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Ambtelijk uit te werken welke keuzes gemaakt kunnen worden voor 
aanvullende woningbouw -- in diverse bandbreedtes - na 2025 zodat 
een volgend college adequaat voorbereid keuzes kan maken tijdens de 
formatie

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum
Gemeenteraad Haarlem d.d. 6-4-2021

De uitkomsten aan te bieden voor het zomerreces zodat politieke partijen 
de uitkomsten mee kunnen nemen in hun verkiezingsprogramma en de 
kiezer zich kan uitspreken over de mogelijkheden

Omschrijving 
*0- Roept op om

Onderwerp
Motie 15.11 Woningbouwkeuzes in kaart

Stand van Zaken/afdoening
Enkele jaren geleden is onderzoek gedaan naar locaties in de stad waar woningbouw door verdichting 
mogelijk was. Hieruit zijn de huidige ontwikkelzones ontstaan, waarvoor in 2021 ook de businesscases zijn 
gepresenteerd aan de commissie. De komende jaren worden alle ontwikkelzones in uitvoering genomen en 
voor drie ontwikkelzones is inmiddels een financiële bijdrage van het Rijk verkregen in het kader van de 
Woningbouwimpuls. De ontwikkelzones zijn voor wat betreft de woningbouwlocaties ook uitgangspunt 
voor de inmiddels vastgestelde omgevingsvisie (vaststellen omgevingsvisie 2045 2021/492095) die de 
komende tientallen jaren wordt gerealiseerd. In het coalitieakkoord 'Actie! Aan de slag voor een sociale, 
groene en leefbare stad' staan de ambities genoemd van het nieuwe college op het gebied van wonen: het 
versnellen van de woningbouw en het realiseren van 10.000 extra woningen per 2030, gekoppeld aan het 
versterken van de uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie. Hiermee bestendigt de coalitie de 
keuzes in de omgevingsvisie en daarmee de keuze voor de ontwikkelzones als woningbouwlocaties. Het 
voorstel is dan ook onderhavige motie af te doen.

Bij de locaties een grove impactanalyse te verrichten (investeringskosten, 
grondeigendom, sociale impact, impact op groen en milieu, etc etc)
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