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De dóórontwikkeling van de OV-knooppunten in Haarlem 
(Stationsgebied Haarlem, Spaarnwoude/Oostpoort en Nieuw-Zuid) biedt 
kansen om de woningbouwopgave en de toenemende mobiliteitsdruk in 
de regio Haarlem op te kunnen vangen. Het is van belang dat deze OV- 
knooppunten in samenhang met elkaar en het regionale OV-systeem 
worden bekeken.

Betreft: Aanvraag reservering OV-fonds t.b.v. Mobiliteitshub OV 
knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

De afgelopen periode heeft de gemeente Haarlem samen met de 
provincie verschillende studies gedaan naar de OV-knooppunten in 
Haarlem. Hieruit is gebleken dat de mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid 
randvoorwaardelijk is om zowel de ambities voor Stationsgebied 
Haarlem waar te kunnen maken als het regionale OV te kunnen laten 
groeien zonder de binnenstad van Haarlem hier verder mee te belasten. 
Tegelijkertijd wordt de komende jaren rondom Haarlem Nieuw-Zuid veel 
woningbouw gerealiseerd. Het is van belang om de ontwikkelingen 
rondom dit OV-knooppunt integraal aan te pakken.

Op 28 juni 2021 hebben wij uw brief ontvangen waarin u een 
reserveringsaanvraag doet voor een provinciale bijdrage van 10 miljoen 
euro aan de mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid uit het OV-fonds van de 
provincie Noord-Holland.
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Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter
/

.'S Ti.

Wij gaan graag met u in gesprek om de vraag nader te duiden in relatie 
tot de integrale ontwikkeling van de drie OV-knooppunten in Haarlem. 
Ook gaan we graag met u in gesprek over de onderbouwing van de 
reserveringsaanvraag en de verschillende projectonderdelen om tot een 
goede afweging te kunnen komen.

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid 
van het college dat met dit onderwerp is belast


