wordt op basis 

van de verkregen reacties, de concepttoekomstvisie aangepast. De toekomstvisie Haarlem 

2040 wordt aansluitend op het zomerreces ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.  

 

Na vaststelling van de visie is de volgende stap het opstellen van een agenda voor Haarlem 

met aandacht voor de verschillende strategieën voor Haarlem Oost en West, het opstellen van 

een groeistrategie waar kwaliteit en menselijke maat centraal staan en het blijven toetsen van 

het visiebeeld via scenario’s. Ook wordt - in samenspraak met bewoners - gezocht naar een 

aantal concrete ingrepen of projecten, zodat de koers van de toekomstvisie direct zichtbaar 

wordt in de stad.  

 

De toekomstvisie wordt de inleidende paragraaf van de omgevingsvisie van de gemeente 

Haarlem en fungeert daarmee als ‘overkoepelende’ visie voor thematische, gebiedsgerichte of 

deelvisies. De Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) valt inhoudelijk onder de paraplu van 

de toekomstvisie. 

 

De inspraakperiode van de concepttoekomstvisie loopt - bij positieve besluitvorming - van 9 

juni 2017 tot 22 juli 2017, en gaat vooraf aan de inspraakperiode van de SOR (die eindigt op 

2 oktober 2017).  

 

http://www.haarlem2040.nl/
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De concepttoekomstvisie is weergegeven in een voorlopige layout. Voor het vaststellen wordt 

de opmaak van de concepttoekomstvisie Haarlem 2040 nog verbeterd en aangepast. 

 

Communicatie 

De communicatie heeft als doel zoveel mogelijk mensen te informeren over de inhoud van de 

toekomstvisie en de mogelijkheid om daarop te reageren. Hiervoor worden diverse middelen 

ingezet (website, facebook etc.). 

Voorafgaand aan het ter inzage leggen van de toekomstvisie wordt een persbericht verstuurd 

en een kennisgeving geplaatst op de gemeenschappelijke voorziening voor officiële 

publicaties (DROP). Verder wordt de mogelijkheid geboden om via de website 

www.haarlem2040.nl een inspraakreactie te geven op de concepttoekomstvisie. In het 

verlengde van de actieve participatierondes voorafgaand aan de concepttoekomstvisie 

organiseren we een inspraakbijeenkomst waarin het college een actieve rol neemt. In de vorm 

van een paneldiscussie/gesprek/presentatie wordt het gesprek met belangstellenden 

aangegaan.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage A: Concepttoekomstvisie Haarlem 2040 

Bijlage B: Participatie in de toekomstvisie 

 

 


